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διατάξε.ς των άρθρων /j) καί 1)1 τού Συντάγματος λ 
τ-άτου Λ»ίχ«τικοδ-Συ'μβου/Λου jtai των ~^^χρ<·ώJ 'Συ 
βουλίών καί ρυθμίσεως. δικαστικών τινων θεμάτων·'.·

Προς τήν Βαυλήν ιών ’Ελλήνων

σμβουλ
δικΡιοδοτίαν έπί των δικαστικών λειτουργών Συμβουλίων 
καί δή κατά τρόπον ένιαΐον διά τάς διαφόρους κατηγορίας 
των δικαστικών λειτουργών. Έθέσπισεν, επίσης, δικαίωμα 
τοΰ πχρχ/.ειπΡμένου κατά τάς προαγωγάς δικαστικού λει
τουργού, όπως, υπό ώρισμένας προϋποθέσεις, άς θέλει ορί
σει ό νόμος, προσοεύγη εις την 'Ολομέλειαν τοΰ οικείου Α
νώτατου Δικαστηρίου, αΐτούμενος τήν έξχφάησιν της άπο- 
φάσεως τοΰ ’Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, δι’ ής παρε- 
λείφθη.

2. Αί ώς άνω ύπό τοΰ Συντάγματος τεθεΐσαι βασικαί άρ- 
χαί δέον τό ταχύτερον, συμφώνως άλλωστε καί προς την διά- 
ταςιν τοΰ άρθρου 115 παρ. 4 αΰτοϋ, νά ενσωματωθούν εις την 
διέπουσαν τά έν λόγω θέματα κειμένην νομοθεσίαν, εις τρό
πον ώστε αότη νά τέλη εφεξής έν αρμονία προς τό Σύνταγμα.

3. ίΐρός τον σκοπόν τούτον υποβάλλεται τό ύπό κρίειν 
σχέδιον Νόμου, διά τοΰ οποίου άντιμετωπίζονται καί ετερά 
τιι α δικαστικά θέματα, κατά τά εΐδικώτερον εις τά κατ’ ί
διαν άρθρα κατωτέρω εκτιθέμενα. Οΰτω :

α) Έπί των άρθρων 1-12.
Διά τοΰ ώς άνω άρθρου εΐσάγεται νέα ρύθμισις άφορώσα 

ε'.ς το 'Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον τής Πολιτικής καί 
Ποινικής Δικαιοσύνης. Οότω τό Συμβούλιον τοϋτο θά έχη 
έφεξ'μ, αρμοδιότητα μόνον επί δικαστικών λειτουργών, ούχί 
? ·. έ τί δικαστικών υπαλλήλων ώς κατά τό προϊσχϋσαν Σύν-

τ, θά συγκροτήται δέ, κατά την συνταγματικήν επι- 
>γ λν,έκ τοΰ Προέδρου καί τοΰ Εΐσαγγελέως τοΰ Άρείου Πά

γου καί έκ πέντε μελών κληρουμένων μεταξύ τών έχόντων 
τουλάχιστον διετή υπηρεσίαν παρά τώ Άρείω Πάγω.

Περαιτέρω τό Συμβούλιον τοϋτο, προκειμένου περί κρί- 
σεως προς προαγωγήν δικαστικών λειτουργών εις άνωτάτας 
θέσεις (Προέδρου καί Εΐσαγγελέως Έφετών καί άνωτέρων) 
θά συγκροτήται ύπό ηύξημένην σύνθεσιν, ώς τοιαύτη δέ ώ- 
ρίσθη ένδεκαμελής έναντι τής συνήθους έπταμελοϋς, καθ’ ό
σον διά τής επιλογής τών- προακτέων εις τάς άνωτάτας θέ
σεις ύπό ένδεκα μελ.ών τοϋ ’Αρείου Π άγου, ήτοι τοΰ 1/3 
περίπου τών παρ’ αύτώ ύπηρετούντων, έν οίς ό Πρόεδρος 
καί ό Εΐσαγγελ.εύς, εξασφάλιζεται αρκούντως τό άδιάβλητον 
τής έπιλογής άπό ένδεχομένην πλ.άνην περί τάς ικανότητας 
καί τήν καταλληλότητα τών κρινομένων.

’Επειδή είναι ενδεχόμενον, ιδία μετά τήν διά τοϋ Συντά
γματος μείωσιν τοϋ ορίου ήλ.ικίας εξόδου έκ τής υπηρεσίας 
το . άνωτάτων δικαστικών λειτουργών, νά παρατηρηθή τα-: 
ν ,.ονος άποχώρησις έκ τοϋ Άρείου Πάγου όλ,ων ή τνών 
ί τών κλ.ηρωθέντων ώς μελ.ών τοϋ Ανώτατου Δικί,ιτεκτϋ 
Συμβουλίου εις τρόπον ώστε νά μή δύναται νά συγκροτηθώ 
τοϋτο διά το»ν παραμενόντων εις τήν ύπηρεσίαν μελ.ών !.·. 
'ΐάνεται πρόνοια όπως διενεργήται συμπληρωματική ; , 

ρ σις διά τήν άνάδειξιν τόσον μελ.ών όσα είναι τά έλλείπ 
(τακτικά ή άναπλ.ηρωματικά).

Τά οότω κλ.ηρούμενα μέλη θά διανύσουν τό υπόλοιπο ,ή. 
θητείας τοϋ Συμβουλίου. Ή ρύθμισις αότη έπιβάλλε-χι έ.·. 
τοΰ λόγου ότι προβλ.έπεται βάσιμος ή άποχώρησις κατά ! 
υύνιον .1977 επτά μελών τοϋ Άρείου Πάγου, κατά Ιούνιον 
1978 εννέα μελών καί κατά ’Ιούνιον 1979 ετέρων έννέα με
λών, λόγω ορίου ηλικίας, εάν δέ τύχη οί έξερχ*>μενυι κατά 
τά άνω νά έχουν κλ.ηρωθή μέλη τοϋ Ανώτατου Δικ. Συμ
βουλίου δεν θά είναι δυνατή ή λειτουργία αΰτοΰ έπί έν εξά
μηνου.

Π ασχλ.λήλως- προς ταΰτα "προβλ.έπεται. -ώς- υπέρτατου 5ρ - 
γανον .«λάγνου τής έόθότητος τ7ς κοίσεωε τού Ά^ωτατ*··.» Δι
καστικού Συμβουλίου, η/ΛΧοομέλεια τού Άσε·ο·,· , I άνου, ή 
όποια θά επιλαμβάνη-χι εΐτε κατόπιν διαφωνίας .·,♦ ‘Υπουρ
γού Δικαιοσύνης είτε >?£τόπιν προσφυγής τοϋ κρινομένου καί 
παραλ.ειπ ;.μένου τών προαγωγών δικαστικού λειτουργού. Διά 
την άσκη-;ιν τοϋ δικαιώματος τής προσφυγής έκρίθη ώς 
αναγκαία προϋπόθεσις, νά έλαβε κριθείς καί παμαλειφθείς 
δύο τουλάχιστον ψήφους έπί πενταμελ.οϋς καί έπταμελοϋς συν- 
θέσεως, τρεις δέ τουλάχιστον ψήφους έπί ένδεκαμελοϋς συν- 
θέσεως τοϋ Άνωτάτου Δικαστικού Συμβουλ.ίυυ. Ή aic-.v.- 
στική αότη προϋπόθεσις -, άποβλεπουσα εις τό νά άτοτρέψη 
τήν άπασχόλι τιν τής 'Ολομέλειας έπί περιπ~·'σε« · παρα
λείψεων, άποφασισθεισών ύπό τοϋ Άνωτάτι Λτ. αστικού 
Συμβουλίου όμοφώνως ή διά μεγάλης πλειοψτ πας- συνάδει 
άπολ.ύτως'προς τήν συνταγματικήν διάταξιν (ά θρν. :Χ) παρ. 
3), καθ’ ήν τό δικαίωμα τής προσφυγής τών π: αλει τομένων 
παρέχεται ύπέ τάς έν τώ νόμω όριζομένας προ ποδέσεις, αί- 
τινες, προδήλως, δέον νά είναι ούσιαστικαί και ούχί άπλώε 

ι iwhwm«} ή άλλως διαδτκαστικάί, διότι έν τή τελευταία .αυ
τή περιπτώσει ό συνταγματικός νομοθέτης θά έξεφράζετο 
κατ’ άλλον τρόπον.

Περαιτέρω διά τοΰ Σχεδίου διατηρείται ή διαίρεσις τοΰ 
Άνωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ε’.ς δύο τμήματα, μέ τήν 
διαφοράν ότι εις τό Β' τμήμα, αρμόδιον έπί περιπτώσεων 
κρίσεως Είρηνοδικών, θά μετέχουν ό Πρόεδρος καί ό Εισαγ- 

-γελεύς-τοϋ Άρείου Πάγου καί ούχί, ώς 'κατά τον ίσχύόντά 
νόμου, ό Α' Αντιπρόεδρος τοϋ Άρείου Πάγου διότι τούτο 
δεν συγχωρεϊται πλ.έον έκ τοΰ Συντάγματος. Έπί πλέον αί 
άποφάσεις τοΰ Β' Τμήματος είναι δυνατόν νά άχθοϋν διά 
διαφωνίας τοϋ Υπουργού ή προσφυγής τοϋ παραλειφθέντος 
εις τήν 'Ολομέλειαν τοϋ Άρείου Πάγου, ώς ακριβώς κα ,χΐ 
άποφάσεις τοϋ Α' Τμήματος καί ούχί εις τήν όλομέλ τν 
τών μελών τών δύο τμημάτων τοϋ ΑΔΣ ώς μέχρι τοϋδε.

β. Έπί τώ άρθρων 13 έως 17 : -
Διά τών διι τάξεων τών άρθρων τούτων με- ιβάλλεται τό 

κρατούν κάθε? τώς τό άφορών εις τό ’Ανώτατο - Δικαστικόν 
Συμβούλιον Διοικητικής Δικαιοσύνης (άρθρα 16 έως 120 
τοϋ Ν.Δ. 962/1971, ώς άντικατεστάθησαν ύπό ε-ϋ άρθρου 2 
τοΰ Ν.Δ. 161,1974).

Αί τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις αύται συνοψίζονται 
εις τάς έξής : 1 ) ‘Τπάγονται εις τήν αρμοδιότητα τοϋ Συμ
βουλίου τούτου καί αΐ προαγωγαί καί τά συναφή ζητήματα 
τών Παρέδρων καί Εισηγητών τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας, 
κατά τάς περί τούτου διατάξεις τοϋ άρθρου 90 τοϋ Συντά
γματος.^

2) Τό Συμβούλιον συγκροτείται έκ τοϋ Προέδρου τοϋ 
Συμβουλίου Επικράτειας καί άπό εξ κληρούμενα μέλη, έ- 
χοντα διετή τουλάχιστον ύπηρεσίαν, ώς μελών τοϋ Συμβου
λίου ’Επικράτειας. Ή ηύξημένη σύνθεσις ορίζεται καί εν
ταύθα ένδεκαμελής προβλ.έπεται δέ αΰτη προκειμένης κλ.η- 
ρώσεως’διά προαγωγής θέσεων Συμβούλων τής ’Επικρά
τειας, Προέδρου Φορολογικών Έφετείων ή Άντεπιτρόπων 
τής Επικράτειας, έπί τής Φορολογικής Δικαιοσύνης. Τό 
δικαίωμα τοϋ Υπουργού προς διαφωνίαν, τό 3-καίωμα τοϋ 
παραλειφθέντος κατά τάς προαγωγάς, καί ή έν γένει λειτουρ
γία τοϋ Συμβουλίου τούτου, ώς καί τής όλο μέλι ας τοΰ Συμ
βουλίου Επικράτειας ρυθμίζονται καθ’ δμοιον -ρόίϊτν προς
τάς ρυθμίσεις περί τοϋ Άνωτάτου Δικ. Συμ[ .υλίυυ 
τώ Άρείω Πάγω, Si’ δ καί ισχύουν τά ώς ά· * λττθέντα 
περί αΰτοϋ.

γ. Έπί τών άρθρων 18 έως 22 :
Διά τών ώς άνω άρθριον τοϋ Σχεδίου εισάγω--- 1Ά θεσμός

ίτ3ΰ Άνωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου εις τό Ελεγκτικόν 
Συνέδριου κατά τρόπον άνάλογον προς τά άναφορικώς προς 
τά έπί τών ετέρων άνωτάτων Δικ. Συμβουλίων όριζό^να 
μέ τάς έξής άποκλίσεις: ···''-

Τό ύπό ηύξημένην σύνθεσιν ΑΔΣ τό όποιον καθίσταται 
αρμόδιον διά τήν πλήρωσιν θέσεων Συμβούλων τοϋ Ελεγ
κτικού Συνεδρίου ορίζεται έννεαμελες καί τούτο λόγω τοϋ
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σχετικώς μικρού άριθμοϋ τών μέ διετή υπηρεσίαν μελών τοΰ 
Ελεγκτικού Συνέδριου, έκ—τών όποιων θά κληρουνται τα. 

μέλη τοΰ Συμβουλίου. Διά τον αυτόν λόγον καί ό 
ελάχιστος αριθμός των μελών τοΰ ’Ελεγκτικού Συνέδριου, 
δι ου θα συγκροτήται η 'Ολομέλεια αΰτοϋ ορίζεται εις 15.

Περαιτέρω δια την άσκησιν προσφυγής έκ μέρ'ους παρα- 
λειφθεντος κατα τάς προαγωγάς ή διορισμούς απαιτείται 
νά Ο.αβεν ούτος δυο ψήφους εις τό Άνώτατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον είτε υπό έπταμελή είτε καί υπό έννεαμελή σύν- 
θεσιν έκρινε τοϋτο.

Επειδή έκ τοΰ συνόλου τών ’Αντιπροέδρων καί Συμβού
λων τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, άνερχομένων εις είκοσιν οί 
κεκτημένοι τό γε νϋν έχον ΰπερδιετή υπηρεσίαν καί ώς έκ 
τούτου δυνάμενοι νά κληρωθούν ώς μέλη τοΰ οικείου ’Ανώ
τατου Δικαστικού Συμβουλίου δεν επαρκούν προς εξασφά
λισή της κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 22 τοΰ σχεδίου νό
μου έννεαμελοΰς συνθέσεως αύτοΰ, κρίνεται άναγκαΐον όπως 
μέχρι της 30 ’Απριλίου 1977, καθ’ ήν συμπληροϋν διετίαν 
οΐ προσφάτως διορισθέντες Σύμβουλοι, τό έν λόγω Συμβού
λιον συγκροτείται ΰπό πενταμελή καί έπταμελή σύνθεσιν, 
ήτις δύαται νά έξασφαλισθή διά τών ήδη ΰπηρετούντων.
Έπί τών άρθρων 23-28:

At διατάξεις τοΰ άρθρου 91 τοΰ Συντάγματος έπιβάλλουν, 
έπίσης ώρισμένας τροποποιήσεις τής ισχυούσης νομοθεσίας 
περί πειθαρχικοΰ δικαίου τών δικαστικών λειτουργών. Συγ-— 
κεκριμένως κατά την ώς άνω συνταγματικήν διάταξιν, τά 
έκ δικαστών μέλη τοΰ Άνωτάτου ΓΙειθαρχικοΰ Συμβουλίου, 
ένώπιον τοΰ οποίου, ώς γνωστόν, δωσιδικοΰν πειθαρχικώς 
οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, δέον νά έχουν, κατά τόν 
χρόνον τής πληρώσ ώς των, συμπληρώσει τριετή τούλάχι- 
στον υπηρεσίαν εις ό οίκεΐον Άνώτατον Δικαστήριο·/, ώς 
έπίσης καί τά έκ καθηγητών μέλη δέον νά έχουν τριετή τού- 
λάχιστον υπηρεσίαν εις Νομικήν Σχολήν, ώς καθηγηταί οι 
όποιοι, όμως, δέον νά είναι καθηγηταί νομικών μαθημάτων 
τών Νομικών Σχολών τών Πανεπιστημίων τής Χώρας.

Περαιτέρω ώς προς τά άλλα Συμβούλια τά όποια άσκοΰν 
πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν έπί τών λοιπών δικαστικών λει
τουργών, ή ώς άνω Συνταγματική διάταξις έπιτάσσει όπως 
ταΰτα συγκροτούνται έκ τακτικών δικαστών διά κληρώσεως.

Κατόπιν τών ανωτέρω αναγκαία παρίσταται ή προσαρμο
γή τής κειμένης νομοθεσίας πρός τά ΰπό τοΰ Συντάγματος 
οριζόμενα καί πρός τοΰτο διά τοΰ ύπ’οψιν σχεδίου Νόμου,αντι
καθίστανται αί σχετικαί διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 74/1974 «περί 
πειθαρχικού δικαίου τών δικαστικών λειτουργών».

Εΐδικώτερον διά τοΰ σχεδίου ορίζεται ότι :
α) Τά πρωτοβάθμια πειθαρχικά Συμβούλια, τά όποια, 

κατά τόν ΐσχύοντα νόμον, είναι τό Γ' τμήμα τοΰ Συμβουλίου 
Επικράτειας, τό Ποινικόν Τμήμα τοΰ Άρείου Πάγου καί 
τό Ιον τμήμα τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντικαθίστανται 
διά πενταμελών Πειθαρχικών Συμβουλίων έν έκάστω τών 
ώς άνω δικαστηρίων, τών μελών τούτων οριζόμενων διά 
κληρώσεως μεταξύ τών μελών τοΰ οικείου δικαστηρίου χω
ρίς νά μεταβάλλονται τά τής δικαιοδοσίας αύτών.

β) Τά δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, τά όποια 
κατά τον ΐσχύοντα νόμον είναι αί όλομέλειαι τοΰ Συμβουλίου 
’Επικράτειας, τοΰ Άρείου Πάγου καί τοΰ ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου, άντικαθίστανται διά έννεαμελών Πειθαρχικών Συμ
βουλίων έν έκάστω τών ώς άνω δικαστηρίων, τών μελών τού
των όριζομένων έπίσης διά κληρώσεως.

γ) Τά Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια τών Έφε
τών. τά όποια κατά τον ΐσχύοντα νόμον είναι πενταμελή άπο- 
τελούμενα άπό τόν Πρόεδρον Έφετών καί τέσσαρας Έφέ- 
τας, καλούμενοι κατά τήν σειράν τής άρχαιότητος μεταξύ 
τών ΰπηρετούντων εις τό αυτό Έφετεΐον, άντικαθίστανται 
διά τριμελών Πειθαρχικών Συμβουλίων, τών μελών τού
των όριζομένων διά κληρώσεως μεταξύ τών ΰπηρετούντων 
Δικαστών εις τό αυτό Έφετεΐον. ?

Ουτω διά τής κατά τά άνω ρυθμίσεως ΰπό τοΰ σχεδίου Νό 
μου α) αί μέν ‘Ολομέλειαι τών Άνωτάτων δικαστηρίων, ά-

παρτιζόμεναι κατά κανόνα έξ 11 δικαστών ώς δευτεροβάθμια 
Πειθαρχικά Συμβούλια άντικαθίστανται ΰπό έννεαμελών 
Συμβουλίων, τών μελών τούτων όριζομένων διά κληρώσεως 
τά δέ Γ' τμήμα τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας, Ποινικόν 
Τμήμα τοΰ Άρείου Πάγου καί Ιον τμήμα τοΰ ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου άπαρτιζόμενα κατά κανόνα έκ 5-7 δικαστών ώς 
Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια άντικαθίστανται ΰπό 
πενταμελών Συμβουλίων, τών μελών τούτων όριζομένων διά 
κληρώσεως άνευ ούδεμιάς μεταβολής ώς πρός τάς άρμοδιό- 
τητας αύτών, β) καθορίζονται τά τής κληρώσεως τών μελών 
τών πειθαρχικών συμβουλίων, τά τής θητείας αύτών, τά τής 
άναπληρώσε-ως κ.λ.π.. Είδικώς ώς πρός τά τριμελή πειθαρ
χικά συμβούλια έφετών ορίζεται ότι ταΰτα θά λειτουργούν, 
παρ’ οίς Έφετείοις ό οργανικός άριθμός τών ΰπηρετούντων 
δικαστών είναι τουλάχιστον έξ, ώστε νά έχη σημασίαν ή πλή- 
ρωσις τών τριών μελών τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου, άλ
λως αότη θά ίσοδυνάμει μέ διορισμόν αύτών. Περαιτέρω 
ορίζεται ότι τά πειθαρχικά άδικήματα τών Εΐρηνοδικών καί 
Πταισματοδικών -τών ΰπηρετούντων εις περιφέρειας έφε- 
τείων, εις ά δεν θά λειτουργή κατά τά άνω Πειθαρχικόν Συμ
βούλιον θά έκδικάζωνται ΰπό τών Πειθαρχικών Συμβου
λίων πλησιεστέρων Έφετείων καθοριζομένων δι’άποφάσεως 
τοΰ 'Υπουργού Δικαιοσύνης.

Διά τοΰ άρθρου 29 τροποποιούνται αί περί έπιθεωρήσεως 
τών δικαστικών λειτουργών κείμεναι διατάξεις, πρός τόν 
σκοπόν οπώς ή αρμοδιότης έπιθεωρήσεως τών εισαγγελέων 
έφετών περιορισθή εις παν ό,τι άφορα τήν ύπηρεσίαν τών 
εισαγγελ.ιών πρωτοδικών καί τών εΐσαγγελικών λειτουργών 
τής περιφέρειας των, έν οψει τής διατάξεως τοΰ άρθρου 87 
παρ. 3 τοΰ Συντάγματος, συμφώνως πρός τήν όποιαν ή έπι- 
θεώρησις τών τακτικών δικαστών διενεργειται μόνον ΰπό 
άνωτέρων κατά βαθμόν δικαστών, ώς καί ΰπό τοΰ Εΐσαγγε- 
>.έως καί τών Αντεισαγγελέων τοΰ Άρείου Πάγου.

Διά τοΰ άρθρου 30 σκοπεΐται ό καθορισμός τής έκτάσεως 
τής άρμοδιότητος έπί τής έπιθεωρήσεως καί τών εισαγγε
λέων πρωτοδικών, διά τοΰ άρθρου 31 δέ ό καθορισμός τής έκ
τάσεως τών δικαιωμάτων έπιθεωρήσεως καί τοΰ Γενικού 
’Επιτρόπου τής ’Επικράτειας έπί τής Φορολοικής Δικαιο
σύνης, έντός τών αύτών ώς άνω συνταγματικών πλαισίων.

Διά τοΰ άρθρου 32 ρυθμίζονται θέματά τνα διορισμού εις 
Οέσιν Γενικού ’Επιτρόπου τής ’Επικράτειας έπί τής Φορολο
γικής Δικαιοσύνης, ώς καί προαγωγής τών παρ’ αύτών Άντε- 
πιτρόπων, διά τοΰ καθορισμού ένιαίως τοΰ χρόνου παραμονής 
έν τώ βαθμώ Είσαγγελέως Έφετών, Προέδρου Φορολογικού 
Έφετείου καί Άντεπιτρόπου μή δικαιολογουμένου τοΰ, κατά 
τήν ίσχύουσαν διάταξιν διαφορισμοΰ μεταξύ αύτών.

Διά τοΰ άρθρου 33 ορίζεται ό χρόνος διενεργείας τής κλη
ρώσεως τών μελών τών Άνωτάτων Δικαστικών Συμβου
λίων, τοΰ Άνωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου καί τών )οι- 
πών Πειθαρχικών Συμβουλίων, ορίζεται δ’ έπίσης ότι αί 
μήπω όριστικώς έκδικασθεΐσαι πειθαρχικαί ύποθέσεις μετα
βιβάζονται εις τά ΰπό τήν νέαν σύνθεσιν Πειθαρχικά Συμ
βούλια, άμα τή συγκροτήσει των.

Διά: τοΰ άρθρου 34 έν άρμονία πρός τά ΰπό τοΰ άρθρου 17 
τοΰ Σχεδίου, οριζόμενα, παρέχεται δικαίωμα προσφυγής, εις 
τήν Όλ,ομέλειαν τοΰ Άρείου Πάγου, τών δικαστικών λει
τουργών έκείνων οί όποιοι, κριθέντες πρός προαγωγήν παρε- 
λείφθησαν παρά τοΰ Άνωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, 
κατά τό άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ νέου Συντάγ-ματος 
(11 ’Ιουνίου 1975), μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ προ- 
τεινομένου πρός ψήφισιν νόμου ενδιάμεσον χρονικόν διά
στημα, καθ’ ό παρέμεινεν άνευ ρυθμίσεως τό προκεΐμε ον 
ζήτημα. Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου καθορίζονται καί αί προϋ
ποθέσεις άσκήσεως τής έν λόγω προσφυγής, έν οψει τής όια- 
τάξεως τοΰ άρθρου 90 παρ. 3 τοΰ Συντάγματος, κατά τά έν 
«ρχή τής παρόύσηη εκτιθέμενα.

Διά τών άρθρων 35 εως 37 ρυθμίζεται το θέμα τής δημο- 
σιεύσεως τών έπί δικαστικών αποφάσεων διατυπουμένων 
μειοψηφιών, ώς καί τά τής εις τά πρακτικά καταχωρίσεως 
καί δημοσιότητος ταύτης, συμφώνως πρός τήν έν άρθρω 93 
παρ. 3 τοΰ Συντάγματος περιλαμβανομένην έπιταγήν.



— 3 —

άπό τής ένάρξεως" της ισχύος τού νέου Συντάγματος, μέχρι 
της έ. άρξ:ως της ισχύος τοϋ προτεινομένου νόμου.

Τό αρθρον 39 τοϋ Σχεδίου άφορα εις την καταργησιν των 
υφισταμένων άντιθέτων διατάξεων τής ίσχυούσης νομοθεσίας, 
παρατιΟεμένων εις τον άκολουθοϋντα τό παρόν σχετικόν πί
νακα. Τό δέ αρθρον 40 άφορα εις την έναρξιν τής ισχύος τοϋ 
προτεινομένου νομοσχεδίου.

Γαϋτα σκοποΰνται διά τοΰ προτεινομένου Σχεδίου Νομού, 
τό όποιον εχομεν την τιμήν νά Οέσωμεν ύπό την κρίσιν τής 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως 
αΰτη περιβάλ,η τοϋτο διά τής ψήφου της.

Έν ΆΟήν.-.ις τή 12η Σεπτεμβρίου 1975 
Οί 'Υπουργεί

Έτΐ τής Δικαιοσύνης ‘Επί των Οίκονοχικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συγκροτήσεως τοϋ κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 90 

καί 91 τοϋ Συντάγματος Άνωτάτου Δικαστικοϋ Συμβου
λίου καί Πειθαρχικών Συμβουλίων κχί . .ρυθμίσεως. δικα- 
στικών τινων θεμάτων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-j I. Ν.Δ. 74/1974 '
«Ιερί Πειθαρχικοϋ- δικαίου των δικαστικών λειτουργών». 

«"Αρθρον 21.
Όργανα άσκήσεως πειθαρχικής δικαιοδοσίας.
1. Ή πειθαρχική δικαιοδοσία έπί τών δικαστικών λει

τουργιών, προς κρίσιν τών ύπ’ αυτών τελουμένων πειθαρχι
κών αδικημάτων καί επιβολήν τών ύπό τοϋ παρόντος προ- 
βλεπομένων ποινών άσκεΐται ύπό δικαστηρίων καί πειθαρχι
κών συμβουλίων. · _

2. Τά άσκοϋντα πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν δικαστήρια
είναι :

α) ΊΙ 'Ολομέλεια τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, 
β) Ή 'Ολομέλεια τοϋ ’Αρτίου Πάγου,
γ) Τά Πενταμελή Έφετεϊα.
3. Τά άσκοϋντα πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν συμβούλια

είναι :
α) Τό κατά τό άρθρον 111 τοϋ Συντάγματος Άνώτατον 

Πειθαρχικόν Συμβούλιον.
β) 'Η 'Ολομέλεια τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας έν 

Συμβουλίω.
γ) Ή 'Ολομέλεια τοϋ Άρείου Πάγου έν Συμβουλίω. 
δ) Ή 'Ολομέλεια τοϋ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου έν Συμβου

λίω. -■ .
ε) Τό Γ' Τμήμα Συμβουλίου τής ’Επικράτειας έν Συμ- 

βουλιω.
στ) Τό Ποινικόν Τμήμα τοϋ Άρείου Πάγου έν Συμβου

λίω. ,
ζ) Τό Α' Τμήμα τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου έν Συμβου

λίω. .
η) Τά Πειθαρχικά Συμβούλια Έφετών».

«'Αρθρον 23.
, /

Αρμοδιότητες άνωτάτων πειθαρχικών συμβουλίων.
Τό κατά τό άρθρον 111 τοϋ Συντάγματος Άνώτατον 

Μικτόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον προς κρίσιν 
εις πρώτον καί τελευταϊον βαθμόν τών πειθαρχικών άδικη- 
χάτων καί έπιβολήν πασών τών πειθαρχικών ποινών πλήν 
τής οριστικής παύσεως, είς τά μέλη τοϋ Συμβουλίου τής 
Επικράτειας τοϋ Άρείου Πάγου μετά τών παρ’ αύτώ 
Εΐσαγγελέως καί Αντεισαγγελέων τοϋ Ελεγκτικού Συνε
δρίου μετά τοϋ παρ’ αύτώ Γενικού ’Επιτρόπου τής ’Επικρά

τειας καθώς καί είς τον Γενικόν Επίτροπον τής ’Επικρά
τειας έπί τής Φορολογικής Δικαιοσύνης».

«Άρθρον 24.
Αρμοδιότητες λοιπών πειθαρχικών Συμβουλίων.

1. Ή 'Ολομέλεια τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας έν 
συμβουλίω είναι άρμοδία προς κρίσιν έφέσεων κατά πειθαρχι
κών εις πρώτον βαθμόν άποφάσεων τοϋ Γ' Τμήματος αύτοϋ.

2. Ή 'Ολομέλεια τοΰ Άρείου Πάγου έν συμβουλίω είναι 
άρμοδία πρός κρίσιν έφέσεων κατά πειθαρχικών είς πρώτον 
βαθμόν άποφάσεων τοϋ Ποινικού Τμήματος αύτοϋ.

3. Ή 'Ολομέλεια τοϋ Έλεκτικοϋ Συνεδρίου έν συμβου
λίω είναι άρμοδία πρός κρίσιν έφέσεων κατά πειθαρχικών 
είς πρώτον βαθμόν άποφάσεων τοϋ Α' Τμήματος αύτοϋ.

4. Τό Γ' Τμήμα τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας έν 
συμβουλίω είναι αρμόδιον είς πρώτον βαθμόν πρός κρίσιν 
τών πειθαρχικών άδικημάτων καί έπιβολήν πασών τών πει
θαρχικών ποινών, πλήν τής οριστικής παύσεως :

α) Είς τούς παρά τώ Συμβουλίω τής Επικράτειας Παρέ- 
δρους καί Είσηγητάς.

β) Είς τόν Άντεπίτροπον τής ’Επικράτειας έπί τής Φορο
λογικής Δικαιοσύνης καί είς πάντα τά μέλη τών φορολογικών 
δικαστηρίων.

___5_Τό Ποινικόν Τμήμα τοϋ Άρείου Πάγου έν συνβουλίω
είναι αρμόδιον :

α) Είς πρώτον βαθμόν, πρός κρίσιν τών πειθαρχικών 
άδικημάτων καί έπιβολήν πασών τών πειθαρχικών ποινών 
πλήν τής οριστικής παύσεως, είς πάντας τούς κατά τό άρθρον 
1 παρ. 2 στοιχ. β’ καί γ' τοϋ παρόντος δικαστάς καί εισαγγε
λείς. . ^

β) Είς δεύτερον βαθμόν, πρός κρίσιν έφέσειον κατά άπο
φάσεων τών Πειθαρχικών Συμβουλίων Έφετών.

6. Τό Α' Τμήμα τοΰ’Ελεγκτικού Συνεδρίου έν συμβουλίω 
είναι άρμόδιον είς πρώτον βαθμόν πρός κρίσιν τών πειθαρχι
κών άδικημάτων καί έπιβολήν πασών τών πειθαρχικών 
ποινών, πλήν τής οριστικής παύσεως, είς τούς παρά τώ 
’Ελεγκτικώ Συνεδρία) πχρέδρους.

7. Τά πειθαρχικά Συμβούλια Έφετών είναι άρμόδια 
είς πρώτον βαθμόν πρός κρίσιν τών πειθαρχικών άδικημάτων 
καί έπιβολήν πασών τών πειθαρχικών ποινών, πλήν τής ορι
στική; παύσεως, είς τούς είρηνοδίκας καί πταισματοδίκας. 
Συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ πλειόνων Πειθαρχικών 
Συμβουλίων Έφετών αίρονται ύπό τοϋ Ποινικού Τμήματος 
τοϋ Άρείου. Πάγου τή αιτήσει τοϋ διωκομένου ή τοϋ άσκοϋν- 
τος τήν πειθαρικήν δίωξιν».

«Άρθρον 26.

Συγκρότησις καί σύνθεσις Άνωτάτου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου.

1. Τό κατά τό άρθρον 111 τοϋ Συντάγματος Άνώτατον 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον συγκροτείται ύπό τοϋ Προέδρου 
τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, ως προέδρου αύτοϋ, έκ 
δύο Αντιπροέδρων ή Συμβούλων τής Επικράτειας, δύο 
’Αντιπροέδρων τοϋ Άρείου Πάγου ή Αρεοπαγιτών, δύο 
έκ τών μελών τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου καί δύο καθηγη
τών τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών ή 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ώς μελών.

2. Πρός έκδίκασιν έκάστης πειθαρχικής ύποθέσεως 
ή σύνθεσις τοϋ Συμβουλίου είναι έπταμελ.ής, μή παοιστα- 
μένων έκ τών - μελών αύτοϋ τών άνηκόντων είς τό σώμα 
έπί τής ένεργείας μελ.ών τοϋ οποίου καλείται τό Συμβού
λιον νά άποφανθή. Είς ήν περίπτωσιν τό Συμβούλιον κρίνει 
έπί πειθαρχικού άδικήματος μέλους τοΰ Συμβουλίου τής 
Επικράτειας, τελεί ύπό τήν Προεδρίαν τοϋ Προέδρου τοΰ 
Άρείου Πάγου. Τά έκ τών μελ.ών άνήκοντα είς τό Συμβούλιον 
τής Επικράτειας δεν μετέχουν είς την σύνθεσιν τοΰ Άνω
τάτου Μικτού Πειθαρχικού Συμβουλίου καί οσάκις κρί- 
νεται πειθαρχικόν άδίκημα τοϋ Γενικού Επιτρόπου τής 
Επικράτειας έπί τής Φορολογικής Δικαιοσύνης. Ωσαύτως


