
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
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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
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ο σχέδιο κώδικα με τίτλο «Οργανισμός των πολιτικών. ποινι- 
διοικητικων δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουρ- 

11 του σχεδίου κώδικα οργανισμού των πολιτικών και ποινικών 
.Λων. ββ) του σχεδίου κώδικα πειθαρχικού δικαίου των δικαστι- 
Γυργών. γγ} του σχεδίου κώδικα επιθεώρησης δικαστηρίων κα. 
ών λειτουργών, που έχουν συνταχθεί από συντακτικές επιτρο- 
,ωνα με τις διατάζεις του άρθρου 2 του ν. 123 * /198—. (ΦΕΚ 
με σχετικές αποοάσεις του 1 πουργου Δικαιοσύνης, καθώς και 
πόοαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, για τη σύσταση αναθεω- 
:πιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου κώδικα επιθεώρησης δικα- 
και δικαστικών λειτουργών, και δδ) του οργανισμού των διοι- 
δικαστηρίων. Στο ενιαίο αυτό σχέδιο θα ενταχθούν και οι δια- 
υ «κώδικα κατάστασης δικαστικών λειτουργών*· που κυρώ- 
ο ν. 1578/1985. (ΦΕΚ 23 9). Η σχετική επιτροπή μπορεί νσ 
την τροποποίηση των διατάξεων του ανωτέρω νόμου*·.

:ς αποφάσεις 3 01938 της 27.30.1986. 31789 της 
37 και της 64132/30.6.87 του Υπουργού Δικαιοσύνης συ- 
κε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για να εκπονήσει το 
σχέδιο Κώδικα που να περιλαμβάνει τον οργανισμό των δικα- 
πολιτικών ποινικών και διοικητικών και την κατάσταση των 
υν λειτουργών όλων των κατηγοριών στον οποίο θα ενσωμα- 
:αι η ύλη του πειθαρχικού δικαίου και οι διατάξεις για την επι- 

Η επιτροπή συγκροτήθηκε αρχικά από τους Αντώνιο Στα- 
εδρο του Αρείου Πάγου. Βάσσο Ρώτη. αντιπρόεδρο του Σύμ
ης Επικράτειας, Αθανάσιο Αδριανό. αντιπρόεδρο του Ελεγκτι- 
5ρίου. Νίκο Πίσχο. γενικό επίτροπο της επικράτειας των τακτι- 
ητικών δικαστηρίων. Πρόδρομο Ασημιάδη. αρεοπαγίτη. Πα- 
Γαλάνη. εφέτη. και Εμμανουήλ Βοίκλή. εφέτη δ.δ. που τους 
στησαν όταν παραιτήθηκαν οι Κωνσταντίνος Δαοέρμος. αρεο- 
και Κωνσταντίνος Δίκαιος πρόεδρος εφετών δ.δ.. Ιωάννη Γα- 
τεισαγγελέα εφετών. Αντών Βγόντζα δικηγόρο που τον αντι- 
ε ο συνάδελφός του Γεώργιος Πρασιανάκης. Η επιτροπή αφού 
it επανειλημμένες συνεδριάσεις ενοποίησε τα πέντε σχέδια σε 
jo ενιαίου κώδικα κατά την εντολή του νομοθέτη επιφέροντας 
\λόμενες κατά την κρίση της μεταβολές και βελτιώσεις για τον 
νισμό του τόσο από νομοτεχνική. όσο και από ουσιαστική 
ττε να ικανοποιούνται οι σημερινές και οι μελλοντικές λειτουρ- 
γκες των δικαστηρίων.

διο που συντάχθηκε απαρτίζεται από τρία τμήματα. Το πρώτο 
. τον οργανισμό των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δι- 
ν. Δεν επεκτείνεται και στην ένταξη των οργανισμών του Σύμ
ης Επικράτειας κα: του Ελεγκτικού Συνεδρίου εν όψει της 
:ικής διάταξης. Το δεύτερο τμήμα διαλαμβάνει τα θέματα 
ύν στην κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, η οποία πε- 
τις διατάξεις για τον τρόπο επιθεώρησης κα: επιβολής πειθαρ- 
ώσεων c αυτούς. Το τρίτο, τέλος, τμήμα έχει ως αντικείμενο 
; και μεταβατικές διατάξεις.

πρώτο τμήμα του Κώδικα αναφέρεται τόσο στα πολιτικά και 
30 και στα διοικητικά δικαστήρια και καταρτίστηκε σε εκτέ- 
ρθρου 93 παρ. 1 του Σ. που προβλέπει την οργάνωση «με ει- 
ους* των δικαστηρίων. Δεν καλύπτει όμως όπως σημειώθηκε 
-Ίσμούς του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού 
τα οποία και λόγω της ιδιοτυπίας τους εξακολουθούν να δύ

ο ίδιες διατάξεις. Το ένα μέρος του είναι κοινό και για τις δύο 
ς των δικαστηρίων, το δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις 
; κάθε κατηγορίας.

τοοά τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια το σχέδιο έρχεται να 
τήσει το νόμο της 21 Ιαν. (2 Φεβρ. / Ι Ο Απρ. 1834 «περί ορ- 
^ικαστηρίων και συμβολαιογραφείων (ΦΕΚ 13). που συνε- 
ORC LUD^ 1G VON MALRER. μέλος της αντιβασιλείας 
ος. και δημοοιεύθηκε ελληνικά και γερμανικά. Ας σημειωθεί 
/υμένως κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα δία
ν στους οργανισμούς διοίκησης και στα συντάγματα διατάξεις 
γάνωση των δικαστηρίων και εξεδόθηκαν σχετικά ψηφί- 
βασικότερο από τα οποία ήταν της 2/3 Μαΐου 1 822. γνωστό 
;ις των Δικαστηρίων- IP Νόμος. Επί Καποδίστρια εξεδόθη- 
0 ψήφισμα της 15/27 Δεκ. 1828 -Διοργανισμός των Δικα- 
α: με το 152 ψήφισμα της 15 Αυγ. 3 830 «Οργανισμός των 
>ν. «Με τα νομοθετήματα αυτά ρυθμίστηκε τελειότερα η οργάνωση 
ηρίων έτσι ώστε, ανεξάρτητα από τη δομή της δικαιοσύνης που 
Η]κε. πάντως οφείλεται στον Κυβερνήτη Καποδίστρια η τιμή 
υση δικαστηρίων σ' όλη τη χώρα και όχι στη Βαυαρική αντι- 
3λ. Ν. Δραγούμη «Ιστορικαί Αναμνήσεις-, εκδ. 1973 τομ. 
45). Το νομοθέτημα του MALRER ήταν σημαντικό για την 
απηχει όμως, ιδιαίτερα στο θέμα της εποπτείας των δικα

στηρίων. τις δικαιοπολιτικές απόψεις που κρατούσαν τότε. Παρέμεινε 
σχεδόν όλο αναλλοίωτο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και το τμήμα 
για τα δικαστήρια, ύστερα από διάφορες τροποποιήσεις διατηρήθηκε 
βασικά το ίδιο μέχρι σήμερα. Θα ήταν όμως υπερβολή να συμπεράνει 
κανείς ότι η μη ανανέωσή του οφείλεται στην αναντικατάστατη αξία του. 
Σ' όλη τη μακρά περίοδο ως τις αρχές του αιώνα μας η κοινωνική ανά
πτυξη στην Ελλάδα ήταν περιορισμένη και γι αυτό δεν έγινε νομοθετικτ 
μεταβολή σε κανένα από τα θεμελιώδη θέματα της δικαστικής νομοθε
σίας. Κατά τη νομοθετική ανακαίνιση των ετών 1910 και επόμενα επι- 
χειρείται η αντικατάσταση του ήδη απηρχαιωμένου οργανισμού των 
δικαστηοίων και το Μάρτιο του 1911 με πρωτοβουλία του Υπουργού 
Δικαιοσύνης Νικολάου Δημητρακόπουλου. συστήθηκε σχετική επι
τροπή. Με το προσχέδιό της το 1916, εκτός από τα άλλα, οργανώθηκε 
η εποπτεία των δικαστηρίων, η οποία «ασκείται δια των εισαγγελέων, 
θεωρουμένων ως αντιπροσώπων της κυβερνήσεως εν τω ελέγχω της 
λειτουργίας της δικαιοσύνης*·, (βλ. τις ανακοινώσεις του Κων. Βασι
λείου, καθηγητή Πανεπιστημίου και εισηγητή στην επιτροπή για την 
οργάνωση των δικαστηρίων στη διάλεξή του «Αι γενικά: βάσεις του 
προσχεδίου του νέου Οργανισμού των Δικαστηρίων- 9 Μαρτ. 1916. 
σελ. 18). Εξάλλου από τον ισχύοντα οργανισμό αποσπάστηκαν σημα- 
ι^ικά θέματα λ.χ. εκείνα για τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους 
και ρυθμίστηκαν με ιδιαίτερους νόμους. Έτσι η παλαιότητα του οργανι
σμού και οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του επέβαλαν επιτακτικά την 
αντικατάστασή του.

Όσον αφορά στα διοικπ^ικά δικαστήρια η οργάνωσή τους διέπεται 
από τις διατάξεις του «κώδικα Οργανισμού Φορολογικών Δικαστηρίων» 
(ν. 6. 3845/58. (ΦΕΚ 3 49) που εκάλυπταν τις περιορισμένες και «μο
νοδιάστατες» ανάγκες των τότε «φορολογικών- δικαστηρίων, οι οποίες 
όμως εμμέσως εμπλουτίστηκαν από τους νόμους 505/76, (ΦΕΚ 347), 
702/77 (ΦΕΚ 268). και το πρ. δ. 341 /78, (ΦΕΚ 71). 'Υστερα όμως 
από την ολοκλήρωση, κατ' επιταγή του άρθρου 94 παρ. 1 του Σ., της 
δικαιοδοσίας των τακτικών πλέον διοικητικών δικαστηρίων που υλο
ποιήθηκε με το ν. ] 406/83 (ΦΕΚ 182) γίνεται επιτακτική η ανάγκη 
λειτουργικού εκσυγχρονισμού και ευθυγράμμισής τους, κατά το μέτρο 
που προσήκει στο δικονομικό τους σύστημα, με την οργάνωση των υπό
λοιπων δικαστηρίων.

VIII. Το δεύτερο τμήμα του Κώδικα καταρτίστηκε σε εκτέλεση των 
σχετικών με τους δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων διατά
ξεων των άρθρων 88 και επ. του Σ. και ρυθμίζει θέματα υπηρεσιακής 
τους κατάστασης. Επαναλαμβάνει εκτός από ελάχιστα σημεία, το κεί
μενο του ν. 1578/85 (ΦΕΚ 219) (όπως είχε διαμορφωθεί μετά τις τρο
ποποιήσεις που επέφερε σ' αυτό) το άρθρο 4 του 1649/86 (ΦΕΚ 1 49), 
αναδιαρθρωμένο και βελτιωμένο. Ο ν. 1578/85 είχε αντικαταστήσει 
το ν.δ. 962/197 3 «περί Κώδικος Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 
183) για λόγους που δε χρειάζονται ιδιαίτερη ανάπτυξη, αν μόνο ανα- 
λογιστεί κανείς τον τρόπο και κυρίως το χρόνο που ψηφίστηκε αυτό το ν. 
διάταγμα. Με το ν. 1578 δεν επήλθαν θεσμικές αλλαγές στην οργά
νωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων ή την κατάσταση των δικαστι
κών λειτουργών, αφού τα θέματα αυτά ρυθμίζονται στις γενικές τους 
γραμμές από το Σύνταγμα, οι διατάξεις του οποίου και αποτέλεσαν τη 
βάση ή την αφετηρία για τις περισσότερες ρυθμίσεις. Εξαίρεση αποτε- 
λεσε το θέμα των ειρηνοδικών, όπου πράγματι οι αλκσγές που πραγμα
τοποιήθηκαν ήταν θεμελιακές. Και σε πολλά άλλα όμως, επιμέρους θέ
ματα εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις που ως κύριο σκοπό τους είχαν την εξύ
ψωση της θέσης κα: κυρίως την προάσπιση της λειτουργικής ανεξαρτη
σίας των δικαστικών λειτουργών.

Το δεύτερο τμήμα του κώδικα περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Από αυτά 
το πρώτο περιέχει διατάξεις εφαρμοστέες σε όλους τους δικαστικούς λει
τουργούς κάθε κατηγορίας και κλάδου. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσο
νται οι ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στις ιδιαίτερες ρυθμίσεις κάθε 
κλάδου επιβαλκόμενες από την ιδιομορφία του. Το τρίτο μέρος αφορά 
στις ρυθμίσεις του θεσμού της επιθεώρησης των δικαστηρίων και των 
δικαστών. Το τέταρτο μέρος ασχολείται με το πειθαρχικό δίκαιο που 
διέπει τους δικαστικούς λειτουργούς.

Στο τρίτο τμήμα, όπως σημειώθηκε ήδη. περιέχονται οι ανα
γκαίες τεκικές κα: μεταβατικές διατάξεις του νέου ενιαίου Κώδικα.

