
Έπί *.οϋ σχεδίου Νόμου «περί έκδικασειος αγωγών 
κακοδικίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Προς τήν Βοχ'λήν τών ’Ελλήνων

Τό άρθρον 99 τού Συντάγματος προβλέπει, ώς γνωστόν, 
περί έκδικάσεως των αγωγών κακοδικίας κατά δικαστικών 
λειτουργών, υπό ειδικού δικαστηρίου, τοϋ οποίου ορίζει καί 
τήν συγκρότησιν, αναθέτει δέ την ρύθμισιν τών κατ’ ιδίαν 
θεμάτων εις τον συντεταγμένον νομοθέτην.

Εις τοϋ το άποβλέπ 
τών κατ’ ιδίαν διατάξ:

:ι τό υπό κρίσιν σχέδιον 
ων τοϋ όποιου έκτίθεμεν

Νόμου 
τα εξής

επι

α) Έπί τοϋ άρθρου 1 :
Τοϋτο άναφέρεται εις την συγκρότησιν τοϋ εΐδικοϋ δικα

στηρίου προς έκδίκασιν άγωγών κακοδικίας, ώς περί ταύτης 
διαλαμβάνουν αΐ παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου 99 τοϋ Συντ/τος..

β) Έπί τοϋ άρθρου 2 :
Τό άρθρον τοϋτο άναφέρεται εις τα εΐδικώτερα θέματα τής 

κληρώσεως τών μελών τοϋ δικαστηρίου κατ’ έφαρμογήν τής 
διατάξεως τής παρ. 1 τοϋ ώς άνω άρθρου τοϋ Συντάγματος, 
διά της όποιας ορίζεται ώς άποκλειστικός τρόπος άναδείξεως 
τών μελών ή κλήρωσις τούτων έκ τών οικείων Σωμάτων.

'Τπό τοϋ ίδιου άρθρου άντιμετωπίζονται αί περιπτώσεις 
__ ε)Λείψεως, απουσίας, κωλύματος ή έξαιρέσεως τών,τακτικών 
καί τών άναπληρωματικών μελών τοϋ δικαστηρίου, προβλε- 
πομένης ιδίας κληρώσεως διά τήν συγκεκριμένην ύπόθεσιν, 
ώς καί αί περιπτώσεις έλλείψεως, απουσίας, κωλύματος ή 
έξαιρέσεως τοϋ Προέδρου τοϋ Συμβουλίου της Επικράτειας 
ή τοϋ Προέδρου τοϋ Άρείου. Πάγου, ότι ούτοι άναπληροϋν- 
ται άντιστοίχώς ΰπό τοϋ άρχαιοτέρου τών ’Αντιπροέδρων 
τοϋ οικείου δικαστηρίου. Τέλος, ΰπό τοϋ αύτοΰ άρθρου 
ορίζεται ότι γραμματεΰς τοϋ Εΐδικοϋ Δικαστηρίου είναι ό 
γραμματεΰς τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, νομίμως 
άναπληρούμενος, τόπος δέ συνεδριάσεως τοϋ δικαστηρίου τό 
Κατάστημα τοϋ Συμβουλίου της ’Επικράτειας.

γ) Έπί τοϋ άρθρου 3 :
'Τπό τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ώς νόμιμος απαρτία 

διά την συνεδρίασιν τοϋ Δικαστηρίου ή παρουσία έπτά 
μελών καί τοϋ γοαμματέως, άπαιτεΐταΓδέ ή απόλυτος πλει- 
οψηφία τών παρόντων διά την έγκυρον λήψιν άποφάσεωςί

δ) Έπί τοϋ άρθρου 4 : .. ( ,.
Τό άρθρον τοϋτο ορίζει ότι ό άσκών άγωγήν κακοδικίας 

παρίσταται ένώπιον τοϋ Εΐδικοϋ Δικαστηρίου διά δικηγόρου 
παρ’ Άρείω Π άγω, ό όποιος είναι καί ό νόμιμος αντίκλητος 
αύτοϋ. . ,

ε) Έπί τοϋ άρθρου 5 ■ -
'Τπό τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ότι τά μέλη τοϋ 

Εΐδικοϋ Δικαστηρίου ύπόκεινται εις τήν πειθαρχικήν δικαι
οδοσίαν του, κατά τό άρθρον 91 τοϋ Συντάγματος, Άνωτά- 
του Πειθαρχικοϋ Συμβουλίου. Τό Πειθαρχικόν Συμβούλ.ιον 
τοϋτο, προκειμένης πειθαρχικής άγωγής κατά μελών έχόντων 
τήν ιδιότητα τοϋ δικηγόρου συγκροτείται έκ τών εννέα μελών 
αύτοϋ. ·

στ) Έπί τοϋ άρθρου 6 :
'Τπό τοϋ άρθρου τούτου τίθεται ό βασικός κανών ευθύνης 

τών δικαστικών λειτουργών κατά τάς διατάξεις τοϋ προτει- 
νομένου νόμου. Κατά τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου τούτου ύφί- 
σταται ευθύνη τών δικαστικών λειτουργών μόνον κατά τάς 
περί—ώσεις κατά τάς όποιας, κατά τήν άσκησιν τών άναγο- 
μένων εις τήν δικαστικήν λειτουργίαν καθηκόντων των προ- 
εκάλεσαν ζημίαν εις τον ένάγοντα ένεκα δόλου, βαρείας 
άμελείας ή αρνησιδικίας.

'Τπό της παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου δίδεται ή έννοια της 
«αρνησιδικίας», προς άποφυγήν άμφισβητήσεων. Κατά τον 
προτεινόμενον νόμον, άρνησιδικία έκ μέρους τών δικαστικών 
λειτουργών υπάρχει τότε μόνον όταν ούτοι άρνοϋνται αδι
καιολόγητος νά άποφανθοϋν έπί νομίμους ύποβαλλομένων

αιτήσεων τών διαδίκων ή παρελκύουν αδικαιολόγητος τήν 
έκδοσιν άποφάσεων έπί υποθέσεων ώριμων προς τοτο, ύφ’ 
οίανδήποτε πρόφασιν καί ιδίως τήν της σιωπής ή τής άσα- 
φείας τοϋ νόμου. Ή ώς άνω διδομένη έννοια τής αρνησιδι
κίας δεν άφίσταται τής υπό τό καθεστώς τοϋ ΐσχύοντος Ν. 
407/1914 κρατούσης, πλήν ΰπό τής διατάξεως τής παρ. 2 
τοϋ άρθρου 6 τοϋ ΰπό" κρίσιν νομοσχεδίου έπιχειρεϊται σα- 
φεστέρα καί πληρεστέρα διατύπωσις. / ( ^ | .

Ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 6 καθιεροϊ ώς βασικόν κανόνα 
άπαραδέκτου τής αγωγής κακοδικίας διά τάς περιπτώσεις 
κατά τάς όποιας προ έκυψε βλάβη εις τον άνάγοντα κατ’ 
άκολουθίαν έκδόσεοις δικαστικής άποφάσεως, τήν μή ΰπό 
τούτου άσκησιν κατ’ αύτής τών ΰπό τοϋ νόμου έπιτρεπομέ- 
νων ενδίκων μέσων, ώς καί τήν μή έκδοσιν έπ’ αυτών άπο
φάσεως.

Τέλος, ΰπό τής παρ. 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου προβλέπεται 
0Tt ή αγωγή κακοδικίας απορρίπτεται έάν άποδειχθή ότι, 
εις πάσαν περίπτωσιν, ό ζημιωθείς ήδύνατο νά άποφύγη 
τήν ζημίαν διά νομίμων ένεργειών του.

