
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επι του Σχεδίου νόμου «περ·. εττιψηφίσεως δικαστικών καί 

διοικητικών κωδίκων κατχ την διαδικασίαν τοΰ άρθρου 
76 παρ. 6 τοΰ Συντάγματος».

Πρός την Bovkirv ιών ’Ελλήνων

Ώς είναι γνωστόν ή δικαστική νομοθεσία ά—οτελεϊται 
•.ατά τό πλειστον, έκ διατάξεων απηρχαιωμένων. μή άντα- 
τοκοινομένων εις τάς σημερινός δικαστηριακός άνάγκας. 
ΙολλαΙ μάλιστα των διατάξεων τούτων έχουν τός ρίζας των 
.ίς τό έτος 1834, ότε τό πρώτον έτέθησαν ΰπό της άντι- 
ισιλείας ίοΰ Όθωνος αί βάσεις διά την δικαστηριακήν 
ργάνωσιν της Χώρας.
Εκτός τούτου δμως έπισημαίνεται 6τι πολλαί διατάξεις 

-ής έν λόγω νομοθεσίας δέν εναρμονίζονται καί πρός την 
/έχν συνταγματικήν τάξιν, έφ’ ω καί ΰπό τοΰ Συντάγματος 
ιητώς προ βλέπεται ή έκδοσις νομοθετημάτων πρός ρύθμισιν
των ώς άνω θεμάτων (άρθρα 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
•4 Συντάγματος).

Έν 6ψει τών δεδομένων τούτων έπιτακτική ανακύπτει 
άνάγκη καταρτίσεως, εντός συντόμου χρόνου, κωδίκων 

j) τιερί όργανισμοϋ τών πολιτικών καί ποινικών δικαστη
ρίων, β) περί προσόντων διορισμού καί καταστάσεως τών 
δικαστικών λειτουργών, γ) περί πειθαρχικού δικαίου των 
δικαστικών λειτουργών, δ) περί έπιθεωρήσεως τών δικα
στηρίων καί τών δικαστικών λειτουργών καί ε) περί κωδι
κός καταστάσεως τών δικαστικών υπαλλήλων.

Επειδή δμως οί κώδικες οΰτοι, ώς εκ τοΰ χαρακτηρος 
:ων, δέον νό έχουν τόσον έσωτερικήν ένότητα, δσον καί 
ιεταξΰ άλλήλων έναρμόνισιν, πράγμα, τό όποιον δέν θά 
τξασφαλισθη κατά τήν κατ' άρθρον συζήτησιν εις τήν Βου
ήν, ενώ άφ' έτέρου ή δεατύπωσις τών κατ’ ίδιαν διατάξεων 
ίέον να γίνη ΰπό ένιαΐον πνεύμα έν δψει καί της πρακτικής 
άντιμετωπίσεως τών αντιστοίχων θεμάτων, είσηγούμεθα 
εις τήν Βουλήν τήν ψήφισιν τοΰ ΰπό κρίσιν Σχεδίου Νόμου, 
διά τοΰ όποιου παρέχεται ή δυνατότής τής κατά τήν διαδι
κασίαν τοΰ άρθρου 76 παρ. 6 τοΰ Συντάγματος έπιψήφισις 
ών ώς άνω κωδίκων. OuTOt θέλουν καταρτσθη ώς όρίζει 
ό Σύνταγμα ΰπό Είδικής Επιτροπής, ήτοι ΰπό τής Είδι- 
ής Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ή όποια 
τροβλέπεται διά τοΰ άρθρου 7 παρ. 1 έδαφ. πρώτον τοΰ 
ίδικοΰ περί ταύτης Νόμου 255/1976 διά τούς ΰπό τοΰ Συν- 

'άγματος προβλεπομένους Νόμους. Έκρίθη δμως Τόνα- 
καΐον δπως, πρός ύποβοήθησιν τοΰ έργου της, ή έν λόγω 
ομοπαρασκευαστική επιτροπή έπικουρήται ΰπό άνηστοί- 
ου, δι’ έκαστον κώδικα, όμάδος εργασίας ίνά.οΰτω καταστή 
υνατή ή σύντμησις τών χρονικών Ορίων περατώσεως τοΰ 
λου έργου τό όποιον καί λίαν σοβαρόν καί πολύ έκτττα- 
-ένον είναι.
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Ταΰτα σκοπού ντο. ι διό τοΰ ΰπό κρίσιν Σχεδίου Νόμου, 
ήν ψήφισιν τοΰ όποιου ΰπό τής Βουλής έχομτν τήν τιμήν 
ί παρακαλέσωμεν.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Ιερ: έπιψηφίτιως ΐικαττικών χαί διοικητικών κωδίκων κατά 
τήν stacixaaix^ τοΰ άρθρου 76 zap. 6 τοΰ Συντάγματος.