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι σκοπίμως δεν περιελήφθησαν στον 
οικείο χώρο διατάξεις για την αστική ευθύνη των δικαστών σε περί
πτωση κακοδικίας (άρθρο 99 παρ. 1 του Συντάγματος) και για την 
ένωση των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 89 παρ. 5 του Συντάγματος) 
θέματα που προϋποθέτουν ειδικότερη επεξεργασία και προβληματι
σμό.

IX. Κεντρικοί στόχοι του ενιαίου κώδικα είναι α. η ποιοτική αναβάθ
μιση των διακαστικών λειτουργών (οι οποίοι με τη συμπεριφορά, το σθέ-
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νος. την ακεραιότητα, τη γνώση και το ζήλο τους προσδίδουν το ποοση
κ ον στο δικαστικό σώμα κύρος προκαλώντας το γενικότερο σεβασμό και 
αναγνώριση). β. η ουσιαστική ενίσχυση της συνταγματικά κατοχυρού- 
μενης δικαστικής ανεξαρτησίας, γ. η εξασφάλιση ταχύτερων και απλου- 
στευμένων διαδικασιών και τεχνικών μέσων για την επικαιση απονομή 
της δικαιοσύνης και δ. η ενοποίηση των ρυθμίσεων που αναφέροντα: 
στην οογάνωση και τη λειτουργία των τακτικών πολιτικών και ποινι
κών δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για την 
κοινή αντιμετώπιση κατά το δυνατόν εν όΦει των ιδιομορφιών, ιδίως 
των δικονομικών συστημάτων, των παρουσιαζομένων προβλημάτων.

Για να επιτευχθεί η ιδεώδης εξισορρόπηση ανάμεσα σε συχνά αλλη- 
λοσυγκρουόμένους συντελεστές, απόψεις και τάσεις η αναθεωρητική 
επιτροπή με πολύ περίσκεψη και υψηλό αίσθημα ευθύνης κατέληξε 
στους εκσυγχρονισμούς εκείνους που έκρινε πρόσφορους και εξυπηρετι
κούς για να πραγματωθούν οι οραματισμοί πολλών γενεών δικαστών 
ως προς την αποτελεσματικότητα. λειτουργικότητα και ευκινησία των 
προσφεοόμενων κοινωνικά αποδεκτών υπηρεσιών προς τους διαδίκους. 
το δίκαιο και το γενικό συμφέρον. Ot νεωτερισμοί είναι αρκετοί και ση
μαντικοί. ’Αλλοτε έχουν τη μορφή πρωτότυπης ρύθμισης. ’Αλλοτε έχουν 
τη μορφή βελτιώσεων και συστηματοποιήσεων που επιφέρονται σε πα- 
λαιότερες ατελείς, αμφιλεγόμενες ή ανεπαρκείς ρυθμίσεις. Διατηρούνται 
πάντως οι οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις που δοκιμάστηκαν 
από τη μακροχρόνια χσήση και εξυπηρέτησαν στην πράξη την απονομή 
της δικαιοσύνης.

Άξια ιδιαίτερης μνείας είναι τα ακόλουθα θέματα:
α. Η παρεχόμενη στο σχέδιο ρηξικέλευθη δυνατότητα ίδρυσης Κέ

ντρου Δικαστικών Σπουδών για αα. την επαγγελματική εκπαίδευση και 
την οριστική επιλογή των εισερχομένων στο σώμα της πολιτικής και 
ποινικής δικαιοσύνης παρέδρων. ββ. την περιοδική μετεκπαίδευσή τους 
και την οργάνωση σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης των δικαστικών 
υπαλλήλων και γγ. τη διεξαγωγή δικαστικών μελετών και ερευνών. Η 
ολοκλήρωση των μεγαλόπνοων αυτών επιδιώξεων μπορεί να επιτευχθεί 
τμηματικά και σταδιακά. 0 θεσμός θα συντελέσει αποφασιστικά στην 
ανύψωση της ποιοτικής στάθμης των δικαστών και στη ραγδαία βελτί
ωση των όρων απονομής της δικαιοσύνης.

Ήδη οι εισαγόμενοι στο Συμβούλιο Επικράτειας, το Ελεγκτικό Συνέ
δριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια προέρχονται, κατά τις κείμε
νες διατάξεις, από τους απόφοιτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
που έχουν επιλέξει τον κλάδο στον οποίο επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν 
και έχουν επιτύχει στον καταληκτικό της διαγωνισμό. Η Σχολή Δημό
σιας Διοίκησης λειτουργεί από διετίας κατά το πρότυπο της περίφημης 
ΕΝΑ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης προεδρευόμενο από τον 
εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Λαμβάνεται επιπροσθέτως πρόνοια αν οι παραγωγικές σχολές των 
δικαστικών λειτουργών όλων των κλάδων δεν επαρκούν για οποιοδή- 
ποτε λόγο για την πλήρωση των δημιουργούμενων κενών να ενεργού- 
νται εκτάκτως και συμπληρωματικούς ειδικοί διαγωνισμοί εισδοχής.

β. Εκείνοι που επιτυγχάνουν στον καταληκτικό διαγωνισμό της 
επαγγελματικής σχολής του κλάδου, που έχουν επιλέξει. διορίζονται 
στον εισαγωγικό βαθμό του, ως δόκιμοι χωρίς να αποκτούν την ιδιό
τητα του τακτικού δικαστή.

Σε όσους διανύουν τη δοκιμαστική τους υπηρεσία στον εισαγωγικό 
βαθμό του παρέδρου ή δόκιμου εισηγητή (πριν από τον οριστικό διορι
σμό - και την ορκωμοσία - τους ως πρωτοδικών ή αντεισαγγελεών ή ει
σηγητών. ύστερα από ευμενή κρίση του οικείου Α.Δ.Σ.). ανατίθενται προ- 
σκαίρως για να πραγματοποιηθεί η επαγγελματική δοκιμασία τους, κα
θήκοντα τακτικού δικαστή και τους αναγνωρίζονται προσωρινώς τα συ
νήθη αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις του. Με τον τρόπο αυτό 
καθιερώνεται αποκλειστικός τρόπος εισαγωγής στον εισαγωγικό βαθμό 
όλων των κλάδων η επιτυχία στην καταληκτική εξέταση της οικείας 
παραγωγικής σχολής και διανύεται κατά τρόπο ενιαίο, με πανομοιότυ
πες διαδικασίες το δοκιμαστικό στάδιο που καταλήγει σε κρίση από το 
οικείο ΑΔΣ. για την οριστική είσοδο των δοκίμων στον αντίστοιχο 
κλάδο. Εξαίρεση στην ομοιόμορφη αυτή μεταχείριση προβλέπεται. 
λόγω της ερμηνευτικής δήλωσης από το άρθρο 88 του Συντάγματος, 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου επιτρέπεται ο απευθείας διορισμός δι
καστικών λειτουργών στους βαθμούς του παρέδρου και του Συμβούλου.

γ. Οι ολομέλειες των εφετείων και πρωτοδικείων (πολιτικών και διοι
κητικών). απαρτίζονται από τους τακτικούς δικαστές που υπηρετούν σ 
αυτές, οι πάρεδροι μετέχουν σ' αυτές χωρίς, όμως, δικαίωμα ψήφου.

Στις ολομέλειες ανατίθεται η σύνταξη και τροποποίηση του κανονι
σμού εσωτερικής υπηρεσίας κάθε δικαστηρίου, η λήψη αποοάσεων για 
νομικά γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα και οι λοιπές αναγραφόμενες, 
στο κείμενο του σχεδίου ή ανατιθέμενες σε αυτές από ειδικές διατάξεις 
αρμοδιότητες.

Ααμβάνεται πρόνοια (και αυτό αποτελεί πρόσθετο, μείζονος 
δαιότητας νεωτερισμό ), όταν η ολομέλεια του δικαστηρίου υπε: 
τους είκοσι πέντε τακτικούς δικαστές, όπως συμβαίνει σήμεσ:; 
τρεις μεγαλύτερες πόλεις, να αναδεικνύεται από αυτήν για ορισμέ 
τεία με τη μέθοδο της κλήρωσης σε δημόσια συνεδρίαση αντιποοο 
τικό όργανό της για να την υποκαταστήσει. Το όργανο αυτό ευ>. 
ως εκ του αριθμού του (25μελές). ευκόλως συ·νχαλούμενο από τι 
στή. που διευθύνει το δικαστήριο και δυνάμενο να δρα αποτελεσυ 
και εγκαίρως, διεκπεοαιώνει σημαντικά μέρος των ήσσονος σηρ 
αρμοδιοτήτων της μείζονος ΟΑομελείας. Η τελευταία συντίθεται 
από εκατοντάδες μελών όχι δε μόνον η επίτευξη απαρτίας είνα 
προβληματική αλλά και η διεξαγωγή της συζήτησης με κοσμι 
υπευθυνότητα και νηφαλιότητα.

δ. Η συγκρότηση και λειτουργία των Ανώτατων Δικαστικό, 
βουλίων είναι κατά βάση η ίδια με τις αναγκαίες λόγω της ιδι 
αίας κάθε κλάδου αποκλείσεις ως προς τον αριθμό των μελών tl 
ως προς τη συμμετοχή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή τω 
κών επίτροπων της επικράτειας των τακτικών διοικητικών δι> 
ρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα αντίστοιχα ανώτατα Οιχ. 
συμβούλια. Η ενιαία ρύθμιση αναφερεται όχι μόνο στον τρόπο * 
γκρότησης και τη διάρκεια της θητείας, αλλά και σε άλλα μείζον 
μασιας θέματα, όπως η υποχρέωση αιτιολόγησης των σχετικών α 
σεων. το δικαίωμα του δικαστικού, που παραλείφθηκε στις προσ 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις και συνέπειες να ασκήσει προσφυγ- 
ολομέλεια και να εμφανιστεί σ αυτήν για την παροχή προφορικά 
γήοεων κ.λπ.

ε. Για πρώτη φορά από τη σύσταση του ελληνικού κράτους έχε 
οει. κατά τις τελευταίες δεκαετίες (ιδίως μετά τη δημιουργία του 
ΔΙΚ και το αυξημένο ενδιαφέρον της πολιτείας που εχοησιμο: 
κατά τα τελευταία έτη αφειδώς κονδύλια από τις δημόσιες επενδ . 
η δικαιοσύνη να στεγάζεται σε επιβλητικά., ευπρεπή, λεπους 
επαρκή και κατάλληλα κτίρια. Το γεγονός αυτό πολλαπλώς εκτ 
από το κοινό, τους διαδίκους και τους παράγοντες της δίκης και c 
νει στην εξύψωση του θεσμού και την εμπέδωση του σεβασμού π: 
δικαιοσύνη και του κύρους της τελευταίας. Τη γενική εντύπωση - 
δότη σε αποφασιστικά η ευπρόσωπη εγκατάσταση των ακροατή pu 
των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας τ 
ανακαινισμένο καταλλήλως παραδοσιακό κτιριακό συγκρότημ 
Σχολής των Ευελπίδων.

Με τον κώδικα παρέχεται η ευχέρεια να επεκταθεί με την πρω*. 
λία του Υπουργού Δικαιοσύνης η χρήση της τηβέννου, που είναι πι 
σμένη προς το παρόν στα δύο από τα τρία ανώτατα δικαστήρια, σ~ 
κώς και σε άλλες κατηγορίες δικαστηρίων, δικαστικών λειτουργά 
λοιπών παραγόντων της δίκης.

στ. Η θέσπιση κανόνων που ακολουθούν την αρχή της αυτοτ 
των κλάδων των τακτικών δικαστών και των εισαγγελέων επιί 
την ανάπτυξη αγαθών και γονίμων σχέσεων μεταξύ τους. Σχέσει* 
δεν επιδέχονται επεμβάσεις ή αναμίξεις σε αλλότρια καθήκοντα. C 
τελεσματικός συγκερασμός της αρχής της αυτοτέλειας με την αρ; 
λειτουργικής συνεργασίας αμφοτέρων αποσκοπεί όχι μόνο στην 
τερη και λυσιτελέστερη επίλυση των δικαστικών διαφορών, αλ.- 
στην ενδυνάμωση του ρόλου της εισαγγελίας, ώστε πέραν από · 
νήθη καθήκοντά της που αναοέρονται στη διαφύλαξη της δημόοι: 
ξης. να εξοπλισθεί και με τα πρόσθετα καθήκοντα της παρακολοΰ 
για την τήρηση της νομιμότητας και για την προστασία του π·

ζ. Πρωταρχική μέριμνα των συντακτών αυτού του Κώδικα υπ 
καθιέρωση, η αναμόρφωση ή η διατήρηση διατάξεων ή διαδικασιε 
διευκολύνουν την έγκαιρη και ορθολογική άσκηση του δικαστιχ 
γου. 0 θεσμός των μεταβατικών π.χ. δικαστηρίων που συνιόρ 
έξω από τη σταθερή έδρα τους αν επεκταθεί στην πράξη ανάλο γο 
παρουσιαζόμενες ανάγκες και απαιτήσεις αναμένεται ότι θα α π 
πολλά. Εξάλλου για λόγους ιστορικούς και εμπέδωσης του αισθ~ 
ασφάλειας και δικαιοσύνης σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχ: 
θηκε. παρά την κατάργηση του βαθμού του ειρηνοδίκη, ως επι(: 
μένη η διατήρηση των Ειρηνοδικείων ως ξεχωριστών δικαστήρ 
την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους και την απλουστευμένη διαδι;

Οι λόγοι που επέβαλαν την κατάργηση του βαθμού του ειρηνοο 
ναι πολλοί, ο σπουδαιότερος όμως είναι ότι ως τώρα οι ειρηνοοι 
χαν μόνο μισθολογική, και δεν είχαν βαθμολογική εξέλιξη. Όσο 
είχαν τα τυπικά προσόντα (κυρίως την ηλικία), κύριο μίλημά τους 
όχι το δικαστικό τους έργο, αλλά η προετοιμασία για την επιτυχί 
στους διαγωνισμούς των παρέδρων. ώστε να σταδιοδρομήσου 
κλάδο των πολιτικών δικαστών ή εισαγγελέων. Αν αυτό δε γινότ
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)υνοηό Ttotptfiivotv ισόβιο xot&rjAWUtvoi στον ίδιο ββ6μο. διχοοτϊζ. 
3ης κατηγορίας. Η απογοήτευσή. αυτή είχε καχέζ επιπτώσεις 

0C7C0 εξαιρέσεις I χαι στο έργο που επιτεΛούσαν. Ετσι χβθιερώνε- 
; ηοβΎυτιχόζ ^ocGtxOs ottjv πολίτιχή οικαιοσύνη ο βαθμός του πα- 
, Πρωτοδικείου. Οι πάαεδροι προερχόμενοι από ίδια παραγωγική 
στο ιδρυθησόμενο Κέντρο Δικαστικών Σπουδών αφού διανύσουν 

αστική υπηρεσία σε μεγάλα πάντοτε πρωτοδικεία, όπου και επι- 
υνονταυ διορίζονται πρωτόδικες αποκτώντας την ιδιότητα του τα- 

δικαστή και τοποθετούνται στις κενές θέσεις των ειρηνοδικείων. 
"_αι υπηρετούν για δύο τουλάχιστον χρόνια. Με τον τρόπο αυτό η 
αύνη στ ο ειρηνοδικειακό επίπεδο αναμορφώνεται και ουσιαστικά 
θμίζεται. αφού απσνέμεται από δικαστές που έχουν αποκτήσει 
αε μεγάλα πρωτοδικεία και κυρίως από δικαστές που έχουν εντα* 
το δικαστικό σώμα και την ιεραρχία του και μπορούν να αφοσιω- 
περίσπαστοι στο έργο τους. Παράλληλα δεν καταργείται ένας 6ε- 
ττορικά δικαιωμένος και εδραιωμένος στη λαϊκή συνείδηση. Τε- 
•αέχεται στο ΑΑΣ η δυνατότητα, αν παρίσταται ανάγκη, να διορί- 
. ειρηνοδικεία που λειτουργούν στις έδρες πρωτοδικείων και ορ
ρούς πρωτόδικες και με τον τρόπο αυτό, λύνεται και το χρόνιο 
ημα που εμφανίζουν τα ειρηνοδικεία των μεγάλων πόλεων. Για 
.οηνοδίκες που ήδη υπηρετούν θεσπίζεται στο τρίτο τμήμα του 
ι μια σειρά από μεταβατικές διατάξεις για την τακτοποίησή

α όμως από αυτό, σημαντική καινοτομία αποτελεί η θεσμοθέ- 
υτοτελών μονομελών πρωτοδικείων (πολιτικών και διοικητικών) 
ημμελειοδικείων με έδρα διάφορη του πολυμελούς και δική τους 
ρεια. Στη διοικητική δικαιοσύνη ο θεσμός, έγινε περισσότερο επι- 
ός. εν όψει των νέων αρμοδιοτήτων που επωμίστηκαν τα διοικη- 
καστήρια με το ν. 1406/83 και της υπαγωγής σε αυτά διοικητι- 
αφορών εχδιχαζομένων από τα διάσπαρτα ειρηνοδικεία. Η απο- 
>ση στη δικαιοσύνη θα ολοκληρωθεί, αν διευρυνθεί περισσότερο η 
ότητα των μονομελών και παρασχεθεί η ευχέρεια να εκδίδουν και 
ματα. Με την προτεινόμενη αποκέντρωση θα περιορισθεί το μειο- 
α της μετακίνησης των πολιτών προς την έδρα του πολυμελούς, 
.ρξει τοπική διασπορά των πληρεξουσίων δικηγόρων, θα εξοικο- 
: χρόνος και χρήμα και θα γίνει περισσότερο προσιτή η δικαστική 

η των διενέξεων.
I ίδρυση των τμημάτων γίνεται με τους κανονισμούς εσωτερικής 
:ίας που καταρτίζονται από τις Ολομέλειες των δικαστηρίων. Στα 
ικά δικαστήρια, όπου οι συνθέσεις είναι κατά κανόνα εκ των προ- 
'■'νωστές. διότι δεν μετακινούνται συχνά οι δικαστές, δεν έχουν 
υθεί παράπονα, μεμψιμοιρίες ή υποψίες. Το ίδιο ισχύει και για τα 
ά τμήματα των τακτικών δικαστηρίων, τα οποία απαρτίζονται 
αστές που εναλλάσσονται στη συζήτηση των υποθέσεων, από τον 
- του τμήματος. Οσον αφορά την εκδίκαση των ποινικών υποθέ- 
:> άρθρο 11 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είχε προβλέψει στο 
Αθηνών και στα πρωτοδικεία Αθηνών. Πειραιώς και θεσσαλο- 

~ν ίδρυση ιδιαίτερου ποινικού τμήματος στο οποίο θα υπηρετού- 
τστές απασχολούμενοι αποκλειστικά με την απονομή της ποϊνι- 
αιοσύνης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόστηκε στην πράξη γιατί 
ους λειτουργικούς οι Ολομέλειες των οικείων δικαστηρίων όρι- 
; ίδιους δικαστές, για την εκδίκαση των πολιτικών και των ποι- 
ποθέσεων.
3πος δε αυτός της εφαρμογής του άρθρου II Κ. Π.Δ. κρίθηχι νό- 
α: από τον "Αρειο Πάγο. Ήδη για να εξαλειφθεί η τακτική αυτή 
χας προβλέπει κατά τρόπο επιτακτικό, τη συγκρότηση ειδικού 
. τμήματος στο οποίο θα απασχολούνται οι δικαστές για ορι- 
ρόνο, μόνο με ποινικής φύσεως υποθέσεις, χωρίς να συμμετέ- 
οάλληλα και στην εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων. Με το μέ- 

σκοπείται να επιτευχθεί η απόκτηση πολύτιμης πείρας των δι- 
jv στο ποινικό δίκαιο και η ενότητα και η ταχύτητα στην απο- 
: ποινικής δικαιοσύνης. Επιπλέον για να εκλείψουν τα σποια&ή- 
όλια ο Κώδικας προβλέπει την κατάρτιση των συνθέσεων με 
η. μεταξύ των δικαστών του ειδικού notvtxov τμήματος, 
".όπιμο και χοή σιμό θεωρούμε να εκθέσομε για κάθε κεφάλαιο 
του τμήματος, που αναφέρεται στον οργανισμό των δικαστή-
εξής:
\αιο Α’. Στο άρθρο 1 αναφέρονται τα δικαστήota (πολιτικά, ποι- 
διοικητικά). που διέπει ο Κώδικας. Στο άρθρο 2 διαγράφεται η 
ία για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση δικαστηρίων, 
at για τον καθορισμό της περιφέρειάς τους.
/τική είναι η διάταξη, για την οποία έγινε παραπάνω (παρ. IX 
:τ ) λόγος, που προβλέπει πέραν της μεταβατικής έδρας των δι- 
-υν xat τη δυνατότητα ίδρυσης αυτοτελών μονομελών πρωτοδι

κείων (πολιτικών και διοικητικών) και πλημμελειοδικείων σε μόνιμη 
δική τους έδρα διαφορετική από την έδρα του πολυμελούς δικαστηρίου 
και δική τους περιφέρεια.

Κεφάλαιο Β . Το άρθρο 3 αναφέρεται στον αριθμό των οργανικών θέ
σεων των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και τον τρόπο κατα
νομής τους στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες. Το άρθρο 4 έχει ως αντι
κείμενο τη συγκρότηση των δικαστηρίων όλων των κατηγοριών, ουθμί- 
ζει τα αναφερόμενα στην προεδρία των πολυμελών δικαστηρίων, στην 
παράσταση του εισαγγελέα και του δημόσιου κατηγόρου και στη διαί
ρεση του δικαστηρίου σε τμήματα. Το άρθρο 5 αφορά στον τρόπο ανα- 
πλήρωσης των δικαστών που δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται 
και το άρθρο 6 τον τρόπο συμπλήρωσης των δικαστηρίων, που είναι για 
οποιοδήποτε λόγο αδύνατη η συγκρότησή τους. Αν τούτο δεν καθίστα
ται εφικτό, παραπέμπεται η υπόθεση για να εκδικασθεί σε άλλο ομοιό- 
βαθμο δικαστήριο. Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα ορισμού συμπά- 
ρεδρου δικαστή ή εισαγγελέα σε δίκες μακράς διάρκειας για να μη μα
ταιωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Στο άρθρο 7 ρυθμίζονται τα αναφερό
μενα στην παρουσία του γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις και τις δια
σκέψεις. Στο άρθρο 8 απαριθμούνται τα διάφορα κωλύματα με τις πει
θαρχικές και μόνο, ευθύνες που συνεπάγεται η αποσιώπησή του ή η 
παρά την ύπαρξη του κωλύματος σύμπραξη. Επίσης παρέχεται η δυνα
τότητα να αναρτηθεί σι χώρο του δικαστηρίου η εικόνα διακεκριμένου 
δικαστικού λειτουργού. Στο· άρθρο 9 περιγράφονται οι σχέσεις μεταξύ 
των δικαστικών και των αστυνομικών αρχών, η υποχρέωση των αστυ
νομικών οργάνων να συνδράμουν τις δικαστικές αρχές, εκτελόντας αμέ
σως και απροφασίστως τις εντολές τους και να διευκολύνουν τους δικη
γόρους στην άσκηση του λειτουργήματος τους. Η παράβαση των υπο
χρεώσεων αυτών, κολάζεται πειθαρχικως κατά τη διαδικασία που ορί
ζει το άρθρο. Το επόμενο άρθρο ) 0 διαπραγματεύεται τα καθήκοντα του 
γραμματέως και των εμμίσθων επιμελητών των δικαστηρίων και των 
εισαγγελιών, τον τρόπο αναπλήρωσής του και η δυνατότητα να ανατε
θεί η προσωρινή εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων σε οποιοδήποτε 
ημεδαπό. Το άρθρο 11 προσδιορίζει την έναρξη και λήξη του δικαστικού 
έτους και των δικαστικών διακοπών. Το άρθρο 12, τέλος, τα αναφερό
μενα στο αρχείο των δικαστηρίων και εισαγγελιών.

Κεφάλαιο Ρ. Τα άρθρα 13 και 14 έχουν ως αντικείμενο τη συγκρό
τηση και τον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών συμβουλίων στα δικα
στήρια και των ολομελειών τους, τις αρμοδιότητες της ολομέλειας, την 
υποκατάστασή τους όταν αυτή σύγκειται από περισσότερους των 25 τα
κτικούς δικαστές (βλ. σχετ. παρ. ΙΧγ αιτιολσγιχής έκθεσης) κ.λπ.

Κεφάλαιο Δ . Η διεύθυνση των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 
που από τη φύση της, δε νοείται να ασκείται από βραδυκίνητο, διατα
κτικό ή αναποφάσιστο συλλογικό όργανο, ανήκει σε ένα μόνο δικαστή, 
τον κατά βαθμό ανώτερο, και στην περίπτωση ισοβάθμων, τον αρχαιό
τερο από αυτούς που υπηρετούν στο δικαστήριο. Κατ’ εξαίρεση του πά
γου αυτού κανόνα επιβάλλεται εκ των πραγμάτων ο ορισμός προϊστα
μένου στα πολυάριθμα σε λειτουργούς δικαστήρια της χώρας. Δεν προ- 
κρίθηκε η υποκατάσταση στα ογκωδέστερα δικαστήρια της χώρας των 
τριών μεγαλύτερων πόλεων του συγκεντρωτικού συστήματος στη διοί
κησή τους με ένα σύστημα τριμελούς συλλογικής ηγεσίας κατά την 
πλειοψηφία της εκλεγόμενης ή αναδεικνυόμενης τυχαίως με κλήρωση 
για ορισμένη θητεία. Κρίθηκε από την επιτροπή ότι τούτο θα απέβαινι 
σε βάρος της δικαιοσύνης χαι θα προ χαλούσε ραγδαία μείωση των εκδι- 
καζομένων υποθέσεων, καθυστέρηση ακόμη μεγαλύτερη της απονομής 
της δικαιοσύνης, κλίμα διάλυσης και όχι αυτοδιοίκησης στο δικαστικό 
σώμα. Έτσι κατά το άρθρο 15 τα εφετεία Αθηνών. Πειραιά και Θεσσα
λονίκης, διευθύνονται από αρεοπαγίτη, τα πρωτοδικεία (πολιτικά και 
διοικητικά) Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, από πρόεδρο εφετών ή 
εφέτη και τα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία των τριών πόλεων από 
πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτόδικη. Οι προϊστάμενοι αυτοί των οποίων 
μνημονεύονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος αναπλήρωσής τους, ορίζο
νται από το ΑΔΣ, για μια διετία παρατεινόμενη. Η σχετική απόσπαση 
είναι ελευθέρους οποτεδήποτε ανακλητή. Ανάλογες είναι οι ρυθμίσεις, 
που προβλέπει το άρθρο 16. για τη διεύθυνση των εισαγγελιών. Κατ' 
εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση με απόφαση του ΑΛΣ στις εισαγγελίες 
εφετών (αντεισαγγελέα του Α.Π.) και πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγε
λέας ή αντεισαγγελέας εφετών Αθηνών) καθώς και στις εισαγγελίες 
πρωτοδικών στην οποία υπηρετούν δύο ή περισσότεροι εισαγγελείς 
(αντεισαγγελείς εφετών της οικείας εισαγγελίας).

Το άρθρο 17 αναφέρεται στους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας 
των δικαστηρίων εν ύψει των ειδικών συνθηκών κάθε δικαστηρίου, το 
περιεχόμενό τους και τη διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθεώ
ρησή τους μέσα στα πλαίσια της αρχής για την αυτοδιοίκηση της δικαιο
σύνης.
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To aphpo 18 ρυθμίζει τα του ορισμού των διχαστικών καταστημάτων 
και των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, τον τρόπο διευθέτησης των αι
θουσών συνεδριάσεων. Στο άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σταδια
κής επέκτασης της τηβέννου και σε άλλα εκτός από τα δύο ανώτατα δι
καστήρια.

Το άρθρο 19 ασχολειται με τα όργανα που ασκούν ενδούπηρεαιακά 
εποπτεία και τον κύκλο των προσώπων και υπηρεσιών που αφορά, με το 
περιεχόμενο της εποπτείας, που δε θίγει τη δικαιοδοτική λειτουργία, 
ούτε την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών.

Το άρθρο 20 συνδέεται με την αναβάθμιση των βοηθητικών μέσων 
και μηχανισμών του δικαστικού έργου. Στα γραφεία νομολογίας και 
έρευνας που δημιουργούνται στα μεγαλύτερα δικαστήρια γίνεται η επε
ξεργασία του νομολογιακού υλικού, η ένταξή του στα σύγχρονα συστή
ματα πληροφόρησης και η οργάνωση της βιβλιοθήκης. Προσδοκάται με 
βεβαιότητα ότι η διευκόλυνση των δικαστών κατά την άσκηση των κα
θηκόντων τους θα είναι αποφασιστικής σημασίας.

Τα άρθρα 21 και 22 αφορούν στον τύπο της χρησιμοποιούμενης 
σφραγίδας, στον τρόπο αλληλογραφίας των δικαστικών με τς άλλες αρ
χές και στις προϋποθέσεις, που απαιτούνται ώστε οι διάδικοι και οι τρί
τοι να λαμβάνουν πιστοποιητικά ή αντίγραφα ή αποσπάσματα των δια
φόρων δικαστικών εγγράφων και αποφάσεων ή να λαμβάνουν απλή 
γνώση αυτών.

Κεφάλαιο Ε . Το άρθρο 23 έχει ως αντικείμενο τον ’Αρειο Πάγο και 
τους σχηματισμούς του (ολομέλεια και τμήματα) στους οποίους παρί- 
σταται ο εισαγγελέας. Στην ολομέλεια μετέχουν εκείνοι, που θα αναδει- 
χθούν ως ταχτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, ύστερα από ετησίως 
επαναλαμβανόμενη κλήρωση.

Κεφάλαιο ΣΤ. Τα άρθρα 24 και 25 έχουν ως αντικείμενο την εισαγ
γελία. η οποία αποτελεί ιδία, ενιαία και αδιαίρετη δικαστική αρχή, που 
έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πο
λίτη και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Καθορίζονται τα δικαιώ
ματα των εισαγγελέων συνδεόμενων προς αλλήλους με σχέση ιεραρχι
κής εξάρτησης στο να απευθύνουν παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συ- 
στάσες σε ευρύτατες κατηγορίες προσώπων συνδεομένων με τη δικαιο
σύνη, καθώς και οι ειδικότερες αομοδιότητές τους.

Κεφάλαιο Ζ\ Το άρθρο 26 αναφέρεται στους ανακριτές και τους δι
καστές ανηλίκων και τη διαδικασία ορισμού τους. Το άρθρο 27 για τς 
υποθέσες που «δικάζονται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακο
πών στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, για τον τρόπο καταρτισμού 
των τμημάτων, για την αναπλήρωση του ανακριτή, για τη δυνατότητα 
ανάκλησης του δικαστικού λειτουργού από τς διακοπές του. σε περί
πτωση αναπόφευκτης υπηρεσιακής ανάγκης.

Κεφάλαιο Η*. Το άρθρο 28. που επαναλαμβάνει διατάξες που ισχύ
ουν. καθορίζει τη φυσιογνωμία της Γενικής Επιτροπείας της επικρά
τειας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ως ίδιου κλάδου δικαστι
κών λειτουργών με εισαγωγικό το βαθμό του αντεπιτρόπου.

Το άρθρο 29 περιγράφει λεπτομερώς τς αρμοδιότητες του γενικού 
επιτρόπου. Η λεπτομερής αναγραφή κατέστη αναγκαία διότι πλείστα 
των σχετικών καθηκόντων, προβλέπονται ρητώς υπό κειμένων διατά
ξεων και υπήρξε η ανησυχία μήπως η συμπύκνωση σε γενικές εκφράαες 
εκληφθεί από τους εποπτευόμενους ας αποδυνάμωση τα>ν αρμοδιοτή
των του γενικού επιτρόπου, ο οποίος στα διοικητικά δικαστήρια έχει 
θέση ανάλογη με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και το γενικό επί
τροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα άρθρα 30 και 31 ρυθμίζουν τα αναφερόμενα στη γραμματεία, που 
λειτουργεί ας ιδιαίτερη υπηρεσία στη γενική επιτροπεία της επικρά
τειας. και στον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης του τηρούμε
νου σ’ αυτήν αρχείου.

Το άρθρο 32 καθορίζει τς υποθέσες, που εκδικάζσνται κατά τη διάρ
κεια των δικαστικών διακοπών στα ταχτικά διοικητικά δικαστήρια.

XI. Για τα κεφάλαια του δευτέρου τμήματος του ενιαίου κώδικα, που 
αναφέρεται στην κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, υποδιαιρού
μενη σε τέσσερα μέρη, παρατηρούνται τα ακόλουθα ως προς το πρώτο 
μέρος:

Κεφάλαιο Α. Στο άρθρο 33, αναφέρσνται κατά κατηγορίες οι υπαγό
μενοι στον Κώδικα δικαστικοί λειτουργοί α. του Συμβουλίου της Επι
κράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβα
νομένους και της Γενικής Επιτροπείας των τελευταίων, β. του Αρείου 
Πάγου και των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων μετά των εισαγγε
λιών των και γ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού του Επιτρό
που και αντεπιτρόπου. Το άρθρο 34 ρυθμίζει όλα τα σχετιζόμενα με το 
διορισμό του δικαστικού λειτουργού ως δόκιμου λειτουργού στον εισα
γωγικό βαθμό κάθε κλάδου, τς διαδικασίες γνωστοποίησης του σχετι
κού διατάγματος και αποδοχής του διορισμού με τη σχετική ορκωμο

σία. Ο διορισμός αυτός είναι διάφορος από το διορισμό και την ορκωμο
σία που ακολουθεί, στο βαθμό του εισηγητή, πρωτόδικη ή αντεισαγγε
λέα μετά το πέρας^-της δοκιμαστικής υπηρεσία υστέρα από κρίση του 
ΑΔΣ (άρθρα 61. 65. 70. 76) με τον οποίο εξελίσσεται στο δεύτερο, μετά 
τον εισαγωγικό βαθμό εκείνος που διάνυσε επιτυχώς τη διετή (ή τριετή) 
δοκιμασία. Το άρθρο 35 διαπραγματεύεται τς προϋποθέσες και τη δια
δικασία ανάκλησης του αρχικού διορισμού καθώς και τς συνέπειες για 
τς πράξες του δικαστικού λειτουργού και για τον ίδιο αν ανακληθεί το 
διάταγμα του διορισμού του στον εισαγωγικό βαθμό.

Το άρθρο 36 καθορίζει τα τυπικά προσόντα του διορισμού και το χρο
νικό σημείο που πρέπει να υπάρχουν. Επιτρέπεται στον αλλογενή, που 
απόκτησε την Ελληνική ιθαγένεια άμα περάσουν πέντε έτη από την από
κτησή της και στον ομογενή που την στερείται, αν εμπίπτει σε ειδικές 
εξαιρετικές διατάξες που προβλέπονται. Κατώτερο όριο εισόδου στο δι
καστικό σώμα ορίζεται αντί για το 25ο το 27ο έτος, που είναι το ελάχι
στο, που θα μπορούσε να απαιτηθεί αν συνυπολογιστεί εκτός από τα έτη 
σπουδών σε νομικό τμήμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, άσκη
σης και δικηγορίας και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Επίσης, 
ρυθμίζονται τα σχετιζόμενα με την ηλικία και τον τρόπο απόδειξής της 
θέματα. Το άρθρο 37 περιλαμβάνει λεπτομερώς τα κωλύματα του διο
ρισμού. Επιβάλλεται κατά την υγειονομική εξέταση η συμμετοχή στην 
εξεταστική επιτροπή Ψυχιάτρου. Το άρθρο 38 επισημαίνει τς περιπτώ
σεις στς οποίες δεν αίρεται το κώλυμα. Το άρθρο 39 περιγράφει τς 
προϋποθέσες υπό τς οποίες μπορεί να αναδιοριστεί δικαστικός λειτουρ- 
Τ*·

Κεφάλαιο Β. Το άρθρο 40 ορίζει τα θεμελιώδη καθήκοντα του δικα
στικού λειτουργού εν όψει των υφισταμένων σχετικών συνταγματικών 
διατάξεων, που απαγορεύουν στο δικαστικό λειτουργό την απεργία, τς 
εκδηλώσες υπέρ κομμάτων (στς οποίες δεν περιλαμβάνονται βεβαίως 
και η έκφραση γνώμης ή ενδιαφέροντος για τα γενικότερα εθνικά, επι
στημονικά. πολιτιστικά, κοινωνικά κ.λπ. θέματα) και υποχρεώνουν τη 
μη συμμόρφωση σε διατάξες θεσπισμένες κατά κατάλυση του Συντάγ
ματος. Σημαντική είναι η θεσμοθετούμενη απαγόρευση συμμετοχής σε 
οογανώσες με κρυφούς σκοπούς ή δραστηριότητες, διότι κρίθηχε, άτι η 
εξάφτηση, η υπακοή και η μυστικότητα, που επιβάλλεται στα μέλη των 
οργανώσεων αυτών είναι αντίθετες προς την ανεξαρτησία, την ελευθερία 
γνώμης και την αμεροληψια, που πρέπει όχι μόνο να έχει, αλλά και να 
φαίνεται ότι την έχει ο δικαστικός λειτουργός. Επίσης, η υποχρέωση 
διαμονής στην έδρα του δικαστηρίου με τη δυνατότητα απομάκρυνσής 
του δικαστικού λειτουργού τς ημέρες της αργίας. Το άψθρο 41 προσδιο
ρίζει τα ασυμβίβαστα για το δικαστικό λειτουργό έργα καθώς και τς 
ανεκτές εξαιρέσεις, ως προς την εκλογή τους ως ακαδημαϊκών ή καθη
γητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τη συμμετοχή τους σε 
συμβούλια- επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ύστερα από υπόδειξη του δι
καστή. που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, που ανήκει ο δικα
στικός λειτουργός, και την ανάθεση σ’ αυτούς διοικητικών καθηκόντων 
ύστερα από απόφαση του οικείου Α.Δ.Σ. Το άιρθρο 42 αναφέρεται στα 
κωλύματα εντόπιό τη τας και στην έκτασή τους.

Κεφάλαιο Γ. Το άρθρο 43 αναφέρεται στην αξίωση για τη λήψη μι
σθού, την έναρξη και τη λήξη της και τς πεοιπτώσες περικοπής ή μείω
σης με τς σχετικές διαδικασίες. Το άρθρο 44 ρυθμίζει τα συνδεόμενα μι 
τη δυνατότητα παροχής κανονικής άδειας στο δικαστικό λειτουργό. 
’Οπως είναι γνωστό οι δικαστικοί λειτουργοί, όπως και οι εκπαιδευτι
κοί, απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω της φύσης του λει
τουργήματος τους, από την πολιτεία με τς δικαστικές διακοπές του θέ
ρους, του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

Για το λόγο αυτό, κανονική άδεια με ή χωρίς αποδοχές σε δικαστή, 
χορηγείται κατά κανόνα από τον Τπουργό Δικαιοσύνης και μόνον εφ’ 
όσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας και σε ορισμένες άλλες πι- 
ριπτώσες, (όπως λόγω κυοφορίας ή για να αναλάιβει πρόσκαιρη θέση 
στς Ευρωπαϊκές Κοινότητες) ύστερα από γνώμη του δικαστή που διευ
θύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία (ή σύμφωνη γνώμη του Α.Δ.Σ. αν 
πρόκειται για την ΕΟΚ). Η χορήγηση κανονικών αδειών μπορεί να 
απαγορευθεί για συγκεκριμένο χρόνο σε εξαιρετικές πεοιπτώσες. Το 
άςθρο 45, αναφέρεται στς αναρρωτικές άώειες, για τς οποίες εφαρμό
ζονται τα εκάστοτε ισχύοντα για τους δημόσιους υπαλλήλους και αναθέ
τει σε διάταγμα να ρυθμίσει τον τρόπο παροχής νοσοκομειακής, ιατρι
κής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Το άρθρο 46, προσδιορίζει κατά 
διάφορο από τον παλαιό, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης ετή
σιας διάρκειας εκπαιδευτικών αδειών, η οποία κατ' εξαίρεση, παρατεί- 
νεται για ένα το πολύ έτος. Με τη ριζική αυτή αναμόρφωση το Α.Δ.Σ. 
αποφασίζει, για τη χορήγηση αδειών ο αριθμός των οποίων για κάθι 
κατηγορία δικαστικών λειτουργών ορίζεται από τον Υπουργό. Οι εκπαι
δευτικές άδειες χορηγούνται ας το τέλος Μαρτίου του έτος της έναρ-
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ξης τους, ώστε χαι τα κενά, που δημιουργούνται να καλύπτονται εγκαί
ρως και οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμάζονται καλύτερα. Η διαπίστωση 
της γνώσης της ξένης γλώσσας ανατίθεται ή σε μέλος του Α.Δ.Σ. ή σε 
διχαστικό λειτουργό οριζόμενο από αυτό. Θεσπίζεται η δυνατότητα ανά
θεσης στους εκπαιδευόμενους ειδικών εργασιών ή ερευνών Στον 
αδειούχο καταβάλλονται διπλές αποδοχές, όπως γίνεται και με τους δη
μόσιους υπαλλήλους, μειωμένες κατά το τυχόν ποσό της υποτροφίας 
που έχει λάβει.

Κεφάλαιο Δ. Τα άρθρα 47 και 48 ρυθμίζουν τα σχετικά με την τή
ρηση ειδικού μητρώου των δικαστικών λειτουργών στο Υπουργείο Δι
καιοσύνης και ατομικών φακέλων για κάθε δικαστή στο Υπουργείο Δι
καιοσύνης. στα οικεία Α.Δ.Σ. για τους δικαστικούς λειτουργούς, που 
κρίνονται από αυτά και στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των τα
χτικών διοικητικών δικαστηρίων για τους δικαστικούς λειτουργούς του 
κλάδου της Γενικής Επιτροπείας.

Κεφάλαιο Ε. Στο κεφάλαιο αυτό, που το αποτελούν τα άρθρα 49 έως 
και το 52. ρυθμίζονται οι υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λει
τουργών. που ανάγονται στις τοποθετήσεις και προαγωγές (άρθρο 49). 
στις μεταθέσεις (άρθρο 50), στις αποσπάσεις (άρθρο 51) και στην εμφά
νιση του δικαστικού λειτουργού στη νέα του θέση μετά την προαγωγή, 
αετάθεση ή απόσπαση ή την επάνοδο σ' αυτή. Επισημαίνεται. ότι ot νεο- 
διοριζόμενοι δεν τοποθετούνται από τον Υπουργό, όπως μέχρι τώρα, 
αλλά, για μείζσντα κατοχύρωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας ίων δι
καστών από το οικείο Α.Δ.Σ., ότι η μετάθεση χωρίς αίτηση προϋποθέτει 
ειδική αιτιολόγηση και κατ' αυτής χωρεί αίτηση ανάκλησης για σπου
δαίο λόγο, ότι οι προϋποθέσεις για την προαγωγή ενοποιήθηκαν, ώστε η 
ρύθμιση να είναι ενιαία για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι η 
προαγωγή ανατρέχει στη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας από την κέ
νωση ή την κατανομή της θέσης, ότι παρέχεται η δυνατότητα απόσπα
σης δικαστικών λειτουργών χωρίς αριθμητικό περιορισμό για εκτέλεση 
ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κεφάλαιο ΣΤ. Το άρθρο 53 επαναλαμβάνοντας τη σχετική συνταγ
ματική διάταξη υπενθυμίζει ότι όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί χωρίς 
εξαιρέσεις είναι ισόβιοι, ότι η ισοβιότητα δεν καλύπτει και το χοόνο της 
δοκιμαστικής υπηρεσίας, αλλά αρχίζει από το διορισμό τους ως τακτι
κών δικαστικών λειτουργών, που γίνεται με διάταγμα. Το άρθρο 54 
ρυθμίζει με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η αρχαιό
τητα των δικαστικών, συντάσσονται οι σχετικοί πίνακες και παρέχεται η 
δυνατότητα προσβολής τους από ενδιαφερομένους. Το άρθρο 55 ορίζει 
τους βαθμούς ιεραρχίας κάθε χωριστού κλάδου δικαστικών λειτουρ
γών. τη βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία των δικαστικών λει
τουργών των διαφόρων κλάδων, καθώς και το προβάδισμα μεταξύ 
τους, αλλά και έναντι των εκπροσώπων λοιπών κρατικών αρχών στις 
επίσημες τελετές ή εορτές.

Κεφάλαιο Ζ. Τα άρθρα 56 και 57 αναφέρονται στις ειδικές καταστά
σεις διαθεσιμότητας λόγω νόσου και αργίας αυτόματης ή προσωρινής 
των δικαστικών λειτουργών για διάφορες αιτίες, καθώς και η περικοπή 
εν μέρει των αποδοχών εκείνων που έχουν τεθεί στις καταστάσεις αυτές.

Κεφάλαιο Η. Τα άρθρα 58 έως και 60 ρυθμίζουν τις περιπτώσεις λύ
σης της δημοσίας υπηρεσιακής σχέσης οφειλόμενες σε αιτίες άλλες και 
όχι στο θάνατο, όπως η παραίτηση (άρθρο 58). η αποχώρηση λόγω 
ορίου ηλικίας (άρθρο 59). η οριστική παύση (άρθρο 60). Περιέχοντας, 
επίσης, στο άρθρο 59 διατάξεις αναφερόμενες στην τιμητική διατήρηση 
του τίτλου από τον απσχωρούντα δικαστικό λειτουργό.

XII. Για τα κεφάλαια του δευτέρου μέρους (θ’ ως και ΙΕ’) του τμή
ματος του κώδικα, που στεγάζει την κατάσταση των δικαστικών λει
τουργών παρατηρείται προεισαγωγικώς. ότι περιέχουν ιδιαίτερες ρυθ
μίσεις για κάθε κλάδο της δικαιοσύνης λόγω των υφισταμένων ιδιομορ
φιών. αν και κατά βάση οι κατευθύνσεις είναι ενιαίες.

Κεφάλαιο θ’. Τα άρθρα 61 και 62 αφορούν τους δικαστικούς λει
τουργούς του Συμβουλίου της Επικράτειας. Ο εισαγωγικός βαθμός του 
δόκιμου εισηγητή στελεχώνεται από απόφοιτους της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης. Οι δόκιμοι εισηγητές, ύστερα από δοκιμαστική 
υπηρεσία δύο ή τριών ετών διορίζονται, ύστερα από σχετική απόφαση 
του Α.Δ.Σ., ως τακτικοί πλέον δικαστές στον αμέσως ανώτερο βαθμό 
του εισηγητή ή απολύονται από την υπηρεσία (άρθρο 61). Εξάλλου 
προσδιορίζεται, σε αντιστοιχία με τους άλλους κλάδους της δικαιοσύνης.
Ί χρόνος αναμονής σε κάθε βαθμό για την προαγωγιχή εξέλιξη στον 
επόμενο (άρθρο 62).

Κεφάλαιο I. Τα άρθρα 63 έως 66 αφορούν τους δικαστικούς λειτουρ
γούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Ο εισαγωγικός βαθμός 
στον ιδιαίτερο κλάδο της γενικής επιτροπείας της επικράτειας, είναι ο 
δαθμός του αντεπιτρόπου στον οποίο διορίζεται εφέτης. ή πρόεδρος εφε- 
τών, που έχει συμπληρώσει ο σωμένο χοόνο υπηρεσίας ύστερα από σύγ

κριση των υποψηφίων από το Α.Δ.Σ. κατά την οποία η αρχαιότητα δεν 
αποτελεί, μόνη αυτή, στοιχείο υπεροχής. Ο διοριζόμενος ορκίζεται ενώ
πιον της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας και προάγεται 
στους επόμενους βαθμούς αν έχει συμπληρώσει ορισμένο χοόνο υπηρε
σίας (άρθρο 63). Ο εισαγωγικός βαθμός του παοέδρου πρωτοδικείου 
στελεχώνεται από απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκη
σης. ’Υστερα από δοκιμαστική υπηρεσία δύο ή τριών ετών διορίζονται, 
σν το αποφασίσει το Α.Δ.Σ.. στον αμέσως ανώτερο βαθμό του πρωτό
δικη ή απολύονται από την υπηρεσία (άρθρα 64 και 65). Εξ άλλου προσ
διορίζεται σε αντιστοιχία με τους άλλους κλάδους της δικαιοσύνης ο 
χρόνος αναμονής σε κάθε βαθμό για την προαγωγιχή εξέλιξη στο επό
μενο (άρθρο 66).

Κεφάλαιο ΙΑ. Τα άρθρα 67 και 68 αναφέρονται στο Ανώτατο Δικα
στικό Συμβούλιο της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Προσδιορίζονται οι αρ
μοδιότητες του. ο τρόπος της συγκρότησής του, με κλήρωση για ετήσια 
θητεία, η διαδικασία αντικατάστασης των απσχωρούντων από την υπη
ρεσία με συμπληρωματική κλήρωση, η δυνατότητα αναπλήρωσης του 
Προέδρου του, που είναι πάντοτε ο πρόεδρος του δικαστηρίου από το νό
μιμο αναπληρωτή του και η συμμετοχή του γενικού επιτρόπου επικρά
τειας (άρθρο 67).

Επίσης, καθορίζονται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και η πα
ραπομπή ερωτήματος στην ολομέλεια αν υπάρξει διαφωνία του Υπουρ
γού ή προσφυγή του κρινομένου ως μη προακτέου. Για την άσκηση της 
προσφυγής θεσπίζονται οι προϋποθέσεις οι προβλε.εόμενες από τις δια
τάξεις που ισχύουν. Παρέχεται στον προσφεύγοντα η δυνατότητα εμφά
νισής του. ενώπιον της ολομέλειας για την παροχή προφορικών εξηγή
σεων (άρθρο 68).

Κεφάλαιο ΙΒ’. Τα άρθρα 69 έως 71 αναφέρονται στους δικαστικούς 
λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο εισαγωγικός βαθμός του δό
κιμου εισηγητή, του οποίου προσδιορίζονται τα καθήκοντα, στελεχώνε
ται από απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Μετά τη 
συμπλήρωση διετούς, που μπορεί να παραταθεί σε τριετή. δοκιμαστικής 
υπηρεσίας το οικείο ΑΔΣ αποφασίζει για το διορισμό τους ως τακτικών 
πλέον δικαστών στον αμέσως επόμενο βαθμό του εισηγητή, του οποίου 
επίσης περιγράφονται τα καθήκοντα, ή για την απόλυσή τους από το 
σώμα. Με τον Κώδικα ρυθμίζεται η δυνατότητα διορισμού στους βαθ
μούς του συμβούλου και του παρέδρου δικαστικών λειτουργών των άλ
λων κλάδων της Δικαιοσύνης, ύστερα από απόφαση του οικείου ΑΔΣ 
(άρθρα 69 και 70). Προσδιορίζεται εξάλλου, ότι το 3/5 τουλάχιστον 
των οργανικών θέσεων παρέδρων και συμβούλων προέρχονται από την 
προαγωγιχή εξέλιξη των εισηγητών καθώς και ο χρόνος αναμονής σε 
κάθε βαθμό ο απαιτούμενος ως τυπικό προσόν προαγωγής (άρθρο 71). 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 119 του ισχύοντος κώδικα, δεν επαναλαμ
βάνεται. διότι τόσο ο κώδικας που ισχύει, όσο και ο προς ψήφιση, καθιε
ρώνουν ως εισαγωγικό βαθμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο το βαθμό του δό
κιμου εισηγητή, η δε ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 88 του Συντάγ
ματος καθιερώνοντας απόκλιση από τον κανόνα που απαγορεύει τη με
τάταξη των δικαστικών λειτουργών προνοεί μόνο για τους δικαστικούς 
λειτουργούς.

Κεφάλαιο IP. Τα άρθρα 72 και 73 αφορούν το Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες 
του. ο τρόπος συγκρότησής του με κλήρωση για ετήσια θητεία, η διαδι
κασία αντικατάστασης των αποχωρούντων, με συμπληρωματική κλή
ρωση η δυνατότητα αναπλήρωσης του προέδρου και του γενικού επιτρό
που από τους νόμιμους αναπληρωτές τους (άμ>θρο 72). Ως προς τις απο
φάσεις, τη διαφωνία και την προσφυγή γίνεται παραπομπή στις ρυθμί
σεις του άρθρου 68. που αναφέρονται στο ΑΔΣ της Διοικητικής Δικαιο
σύνης με ορισμένες παραλλαγές.

Κεφάλαιο ΙΔ’. Τα άμίθρα 74 έως 77 αφορούν τους δικαστικούς λει
τουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Ειδικότερα το άρ
θρο 74 ρυθμίζει λεπτομερώς και εξαντλητικώς το θέμα του Κέντρου Δι
καστικών Σπουδών. Γ ια την κορυφαία αυτή καινοτομία έγινε ήδη λόγος 
(βλ. ανώι. παρ. IX περιπτ. α’). θα μπορούσε να προστεθεί ότι θα έχει τη 
μορφή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου με διοικητική και οικονο
μική αυτοτέλεια, ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. μπορεί να εί
ναι σταδιακή και ότι με ειδική εξουσιοδοτική διάταξη παρέχεται η εξου
σία για την έκδοση διαταγμάτων που θα αντιμετωπίζουν όλα τα θέ
ματα. που πεοιέχονται σε αυτήν. Τα άοθρα 75 και 76 έχουν ως αντικεί
μενο την προέλευση και τον τρόπο του διορισμού στους εισαγωγικούς 
βαθμούς των παρέδρων πρωτοδικείου ή εισαγγελίας. Η στελέχωση γί
νεται από αποφοίτους του Κέντρου Δικαστικών Σπουδών. Οι πάωεδροι 
ύστερα από ευδόκιμη δοκιμαστική υπηρεσία δύο ή τριών ετών διορίζο
νται κατά την κρίση του ΑΔΣ στον αμέσως ανώτερο βαθμό του πρωτό
δικη ή αντεισαγγελέα ή απολύονται. Κατά τη διάρκεια της δόκιμα στ;-
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κής τους υπηρεσίας που δεν έχουν αχόμη την ιδιότητα του ταχτικού δι
καστικού λειτουργού εκτελούν τα καθήκοντα που touc απονέμει ο κώδι
κας και καθοδηγούνται από το δικαστικό λειτουργό, που διευθύνει το 
πρωτοδικείο ή την εισαγγελία, ο οποίος και συντάσσει ειδική για τον κα
θένα έκθεση, είναι δε υποχρεωμένοι να παρακολουθούν μαθήματα επι
μόρφωσης. Με το διορισμό τους, ως πρωτοδικών οι τεάρεδροι τοποθε
τούνται σε ειρηνοδικεία ή πταισματοδικεία όπου υπηρετούν 2 τουλάχι
στον έτη. Το άρθρο 77 καθορίζει το χρόνο αναμονής για την προαγωγή 
στον ανώτερο βαθμό των δικαστών και των εισαγγελέων.

Κεφάλαιο ΙΕ. Τα άρθρα 78 και 79 αφορούν στο Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Προσδιορίζονται οι 
αρμοδιότητες του. ο τρόπος της συγκρότησής του με κλήρωση για ετή
σια θητεία, η διαδικασία αντικατάστασης των αποχωρούντων με συ
μπληρωματική κλήρωση, η δυνατότητα αναπλήρωσης του Προέδρου 
του ή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Επίσης, καθορίζεται η διαδι
κασία λήψης των αποφάσεων και η παραπομή ερωτήματος στην ολομέ
λεια. αν υπάρξει διαφωνία του Υπουργού ή προσφυγή του ενδιαφερομέ
νου δια παραπομπής στο άρθρο 68 με ορισμένες παραλλαγές.

XIII. Το τρίτο μέρος (κεφάλαια ΙΣΤ έως ΙΗ’) του τμήματος του κώ
δικα που στεγάζει την κατάσταση των δικαστικών λειτουργών ασχολεί- 
ται με την επιθεώρηση των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουρ-

Η χρησιμότητα του Θεσμού της επιθεώρησης των δικαστικών λει
τουργών δεν μπορεί σοβαρά να αμφισβητηθεί. 0 έλεγχος της συγκρότη
σης και του έργου του δικαστικού λειτουργού συντελεί στη βελτίωσή του 
και είναι το πρόσφορο μέσο για την αξιολόγηση της προσφοράς του στη 
δικαιοδοτική λειτουργία της Πολιτείας. 0 νομοθέτης από το έτος 1887, 
με τον νόμο ΑΥΞΔ, χωρίς μάλιστα συνταγματική υποχρέωση, καθιέ
ρωσε, για πρώτη φορά την επιθεώρηση των δικαστηρίων και εισαγγε
λιών και των λειτουργών τους. Από τότε ίσχυσαν διάφορα νομοθετή- 
ματα. Σήμερα, την επιθεώρηση ρυθμίζει το ν.δ. 385 της 8/30.4.1974 
«περί επιθεωρήσεως των πολιτικών xat ποινικών δικαστηρίων και των 
εισαγγελιών αυτών, των φορολογικών δικαστηρίων, των γραμματειών 
αυτών και συναφών γραφείων». Κάθε νομοθέτημα όμως εκφράζει τις 
αντιλήψεις της εποχής του. Έτσι και η ισχύουσα ρύθμιση του θεσμού 
της επιθεώρησης εκφράζει τις αντιλήψεις της δικτατορικής περιόδου. 
Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας. ο συνταγμα
τικός νομοθέτης. με το άρθρο 87 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος 
όρισε ότι: «Η επιθεώρησις των τακτικών δικαστών συνεργείται υπό 
αινωτέρων κατά βαθμόν δικαστών, ως και υπό του Εισαγγελέως και 
των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, των δε εισαγγελέων υπό αρεο
παγιτών και ανωτέρων κατά βαθμόν εισαγγελέων, κατά τα υπό του νό
μου οριζόμενα». Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 115 παρ. 4 του Συ
ντάγματος επιβάλλει στον κοινό νομοθέτη την υποχρέωση να ρυθμίσει 
με το νέο νόμο μέσα σε ένα έτος από την ισχύ του. το θεσμό της επιθεώ
ρησης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Τέτοιος νόμος 
όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Η κατάργηση, με το άρθρο 43 παρ. 3 του 
ν. 184 της 30/30.9.1975. των άρθρων 12 παρ. 1, 13 και 18 του πα
ραπάνω ν.δ. 385/1974. δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκπλήρωση της 
υποχρέωσης της Πολιτείας για την έκδοση του θεσμικού νόμου, που 
προβλέπεται από το άρθρο 87 παρ. 3 του Συντάγματος. Είναι φανερή η 
ανάγκη για τη ρύθμιση της επιθεώρησης των δικαστικών και εισαγγελι- 
κών λειτουργών σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Συντάγματος. Ο συ
νταγματικός νομοθέτης, αντιλαμβάνεται την επιθεώρηση των δικαστι
κών λειτουργών ως θεσμό που συμπληρώνει τη λειτουργική και προ
σωπική ανεξαρτησία τους και συντελεί στην αρτιότερη απονομή της Δι
καιοσύνης. Για τούτο ανέθεσε το έργο της επιθεώρησης σε ανώτερους, 
κατά βαθμό, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που και αυτοί 
απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και κατά τε
κμήριο έχουν την ηθική και επιστημονική επάψκεια, αλλά και την απαι- 
τούμενη εμπειρία, να αξιολογήσουν τη συγκρότηση και το έργο των επι
θεωρούμενων.

Την αντίληψη αυτή του συνταγματικού νομοθέτη επιδιώκει να πραγ
ματώσει η ειδικότερη ρύθμιση του θεσμού της επιθεώρησης στο τρίτο 
μέρος του δεύτερου τμήματος του σχεδίου αυτού. Ο επιθεωρητής είναι ο 
υπηρεσιακός δικαστής του επιθεωρούμενου δικαστικού λειτουργού και η 
κρίση του επηρεάζει αποφασιστικά τη βαθμολογική εξέλιξη και γενικό
τερα την υπηρεσιακή του μεταχείριση. Είναι, λοιπόν, ανάγκη η κρίση 
του να διακρίνεται για την αντικειμενικότητα, την πληρότητα και γενικά 
την ορθότητα της. Οι κρίνοντες, από τους οποίους αξιώνεται δίκαιη 
κρίση, εύλογο είναι να αξιώνουν δίκαιη κρίση από τους κριτές τους. Η 
επιτυχία του ειδικότερου αυτού σκοπού επιδιώκεται με την καθιέρωση 
συγκεκριμένων κριτηρίων και κλίμακας αξιολόγησης των προσόντων, 
την υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης της κρίσης του επιθεωρητή, αλλά

και με την αναγνώριση στον επιθεωρούμενο δικαιωςιατος προσφυγής σε 
συλλογικό όργανο που θα κρίνει τα παοαπονα του κατά της κρίσης του 
επιθεωρητή.

Κεφάώαιο ΙΣΤ. Με το άωθρο 80 καθορίζονται τα όργανα της επιθεώ
ρησης και ο τρόπος διορισμού τους. Παοάώληλα με την επιθεώρηση που 
ενεργούν οι αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι Πρό
εδροι και εισαγγελείς Εφετών επιθεωρούν τα πρωτοδικεία, ειρηνοδικεία 
και πταισματοδικεία και τις εισαγγελίες, αντίστοιχα, της περιφέρειες 
τους. Οι πρόεδροι και εισαγγελείς εφετών. επειδή βρίσκονται σε αμεσό
τερη και συχνότερη επικοινωνία με τους δικαστικούς και εισαγγελικούς 
λειτουργούς της περιφέρειάς τους, μπορούν να σχηματίσουν ασφαλή και 
ορθή γνώμη για τους λειτουργούς αυτούς.

Τα όργανα της επιθεώρησης ορίζονται χωρίς χαμία ανάψιειξη της 
Διοίκησης. Μάλιστα, με το άψθρο 81, που ορίζει τις περιφέρειες της επι
θεώρησης. ορίζεται ότι για τη μεταβολή της περιφέρειας από τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικα
στικού Συμβουλίου. Οι επιθεωρητές αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς 
του Αρείου Πάγου, για την ευχερέστερη και πληρέστερη εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους ως επιθεωρητών, απαλλάσσονται από τα συνηθι
σμένα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα. Είναι όμως αυτονόητο ότι δεν 
απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών του 
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ή της Ολομέλειας του Αρείου Πά
γου. όταν επιλαμιβάνονται ζητημάτων σχετικών με την κατάσταση και 
υπηρεσιακή μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών. Στις περιπτώσεις 
αυτές κρίνεται απόλυτα χρήσιμη η συμμετοχή τους στο Α.Δ.Σ. ή την 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Κεφάλαιο ΙΖ. Τα άρθρα 82 και 83 οναφέρονται στα οριζόμενα από το 
οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όργανα και τον προίστάμιενο της 
επιθεώρησης στα διοικητικά δικαστήρια εν γένει, Συμβούλιο της Επι
κράτειας. Ελεγκτικό Συνέδριο και ταχτικά διοικητικά δικαστήρια, τις 
περιφέρειες της επιθεώρησης των τελευταίων και παραπέμπουν κατά τα 
λοιπά σε διατάξεις του άωθρου 80.

Κεφάώαιο ΙΗ. Τα άρθρα 84 έως και 89 διαπραγματεύονται όλα τα 
υπόλοιπα θέματα που συνδέονται με τη διενέργεια της Επιθεώρησης σε 
όλους τους κλάδους της δικαιοσύνης. Έτσι:

Με το άρθρο 84 ορίζονται οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών, ο χρό
νος διενέργειας της επιθεώρησης, και σε γενικές γραμμές, ο τρόπος 
κατά τον οποίον πρέπει να ενεργήσει ο επιθεωρητής. Αξίζει να επιση- 
μανθεί η υποχρέωση του επιθεωρητή να ενεργήσει κάθε χρήσιμη έρευνα 
προκειμένου να μορφώσει ασφαλή γνώμη για τα προσόντα του επιθεω
ρούμενου. Οποιαδήποτε όμως έρευνα θα ήταν ατελής χωρίς την προσω
πική επικοινωνία του επιθεωρητή με τον επιθεωρούμενο. ΓΓ αυτό κα
θιερώνεται η υποχρέωση του επιθεωρητή να επικοινωνήσει προσωπικά 
με τον επιθεωρούμενο ή τουλάχιστον να τον καλέσει σε προσωπική επι
κοινωνία.

Με το ίδιο επίσης άρθρο ρυθμίζονται τα των δαπανών μετακίνησης 
των Επιθεωρητών. Έως τώρα το θέμα αντιμετώπιζε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εθνικής Οικονομίας, Δη
μοσίων Έργων και Γεωργίας, όπως η 28243/845/1984 (ΦΕΚ Β 
288) που αφορούσε τους υπαλλήλους του δημοσίου και των ν.π.δ.δ. και 
είναι χαρακτηριστικό ότι στους εκδότες απόφασης δεν περιλαμβάνεται 
και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Η απόοαση όριζε, ως όριο ανώτατης 
εκτός έδρας αποζημίωσης τις 2.000 δρχ. ημερησιως. Το πρόβλημα 
είχε επισημανθεί με πρακτικά του Συμβουλίου Επικράτειας σε ολομέ
λεια και συμβούλιο (βλ, 22/1983, 1/1986) και είχε προκαλέσει τη 
διακοπή της λειτουργίας της Επιθεώρησης. Με τη ρύθμιση του σχεδίου 
οι σχετικές δαπάνες προσδιορίζονται διαφορστρόπως και όπως και οι 
αποδοχές των δικαστών τελούν υπό ειδικό καθεστώς ασύνδετο προς άλ
λες κατηγορίες μισθωτών με την έκδοση κοινής απόφασης Υπουργού 
Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη των ολομελειών των 
ανώτατων δικαστηρίων της Χώρας.

Το άρθρο 85 προβλέπει τη σύνταξη από τον επιθεωρητή γενικής έκ
θεσης για τη λειτουργία του δικαστηρίου και της εισαγγελίας του. κα
θώς και ειδικής έκθεσης για κάθε επιθεωρούμενο. Στην τελευταία ανα- 
ζητούνται από τον επιθεωρητή και αξιολογούνται ορισμένα απαραίτητα 
για το δικαστικό λειτουργό προσόντα. Καθιερώνεται υποχρεωτική κλί
μακα για την αξιολόγηση κάθε προσόντος, προβλέπεται η έκδοση ειδι
κού ενιαίου εντύπου, προσδιορίζεται ο χρόνος υποβολής της έκθεσης 
επιθεώρησης και οι αποδέκτες της.

Το άρθρο 86 αναγράφει τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων της επι
θεώρησης και προβλέπει τη σύσταση για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση 
ειδικής υπηρεσίας στα τρία ανώτατα δικαστήρια. Επισημαίνεται ειδικό
τερα η ειδική έκθεση για την κατάσταση των δικαστηρίων και της δι
καιοσύνης η υποβαλλόμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία ο
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προϊστάαενος ncrjyttrai τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την απο
δοτικότερη λειτουργία τους.

Το άρθρο 87 έχει ως αντικείμενο την προσφυγή που οι επιθεωρούμε - 
νοι μπορούν να ασχήσουν ζητώντας τη διόρθωση ανακριβείων ή αναι
τιολόγητων δυόμενων κρίσεων από το συμβούλιο της επιθεώρησης συγ
κροτούμενο από το Α.Δ.Σ. Και τούτο δώτι η χριση του επιθεωρητές ως 
κρίση ανθρώπινη, δεν αποκλείεται να είναι εσφαλμένη ή να τη θεωρεί ο 
επιθεωρούμενος ως εσφαλμένη. Οι λόγοι προσφυγής ορίζονται περιορι
στικά. Ος λόγος προσφυγής αναγνωρίζεται και η περίπτωση που η έκ
θεση περιέχει δυσμενείς κρίσεις. Η καθιέρωση του λόγου αυτού προσφυ- 
νης αποτελεί σημαντική καινοτομία και αποσκοπεί στην προστασία του 
δικαστικού λειτουργού από ενδεχόμενες αυθαίρετες ή εσφαλμένες κρί
σεις και χαρακτηρισμούς. Επειδή όμως ο λόγος αυτός, λόγω της αορι- 
στίας του. ήταν ενδεχόμενο να αποτελέσει τη βάση προπετών προσφυ
γών, κρίθηκι αναγκαίο να περιορισθεί μόνον στις περιπτώσεις εκείνες 
του οι δυσμενείς κρίσεις δε δικαιολογούνται από όσα ο επιθεωρητής 
διαπιστώνει στην έκθεσή του ως αληθή ή στηρίζονται σε εξ αντικειμένου 
ενακριβή περιστατικά που αναφέρονται στην έκθεση ως ακριβή, δεδο
μένου ότι η καθαρώς αξιολογική κρίση δεν μπορεί να ελεγχθεί. Για τη 
χεσιμότητα των λόγων της προσφυγής αποφαίνεται συλλογικό όργανο, 
του έχει όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας από την κρίση του επιθεωρητή. 
Γο Συμβούλιο ανάλογα με τους λόγους της προσφυγής, έχει δικαίωμα 
^α διατάσσει τη διόρθωση της έκθεσης ή επανάκριση. δηλαδή τη διενέρ
γεια νέας επιθεώρησης, μετά τη διεξαγωγή της οποίας ο επιθεωρητής 
του έκαίει τη νέα.

Το άρθρο 88 αναφέρεται στις εκθέσεις για οριστική παύση λόγω ανι
κανότητας ή ανεπάρκειας ή για κατάθεση προς το συμφέρον της δικαιο- 
τύνης.

Το άρθρο 89 καθορίζει το χρόνο διενέργειας επιθεώρησης της γραμ
ματείας των δικαστηρίων. Η επιθεώρηση ειδικώς της βεβαίωσης και εί- 
πραξης των χρηματικών ποινών και εξόδων πρέπει να γίνεται δύο φο- 
ές το χρόνο και τούτο για να προλαμβάνονται ή αποκαλύπτονται 
γχαίρως ενδεχόμενες καταχρήσεις ή αταξίες σχετικά με τη διαχείριση 
ου δημόσιου χρήματος.

XIV- Το τέταρτο μέρος (κεφάλαια 1Θ’ έως ΚΒ’) του τμήματος του 
ώδικα που διέπει την κατάσταση των δικαστικών λειτουργών ασχολεί- 
αι με την πειθαρχική ευθύνη τους. Η αυθαίρετη πειθαρχική δίωξη απο- 
ιλούσε πάντα τμήμα της προσπάθειας για τη δυσφήμιση, την κάμψη 
ου ελεύθερου φρονήματος, την παρρησία και την ανεξαρτησία όχι μόνο 
ου διωκόμενου δικαστή, αλλά και όλων των δικαστών. Υποβοηθούσε 
ην τάση αυτή το υφιστάμενο ασαφές νομικό πλαίσιο των πειθαρχικών 
αδικασιών στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας μας, με ανυπαρξία εγ- 
;ήσεων δικονομικών και ουσιαστικών.
Το πειθαρχικό δίκαιο των δικαστών περιείχετο στο Γ* μέρος του 

ιυαρικού Οργανισμού των Δικαστηρίων του 1834. Το έτος 1971 
ιτά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας των συνταγματαρχών το 
5. 962/71 (ΦΕΚ 183), ρυθμίζει στο τρίτο μέρος του τα σχετικό θέ- 
ττα αντικαθιστώντας τις μέχρι τότε κείμενες διατάξεις. Αυτό δεν πι
κρίζεται μόνο στην προσαρμογή του στο ψευΟοσύνταγμα του 1968, 
-λά και στην προσπάθεια να προσαρμοστεί στην πολιτική πραγματικό- 
τα της εκτροπής. Η έλλειψη δικονομικών εγγυήσεων, η απαρίθμηση 
ός ατελείωτου ενδεικτικού καταλόγου πειθαρχικών παραπτωμάτων 
υ επιτείνει την ασάφεια στην περιγραφή του παραπτώματος. Με την 

•-οκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας εκδόθηκε ειδικός νόμος 
ο ν.δ. 74/75. ΦΕΚ 270), που τροποποιήθηκε τον επόμενο χρόνο (με 
ν. 184/75, ΦΕΚ 279), ο οποίος όμως δεν προχώρησε με τα ανσ- 
αία θαρραλέα βήματα στη θεσμοθέτηση ενός εκσυγχρονισμένου στις 
-ς συνθήκες κειμένου. Ενός κειμένου το οποίο θα κατοχύρωνε το κύ- 
ς. το γόητρο και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και του δικαστικού 
;ματος και παραλλήλως θα επέβαλε στους δικαστές τις υποχρεώσεις 
ιίνες, ώστε να εκτελούν επιμελώς τα καθήκοντα τους, να συμμορφώ- 
ται στις επιταγές ενός δημοκρατικού συντάγματος και να εξυπηρε- 
jv με ακεραιότητα, ταχύτητα και απροσωποληψία τους πολίτες.
Με τα σημερινά δεδομένα υπάρχει επιτακτική χρεία αναμόρφωσης 
εκσυγχρονισμού των πειθαρχικών διατάξεων των δικαστικών λει- 

:ργών. Και τούτο γιατί:
α) Στο χώρο των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων η δυνατότητα 
<ησης πειθαρχικής δίωξης για τους δικαστές της καθημένης δίκαιο
υς από τους εισαγγελείς εφετών δεν αποτελούσε μόνον το αντικεί- 
ο τριβής και παραπόνων των δικαστών μη αντισταθμιζόμενο από 
αποκλεισμό κατά την κλήρωση των μελών του Α.Δ.Σ. των αντει- 

'γελέων του Αρείου Πάγου, αλλά ήταν άκρως επικίνδυνη, παράλογη 
ξεπερασμένη. Πρώτον, γιατί η ιστορική της προέλευση πρέπει νσ 

-ζητηθεί στην εποχή που οι εισαγγελείς ασκούσαν κηδεμονία επί των

δικαστηρίων ακόμα και στη δικαιοόοτική ύλη (βλ. Οικονομίδη — Λι- 
βαδά. Πολιτική Δικονομία. 6η έκδοση τ. Α’ παρ. 16 σελ. 53, 54). Στην 
εποχή του PROCUPEUR DU ROI. Δεύτερον γιατί οι εισοτγγελικοί λει
τουργοί είναι αποξενωμένοι, θεωρητικά και εμπειρικά, από την πολι
τική δικαιοσύνη xau συνεπώς, δεν μπορούν να κατανοήσουν τα τεροβλή
ματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή αυτή της δικαιοδοσίας τους οι 
δικαστές, ώστε να εκτιμήσουν τη συνδρομή των όρων του πειθαρχικού 
παραπτώματος που είναι διάφορο από το ποινικό αδίκημα (ακόμα και 
όταν ταυτίζεται με αυτό) στο χαρακτήρα, στην ποιότητα, στον εξυπηρε
τούμενο σκοπό με τον κολασμό του και παραλλαοσει και σε αυτή ακόμα 
την εκτίμηση της υπαιτιότητας. Τρίτον γιατί παραβλέπει ότι σε όλους 
τους τομείς της κρατικής λειτουργίας η πειθαρχική δίωξη προέρχεται 
από όργανα του ίδιου του κλάδου στον οποίο ανήκει ο διωκόμενος. Τέ
ταρτον γιατί οι καταχρήσεις που σημειώθηκαν στο παρελθόν και οι 
αντιδράσεις που (έστω και με υπερβολές) δημιουργήθηκαν από την 
πλευρά των δικαστών και της κοινής γνώμης του νομικού κόσμου οδή
γησαν στο άτοπο να έχει περιπέσει σε αδράνεια η πειθαρχική δίωξη με 
αποτέλεσμα την ασυδοσία λόγω της υπέρμετρης διστακτικότητας των 
αρμόδιων εισαγγελέων να κινήσουν αυτοβούλως την πειθαρχική δίωξη.

Η δημιουργία τριμελών επιτροπών στην πολιτική και ποινική δικαιο
σύνη στις οπο’ιες θα μετείχαν δικαστικοί λειτουργοί προερχόμενοι και 
από τους δύο κλάδους είναι βέβαιο, ότι θα εκμηδένιζε αυτόν τον παρα- 
λογισμο. Όμως, θα αποτελούσε όχι μόνο ελληνική, αλλά και διεθνή 
πρωτοτυπία η ανάθεση του υπεύθυνου και αποφασιστικού έργου της δί
ωξης όχι σε μονομελές αλλά σε πολυπρόσωπο όργανο, από τη φύση τ ,υ 
διατακτικό και αμφιταλαντευόμενο, χωρίς ομόφωνη, πάντα, θέση. Η 
υιοθέτηση αυτού του πρωτοφανούς θεσμού (που δεν θα είχε λόγο, ασφα
λώς. επέκτασης και στα ταχτικά διοικητικά δικαστήρια όπου είναι ανύ
παρκτος ο εισαγγελικός κλάδος με τη γνωστή μορφή του) θα οδηγούσε 
στην παράλυση και την κατάλυση του πειθαρχικού κολασμού. Η επι
τροπή μετά από πολλή σκέψη έκρενε ότι η ποθητή εξισορρσπηση των συγ- 
κρουόμενων τάσεων και απόψεων επιτυγχάνεται με την ανάθεση του 
έργου της δίωξης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια σε λειτουργούς 

-που ανήκουν στον ίδιο κλάδο, επιφυλασσόμενης μόνο της δυνατότητας 
να ασχήσουν πειθαρχική δίωξη σε λειτουργούς αμφοτέρων των κλάδων 
τόσο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος από το Σύνταγμα 
συμμετέχει EX OFFICIO στη διοίκηση της δικαιοσύνης, όσο και στον 
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου που αποτελεί την κεφαλή της δικαιοσύνης 
και τον προϊστάμενο της επιθεώρησης, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
ο οποίος λόγω της ειδικής αποστολής του είναι σε θέση να λαμβάνει 
γνώση των συμβαινόντων στα δικαστήρια.

β) ήταν απαραίτητο να οριοθετηθεί τι ακριβώς συν terra και τι δε συ- 
νιστά πειθαρχική παράβαση. Έτσι δεν παρέχονται μόνον οι πιο σοβαρές 
διαδικαστικές εγγυήσεις στο δικαστικό λειτουργό, εξοπλίζονται ταυτό
χρονα και θωρακίζεται με τους αναγκαίους μηχανισμούς το υψηλό αί
σθημα ευθύνης και ανεξαρτησίας το οποίο πρέπει να διαπνέει τη δικαιο
σύνη και τους λειτουργούς της σι μια δημοκρατική πολιτεία. Τη λογική 
αυτή υπηρετεί η αναγωγή π.χ. σε πειθαρχικό παράπτωμα της συμμετο
χής σι οργάνωση με κρυφούς σκοπούς ή σι οργάνωση που επιβάλλει 
στα μέλη της μυστικότητα από την ίδια λογική διακατέχεται και η εξαγ
γελία ότι δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η άρνηση εφαρμογής 
διατάξεων που έχουν τεθεί κατά κατάλυσης τρυ Συντάγματος από σφε
τεριστές της εξουσίας, η έκφραση γνώμης για επιστηοονηκά, καλλιτε
χνικά. ή πολιτιστικά θέματα κ~λπ.

γ) αποκεντρώνονται, απλουστεύεται και επιταχύνεται η πειθαρχική 
διαδικασία με την απονομή της αρμοδιότητας να την κινήσουν στους 
προέδρους εφετών και σε ορισμένες περιπτώσεις και στους προέδρους 
πρωτοδικών, οι οποίοι μπορούν να ενεργήσουν τάχιστα αυτοπροσώπως 
ή σι εντολοδόχο τους προκαταρκτική εξέταση της οποίας το πόρισμα 
αποτυπώνεται σε ιδιαίτερη έκθεση.

6) καθιερώνεται για τη διασφάλιση του κύρους των δικαστικών λει
τουργών^ η μυστικότητα της δίωξης και η επίδοση των σχετικών εγγρά
φων απευθείας από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

ε) επιτρέπεται, για πρώτη φορά στην πειθαρχική διαδικασία τα>ν δι
καστικών λειτουργών, η δυνατότητα του διωκόμενου να συμπαρίσταται 
και ο δικηγόρος του ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο ακόμη και στα 
πειθαρχικά συμβούλια.

Ειδικότερα εκθέτουμε για κάθε κεφάλαιο με άκρα συντομία τα ακό
λουθα:

Κεφάλαιο 10. Στο άρθρο 90 αναπτύσσονται οι γενακές αρχές που διέ- 
πουν την πειθαρχική ευθύνη κοινές, κατά το πλειστόν, στα πειθαρχικά 
δίκαια των εργαζομένων στο δημόσιο. Στο άρθρο 91 ορίζεται ενδεικτι
κούς τι συνιστά και τι δε συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Το άοθρο 92 αναφέρεται στο χρόνο της παραγραφής τα>ν παραπτω-
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ματων. της διακοπής και της αναστολής της. Το άρθρο 93 απαριθμεί τις 
πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στο δικαστικό λει
τουργό.

Το άρθρο 94 καθορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της πειθαρχικής 
ευθύνης.

Κεφάλαιο Κ. Στο άρθρο 93 περιγράφονται οι πειθαρχικές δικαιοδο
σίες (δικαστήρια και πειθαρχικά συμβούλια). Οι ολομέλειες των τριών 
ανώτατων δικαστηρίων για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς που 
υπάγονται σε αυτά και έχουν παραπεμφθεί σ' αυτές από τα οικεία πει
θαρχικά συμβούλια. Το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο του άρθρου 91 
του Συντάγματος για τα μέλη και των τριών ανώτατων δικαστηρίων με 
δυνατότητα επιβολής όλων των πειθαρχικών ποινών, εκτός από την 
οριστική παύση. Πενταμελή και εννεαμελή πειθαρχικά συμβούλια στα 
τρία ανώτατα δικαστήρια με αρμοδιότητες εκδίκασης σε πρώτο και σε 
δεύτερο βαθμό. Τριμελή πειθαρχικά συμβούλια στα διοικητικά και πο
λιτικά εφετεία για πρωτοβάθμια κρίση. Το άρθρο 96 αφορά τον τρόπο 
της συγκρότησης και της λειτουργίας του ανώτατου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου τα μέλη του οποίου τακτικά και αναπληρωματικά εκτός από 
τον πρόεδρό του, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας, ορίζο
νται με κλήρωση στο τέλος κάθε χρόνου. Συμπληρωματική κλήρωση 
ενεργείται. αν κατά τη διάρκεια της θητείας του αποχωρήσει ή πεθάνει 
ταχτικό ή αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία του Συμβουλίου παρατεί- 
νεταυ αν εκκρεμεί η έκδοση οριστικής απόφασης σε υπόθεση που συζη
τήθηκε ενώπιον του έως την έκδοσή της, χωρίς αυτή η παράταση να πα
ρακωλύει την έγκαιρη ανάδειξη του νέου Συμβουλίου. Το άρθρο 97 ρυθ
μίζει τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των πενταμελών και εννε- 
αμελών συμβουλίων των τριών ανώτατων δικαστηρίων της χώρας που 
ορίζονται κάθε χρόνο με κλήρωση και συμπληρώνονται σε περίπτωση 
έλλειψης λόγω θανάτου ή αποχώρησης επίσης με κλήρωση. Ωσαύτως, 
ρυμίζονται τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των πειθαρχικών 
συμβουλίων που λειτουργούν στα εφετεία και διοικητικά εφετεία στα 
οποία υπηρετούν 10 τουλάχιστον δικαστές. Προβλέπεται η εκδίκαση 
των παραπτωμάτων των δικαστών που υπηρετούν σε εφετεία στα οποία 
δε λειτουργούν πειθαρχικά συμβούλια από τα αντίστοιχα των πλησιέ- 
στερων εφετείων και ορίζεται, ποια είναι τα πλησιέστερα. Εξάλλου διευ
κρινίζει για ποιους υπάρχει κώλυμα συμμετοχής με όριο την αδυναμία 
εξαίρεσης τόσων μελών ώστε να καθίσταται αδύνατη η σύνθεση με τα 
υπόλοιπα.

Κεφάλαιο ΚΑ. Το άρθρο 98 περιέχει τις δικονομικές διατάξεις που 
διέπουν την πειθαρχική διαδικασία και αφορούν μυστικότητα διαδικα
σίας (μόνο στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ είναι μυστική η 
προδικασία η διαδικασία είναι δημόσια) την ατέλεια, τη συμπαράσταση 
με δικηγόρο, τις δυνατότητες συν εκδίκασης, τον τρόπο επίδοσης κλή
σεων και κοινοποίησης εγγράφων). Το άρθρο 99 αναφέρει τους αρμό
διους για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης (βλ. ανωτέρω στο προοίμιο 
της παρ. XIV εκτενή ανάπτυξη) ή τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, την 
υποχρέωση διαβίβασης σε αυτούς κάθε σχετικού στοιχείου, τη δυνατό
τητα διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης. Το άρθρο 100 αφορά στην 
έναρξη και λήξη της πειθαρχικής δίωξης, καθώς και στο περιεχόμενο 
και τους αποδέκτες της πειθαρχικής αγωγής.

Κεφάλαιο ΚΒ. Το άρθρο 101 καθορίζει την προδικασία στα πειθαρ
χικά συμβούλια ίορισμός εισηγητή, κλήση σε απολογία, δυνατότητα του 
διωκόμενου να λάβει γνώση του πειθαρχικού φακέλου, απολογία). Το 
άρθρο 102 ορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της ανάκρισης, το πρόσωπο στο οποίο 
ανατίθεται η διενεργεί της το σκοπό της ανάκρισης, τις αναχρτακές πράξεις, 
την ευχέρεια παραγγελίας σε άλλο δικαστικό λειτουργό να διενεργήσει ανακρι- 
τική πράξη έξω από την έδρα του ανακριτή, τον τρόπο εξέτασης των μαρτύρων 
κλπ. Στο άρθρο 103 γίνεται αναφορά στη διαδικασία ορισμού της συνεδρία
σης. την κλήση του διωκόμενου και τυχόν μαρτύρων. Στο άρθρο 104 ανα
πτύσσεται η ροή της κύριας διαδοοασίας στα πειθαρχικά συμβούλια, η δυνατό
τητα αναβολής της συνεδρίασης, εξαίρεσης δύο το πολύ μελών, σν το αποφασι- 
σει το συμβούλιο, η ανάγνωση της αγωγής και του ανακρτηκού πορίσματος, η 
εξέταση των μαρτύρων, η απολογία του εγκαλουμενου. η ελεύθερη εκτίμηση 
των αποδειχτικών στοιχείων με τη σύστοιχη δυνατότητα να διαταχθούν.

κοεισσσνες αποδείξεις, το περιεχόμενο της απόφασης και η επίδοσή της. 
Το άοθρο 105 αναφέρεται στα ένδικα μέσα. Προβλέπεται η άσκηση έφΐ- 
σης από τον Υπουργό και το διωκόμενο που τιμωρείται ή απαλλάσσετα 
με μειωτική αιτιολογία, ο τρόπος κατάθεσής της. το ανασταλτικό τη; 
αποτέλεσμα, η διαδικασία στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, ο. 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επανάληψη της πειθαρχικής «δίκης». 
Το άρθρο 106 αναφέρει τις συνέπειες των πειθαρχικών αποφάσεων που 
συνεπάγεται η εκτέλεσή τους, το χρόνο διαγραφής των ποινών από τα 
μητρώα των τιμωρουμένων κ.λπ. Το άρθρο 107 ασχολείται με την ακο
λουθούμενη προδικασία και διαδικασία στα πειθαρχικά δικαστήρια.

XV. Το τρίτο τμήμα του όλου Κώδικος έχει ως αντικείμενο τις τελι
κές και μεταβατικές διατάξεις.

Με το άρθρο 108 παρέχεται η δυνατότητα των δοκίμων εισηγητών τ 
παοέδρων οι οποίοι μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσία; 
τους δεν κρίνονται διοριστέοι ως ισόβιοι δικαστικοί λειτουργοί να διορ*. 
στούν χωρίς διαγωνισμό σε ανάλογη με τα τυπικά τους προσόντα θέστ 
διοικητικού υπαλλήλου. Το άρθρο 109 καταργεί το βαθμό του ειρηνο- 
δίκη (βλ. σχετικώς παρ. IX περιπτ. ζ') χαι ρυθμίζει τα σχετιζόμενα μι 
την ένταξη ύστερα από κρίση του Α.Δ.Σ. των ήδη υπηρετούντων ειρηνο
δικών και 7τταισματοδικών. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση ένταξη: 
εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα διατηρούμενοι, ως την αποχώρηστ 
τους από την υπηρεσία. Οι οργανικές θέσεις ειρηνοδικών καταργούντσ. 
και δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός θέσεων πρωτοδικών. Στο^ 
αριθμό αυτό διευκρινίζεται ότι δε θίγονται οι διατάξεις που καθορίζουν 
την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, πταισματοδικείων, ειρηνοδικώ^ 
και πταισματοδικών και τη διαδικασία ενώπιον αυτών. Το άρθρο 110 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της στελέχωσης των δικαστικών λειτουρ
γών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης εως ότου ιδρυθεί και λει 
τουργήσει αποδοτικά η σχολή δικαστών του Κέντρου Δικαστικών Σπου
δών (βλ. παρ. IX περιπτ. α). Προβλέπεται η διενέργεια εκτάκτως δια 
γωνισμών, ορίζεται το όργανο που τους διεξάγει, η διεξαγωγή του οι 
δύο, προκριματικό και τελικό, στάδια, τα εξεταστέα μαθήματα καθώ: 
και η δυνατότητα έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για τον προσδιορ - 
σμό όλων των σχετικών διαδικαστικών και ουσιαστικών λεπτομερειών 
Το επόμενο άρθρο 111 αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να μην παράγει τ 
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης επαρκή αριθμό αποφοίτων για να καλύπτο 
νται εγκαίρως τα δημιουργούμενα κενά στον εισαγωγικό βαθμό του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτι
κών διοικητικών δικαστηρίων. Για την περίπτωση αυτή παρέχεται η ευ
χέρεια. ύστερα από γνώμη των προέδρων του Συμβουλίου της Επικρο · 
τείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου κα: του γενικού επιτρόπου των διοικη
τικών δικαστηρίων, διενέργειας ιδιαίτερου για κάθε δικαστήριο διαγω
νισμού. Με προεδρικά διατάγματα που εκόίδονται ύστερα από σύμφωντ 
γνώμη της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας ή του Ελεγχτι - 
κού Συνεδρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα σχετιζόμενα με τη διεξο - 
γωγή των διαγωνισμών. Ειδικά για το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την 
πρώτη εφαρμογή του κώδικα αυτού παρέχεται η δυνατότητα πλήρωση; 
μέχρι 15 το πολύ εισηγητών (από τους 20 συνολικά) με ειδικό διαγων; 
σμό διενεργούμενο με το παλαιό καθεστώς. Το άρθρο 112 περιέχει διά 
φορές μεταβατικές διατάξεις, το δε άρθρο 113 τις καταργούμενες δια · 
τάξεις.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 1987
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