
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο vouou «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση 
δικαστικών λειτουργών».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το άρθρο 8 παρ. 1 περ. α' του ν. 1649/86 (ΦΕΚ 149) έγινε η 
σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με σκοπό την αναθε
ώρηση. κατάρτιση κα*. συγχώνευση σε ένα ενιαίο σχέδιο κώδικα:

α) του σχεδίου κώδικα οργανισμού των πολιτικών και ποινικών δικα
στηρίων. β) του σχεδίου κώδικα πειθαρχικού δικαίου των δικαστικών 
λειτουργών, γ) του σχεδίου κώδικα επιθεώρησης δικαστηρίων και δικα
στικών λειτουργών και δ) του οργανισμού των διοικητικών δικαστη
ρίων. Σκοπός της παραπάνω επιτροπής υπήρξε επίσης και η ένταξη στο 
ενιαίο αυτό σχέδιο των διατάξεων του «κώδικα κατάστασης δικαστικών 
λειτουργών» που κυρώθηκε με το ν. 1578/85 (ΦΕΚ 219) και η ενδε
χόμενη τροποποίηση των διατάξεων του νόμου αυτού.

Η νομοπαρασκευαστική αυτή επιτροπή κατάρτισε το σχέδιο νόμου 
που υποβάλλουμε στη Βουλή για να κυρωθεί, όπως προβλέπει το άρθρο 
8 παρ. 5 του ν. 1649/86. κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 
του Συντάγματος. Το σχέδιο συνοδεύεται απο ανοιλυτική αιτιολογική 
έκθεση της επιτροπής προς τον Τπουργό Δικαιοσύνης, την οποία παρα
θέτουμε στη συνέχεια της δικής μας έκθεσης.

Κεντρικοί στόχοι του ενιαίου κώδικα είναι: α) η ποιοτική αναβάθμιση 
των δικαστικών λειτουργών β) η ουσιαστική ενίσχυση της συνταγμα
τικά κατοχυρούμενης δικαστικής ανεξαρτησίας γ) η εξασφάλιση ταχύ
τερων και απλουστευμένων διαδικασιών και τεχνικών μέσων για την 
επίκαιρη απονομή της δικαιοσύνης και δ) η ενοποίηση των ρυθμίσεων 
που αναρέρονται στην οργάνωση και τη λειτουργία των τακτικών πολι
τικών και ποινικών δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικα
στηρίων για την κοινή αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων προβλημά
των.

Το σχέδιο ενιαίου κώδικα απαρτίζεται απο τρία τμήματα. Το πρώτο 
εμπεριέχει τον οργανισμό των πολιτικών ποινικών και διοικητικών δι
καστηρίων. Το δεύτερο Τμήμα διαλαμβάνει τα θέματα που αφορούν 
στην κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, περιλαμβανομένων και 
των διατάξεων για τον τρόπο επιθεώρησης και επιβολής πειθαρχικών 
κυρώσεων σ’ αυτούς. Το τρίτο, τέλος, Τμήμα έχει ως αντικείμενο τις τε
λικές και μεταβατικές διατάξεις.

Αυτό είναι το βασικό περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου 
που υποβάλλουμε στην κρίση της εθνικής αντιπροσωπείας και παρακα- 
Χούμε να το κυρώσει με την ψήφο της.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1987

0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΟΡΓΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑ!

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ V Μ .

Στο σχέδιο Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων χαι κατάστασης δικαστι
κών λειτουργών.

Προς τον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κα: Υπουργό Δικαιοσύ
νης.

I. Με το άρθρο 2 του ν. 1237/82, (ΦΕΚ 34), συστήθηκε ειδική νο
μοπαρασκευαστική επιτροπή για να συντάξει σχέδιο του οργανισμού 
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Η επιτροπή συγκροτήθηκε 
τελικά με την απόφαση 77670/3.12.1982 του Υπουργού Δικαιοσύνης 
από τους Βασίλειο Λινάρδο, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Κώστα 
Μπέη, καθηγητή Πανεπιστημίου, Στέφανο Ματθία. εφέτη, Ιωάννη Γα- 
βρίλη, αντεισαγγελέα εφετών. Αντώνη Μιχαλακέα. εφέτη. Νικόλαο 
Τουρλούπη. εισαγγελέα πρωτόδικων και Παναγιώτη Κορκόβελο, δικη
γόρο. Η επιτροπή αφού συνήλθε σε επανειλημμένες συνεδριάσεις κατάρ
τισε το σχέδιο, καθώς και την αιτιολογική του έκθεση, για να ψηφιστεί 
συμφώνως προς το άρθρο 4 του Ν. 1237/82 από τη Βουλή με τη διαδι
κασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Το σχέδιο θα αντικαθι
στούσε το νόμο που ισχύει της 21.1/10.4.1984 «περί οργανισμού δι

καστηρίων και συμβολαιογραφιών· (ΦΕΚ 13). που συνέταξε ο G 
VON MAURER. Το σχέδιο συνοδευμένο από τις αιτιολο^ικες εκθε: 
της επιτροπής και του Υπουργού προωθήθηκε στη Βουλή για ψήσ 
χωρίς να πραγματοποιηθεί τελικά η ψήφισή του.

II. Ακολούθως άτυπη ομάδα εργασίας, αποτελουμένη από τους ε 
τες διοικητικών δικαστηρίων. Γεώργιο Παπαδόπουλο. Δημήτριο t 
λοβό και Ιωάννη Παναγιωτόπουλο. την πρόεδρο πρωτοδικών 5.δ. 
ρήνη Κυριού και τον πρωτόδικη δ.δ. Δημ. Σταθόπουλο. έχοντας υπό 
το σχέδιο του οργανισμού των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων > 
τάρτισε ιδιαίτερο σχέδιο Οργανισμού των τακτικών διοικητικών δ·.; 
στηρίων. καθώς και ειδική εισηγητική έκθεση που υποβλήθηκαν c 
Υπουργό της Δικαιοσύνης χωρίς στο εγχείρημα αυτό να δοθεί καμιά 
νέχεια.

III. Με την επίκληση του άρθρου 2 του ν. 1237/82 (ΦΕΚ 34). ε 
παραλλήλως συσταθεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για να 
ντάςει σχέδιο κώδικα για την κατάσταση όλων των δικαστικών λειτο 
γών. Η επιτροπή συγκροτήθηκε τελικά με την απόφαση 1067~ 
3.12.1982 του Υπουργού Δικαιοσύνης από τους Αντώνιο Στασ: 
αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ως πρόεδρο. Κωνσταντίνο Λαοσσ 
σύμβουλο επικράτειας. Ευάγγελο Καλλίτση, σύμβουλο του Ελεγκτι> 
Συνεδρίου, Ευάγγελο Κρουσταλλάκη, εφέτη. Ιωάννη Παναγιω 
πουλο. εφέτη διοικητικών δικαστηρίων. Παναγιώτη Μαστοράκο. ει: 
νοδ’ικη και Ανδρέα Φραγκογιάννη, διευθυντή του Υπουργείου Δίκαιο: 
νης. Η επιτροπή αφού συνήλθε σε επανελημμένες συνεδριάσεις κατ: 
τισε το σχέδιο, καθώς και την αιτιολογική του έκθεση, για να ψηφίΓ 
από το Κοινοβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του ΣυντΣ 
ματος. Η Βουλή εκύρωσε τον κώδικα που έλαβε ως νόμος του Κράτ· 
τον αριθμό 1578/1985, (ΦΕΚ 219) και άρχισε να ισχύει από τη δη: 
σίευσή του.

IV. Με την επίκληση της ίδιας όπως παραπάνω διάταξης του άρθζ 
2 του ν. 1237/82 συστήθηκε ωσαύτως ειδική νομοπαρασκευαστι 
επιτροπή για να συντάςει σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο των 
καστικών λειτουργών. Η επιτροπή συνκοοτήθηκε με τις αποφάσ
75320/1.11.1982. 106772/3.12.1982 και 106777/17.1.19;
του Υπουργού Δικαιοσύνης από τους Παν. Μαρκόπουλο. αντιπρόεέ 
του Συμβουλίου της Επικράτειας. Σπυρ. Kavivto. αντεισαγγελέα τ 
Αρείου Πάγου. Νικ. Πίσχο. εφέτη δ.6.. Θεοδ. Λαφαζάνιο. πρόεδρο πρ 
τοδικών που αντικατάστησε τον ομοιόβαθμό του Δημήτριο Γ κουλούς: 
θεοδ. Μητσόπουλο. πρωτόδικη. Αναστ. Κανελλόπουλο. αντεισαγγε) 
πρωτοδικών και Γεώργ. Παλαμήδη, ειρηνοδιχη που αντικατέστησε γ 
εφέτη Αλέξανδρο Τζένο. Η επιτροπή αφού συνήλθε σε πολλές συνεδρ: 
σεις κατάρτισε το σχέδιο, καθώς και τη σχετική αιτιολογική έκθεση. *; 
να ψηφιστεί από τη Βουλή με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 τ 
Συντάγματος. Το σχέδιο, συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση τ 
επιτροπής κα; ειδική εισηγητική έκθεση του Υπουργού Δικαιοσύντ 
προωθήθηκε στη Βουλή για να κυρωθεί χωρίς να πραγματοποιηθεί * 
λικά η ψήφισή του.

V. Με το άρθρο 2 του ν. 1237/82 συστήθηκε επίσης ειδική νομοπ 
ρασκευαστική επιτροπή για να συντάςει σχέδιο του κώδικα επιθεώρησ 
των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών. Η επιτροπή συγκε
τήθηκε με τις αποφάσεις 75323 της 1.11.1982 και 106773 τ 
3.12.1982 του Υπουργού Δικαιοσύνης από τους Λάμπρο Σακιλλ 
ριάδη, αρεοπαγίτη, ως πρόεδρο. Χρήστο Στυλιανέα. εφέτη. Ιωάν 
Τούμπανο, αντεισαγγελέα εφετών, Χρήστο Νικολόπουλο. εφέτη δ. 
Δημήτριο Λινό, πρόεδρο πρωτοδικών Νικόλαο Χατζάκη. εφέτη και Δ 
μήτριο Κοσματόπουλο. αντεισαγγελέα πρωτοδικών.

Το σχέδιο που συνέταξε η επιτροπή ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκρ 
πως χρειαζόταν να αναθεωρηθεί. Για το σκοπό με την απόφαση τ 
83350/11.9.1984 συγκρότησε αναθεωρητική επιτροπή από το 
Κωνσταντίνο Σταμάτη. αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδε 
Ιωάννη Γαβρίλη, αντεισαγγελέα εφετών, Ευάγγελο Κρούσταλλά/ 
Παναγιώτη Δημόπουλο και Α. Φλούδα, ερέτες.

Η αναθεωρητική επιτροπή αφού συνήλθε σε πολλές συνεδριάσεις κ 
τάρτισε σχέδιο μαζί με την αιτιολογική του έκθεση για να ψηφιστεί α* 
τη Βουλή με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος, 
σχέδιο φιλοδοξούσε να αντικαταστήσει το ν.ο. 385 της 6/30.4.19 . 
(ΦΕΚ 113) της διχτατορικής πεοιόδου. όπως τροποποιήθηκε με το ά 
θρο 43 παρ. 3 του ν. 184/1975. (ΦΕΚ 210). Το σχέδιο συνοδεύομε 
από τις αιτιολογικές εκθέσεις της επιτροπής και του υπουργού προωθ 
θηκε στη Βουλή για κύρωση χωρίς τελικά να πραγματοποιηθεί η ψ 
φισή του.

VI. Επακολουθεί ο ν. 1649/86. (ΦΕΚ 149). στο άρθρο 8 παρ. 1 π 
ριπτ. α του οποίου ορίζεται ότι συνιστάται νομοπαρασκευαστική ε: 
τροπή για ναεκτελέσει «την αναθεώρηση, κατάρτιση και συγχώνευση