Άρθρον 1.
1. Διά τήν σύνταξίν τών οχεδίων δικαστικών χαί διοικη- 

ιχών Κωδίκων:
α) «περί οργανισμού τών πολιτικών χαί ποινικών ίιχα- 

τηρίων».

ρ «η--ί προσόντων διορισμού χα: καταστασεως τών οικα- 
στιχών λειτουργών»,

γ «περί πειθαρχικού δικαίου τών δεχαστιχών λειτουργών»,
c «περί έπι-λεωρήσεως τών δικαστηρίων χαί τών διχα

στικών λειτουργών», καί
ε) «περί κώοικος καταστάσεως τών διχαστικών υπαλλή

λων». πρός έπιψήφισιν αυτών υπό τής Βουλής, κατά τήν δια- 
οικασίχ/ τού άρθρου 76. παρ. 6 τοΰ Συντάγματος, ορίζεται 
ώς αρμόδια ή ύχό τού πρώτου εδαφίου τής παραγράφου 1 τοΰ 
άρθρου 7 τοΰ Νόμου 250/76 προόλεπομένη ειδική Κεντρική 
Νομοπαρασκευαστική ’Επιτροπή.

2. Πρός ύποόοήθησιν καί προπαρασκευήν τοΰ έργου τής 
ώς άνω είδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, θέλουν 
«υσταθή δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού Δικαιοσύνης. όνά μία 
άμάς εργασίας, δι’ έκαστον τών κωδίκων τούτων συγκείμενη 
έχ πέντε τό πολό μελών καί ένός γραμματέως έκάστη.

3. Εις τά μέλη καί τους γρχμματείς τών έν τή προηγού
μενη παραγράφω όμά&ων εργασίας καταβάλλεται έφ’ άπαξ 
άποζημίωσις καθοριζόμενη διά κοινής άποφάσεως τών 'Υ
πουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών.

Άρθρον 2.
'Η ϊσχυς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυόερνήσεως. >
Έν Άθήναις τρ 20 Μαρτίου 1978

Ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί τοΰ τρόπου καλύψεως τής προκαλουμένης δαπάνης έκ 

τής ψηφίσεως τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί έπιψηφίσεως 
δικαστικών καί διοικητικών κωδίκων κατά τήν διαδικα
σίαν τοΰ άρθρου 76 παρ. 6 τοΰ Συντάγματος». ■ ' ..
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Διά τής ψηφίσεως.. τοΰ ώς άνω Σχεδίου Νόμου θά προ- 

κληθή είς βάρος τοΰ Κρατικοΰ Π ροϋπολογισμοΰ δαπάνη έκ 
δραχμών τετρακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων, διά τήν κατα
βολήν έφ’ .άπαξ άμοιβής είς τά μέλη καί τόν γραμματέα 
τών ύπό τοΰ έν λόγω Σχεδίου Νόμου συνιστώ μένων πέντε 
(5) όμάδων έργασίας.

*Η δαπάνη αΰτη θά καλυφθή έκ τής έγγεγραμμένης 
πιστώσεως είς τόν Προϋπολογισμόν τοΰ Υπουργείου Δι
καιοσύνης, ύπό Κωδ. ΆριΟ. 20/200/0264.

Έν Άθήναις τή 6 Μαρτίου 1978
Οΐ Υπουργοί ' · ·· -~

Δικαιοσύνης Οικονομικών
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75 - παράγρ. 

1 τοΰ Συντάγματος)· έπί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης «περί έπιψηφίσεως δικαστικών καί 
διοικητικών κωδίκων κατά τήν διαδικασίαν τοΰ άρθρου 
76 παρ. 6 τοΰ Συντάγματος».

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 1 τοΰ ώς ανωτέρω νομο
σχεδίου θεσπίζονται τά ακόλουθα : Γ

1. Διά την σύνταξιν τών σχεδίων δικαστικών καί διοι
κητικών Κωδίκων : .' .

α) «περί όργανισμοϋ τών πολιτικών καί ποινικών δικα
στηρίων». _ ' ' ,

β) «περί προσόντων διορισμού καί καταστάσεως τών 
δικαστικών λειτουργών».