ζ) Έπί τοϋ άρθρου 7 :
Ύπό τοϋ άρθρου τούτου διαγράφεται ό κύκλος τών δι

καστικών λειτουργών κατά τον όποιον είτε λόγω τής είδι- 
κωτέρας ίδιότητος τούτων είτε λόγω τών, εις ώρισμένας 
περιπτώσεις, άσκουμένων καθηκόντων των,' δέν χωρεΐ 
άγωγή κακοδικίας, ορίζονται δέ έν προκειμένω- αί έξής 
κατηγορίαι δικαστικών λειτουργών κατά τών όποιων δέν 
χωρεΐ άγωγή κακοδικίας : αα) τών δικαστικών λειτουργών 
μελών τοϋ κατά τό άρΟρον 100 τοϋ Συντάγματος Άνωτάτου 
Εΐδικοϋ Δικαστηρίου, ββ) τών δικ. λειτουργών μελών τών 
δικαστηρίων τά όποια κρίνουν περί τοϋ κύρους τών δημοτι
κών καί κοινοτικών έκλογών, γγ) τών δικαστικών λειτουρ
γών οί όποιοι μετέχουν Συμβουλίων άποφαινομένων έπί 
θεμάτων υπηρεσιακής έν γένει καταστάσεως δικαστικών 
λειτουργών καί δικαστικών ύπαλλήλων καί δδ) τών δικα
στικών λειτουργών τών συγκροτούντων τό, κατά τον προ- 
τεινόμενον νόμον, Ειδικόν Δικαστήριον.

η) Έπί τοϋ άρθρου 8 : ' -
. 'Τπό τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται έξάμηνος χρόνος 

παραγραφής τοϋ δικαιώματος προς άσκησιν άγωγής κακο
δικίας. Ό χρόνος ούτος άρχεται, κατά τήν ώς άνω διάτάξιν, 
άπό τής ΰπό τοϋ ένάγοντος γνώσέως τής παρανόμου πράξεως 
ή παραλείψεως τοϋ δικαστικού λειτουργού.

θ) Τό άρθρον 9 καθορίζει τά στοιχεία, τά όποια πρέπει 
νά περιέχη ή άγωγή κακοδικίας, δΓ αναφοράς, κατ’ άρχήν 
μέν εις τάς γενικάς διατάξεις τών άρθρων 118 καί 216 τοϋ 
Κωδικός Πολ. Δικονομίας, ύπό τών όποιων καθορίζονται 
τά στοιχεία τά όποια πρέπει νά περιέχη παν δικόγραφον, 
όριζομένων όμως περαιτέρω καί τών λοιπών, λόγω τής 
φύσεως τής άγωγής, άπαιτουμένων προσθέτων στοιχείων.

Τέλος, διά τής παρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ό τρόπος 
άσκήσεως τής άγωγής, δΓ άναφοράς _ εις τάς περί τούτου 
παγίας διατάξεις τοϋ άρθρου 215 παρ. 1 τοϋ Κώδικος 
ξίολ. Δικονομίας. ■ . _

• » τ
1. Τό άρθρον 10 άναφέρεται εις τάς ένεργείας τής γραμ

ματείας τοϋ Δικαστηρίου, έπί καταθέσεως άγωγής κακο
δικίας.

ια) 'Τπό τοϋ άρθρου 11 επιβάλλεται ή αποχή τοϋ καθ’ 
ού στρέφεται ή άγωγή δικαστικού λειτουργού έκ πάσης 
πράξεως σχετιζομένης προς τήν ύπόθεσιν εις τήν όποιαν 
άφορα ή άγωγή. 'Ως κύρωσις τηρήσεως τής ύποχρεώσεως 
ταύτης ορίζεται ή άκυρότης τών παρά τήν άπαγόρευσιν 
έπιχειρηθεισών πράξεων, μετά τής σχετικής διαδικασίας, 
ώς καί ή Πειθαρχική τιμωρία τών παραβατών καί ή ΰπό 
τούτων πληρωμή τών έξόδων.

ιβ) Τό άρθρον 12 άναφέρεται έίς τά τής ύποβολής προ
τάσεων ύπό τών διαδίκων, ύποβολής άντικρούσεων, ως και 
προσκομίσεως ύπό τοϋ ένάγοντος νέων άποδείξεων.
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ιγ) 'Τπό τοΰ άρθρου 13 καθορίζονται αί ύποχρεώσεις 
τοϋ έτη τής_ύποθέσεως όρισθέντος είσήγητοΰ.
■_ ιδ) Διά τοΐΤάρθρου 14 επαναλαμβάνεται ό γενικός συντα
γματικός κανών περί τής δημοσιότητάς'των συνεδριάσεων, 
ή όποια δέον να ίσχύη καί έπί τοϋ κατά τόν προτεινόμενον 
νόμον, Δικαστηρίου, ορίζονται δέ περαιτέρω τα τής εισαγω
γής τής άγωγής προς συζήτησιν.

ιε) Τό άρθρον 15 παραπέμπει εις τάς διατάζεις τοϋ Κω
δικός Πολ. Δικονομίας, τάς άφορώσας τήν διαδικασίαν 
ένώπιον τοϋ πολυμελούς Πρωτοδικείου, όσον αφόρα την 
διεξαγωγήν των συζητήσεων, τήν κατάρτισιν των πρακτικών 
καί των αποφάσεων καί την ένέργειαν των τυχόν διατασ- 
σομένων άποδείξεων.

ιστ) Τό άρθρον 16 άναφέρεται είς τήν άπόφασιν^ τοϋ 
Ειδικού Δικαστηρίου. Καθορίζεται ή εκτίελεστότης αυτής, 
κατά τάς-διατάξεις τοϋ Κωδικός Πολ. Δικονομίας, rf επι
στροφή τοϋ παράβολου εις τον νικησαντα διαδικον, έν 
έναντία δέ περιπτώσει ή κατάπτωσις τοϋ παράβολου υπέρ 
τοΰ Δημοσίου καί ή επιβολή τής δικαστικής δαπάνης είς τόν 
ήττώμενον. Λαμβάνεται όμως μέριμνα διατηρήσεως εις 
πάσαν. περίπτωσιν, τοΰ κύρους τής άποφασεως η τής 
πράξεως ή οποία έδωκεν άφορμήν είς τήν άσκησιν τής 
άγωγής.
■_.ιζ)_Τό άρθρον 17 έπαναλαμβάνει τόν κανόνα τοϋ άρθρου- 
30 τοΰ ίσχΰοντος νόμου 407/1914, κατά τόν ότοϊον οΰδέν 
ένδικον μέσον χωρεϊ κατά των άποφάσεων τοϋ είδικοϋ Δικα
στηρίου. * ■

ιη) Τό άρθρον 18 αποκλείει τήν άσκησιν νέας άγωγής 
κακοδικίας διά τήν μύτην ύπόθεσιν ύπή τοΰ αύτοϋ διαδίκι · 
εάν έχη άπορριφθή προηγουμένως, άγωγή δι’ οίονδήποτ.. 
λόγον, τυπικόν ή ούσιαστικόν. Διά τής παρ. 2 τοΰ αύτοϋ 
άρθρου διευκρινίζεται ότι ή ένδεχομένη πειθαρχική ή ποι
νική δίωξις των δι’ άγωγής κακοδικίας έναχθέντων δικαστι- ' 
κών λειτουργών είναι άνεξάρτητος τής έπί ταύτης εκδο- 
θείσης άποφάσεως.

ιθ) Τό άρθρον 19 άναφέρεται είς τήν έξαίρεσιν (αύτοεξαί- 
ρεσιν ή κατόπιν προτάσεως τών διάδίκων) τών μελών τοΰ 
Είδικοΰ Δικαστηρίου καί τοΰ γραμματέως αύτοϋ, δι’ άναφο- 
ράς είς τάς σχετικάς διατάξεις τών άρθρων 52, 53 παρ. 1 
καί 57 τοΰ Κωδικός Πολ. Δικονομίας.

κ) Διά τοΰ άρθρου 20 τίθενται κανόνες διά τήν ευπρεπή 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου έμφάνισιν τών διάδίκων (κατά τήν 
υποβολήν τών προτάσεων ή κατά τήν προφορικήν άνάπτυξιν 
τής ύποθέσεως) έπί τή άπειλή χρηματικής ποινής.

κα) Τό άρθρον 21 άναφέρεται είς τά καταβλητέα τέλη 
τής άγωγής, τών άποφάσεων καί τών λοιπών έγγράφων 
ενώπιον τοΰ Είδικοΰ Δικαστηρίου. Ταΰτα ορίζονται ίσα πρός 
τά ένώπιον τοΰ Άρείου Πάγου καταβαλλόμενα.

. κβ) Διά τοϋ άρθρου 22 τίθενται μεταβατικαί διατάξεις :
α) Καταργεϊται ό ν. 407/1914, αί άφορώσαι έίς τοΰτον 

διατάξεις τών παρ. 2 καί 3 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Είσαγ. Νόμιο

τοΰ Κώδίκος Πολ. Δικονομίας, ώς καί πάσα διάταξις άντι- 
κειμένη ή άναφερομένη είς διατάξεις ή θέματα ρυθμιζό- 
μενα υπό τοΰ προβλεπομένου νόμου, β) ’Αντικαθίσταται ή 
παρ. 1 τοΰ άρθρου 73 τοΰ Είσαγ. Νόμου τοΰ Κώδικος Πολ. 
Δικονομίας διά τής όποιας προβλέπεται ή έκδίκασις άγωγών 
κακοδικίας κατά Είρηνοδικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων 
καί τών λοιπών έν αυτή άναφερομένων προσώπων υπό τών 
πολυμελών πρωτοδικείων, πρός τόν σκοπόν υπαγωγής καί 
τών Είρηνοδικών είς τάς δ ιατάξεις τοΰ προτεινομένου νόμου, 
κατόπιν τής γενικής προβλέψεως τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 99 
τοΰ Συντάγματος, όμΛούσης περί δικαστικών λειτουργών 
είς τούς όποιους βάσει τών άρθρων 87 καί 88 τοΰ Συντάγμα
τος, υπάγονται καί οί Είρηνοδίκαι.

γ) Τίθεται διαχρονικόν δίκαιον διά τήν έκδίκασιν τών, 
κατά τήν θέσιν έν ίσχύι τοϋ προτεινομένου νόμου, έκκρεμου- 
σών υποθέσεων κακοδικίας, πλήν τών συζητηθεισών. Αυται, 
ορίζεται, ότι έκδικάζονται ύπό τοΰ, κατά τόν προτεινόμενον, 
νόμον, Είδικοΰ Δικαστηρίου, άπό τοΰ σημείου είς τό όποιον 
εύρίσκονται. ’Ανάλογος κανών τίθεται καί διά τάς διενεργη- 
θείσας διαδικαστικάς έν γένει πράξεις.

κγ) Τό άρθρον 23 προβλέπει περί τής πρώτης μετά τήν 
ίσχύν τοΰ προτεινομένου νόμου, κληρώσεως τών μελών τοΰ 
Είδικοΰ Δικαστηρίου. Αΰτη θά διενεργήθή έντός μηνός 
άπό τής ένάρξεως τής ισχύος του, ή θητεία δέ τών κληρω- 
θησομένων μελών θά άρχίση άπό τής κληρώσεώς των καί 
θά λήξη κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1978. ,

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται διά τήν λήξιν τής θητείας τών 
βάσει τοΰ καταργουμένου ν. 407/1914, έκλεγέντων μελών 
τοΰ κατά τόν νόμον τοΰτον Δικαστηρίου ’Αγωγών Κακοδι
κίας. Αΰτη προβλέπεται κατ’ άνάγκην, ότι θά συνεχισθή 
μέχρι τής έκδόσεως άποφάσεως έπί τών ύπό τοΰΔικαστηρίου 
συζητηθεισών υποθέσεων.

κδ) Διά τοΰ άρθρου 24 παρέχεται έξουσιοδότησις προς 
έκδοσιν άφ’ ενός Διατάγματος προτάσει τοΰ Ύπουργοΰ Δι
καιοσύνης διά τήν όργάνωσιν τής γραμματείας τοΰ Είδικοΰ 
Δικαστηρίου καί τήν ρύθμισιν τών λεπτομερειών έφαρμογής 
τοΰ προτεινομένου νόμου, άφ’ ετέρου δέ πρός έκδοσιν κοινής 
άποφάσεως τών Υπουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών, 
διά τήν άποζημίωσιν τών μελών καί τοΰ γραμματέως τοΰ 
Δικαστηρίου.

κε) Τέλος, διά τοΰ άρθρου 25 προβλέπεται ή έναρξις 
ισχύος τοΰ προτεινομένου νόμου μετά παρέλευσιν ένός μηνός 
άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως.

Ταΰτα σκοποΰνται ύπό τοΰ σχεδίου Νόμου τό όποιον 
έχομεν. τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν είς τήν Βουλήν καί νά 
παρακαλέσωμεν διά τήν ψήφισίν του.

’Εν Άθήναις τή 20 ’Ιουνίου 1977

Ό Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ


