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, I
'Υπό της παρ. 3 τοΰ άρθρου 100 τοϋ Συντάγματος 

ώρίσθη ότι ή όργάνωσις καί λειτουργία τοϋ κατά τό άρθρον 
τοΰτο Άνωτάτου Εΐδικοϋ Δικαστηρίου, τά τοϋ όρισμοϋ, 
άναπληρώσεως καί έπικουρίας των μελών αύτοϋ, ώς καί 
τά της ένώπιον αύτοϋ διαδικασίας ορίζονται δι’ εΐδικοϋ

τοϋ Εΐδικοϋ Δικαστηρίου. 'Η επικουρία δέ τούτων ^τυνίστα- 
ται εις την έν γένει προπαρασκευήν τών_ύποθέσεων κατά 
τά είδικώτερον διά τοϋ Κανονισμού-δριζόμενα, άνευ όμως 
απαλλαγής των έκ των κυρίων καθηκόντων των. Παραλ- 
λήλως δέ^.παρέχεται τό δικαίωμα εις τον Πρόεδρον τοϋ 
Εΐδικοϋ Δικαστηρίου όπως άναθέτη τήν επιμέλειαν καί τόν 
συντονισμόν των προπαρασκευαστικών έν γένει εργασιών 
εις ενα τών δικαστικών λειτουργών (έκ τών προς επικου
ρίαν τών μελών όρισθέντων), ό όποιος δύναται νά απαλλα
γή έν όλω ή έν μέρει τών κυρίων καθηκόντων του, κατόπιν 
άποφάσεως τοϋ οικείου Άνωτάτου Δικαστικού Συμβου
λίου.

Νόμου.
Διά δέ της παρ. 2 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 255/1976 «περί 

μετονομασίας της Κεντρικής ’Επιτροπής Νομοθετικής ’Ερ
γασίας εις Κεντρικήν Νομοπαρασκευαστικήν - Νομοτεχνι- 
κήν Επιτροπήν κλπ.», συνεστήθη Ειδική Επιτροπή διά 
τήν κατάρτισιν Σχεδίου Κωδικός περί τοϋ Άνωτάτου 
Εΐδικοϋ Δικαστηρίου κατά τό άρθρον 100 τοϋ Συντάγματος.

'Η ως άνω Ειδική Συντακτική Επιτροπή, συγκροτη- 
θεϊσα διά τής έπακολουθησάσης ύπ’ άριθ. 20739/1976 
κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως καί Δικαιοσύνης, κατήρτισε τό προς τοϋτο σχέδιον 
Νόμου. ^ -
__Έν_ όψει τής σπουδαιότητος τήν_όπρίαν _έχει ό θεσμός
τοΰ Άνωτάτου Εΐδικοϋ Δικαστηρίου, έκρίναμεν σκόπιμον 
όπως τό ώς άνω υπό τής Συντακτικής ’Επιτροπής καταρ- 
τισθέν σχέδιον Νόμου παραπεμφθή εις άναθεωρητικήν (Επι
τροπήν, ώστε νά έπιτευχθή ή εις τόν μεγαλύτερον, κατά 
τό δυνατόν, βαθμόν άρτιότης τοϋ νομοθετήματος, δοθέν- 
τος ότι τοϋτο, συμφώνως προς τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 7 
.τοΰ Ν. 255/1976, υποβάλλεται προς ψήφισή υπό τής 
Βουλής κατά τήν διαδικασίαν έπιψηφίσεως τών κωδίκων, 
κατ’ άρθρον 76 παρ. 6 τοϋ Συντάγματος.

. νΉ άναθεωρητική ’Επιτροπή συνεκροτήθη κατά Νόμον 
διά της ύπ’ άοιθ. 38794/7.5.76 κοινής άποφάσεως τοΰ 
κ. Πρωθυπουργού καί τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνή- 
σεώς, Δικ'αιοσύνης καί- Οικονομικών, έπεράτωσε δέ τόν 
έργον της καί υπέβαλε τό τελικόν σχέδιον τοϋ περί ού ό . 
λόγος νομοθετήματος έντός τής εις ταύτην ταχθείσης προ
θεσμίας. · -

."Οθεν έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν προς ψήςκσιν : 
'εις τήν ’Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν τό ύπό κρίσιν σχέδιον 
Νόμου, διά τοϋ άρθρου πρώτου τοΰ όποιου σκοπεΐται ή 
κυρωσις τοϋ ώς άνω τελικώς συνταχθέντος Κώδικος, 
έκτίθεμεν δέ τά άκόλουθα έν σχέσει πρός τάς κατ’ ιδίαν 
διατάξεις αύτοϋ.

1. Διά τών άρθρων 1 ώς 5 ρυθμίζονται τά θέματα τά 
άφορώντα εις τήν όργάνωσιν τοϋ Άνωτάτου Εΐδικοϋ Δι
καστηρίου (Κεφάλαιον Α').

Είδικώτερον :
α) Διά τοϋ άρθρου 1 έπαναλαμβάνεται, έν άρχή ή διά- 

ταξις τής παρ. 2 τοϋ Συντάγματος ή προβλέπουσα περί 
τής συγκροτήσεως τοΰ Εΐδικοϋ Δικαστηρίου. Περαιτέρω, 
διά της παρ. 2, διευκρινίζεται ότι οί Καθηγηταί τοΰ Πανε
πιστημίου, οί όποιοι καλούνται νά μετάσχουν τής συνθέ- 
σεως τοϋ Εΐδικοϋ Δικαστηρίου οσάκις τοϋτο άσκή τάς 
υπό τών έδαφίων S' καί ε' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 100 τοϋ 
Συντάγματος' προβλεπομένας δικαιοδοσίας, μετέχουν πάν
τοτε τής συνθέσεως τοϋ δικαστηρίου καί οσάκις τοϋτο συνέρ
χεται έν Συμβουλίω. Τέλος διά τής παρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
1 τοϋ νομοσχεδίου καθορίζεται ότι τό Ειδικόν Δικαστήριον 
έδρεύει έν Άθήναις, τό κατάστημα δέ αύτοϋ καί ό τόπος 
τών συνεδριάσεών του ορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ
γού Δικαιοσύνης.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 καθορίζεται ή όλη διαδικασία διά 
την κλήρωσιν τών μελών τοϋ Εΐδικοϋ Δικαστηρίου καί 
ρυθμίζονται τά τής άναπληρώσεως τών μελών αύτοϋ.

γ) Διά τοϋ άρθρου-3 παρέχεται ή δυνατότης καθορισμού 
καθ’ έκάστην διετίαν, άριθμοϋ δικαστικών λειτουργών καί 
υφηγητών νομικών μαθημάτων τής Νομικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, πρός έπικουρίαν τών μελών .

δ) ■ Διά τού άρθρου 4, προβλέπεται ή συγκρότησις τής 
Γραμματείας τοϋ Δικαστηρίου δι’ άποσπάσεως υπαλλήλων 
έκ τής Γραμματείας τών Πολιτικών Δικαστηρίων καί 
Εισαγγελιών, κατά τάς κειμένας διατάξεις, ήτοι ώς Γραμ- 
ματέως αύτοϋ δικ. υπαλλήλου έπί βαθμώ γραμματέως 
Έφετών Α'. ή Β'. τάξεως καί ώς βοηθητικού προσωπικού 
δέκα κατ’ άνώτατον όριον δικ. υπαλλήλων μέχρι τοϋ βαθμού 
τοϋ γραμματέως πρωτοδικών β' τάξεως. Περαιτέρω καθο
ρίζονται τά τής διάρκειας τής άποσπάσεως, παρέχεται δέ 
καί ή εύχέρεια προσωρινής αύξήσεως τοϋ άριθμοϋ τών 
άποσπωμένων, πρός άντιμετώπισιν έκτάκτων άναγκών, 
ώς λ.χ. εις περίοδον εκλογών κατά τήν όποιαν τό Ειδικόν 
Δικαστήριον θά έπιλαμβάνεται τής έκδικάσεως ένστάσεων 
κατά τοϋ κύρους' τούτων.

ε) Διά τοϋ άρθρου 5, παρέχεται έξουσιοδότησις πρός 
έκδοσιν τοϋ Κανονισμού λειτουργίας τοϋ Εΐδικοϋ Δικαστη
ρίου. .

2. Διά τοϋ άρθρου 6 (Κεφάλαιον Β') διαγράφονται αί 
δικαιοδοσίαι τοΰ Άνωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, ώς κα
θορίζονται αύται ύπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 100 τοΰ Συντάγ
ματος.

3. Τά άρθρα 7 εως 23 περιλαμβάνουν τάς γενικάς δια-
διαδικαστικάς διατάξεις (Κεφάλαιον Γ'). Είναι φανερόν 
ότι αί έν λόγω διατάξεις θά έχουν έφαρμογήν έφ’ όσον έπί 
ώρισμένων θεμάτων δέν ορίζεται άλλως ύπό ειδικών δια
τάξεων. Είδικώτερον: ή ' ·' ·

α) Διά τοϋ άρθρου 7, ορίζεται ότι τό Ειδικόν Δίκαστή- 
ριον έπιλαμβάνεται τών εις τήν δικαιοδοσίαν του ύπαγοτ 
μένων ύποθέσεων κατόπιν αΐτήσεως ή κατόπιν περιελεύ- 
σεως εις τοϋτο παραπεμπτικής άποφάσεως έτέρου δικα
στηρίου.

β) Διά τοΰ άρθρου 8, ορίζονται τά τοΰ τρόπου άσκήσεως 
τής αΐτήσεως, συντελουμένης διά Αιαταθέσεως έν πρωτο- 
τύπω εις τόν γραμμτέα τοΰ Δικαστηρίου καί καταχωρίσεως 
εις τό πρός τοϋτο βιβλίον. 'Ορίζεται δέ έπίσης, άντιστοίχως 
ότι ή περιέλευσις εις τό Ειδικόν Δικαστήριον τών παρα
πεμπτικών άποφάσεων ετέρων Δικαστηρίων θεωρείται συν- 
τελεσθεΐσα ομοίως άμα τή καταχωρίσει των εις τό πρός 
τοϋτο βιβλίον. ·

γ) Διά τοϋ άρθρου 9, καθορίζονται τά στοιχεία τά όποια 
πρέπει νά περιέχη τό δικόγραφον τής αΐτήσεως, ώς καί τά 
τοϋ όρισμοϋ άντικλήτου τοϋ αίτοϋντος.Έπισημαίνεται ή διά- 
ταξις τής παρ. 4 τοϋ άρθρου τούτου διά τής όποιας παρέ
χεται εις τόν Εισηγητήν τό δικαίωμα νά καλή τούς · αι- 
τούντας πρός συμπλήρωσιν' τυπικών έλλείψεων τής αΐτήσεως.

δ) Διά τών άρθρων 10 καί 11, καθορίζονται αί μετά τήν 
κατάθεσιν τής αΐτήσεως άναγκαϊαι ένέργειαι πρός προπαρα
σκευήν τής συζητήσεως (ώς ορισμός δικασίμου, εΐσηγητοϋ, 
κοινοποιήσεις, συγκέντρωσις άποδεικτικών στοιχείων υπό 
τοϋ εΐσηγητοϋ, σύνταξις καί κατάθεσις τής έκθέσεως τουτου). 
Τονίζεται ή έπιβαλλομένη ύποχρέωσις εις τάς κρατικάς 
άρχάς πρός παροχήν άμελλητί εις τόν εισηγητήν τών υπ 
αύτοϋ αίτουμένων πληροφοριών καί στοιχείων, ώς καί νά 
έκθέτουν-τάς έπί τής ύποθέσεως απόψεις των (παρ. 2 τοΰ 
άρθρου 11). Ή παράλειψις τής έν λόγω συνδρομής συνιστα 
πειθαρχικόν παράπτωμα, ύποχρεωτικώς διωκτέον.

ε) Τό άρθρον 12 άναφέρεται εις τά τής ύποβολής προσ
θέτων λόγων, τό άρθρον 13 δέ εις τά τής άσκήσεως παρεμ
βάσεως.
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στ) Τά άρθρα 14 καί 15 ρυθμίζουν τα της —αραστάσεως 
των διαδίκων, ώς καί τής πληρεξουσιότητος. -

ζ) .Τό άρθρον 16 άναφέρεται εις τά της ένάρξεως της 
ένώττιον τοϋ Δικαστηρίου συζητήσεως. Κατά την παρ. 2 
έφ’ όσον έγένοντο αί ύπό .τοϋ νόμου προβλεπόμεναι 
κοινοποιήσεις, κατά πάσαν περίπτωσιν ή συζήτησις τής 
ύποθέσεως καί ή έκδοσις τής άποφάσεως χωρεΐ καί άπο- 
λιπομένων των διαδίκων. Έν παραλείψει όμως κλητεύσεώς 
τίνος τών διαδίκων τό Ειδικόν Δικαστήριον άναβάλλει την 
έκδίκασιν τής υποθέσεως εις νέαν δικάσιμον, πρός διε-·. 
νέργειαν τής κλητεύσεώς.

η) Διά τοϋ άρθρου 17, προβλέπονται περιπτώσεις δια
κοπής τής δίκης, ώς καί τά τοϋ τρόπου έπαναλήψεως ταύτης.

θ) Διά τοϋ άρθρου 18, απαγορεύεται ή παραίτησις από 
άσκηθείσης αΐτήσεως. Τό μέτρον είναι πρόδηλον, λόγω τής 
φύσεως καί τής σπουδαιότητος τών ένώπιον τοϋ Είδικοϋ 
Δικαστηρίου άγομένων υποθέσεων. ·

ι) Διά τοϋ άρθρου 19, ορίζονται τά περί τοϋ τρόπου 
λήψεως τών άποφάσεων τοϋ Δικαστηρίου. Έν προκειμένω 
ή ρύθμισις δεν άφίσταται τής άντιστοίχου ρυθμίσεως τοϋ 
Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Εΐδικώς περί καταχωρί- 
σεως τής .γνώμης τής μειοψηφίας-, αυτή θά γίνεται τηρσυ- 
μένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 93 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος 
καί τών εις έκτέλεσιν αύτοΰ νόμων.

ια) Διά τοϋ άρθρου 20, παρέχεται τό δικαίωμα εις τό 
Δικαστήριον όπως, πρός μόρφωσιν τής κρίσεώς του, έκ- 
δίδη μη όριστικάς άποφάσεις, διατάσσον π: > πρόσφορον 
μέτρον πρός συμπλήρωσιν τών αποδείξεων. Διά τοϋ αύτοΰ 
άρθρου καθορίζονται τά τής έξετάσεως τών μαρτύρων, προ- 
βλεπομένου ότι έχουν συμπληρωματικήν εφαρμογήν αΐ 
περί άποδεικτικής διαδικασίας διατάξεις τοϋ Κώδικος Πο
λιτικής Δικονομίας; '··.· . -

ιβ) Διά' τοϋ άρθρου 21, επαναλαμβάνεται ή διάταξις 
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 100 τοϋ Συντάγματος, ή προβλέ- 
πουσα περί τοϋ άμετακλήτου" τών άποφάσεων τοϋ Ειδικοϋ 
Δικαστηρίου, ορίζεται δέ περαιτέρω ότι αύται ισχύουν 
έναντι πάντων, πλήν τών εΐδικώς όριζομένων περιπτώσεων. 
Πρός έξασφάλισιν δέ εύρυτέρας γνώσεως τών άποφάσεων 
τοϋ. Δικαστηρίου προβλέπεται ή υποχρεωτική καταχώρισις 
τών έκ τούτων οριστικών, τών άναφερομένων είς τάς περι
πτώσεις ΰπό στοιχ. β',δ',ε' καί στ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 
100 \ οϋ Συντάγματος, εις ίριον τεϋχος τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως, χωρίς, εννοείται, ή δημοσίευσις αΰτη νά 
συνιστά συστατικόν τύπον διά, τήν άπόφασιν τοϋ Δικαστη
ρίου, άφοϋ αΰτη, κατά τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 93 τοϋ 
Συντάγματος άποκτα ΐσχΰν άπό τής έν δημοσία συνε
δριάσει άπαγγελίας της.

ιγ) Διά τοϋ άρθρου 22, καθορίζονται τά τέλη τής δια
δικασίας, δι’ άναφοράς είς τά ένώπιον τοϋ Άρείου Πάγου 
ίσχύοντα, τά περί τρόπου καταβολής τών εξόδων τής αύτε- 
παγγέλτως διεξαγομένης διαδικασίας, ώς καί τά τής επι
βολής τής δικαστικής δαπάνης.

ιδ) Διά τοϋ άρθρου 23, προβλέπεται ότι έφ’ όσον δεν 
ορίζεται άλλως έφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ Κώδικος 
Πολιτικής Δικονομίας καί έπί τής ένώπιον τοϋ Ειδικοϋ 
Δικαστηρίου έν γένει διαδικασίας.

4. Διά τών άρθρων 24 καί επομένων τίθενται 'αί έπί τών 
κατ’ ιδίαν δικαιοδοσιών τοϋ Άνωτάτου Δικαστηρίου είδικαί 
διαδικαστικαί διατάξεις. Τά άρθρα 24 έως 34 άναφέρονται 
εις τήν έκδίκασιν τών ένστάσεων κατά τοϋ κύρους βουλευ
τικών έκλογών, περί ών διαλαμβάνει τό έδάο. α' τής παρ.
1 τοϋ άρθρου 100, έν συνδυασμώ προς τό άρθρον 5S τοϋ 
Συντάγματος.

Εΐδικώτερον :
α) Διά τών άρθρων 24 καί 25 προβλέπεται οτι ή κατά 

τό άρθρον 58 τοϋ Συντάγματος ένστασις κατά τοϋ κύρους 
βουλευτικών έκλογών άσκεΐται δι’ αΐτήσεως ένώπιον τοϋ 
Είδικόΰ Δικαστηρίου έντός 15 ημερών άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τής προσβαλλομένης άποφάσεως περί άνακηρύξεως 
βουλευτών ή αναπληρωματικών ή προκειυένη; έοασιχοΥΤ,σ

άναλογικοϋ έκλογικοϋ συστήματος προβλέποντος πλείονας 
κατανομάς εδρών, άπό τής δημοσιεύσεως τής άποφάσεως 
περί τής άνακηρύξεως, διά τής οποίας συμπληροϋται ό συνο
λικός άριθμός τών βουλευτικών εδρών τής έκλογικής περι
φέρειας.

Διά τοϋ ώς άνω άρθρου 25 καθορίζονται τά τής άσκήσεως 
προσθέτων λόγων, ορίζεται δέ, τέλος, οτί ή άσκησις τής 
αΐτήσεως δεν έχει άνασταλτικόν άποτέλεσμα. ·

β) Διά τοϋ άρθρου 26 προβλέπονται υποχρεώσεις τών 
εισαγγελέων Πρωτοδικών πρός αποστολήν εις τό Δικαστή- 
ριον τών εις τούτους έπιδοθεισών αιτήσεων, έν άρνητική 
δέ περιπτώσει, σχετικής περί τούτου βεβαιώσεως.

γ) Διά τοϋ άρθρου 27 καθορίζονται οί διάδικοι είς τήν 
δίκην. Είναι δέ οί αΐτοϋντες, οί καθ’ ών στρέφεται αΰτη 
βουλευτάί, ώς καί έκεϊνοι έπί τής άνακηρύξεως τών όποιων 
δύνανται νά έχη έπίδρασιν ή έκδοθησομένη άπόφασις τοϋ 
Δικαστηρίου. _ ,

δ) Διά τών άρθρων 28 έως 31 διαγράφεται ή ένώπιον 
τοϋ Ειδικοϋ Δικαστηρίου άκολουθουμένη διαδικασία.

ε) Τό άρθρον 32 άναφέρεται εις τάς συνέπειας τάς όποιας 
θά έχη ή ΰπό τοϋ. Ειδικοϋ.Δικαστηρίου-αποδοχή τής αίτή — 
σεως. Οΰτως ορίζεται ότι, άποδεχόμενον τό Δικαστήριον 
έλλειψιν νομίμου προσόντος άνακηρυχθέντος βουλευτοϋ ή 
άναπληρωματικοΰ ή τήν ΰπαρξιν νομίμου κωλύματος πρός 
άνακήρυξιν, άποφαίνεται ταύτην άκυρον. Άποδεχόμενον τό 
Δικαστήριον παράβασιν νόμου περί τήν ένέργειαν τής εκ
λογής, συνεπεία τής όποιας γεννάται άμφιβολία περί τής 
άκριβείας τοϋ τελικοϋ άποτελέσματος τής ψηφοφορίας, άπο- 
φαίνεται άκυρον τήν άνακήρυξιν τών καθ’ ών ή αΐτησις 
βουλευτών καί διατάσσει τήν έπανάληψιν τής ψηφοφορίας 
μεταξύ αυτών καί τών λοιπών υποψηφίων, ή θέσις τών οποίων 
δύναται νά μεταβληθή έκ τοϋ άποτελέσματος αυτής. Τέλος, 
τό Δικαστήριον άποδεχόμενον λάθος περί τήν άρίθμησιν 
τών ψήφων άποφαίνεται άκυρον τήν συνεπεία τοϋ λάθους 
γενομένην άνακήρυξιν καί άνακηρύσσει βουλευτάς ή άνα- 
πληρωματικοΰς τούς κατά τήν όρθήν άρίθμησιν τών ψήφων 
πλειονοψηφίσαντας.

στ) Διά τοϋ άρθρου 33 περιορίζεται τό έκ τών άπορρι- 
πτικών άποφάσεων τοϋ Δικαστηρίου δεδικασμένον μεταξύ 
τών διαδίκων. , ^

ζ) Τό άρθρον 34 έπιβάλλει ύποχρέωσιν τοϋ Προέδρου 
τοϋ Δικαστηρίου όπως άποστέλλη άντίγραφον έκάστης 
οριστικής άποφάσεως τοϋ Ειδικοϋ Δικαστηρίου πρός τον 
Πρόεδρον τής Βουλής καί'τό 'Τπουργεϊον Εσωτερικών.

5. Τά άρθρα 35 έως 38 άναφέρονται είς τον ύπό τοϋ 
Άνωτάτου Ειδικοϋ Δικαστηρίου έλεγχον τοϋ κύρους καί 
τών άποτελεσμάτων τοϋ δημοψηφίσματος.

Εΐδικώτερον :
α) Διά τοϋ άρθροϋ 35 ορίζεται ότι ό κατά τό έδάο. β' 

τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 100 τοϋ Συντάγματος έλεγχος τοϋ 
κύρους καί τών άποτελεσμάτων τοϋ δημοψηφίσματος 
άσκεΐται ύπό τοϋ Ειδικοϋ Δικαστηρίου, κατόπιν ύποβολής 
ένστάσεως ύπό παντός έκλογέως. Παρέχεται δέ δυνατότης 
παρεμβάσεως ύπέρ τοϋ κύρους τοϋ δημοψηφίσματος έπίσης 
εις πάντα έκλογέα. Διά τήν περίπτωσιν πλειόνων αίτούντων 
ή παρεμβάντων θεσπίζεται άναγκαία ομοδικία τούτων, ως 
καί ύποχρέωσις κοινής παραστάσεως διά 10 τό πολύ δικη
γόρων. Ή ρύθμισις αΰτη καθίσταται έπιβεβλημένη διά 
τήν καλυτέραν διεξαγωγήν τής σχετικής δίκης. Περαιτέρω, 
ύπό τοϋ αύτοΰ άρθρου, διαγράφεται καί ή έπί τής αΐτήσεως 
άκολουθητέα ύπό τοϋ δικαστηρίου διαδικασία.

β) Τό άρθρον 36 καθορίζει τούς λόγους ένστάσεως, 
είναι δέ ούτοι ή παράβασις τοϋ νόμου περί τήν διενέργειαν 
δημοψηφίσματος καί ή διάπραξις λάθους περί τήν άρίθμησιν 
τών ψήφων.

γ) Τό άρθρον 37 προβλέπει περί τών συνεπειών τής 
άποφάσεως. Κατά τό άρθρον τοΰτο, τό Δικαστήριον δια- 
πιστοΰν παράβασιν τοϋ νόμου περί τήν διεξαγωγήν του 
δημοψηφίσματος, ή όποια καθιστά άμφίβολον τό τελικόν 
άττ'ψτέλε^Ί'τ ^t'y-'■y'rrrTf --r*. - —...Ζ' . ... Γ' - - -*■-
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φερείας είς τάς όποιας έγένετο ή παράβασις. Διαπιστοϋν 
δέ τό Δικαστήριον λάθος — ερί την άρίθμησιν τών ψήφων, 
μεταρρυθμίζει άντιστοίχως τό άποτέλεσμα τοϋ δημοψη
φίσματος.

δ) Τό άρθρον 38 προβλέπει ττερί άναλόγου εφαρμογής 
των άρθρων 24 εως 34. των άναφερομένων εις την έξέλεγξιν 
τοϋ κύρους των βουλευτικών εκλογών.

6. Τά άρθρα 39 εως 41 άναφέρονται εις την κρίσιν τοϋ 
Είδικοϋ Δικαστηρίου έπί αμφισβητήσεων άναφερομένων 
εις τήν ϋπαρξιν ασυμβιβάστων τερός τά καθήκοντα βουλευτοϋ 
καί τήν έκπτωσιν άπό τοϋ βουλευτικού άξιώματος, κατά τό 
έδάο. γ' τής —αρ. 1 τοϋ άρθρου 100, έν συνδυασμώ ττρος τά 
άρθρα 55 παρ. 2 καί 57 τοϋ Συντάγματος.

Είδικώτερον :
α) 'Υπό τοϋ άρθρου 39 καθορίζονται οί νομιμοποιού

μενοι όπως προσφύγουν εις τό Ειδικόν Δικαστήριον, συντρε- 
χουσών τών ώς άνω προϋποθέσεων. Είναι δέ ούτοι: αα) Πας 
άνεξαιρέτως βουλευτής, ββ) ό δικαιούμενος νά καταβάλη 
τήν συνεπεία τής έκπτώσεως βουλευτοϋ κενουμένην έδραν 
καί γγ) πας έκλογεΰς εγγεγραμμένος εις τούς εκλογικούς 
καταλόγους τής- περιφέρειας εις τήν οποίαν έξελέγη ό περί 
ού ή άμφισβήτησις βουλευτής. 'Ορίζεται δε περαιτέρω ότι 
διάδικοι εις τήν περί ής ό λόγος δίκην είναι ό αϊτών καί ό 
καθ’ ού ή αΐτησις βουλευτής?” Κεκϋρώμένον αντίγραφον 
τής αίτήσεως, μετά τής πράξεως όρισμοϋ δικασίμου κοινο
ποιείται καί εις τον Πρόεδρον τής Βουλής.

β) Διά τοϋ άρθρου 40 επαναλαμβάνεται ό κανών τοϋ 
άρθρου 25 παρ. 4, όριζομένου διά παραπομπής εις τοϋτο 
ότι ή αΐτησις περί ασυμβιβάστου ή έκπτώσεως βουλευτοϋ 
δεν επιδρά έπί τοϋ τυχόν αυτοδικαίως έπελθόντος κατά τά 
άρθρα 55 παρ. 2 καί 57 τοϋ Συντάγματος έν τώ προσώπω 
τοϋ βουλευτοϋ αποτελέσματος.

γ) Τό άρθρον 41 καθιεροϊ τήν ύποχρέωσιν κοινοποιή- 
σεως τής άποφάσεως τοϋ Είδικοϋ Δικαστηρίου καί είς τον 
Πρόεδρον τής Βουλ.ής, ορίζεται δέ διά τούτου ότι τά διά 
της άποφάσεως 'κριθέντα άποτελοΰν δεδικάσμένα έναντι 
πάντων. > '

7. Τά άρθρα 42 έως 47 άναφέρονται εις τήν, κατά τό 
έδάφ. δ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 100 τοϋ Συντάγματος, 
αρσιν τών συγκρούσεων.

Είδικώτερον :
α) Τό άρθρον 42 άναφέρεται είς τήν άρσιν τής συγκρού- 

σεως η οποία προκύπτει είς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν 
εκκρεμεΐ ένώπιον δικαστηρίου ύπόθεσις, τήν όποιαν ή διοι
κητική αρχή θεωρεί ώς άνήκουσαν είς τήν αρμοδιότητα 
*υτής, καί τό έπιληφθέν δικαστήριον δέν άποφανθή έαυτό 
αναρμόδιον. Ή έν προκειμένω σύγκρουσις αίρεται έπιμε- 
/.εια τοϋ αρμοδίου νομάρχου ή, προκειμένου περί τοϋ Συμ-

διαφέρει ούσιωδώς της υπό τοϋ Ν. 406/1914 προβλ.επομέ- 
νης, καθ’ όσον παρεμβάλλεται ένδιάμεσον στάδιον έξετά- 
σεο^ς υπ αύτοϋ τούτου τοϋ έπιληφθέντος τής ΰποθέσεως 
δικαστηρίομ τής ύπάρξεως δικαιοδοσίας του. Τοϋτο γίνε- 
~?·'· διά τής υποβολής υπό τοϋ νομάρχου ή τοϋ Ύπουργοϋ 
ή'ώ το έπιληφθέν δικαστήριον παρεμπιπτούσης αίτήσεως, 
απευθυνομένης κατά 'τών διαδίκων τής έκκρεμοϋς δίκης, 
^ρος διάγνωσιν υπό τούτου τής έλλείψεως δικαιοδοσίας.
Η κατάθεσις τής αίτήσεως ταύτης άναστέλλει τήν πρόοδον

ριον περί άρσεως τής συγκρούσεως.

β) Διά τοϋ άρθρου 43 καθορίζεται ή άκολουθητέα δια
δικασία, εν περιπτώσει άποφατικής συγκρούσεως. Έν προ
κειμένω νομιμοποιείται πρός υποβολήν αίτήσεως περί άρσεως 
τής συγκρούσεως πρός το Άνώτχτον Ειδικόν Δικαστήριον 
πας διάδικος ή εκείνος είς τον όποιον άφορα ή διοικητική 
πράξις. Ή αΐτησις υποβάλλεται έντός προθεσμίας ένενή- 
κοντα ήμερών άπό τής δημοσιεύσεως τής δικαστικής άπο
φάσεως, έάν αυτή έπεται ή άπό τής κοινοποιήσεως ή τής 
πραγματικής γνώσεως τής διοικητικής πράςεως, έάν αυτή 
ώσαύτως έπεται.

γ) Τά άρθρα 44 καί 45 άναφέρονται είς τήν καταφατι
κήν σύγκρουσιν μεταξύ δικαστηρίων. Έν τή περιπτώσει 
ταύτη, κατά τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 44, ό διάδικος υπο
βάλλει αΐτησιν ενώπιον τοϋ δικαστηρίου, ώς στερούμενον, 
δικαιοδοσίας, ίνα τοϋτο άποφανθή περί τής δικαιοδοσίας 
του. ’Αντίγραφον τής αίτήσεως κοινοποιείται, έπί ποινή 
άπαραδέκτου, καί είς τον Πρόεδρον τοϋ ετέρου δικαστη
ρίου. Ή κατάθεσις τής αίτήσεως άναστέλλει τήν πρόοδον 
άμφοτέρων τών εκκρεμών δικών, μέχρις έκδόσεως άπο
φάσεως τοϋ Είδικοϋ Δικαστηρίου.

δ) Τό άρθρον 46 άναφέρεται είς τήν άρσιν τής άποφα
τικής μεταξύ δικαστηρίων συγκρούσεως, έπιμελεία παντός 
διαδίκου, έντός προθεσμίας ένενήκοντα ήμερών άπό τής 
δημοσιεύσεως τής νεωτέρας άποφάσεως περί άρνήσεως δι
καιοδοσίας. ~

ε) Είς τό άρθρον 47 περιλαμβάνονται γενικαί·’διαδικα- 
στικαί διατάξεις, άναφερόμεναι είς τάς ώς άνω περιπτώ
σεις άρσεως συγκρούσεων.

8. Τά άρθρα 48 έως 51 ρυθμίζουν τά τής άσκήσεως 
τής δικαιοδοσίας τοϋ Άνωτάτου Είδικοϋ Δικαστηρίου είς 
τάς περιπτώσεις άμφισβητήσεως περί τής ούσιαστικής συν- 

, ταγματικότητος ή τής έννοιας τυπικοϋ νόμου. Είδικώτε
ρον : ■

α) 'Τπό τοϋ άρθρου 48. ορίζεται ότι ή έν προκειμένω 
άμφισβήτησις αίρεται κατόπιν αίτήσεως α) τοϋ Τπουρ- 
γοΰ Δικαιοσύνης, τοϋ Είσαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου, 
τοϋ Γενικοϋ Επιτρόπου τής Επικράτειας παρά τώ Έλεγ- 
κτικώ Συνεδρίω ή τοϋ Γενικοϋ Επιτρόπου τής Διοικητι
κής Δικαιοσύνης καί β) παντός έχοντος έννομον συμφέρον. 
Κατά τό αύτό άρθρον τό Συμβούλιον τής Επικράτειας, 
ό Άρειος Πάγος ή τό Ελεγκτικόν Συνέδριον, έάν άποφα- 
σίσουν έπί τής συνταγματικότητος ή τής έννοιας τυπικοϋ 
νόμου, κατ’ άντίθεσιν πρός τά γενόμενα δεκτά ΰπό έτέρου 
έκ τών δικαστηρίων τούτων, ύποχρεοΰνται κατ’ αΐτησιν 
τίνος τών διαδίκων ή, έν περιπτώσει γνώσεως τής άντ.θέ- 
σεως έξ άλλου λόγου, άμα τή έκδόσει τής άντιθέτου πρός 
τό θέμα άποφάσεώς των νά παραπέμψουν τοϋτο, δι’ ειδι
κής άποφάσεως είς τό Άνώτατον Ειδικόν’ Δικαστήριον 
πρός άρσιν τής άμφισβητήσεως. Έν τή περιπτώσει ταυτη 
ή ύπόθεσις παραμένει κατά τά λοιπά εκκρεμής είς τό έκδόν 
τήν παραπεμπτικήν άπόφασιν δικαστήριον, μέχρις άρσεως 
τής άμφισβητήσεως. >

β) Διά τού άρθρου 49 καθορίζονται οί διάδικοι ένώπιον 
τοϋ Είδικοϋ Δικαστηρίου είς τήν προκειμένην δίκην. Ούτοι' 
είναι οί αίτοϋντες καί πάντες οί διάδικοι τής δίκης, έφ’ 
ής έξεδόθη ή δικαστική άπόφασις. 'Τπό τοϋ ίδιου άρθρου 
έν δψει τής γενικωτέρας σημασίας - τής κρίσεως περί τής 
συνταγματικότητος ή τής έννοιας τυπικοϋ νόμου παρέχε- , 
ται, έν πάση περιπτώσει, τό δικαίωμα είς τον Υπουργόν 
Δικαιοσύνης νά μετάσχη τής συζητήσεως ένώπιον τοϋ Εί
δικοϋ Δικαστηρίου άνευ έτέρας διατυπώσεως.

γ) Τό άρθρον 50 άναφέρεται είς τήν ένώπιον τοϋ Είδι
κοϋ Δικαστηρίου διαδικασίαν*έπί τών προκειμένων υποθέ
σεων, ορίζεται δέ ότι πάν δικαστήριον ένώπιον τοϋ όποιου 
έκκρεμεΐ ύπόθεσις έπί τής όποιας έχουν έφαρμογήν διατά
ξεις, τυπικοϋ νόμου, αίτινες άποτελοΰν άντικείμενον έκκρε
μοϋς ένώπιον τοϋ Είδικοϋ Δικαστηρίου άμφισβητήσεως, 
κατά τό άρθρον 48, ώς λ,άβη καθ’ οίονδήποτε τρόπον, γνώ- 
σιν ταύτης, οφείλει^ αύτεπαγγέλτως, νά άναβάλη τήν έκ- 
δοσιν οριστικής άποφάσεως μέχρι δημοσιεύσεως τής άπο
φάσεως τοϋ ^Είδικοϋ Δικαστηρίου.
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δ) Διά τού άρθρου 51 ορίζεται ότιή άπόφασις τού Ειδι
κού Δικαστηρίου, διά τής οποίας ήρθη ή αμφισβήτησες 
περί της ουσιαστικής άντισυνταγματικότητος ή τής έν
νοιας τυπικού νόμου ισχύει έναντι πάντων, άπό τής έν δη
μοσία συνεδριάσει δημοσιεύσεώς της. Τοΰ κανόνος όμως 
τούτου θεσπίζεται έξαίρεσις ύπό τής παρ. 4 τοΰ αύτοϋ 
άρθρου, συμφώνως προς την οποίαν τό Ειδικόν Δικαστή- 
ριον, δύναται δι* είδικώς ήτιολογημένης προς τοϋτο σκέ- 
ψεως τής άποφάσεώς του·, ίφχυούσης έναντι πάντων, νά 
κηρύξη καί άπό προγενεστέρου τής δημοσιεύσεώς αυτής 
χρόνου τό άνίσχυρον τής ως άντισυνταγματικής κριθείσης 
διατάξεως. Έν τή περιπτώσει ταύτη, αί έντός τοΰ χρόνου 
τής άναδρομής έκδοθεϊσαι, βάσει τοΰ κηρυχθέντος ως αντι
συνταγματικού νόμου, διοικητικά! πράξεις άνακαλούνται 
ΰποχρεωτικώς έντός άποκλειστικής προθεσμίας έξ μηνών 
άπό τής δημοσιεύσεώς τής κηρυξάσης την άντισυνταγμα- 
τικότητα άποφάσεώς. Σκοπός τής θεσπίσεως τής έν λόγω 
αποκλειστικής προθεσμίας είναι, ή μη διαιώνισες των αμφι
σβητήσεων περί την έγκυρότητα των δημιουργηθεισών κατα
στάσεων. Διά τοΰ ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι δικαστικαί 
άποφάσεις καί διοικητικά! πράξεις έκδιδόμεναι μετά τήν 
δημοσίευσιν τής περί ής ή προηγουμένη παράγραφος άπο- 
φάσεως τού Ειδικού Δραστήριου, κρίνασαι δέ κατά παρα- 
βασιν τώνδι’ αυτής γενομένων δεκτών,—ΰπόκεινται είς τά 
προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Είδικώς, έάν τοιαύτη άπόφα- 
σις έξεδόθη ύπό τοΰ Συμβουλίου Επικράτειας, τοΰ Άρείου 
Πάγου , καί τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρεϊ διά τον λό
γον τούτον αϊτησις έπαναλήψεως τής ύφ’ ήν έξεδόθη δια
δικασίας. . .· .· . . · _

9. Διά τών άρθρων 52 έως 54 ρυθμίζονται τά τής άρσεως 
άμφισβητήσεως περί τον χαρακτηρισμόν κανόνων τού διε
θνούς δικαίου ώς γενικώς παραδεδεγμένων. Είδικώτερον^:

α) Διά τού άρθρου 52 ορίζεται ότι τό Ειδικόν Δικαστή- 
ριον έπιλαμβάνεται της άρσεως τής έν προκειμένω άμφι- 
σβητήσεως, έν περιπτώσει μέν ύποθέσεως έκκρεμοΰς ένώ- 
πιον δικαστηρίου, κατόπιν παραπεμπτικής άποφάσεώς τού
του, έν περιπτώσει δέ ύποθέσεως έκκρεμούσης ένώπιον 
διοικητικής άρχής, κατόπιν αίτήσεως τού αρμοδίου Υπουρ
γού. Εις άμφοτέρας τάς ώς άνω περιπτώσεις αναβάλλεται 
ή έκδίκασις καί διακόπτεται πάσα διοικητική ένέργεια.

β) Διά τού άρθρου 53 ορίζεται ότι διάδικοι εις τήν, κατά 
τ’ άνωτέρώ, δίκην ένώπιον τού Ειδικού Δικαστηρίου είναι 
προκειμένου περί ύποθέσεως έκκρεμούσης ένώπιον τής Διοι- 
κήσεως ό αρμόδιος 'Τπουργός καί οί εις ούς άφορα ή ύπό- 
θεσις, προκειμένου δέ περί ύποθέσεως έκκρεμούσης ένώπιον 
δικαστηρίου, πάντες οί διάδικοι τής άντιστοίχου δίκης.

γ) Ή έπί τών προκειμένων άμφισβητήσεων άπόφασις 
τού Ειδικού Δικαστηρίου, κατά τό άρθρον 54, ισχύει έναντι 
πάντων.

δ) Διά τού άρθρου' 55 ορίζεται ότι άντίγραφον πάσης 
άποφάσεώς τού ’Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου κοινοποιεί
ται καί είς τον Υπουργόν'Δικαιοσύνης.

ε) Διά τού άρθρου 56 προβλέπεται ή καταβολή μηνιαίου 
έπιδόματος είς τούς μετέχοντας τού Ειδικού Δικαστηρίου 
δικαστικούς. λειτουργούς καί καθηγητάς, ώς καί είς τούς 
έπικυρούντας τούτους, τό ύψος τού όποιου καθορίζεται διά 
κοινής άποφάσεώς τών Υπουργών Δικαιοσύνης καί Οικο
νομικών. .

στ) Τό άρθρον 57 περιλαμβάνει διάταξιν μεταβατικό 
χαρακτήρος. Διά τούτου ορίζεται ότι ύποθέσεις έμπίπτουσι 
είς τήν αρμοδιότητα τού Ειδικού Δικαστηρίου καί έκκρί 
μούσαι ένώπιον άρμοδίων. βάσει τών μέχρι τούδε ίσχυοι 
σών διατάξεων, δικαστηρίων, μεταβιβάζονται είς τό Ει 
δικόν Δικαστήριον, τό όποιον έπιλαμβάνεται τούτων άπ 
τού σημείου είς ό αύται εύρίσκονται.

ζ) Τέλος διά τού άρθρου 58 προβλέπεται κατάργήσι 
τού Ν. 406/1914 «περί δικαστηρίου συγκρούσεως καθη 
κόντων», τών άρθρων 116 έως 118, 119 παρ. 2, 120 κο 
122 έως 131 τοΰ Π.Δ. 650/1974 «περί κωδικοποιήσεω 
τών ίσχυουσών διατάξεων τής έκλογικής νομοθεσίας) 
ώς καί πάσης άλλης διατάξεως άντικειμένης είς τάς διατά 
ξεις του προτεινομένου προς κύρωσιν Κώδικος ή άφορώση 
είς τά ύπ’ αύτοΰ ρυθμιζόμενα θέματα.

Διά τού άρθρου· δευτέρου τού ύπό κρισιν νομοσχέδιο 
ορίζεται ότι ή ισχύς τοΰ ύπό τού άρθρου πρώτου κυρουμέ 
νου κώδικος άρχεται μετά ένα μήνα άπό τής δημοσιεύσεω 
αύτοΰ διά τής ’Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως, πλήν τώ 
διατάξεων αυτού τών άφορωσών είς τάς άπαραιτήτου 
ένεργείας διά τήν έναρξιν λειτουργίας τοΰ Ειδικού Δικά 
στηρίου, τών οποίων ή ισχύς άρχεται άπό τής δημοσιεύ 
σεως τού Κώδικος διά τής Έφημερίδος τήφ Κυβερνήσεως 
Επίσης ορίζεται οτι ή θητεία τών κατά τήν πρώτην έφαρ 
μογήν τών κληρωθησομένων μελών λήγει τήν 31 Δεκεμ 
βρίου 1977.

, II
Αί έν αρχή τής παρούση. άναφερθεΐσαι Νομοπαρασκευα· 

στικαί Έπιτροπαί αί έπιλ μφθεϊσαι τής καταρτίσεως τοί 
Κώδικος περί τού κατά τό άρθρον 100 τού Συντάγματος 
Άνωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, συνεκροτήθησαν έκ τώ) 
κάτωθι :

Α'. Ή Συντακτική ’Επιτροπή έκ, τών : 1) Σόλωνος 
Ράγκα, ’Αρεοπαγίτου, ώς Προέδρου, 2) Εύθ. Κουρου- 
σοπούλου, . τέως Αντιπροέδρου τοΰ Νομικού Συλβουλίου 
τού Κράτους, 3) Κων. Ξυπολια, Καθηγητού τού· Πανε
πιστημίου, ’Αθηνών, 4) Γεωργίου Κώνστα, Έφέτου, 5) Γ. 
Κασιμάτη, Έντετ. 'Τφηγητοΰ τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών, ώς μελών καί 6) Κυριακής Μπαρδάνη, ύπαλλήλου 
τού 'Υπουργείου . Δικαιοσύνης, ώς γραμματέως.

Β'. Ή ’Αναθεωρητική ’Επιτροπή έκ τών: 1 ) Γεωργίου 
Κοντογιάννη, Συμβούλου τής ’Επικράτειας, ώς Προέδρου,
2) Διονυσίου Καλοδούκα, Συμβούλου τής ’Επικράτειας,
3) Εύθ. Κουρουσοπούλου, τέως ’Αντιπροέδρου τού Νο
μικού Συμβουλίου τού Κράτους. 4) ’Αθανασίου Ράϊκου 
Καθηγητού τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών 
’Επιστημών, 5) Κωνσταντίνου Μπέη, ’Εκτάκτου Κα- 
θηγητοΰ τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 6) Νικολάου Βερ- 
βεσού. Έφέτου, 7) Ίωάννου Δροσοπούλου. Διευθυντού 
τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, ώς μελών καί 8) Άλεςάν- 
δρας Χώρα, Τμηματάρχου τού Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
ώς γραμματέως.

Ταύτα σκοπούνται διά τού προκειμένου σχεδίου Νόμου, 
το όποιον έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν ύπό τήν κρισιν 
τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν 
όπως αύτη περιβάλη τούτο διά τής ψήφου της, συμφώνως 
προς τήν διάταξιν τής τ,αρ. 6 τού άρθρου 76 τοΰ Συντάγ
ματος.

Έν Άθήναις τή 25 .Μαίου 1976
Ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης 

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ


