
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπι τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεων θέσεων ώρισμένων

κατηγοριών δικαστικών λειτουργών».
Ποος τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Είναι γνωστόν ότι ή άπονομή τής δικαιοσύνης, ϋτό των 
τάσης φύσεως καί δικαιοδοσίας δικαστηρίων, ιδία της Πρω- 
τευούσης, χωρεί μέ βραδύτητα όφειλομένη εις την συνεχώς 
αύξανομένην κατά τά τελευταία έτη κίνησιν τών εργασιών 
τούτων και η όποια δέν δύναται νά άντιμετωπισθή τταρά τήν 
φιλότιμον προσπάθειαν τών δικαστικών λειτουργών, οί όποιοι 
εις πολλάς περιπτώσεις έργάζονται υπεράνθρωπους διά τήν 
διεκπεραίωσιν της έκάστοτε ύφισταμένης έκκρεμότητος.

Ούτως, όσον άφορα τήν τακτικήν δικαιοσύνην, το μέν επέρ
χεται συσσώρευσις τών εις χείρας τών δικαστών εκκρεμών 
πολιτικών υποθέσεων, ώστε ή έπ’ αυτών έκδοσις αποφάσεων 
νά χρονίζη, τό δε, ό προσδιορισμός καί ή έκδίκασις τών ποι
νικών υποθέσεων, άφ’ ής κινηθή ή ποινική δίωξις νά ύπερβαί- 
νη κατά πολύ τον έκ της κοινής συνειδήσεως αναμενόμενον 
εύλογον χρόνον. Καί είναι άληθές, δτι κατά τά τελευταία έτη 
διά διαφόρων νομοθετημάτων ηύξήθη ό άριθμός τών δικαστι
κών λειτουργών, ή αύξησις όμως αύτη δέν ήτο ανάλογος πρός 
τον ρυθμόν αύξήσεως τών ενώπιον τής δικαιοσύνης φερομέ- 
νων υποθέσεων.

Κατόπιν επίσης τής λειτουργίας τοϋ Έφετείου Πειραιώς, 
κατέστη άναγκαΐον νά όρισθή ό άριθμός τών θέσεων τών δι
καστών καί Εισαγγελέων τοϋ δικαστηρίου τούτου, αί όποϊαι 
προσωρινώς άφηρέθησαν έκ τοϋ Έφετείου καί τής Είσαγγε- 
λείας Έφετών ’Αθηνών, δεδομένου 0Tt ή ίδρυσις τοϋ έν λόγω 
Έφετείου έγένετο άνευ αύξήσεως τοϋ αριθμού τών δικαστικών 
λειτουργών. Ή ηύξημένη όμως εργασία τήν όποιαν έχουν νά 
αντιμετωπίσουν τά δικαστήρια ταϋτα καί μετά τήν λειτουρ
γίαν τοϋ Έφετείου Πειραιώς, επιβάλλει τήν σύστασιν Ισα
ρίθμων θέσεων δικαστικών λειτουργών καί τήν κατανομήν 
τούτων εις τά δικαστήρια ταύτα έκ τών όποιων προσωρινώς 
άφηρέθησαν πρός έξυπηρέτησιν έτέρων υπηρεσιακών άνα- 
γκών.

Διά τοϋ ΰπ’ όψιν σχεδίου Νόμου Ικανοποιείται έπίσης πά
γιον αίτημα τών είρηνοδικών διά τήν αύξησιν τοϋ άριθμοϋ 
τών όργανικών θέσεων είρηνοδικών Α' τάξεως έπί άντιστοίχω 
μειώσει τών θέσεων είρηνοδικών Β' τάξεως. Τούτο κρίνεται 
απολύτως δεδικαιολογημένον διά τήν εύχερεστέραν προαγω- 
γικήν έξέλιξιν τών είρηνοδικών οι όποιοι λόγω τοϋ περιωρι- 
σμένου άριθμοϋ τών θέσεων είρηνοδικών Α' τάξεως, παρα
μένουν εις τον βαθμόν τοϋ είρηνοδικού Β' τάξεως πολύ πέραν 
τοϋ άπαιτουμένου κατά νόμον χρόνου υπηρεσίας. "Ήδη Ικα
νός άριθμός είρηνοδικών Β' τάξεως αναμένει προαγωγήν εις 
τον έπόμενον βαθμόν, μετά δέ τήν έναρξιν Ισχύος καί τοϋ νέου 
Κώδικος περί δικαστικών λειτουργών ,διά τοϋ όποιου ό πρός 
προαγωγήν χρόνος είρηνοδικών άπό Β' εις Α' τάξεως μειοϋ- 
ται κατά δύο έτη, ό άριθμός τούτων πού θά άναμένουν προα
γωγήν εις τόν βαθμόν τοϋ είρηνοδίκου Α' τάξεως θά αΰξηθή 
σημαντικώς, ένώ παραλλήλως^ή φυσιολογική άποχώρησις 
έκ τοϋ σώματος λόγω όρίου ήλικίας^δέν υπερβαίνει κατ’ έτος 
κατά μέσον όρον τούς 6-7 είρηνοδίκας.

Έξ έτέρου, ή έναρξις ισχύος άπό 1 Απριλίου 1978 τοϋ Ν. 
702/77 διά τοϋ όποιου ύπήχθησαν εις τήν δικαιοδοσίαν τών 
διοικητικών έφετείων αί έν άρθρω Γτοϋ νόμου τούτου διαφο- 
ραί, έκδικαζόμεναι μέχρι τοΰδε ύπό τοϋ Συμβουλίου της Επι
κράτειας, καί εις τήν δικαιοδοσίαν τών τριμελών διοικητικών 
Πρωτοδικείων αί διαφοραί ούσίας μεταξύ τών φορέων Κοι
νωνικής Άσφαλίσεως καί τών ήσφαλισμένων ή τών έργοδο- 
τών αυτών κ.λη. (άρθρον 7), έπιβάλλει καί τήν άνάλογον 
αύξησιν τοϋ άριθμοϋ τών δικαστών τών δικαστηρίων τού
των. Ή γενομένη διά τοϋ Ν. 691/77 αϋξησις τών έφετών τών 
διοικητικών δικαστηρίων κατά 15 είναι τελείως άνεπαρκής, 
άφοϋ τό Συμβούλιον τής Έπικρατείας κατ’ είσήγησιν τοϋ 
όποιου έγένετο ή έπέκτασις τής δικαιοδοσίας τών διοικητι
κών δικαστηρίων, είχεν είσηγηθή τήν αύξησιν τοϋ άριθμοϋ 
τών έφετών κατά 30 μέ άνάλογον αύξησιν καί τοϋάριθμοϋ 
τών προέδρων έφετών.

Είδικώτερον, αί διατάξεις τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου 
έχουν ώς άκολούθως:

Λιά του άρθρου 1 αυξάνεται ό άριθμός τών προέδρων Έφε
τών κατά 5, τών έφετών κατά 10. τών εισαγγελέων έφετών 
κατά 2, τών άντεισαγγελεων έφετών κατά 4. τών άντησαγ- 
γελεων πρωτοδικών κατά 5. τών είρηνοδικών Α' τάξεως κατά 
20 έπι άντιστοίχω μειώσει τών θέσεων τών είρηνοδικών Β’ 
ταςεως. τών προέδρων έφετών διοικητικών δικαστηρίων κατά 
6, τών έφετών διοικητικών δικαστηρίων κατά 5 καί τών έμ
μισθων παρέδρων διοικητικών δικαστηρίων κατά 6.

Διά τοϋ άρθρου 2 συνιστώνται δύο θέσεις ’Αναπληρωτών 
Γενικών Επιτρόπων τής Έπικρατείας έπί τών διοικητικών 
δικαστηρίων, εις άντικατάστασιν τών ύπαρχουσών δύο θέ
σεων Άντεπιτρόπων. Διά τής συστάσεως τών θέσεων τού
των θεσπίζεται έν τή ιεραρχία τών δικαστών τής διοικητι
κής δικαιοσύνης βαθμός άντίστοιχος πρός τόν βαθμόν τοϋ 
’Αρεοπαγίτου καί τοϋ Συμβούλου τής Έπικρατείας καί ικα
νοποιείται ούτω δίκαιον αίτημα τών δικαστών τής διοικητι
κής δικαιοσύνης περί ίσης μεταχειρίσεώς των άπό πλευράς 
προαγωγικής έξελίξεως πρός τούς δικαστάς τών άλλων άνω- 
τάτων δικαστηρίων. Έπίσης διά τοϋ άρθρου τούτου καθορί
ζονται άφ’ ενός μέν ή θέσις τών ’Αναπληρωτών Γενικών 
Επιτρόπων έν τή ιεραρχία τών δικαστών τής διοικητικής δι
καιοσύνης, άφ’ έτέρου δέ αί άρμοδιότητες καί τά καθήκοντα 
τούτων.

Διά τοϋ άρθρου 3 διά τοϋ όποιου άντικαθίσταται τό άρθρον 
32 τοϋ Ν. 184/1975, όρίζεται ότι μεταξύ τών μέχρι τοϋδε 
υποψηφίων διά τήν κατάληψιν διά διορισμού τής θέσεως τοϋ 
Γενικού Επιτρόπου τής Έπικρατείας έπί τής διοικητικής 
δικαιοσύνης, περιλαμβάνεται καί ό ’Αναπληρωτής Γενικός 
Επίτροπος. Έπίσης διά τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ότι αί 
θέσεις τών ’Αναπληρωτών Γενικών Επιτρόπων θά καταλαμ- 
βάνωνται διά προαγωγής άποκλειστικώς έκ τών Προέδρων 
Έφετών τών διοικητικών δικαστηρίων έχόντων τριετή υπη
ρεσίαν είς τόν βαθμόν τούτον ή έκ τών άντεπιτρόπων τών 
ΰπηρετούντων κατά τήν έναρξιν ίσχύος τοϋ παρόντος, έχόν
των βαθμόν προέδρου έφετών καί τριετή υπηρεσίαν άντεπι- 
τρόπου.

Διά τοϋ άρθρου 4 προστίθεται είς τό τέλος τής περιπτ. β' 
τοϋ άρθρου 56 τοϋ Ν.Δ. 962/1971 διάταξις διά τής όποιας 
καθορίζεται ή βαθμολογική αντιστοιχία τών ’Αναπληρωτών 
Γενικών Επιτρόπων πρός τούς ’Αντιπροέδρους τών άνωτά- 
των δικαστηρίων. Έπίσης διά τοϋ άρθρου 5, οί ήδη ύπηρε- 
τοϋντες άντεπίτροποι διατηρούν προσωρινώς τήν θέσιν καί 
τόν βαθμόν των, τών θέσεων τούτων καταργουμένων άπό 
τοϋ διορισμού των είς θέσιν Γενικού Επιτρόπου ή άπό τής 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον έξόδου των έκ τής υπηρεσίας.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 6 συνιστώνται παρά τή Κεντρική 
Υπηρεσία τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης δύο (2) θέσεις ειδι
κών Συμβούλων έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορί
στου χρόνου, είς τάς όποιας δύνανται νά προσλαμβάνωνται 
δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί άποχωρήσαντες τής υπη
ρεσίας άπό τοϋ βαθμού τού έφέτου ή άντεισαγγελέως έφετών 
καί άνω ή διατελέσαντες άνώτατοι ή άνώτεροι υπάλληλοι τοϋ 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

*Η πρόσληψις ειδικών συμβούλων παρά τω 'Υπουργέίω 
Δικαιοσύνης έκρίθη άπολύτως άναγκαία δεδομένου δτ. ούτοι 
διά τής πείρας καί τών ειδικών γνώσεων των θά συμβάλλουν 
άποτελεσματικά είς τήν έπίλυσιν καί προώθησιν σοβαρωτά- 
των θεμάτων τά όποια άντιμετωπίζει σήμερον τό 'Υπουρ- 
γείον Δικαιοσύνης είς όλους τούς τομείς τής δραστηριότητος 
τούτου.

Ούτως έχει τό ύπό κρίσιν σχέδιον Νόμου, τό όποιον έχομεν 
τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό όψιν τής Εθνικής ’Αντιπροσω
πείας πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 31 Μαίου 1978 
Οί 'Υπουργοί
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