ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
•ττν Πρόταση Νόευου «Πισ τη·/ κατάρτιση των συνδέσεων
των δικαστηρίων με κλήρωσή».

Με το άρ-δρτ 2 κχάιεμωνεσχ: για τχ τολομελό δτχαστήρια το σύστημα της κληρώσεως χα: τεριγράφετχ·! ο ειδικότε
ρος τρότος διεξαγωγής του.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

' Αρ-όρο 1.

Παρά τις μεγχλοστοοχίες χ*ι υοοσχέσεις τη; Κυόερνήσεως
για αναιέά-δμιση της Ar/.αιθσύνης και τεοχστιση της ανεξαρ
τησίας της. το Υσουργείο Αικχιοσόνης με διαοορες υτεχουγές και κχ-δυστερ ησε:ς χτσορ·εύγε·: εισμελώς ν.ζ ικχνστοιήσει
ένα χρό/tc αίτημα των διχαστών χα: μια εσ; μονή "όχληση της
Νέχς Αημοχρκτίχς : Την χχ-διέρωση της κληρώσεως κατά τη·/
•/.χτάστιση των συνόέσεων των δικαστηρίων. Χωρίς χμριέολία
το ευχισ-δητο αυτό σημείο είναι /.at c λόηος too ο νέος ιιΟργχνιτμός των ΐΓολ-ιτιχών χα·. σοινιχών δικαστηρίων». έτοιμος
ατό την 7.3.1984, μόνο: ατα συρτάρια τον Τιτουργειου εντασιασμένος στη σιωστ,,

Ο: συν-δεσεις των δικαστηρίων καταρτίζονται έτσι, ώστε ο:
διχαστές του να συγκροτήσουν τη σύνδεση του δικαστηρίου
να έχουν ορισ-δει τριν ατό τον τροσδιορισμό των υσο-δέσεων
του όα δικάσει η σόν-δεπη αυτό. Η κατάρτιση γίνεται αντικει
μενικά και με υτηρεσιακά κριτήρια.

Η άρνηση της Κυόερνήσεως να τεροχωρ ήσε: σε αυτό το ατ'ϊΐέλεΓχατχό χα; ασσαλές μέσο για την εξασσάλιση του <αδιχόλήτου τη; διχαστικής χρίσης δε ραίνεται ωστόσο να έχε:
σαν εξήγηση μόνο την αδιαφορία. αλλά εμόάλλει σε ·δλι Ιερές
σκέιδεις του ετ: όε όχιών-υντα·. ν.ζ·. ατό τα γεγονότα. Ότως
τρεχόττε: ατό εσίσημχ στοιχεία, σε γνωστές δίκες τόσου σολιτιχού σεριεχεμένου εσανζλχχέά/ϋντχ: συστηματικά τα ονό
ματα ορισμένων μόνο διχαστών. ενώ συμόχίνε: μάλιστα χχι
το κατασληχτιχό ρτπνόαενο στ:ς αλλετάλληλες μετ’ ατ/αδολή
δικασίμους της :ί’.ας υσοόέσεως να κζτχλσμόανου·. τη/ έδρα
ο: εδεο: ■χχρ-.'δώς διχαστές. Αν τώρα τροστεόε: χα: το ότι
ο: σερισσότερο: ατό τους διχαστές χυτούς έχουν ευνοηδεί ατό
τη/ Κυόέρνηση με το η-δικό χα: υλικέ τεμονόα ιο να μετέχουν
σε διάφορες εσιτρεσίς -/.α: συμίούλτα (τ.χ. αόλητικο! διχα
στές). αντ'.λαχόάνετα: χάνεις τόσο σοόχρά τλήττετα: η σρος
τα έξω εμφάνιση της Α’.χχιοσύνης.
Κίνα: σράγμχτ.ι -δλιόερέ. η ελληνική Α’.χχιασΰνη σου σή
μερα ετ'.τελεί με ζξ ιο-δοόμαστε- ηρωισμό το υψηλό έργο της
τροστασίας της Δημοκρατίας να αμχυρώνετχ: ατό εντυτώσε:ς. γεα τις οτοέες δεν ευ-δάνετα: η ίσια, αλλά ούτε χα: ο:
συγχεχριμένο: λειτουργοί της του ασφαλώς ά-δελά τους γί
νεντο-, αντικείμενο τολιττ/.ής εκμσταλλεύσεως.
Για τους λόγους αετούς εσιόάλλετχ: να εισχχ-δε: το τα
χύτερο το σύστημα της κληρώσει»ς του τρστείνετα: σαρχ/.άτω.
Με το άρ-δρο 1 κάδιερώνετα: η γενική αρχή ότι οι συ νδέσεις τρέτει να καταρτίζονται τριν ατό τον τροσϊιορισμό των
υτοόέσεων του -δα διχάσουν.

Άρ-δρο 2.
1.
Στα τρωτοειχεία και εφβτεια του υτηρετούν τερισσότετερο: ατό είκοσι δικαστές χχι στις εισαγγελίες τους ο*. συ>-δέσεις των τοινικών δικαστηρίων (τλην των ανηλίκων) κα
ταρτίζονται με κλήρωση.
2.
Η κλήρωση για την κατάρτιση των συνδέσεων για σ.ς δικα
σίμους κάνε αγνός γίνεται ατό το τρώτο Τριμελές Πλημμελειοίικείο ή Τριμελές Ποινικό Ε-φετείο δημόσια συνεδρίαση
κατα την τελευταία δικάσιμο του τροηγουμένοο μηνός. Για
το σκοτό αυτό ο·: διχαστές και εισαγγελείς ταυ διευ-δύνουν το
δικαστήριο και τη/ εισαγγελία καταρτίζουν σίνατκες με τα
ονόματα των διχαστικών λειτουργών κατά κατηγορίες (πρό
εδροι. δεξιά μέλη, αριστερά μέλη κλτ.). Με όαση τους σίνακες καταρτίζονται κλήροι και τοσο-δετούντα/. σε χωριστές
κατά κατηγορίες διαφανείς κληρωτίδες ατό τις οσοίες διενεργείται η κλήρωση .
Άρ-δρο 3.
Α'ααγορεόετα: να σροσδιορισ-δε! ή να χχα&ληδεί υσόδεση
σε δικάσιμο για τη/ οσοία έχει γίνε: η κλήρωση της σύνδε
σης του δικαστηρίου.
Άρ-δρο 4.
Η μη τήρηση των άρ-δρων 1-3 σα/ετάγεται ακυοοττητα woo
καλόστεται χ/ δεν τροτα-δεί αεχρις ενάρξεως της οσοδεικτικής διαδικασίας.
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