
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέτ ιο νόμου «γιά τήν ταράταση τής τρ-οθεσμίας τοΰ 

άρθρου 94 rap. 1 τού Συντάγματος».

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων
Τό Σύνταγμα, στο άρθρο του 94 ταρ. 1, θέστισε ότ! άνή- 

κε: στά ταχτικά Πρωτοδικεία καί Έφετεία (Νόμου 505) 
ή εκδίκαση τών διοικητικών διαφορών ουσίας. Έδωσε όμως 
χα: ένα χρονικό κεριθώριο (έως τον 'Ιούνιο τοϋ 1980). χρο- 
νικό δηλαδή κεριθώριο κενταετίας, για νά ύταχθοΰν στη δικαιο
δοσία τών ώς άνω δικαστηρίων οί διοικητικές διαφορές ου
σίας τού δέν είχαν ύταχθεί εως τό 1975 ατά τιό τά^ω δι
οικητικά Πρωτοϊιχεία χα: Έφετεία.

Ή αιτία τού τό Σύνταγμα θέστισε τό άρθρο 94 ταρ. 1 
είναι ότι άτέβλετε στή συμμετρική κατανομή ύκοθέσεων με
ταξύ τών δύο κ.ατηγοριών δικαστηρίων. Δηλαδή έχιθυμοΰσε 
c συνταγματικός νομοθέτης τα μεν τολιτικά δικαστήρια -να 
τεριορισθοΰν μελλοντικά στην εκδίκαση τών ιδιωτικών (ασ
τικών χα: έμτορικών) διενέξεων, τά δέ διοικητικά Πρωτο
δικεία καί Έφετεία νά άτοκτήσουν, σύν τώ χρόνφ, γενική 
δικαιοδοσία έτί διοικητικών δ: ας ορών (έτί χρηματικών δη
λαδή διενέξεων τού τηγάζουν άτό άσκηση εξουσιαστικής δρά- 
σεως τοΰ Κράτους).

Ή αιτία τού τό Σύνταγμα όρισε ενα χρονικό κεριθώριο 
(τενταετίας) είναι ή αυτετίγνωση τοϋ συνταγματικού νομο- 
θέτη ότι τά διοικητικά Πρωτοδικεία καί Έφετεία είναι 
βεβαρημένα με ύοερ βολικό άριθμό φορολογικών ιδίως ύκοθέ- 
σεων (στις ότοίες τρτςτέθηκε τό 1977 μέγα τλήθος αιτήσεων 
άκυρώσεως καί διοιν. ,τικών διαφορών ουσίας σχετιζομενου με 
κοινωνικές ταροχές, σύμφωνα με τά άρθρα 1 και 7 τοΰ νό
μου 702/1977) καί ετίσης ή "άλλη αίτια, ότι δηλαδή ή το- 
λιτική δικαιοσύνη είχε μακροχρόνια έμτειρία τροκειμένου γιά 
δίκες άτό την εκτέλεση διοικητικών συμβάσεων (δημοσίων 
ΐεργων, μεταφορών, τρομηθειών κλτ.) καί άτι τήν ευθύνη 
τής δημοσίας διοικήσεως γιά χρηματική άκοζημίωση γιά 
‘ταράνομες τράξεις τών δημοσίων οργάνων, τά δε «ειδικά» 
διοικητικά δικαστήρια (μεταλλείων, έμτορικών καί βιομηχα
νικών σημάτων, στρατιωτικών έτιτάξεων κλτ.) είχαν ετίσης 
μακροχρόνια έμ,τειρία γιά τέτοιες κατηγορίες ύτοθέσεων (έμ
τορικών καί βιομηχανικών σημάτων κλτ.).

Χρειάζεται έτομένως μιά ακόμα μικρή ταράταση, ώστε 
νά τροετοιμασύοϋν (άτό άτοψη αριθμητικής έτάρκειας) τά 
διοικητικά Πρωτοδικεία καί Έφετεία νά έτωμισθοΰν τό βά
ρος τών ύτολοίτων διοικητικών διαφορών ουσίας.

Στήν ταράταση λοιτόν τής τιό χάνω τροθεσμίας άτοβλέ- 
τει τό τροτεινόμενο σχέδιο νόμου τό ότοίο ύτοβάλλουμε τρός 
ψήφιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Γιά τήν ταράταση τής τροθθσμίας τοΰ άρθρου 94 ταρ. 1 
τοΰ Σύντάγματος.

Αρθρο 1.
Η τροθεσμία τοΰ άρθρου 94 ταρ. 1 τού Συντάγματος, τού 

αφορά στήν ύταγωγή στή δικαιοδοσία τών τακτικών διοικη
τικών Δικαστηρίων εκείνων τών διοικητικών διαφορών ου
σίας, τού δεν έχουν άκόμα ανατεθεί στα τιό τά'ω δικαστή
ρια, καί τού λήγει σύμφωνα με τό νόμο 1051/1980 στά τέλη 
"Ιουνίου 1982 ταρατείνεται έως τό τέλος ’Ιουνίου 1983.

Άρθρο 2.
Ή ισχύς τοΰ ταρόντος νόμου άρχιζε: άτό τή δημοσίευσή 

του στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Άθήναι, 8 ’Ιουνίου 19S2 
Ό 'Ττουργός Δικαιοσύνης 

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Άριθμ. 22.3.1982
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρο 75 ταρ. 1 τοΰ Συν
τάγματος) σέ τροτολογία στο νομοσχέδιο τοΰ Ύτουργείου 
Δικαιοσύνης «γιά τήν ανασύνταξη τών Μητρώων τών Δι- 

. κηγορικών Συλλόγων τοΰ Κράτους».. < .
Μέ τή διάταξη τής ταραγράφου 1 τοΰ άρθρου 94 τοΰ 

.Συντάγματος ορίστηκε ότι, ή εκδίκαση τών διοικητικών δια
φορών ουσίας ανήκει στά διοικητικά δικαστήρια. Άτό τις 
τιό χάνω διαφορές εκείνες τού δέν έχουν ύταχθεί μέχρι σή
μερα στά διοικητικά δικαστήρια τρέτει νά ύταχθοΰν ύτοχρεω- 
τικά στή δικαιοδοσία τους μέσα σέ τέντε χρόνια άτό τής 
ισχύος τοΰ Συντάγματος, τής τροθεσμιας όμως αυτής δυνα-
μένης νά ταρατείνεται μέ νόμο.

Ήδη, άτο την τροτεινόμενη διάταξη, μέ 
κάνω τροθεσμία (ή όκοία έχει ταρ αταθεί μ 
Ν. 1051/80 καί λήγει στο τέλος ’Ιουνίου 
νεται μέχρι τήν 11η Ιουνίου 1983, δέν τρι 
εις βάρος τοΰ Κρατικού Προϋτολτγισμοΰ.

\ * / * \ την ο::ο:α η τλc
: το άρθρο I τοΰ
1982) ταρατεί-

ικαλείται δατάνη

Άθήναι, 8 ’Ιουνίου 1982 
Ό Ύτουογός

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Άθήναι, 24 Μαίου 1982
Ό Διευ-θυντής 

ΔΗΜ. Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ


