
>£—I τοϋ σχεδίου Νόμου «-περί ορισμού τοϋ άριθμοϋ των 
θέσεων ώρισμένων ' κατηγοριών δικαστικών λειτουργών».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Είναι γνωστόν ότι ή απονομή τής δικαιοσύνης, υπό 
τών πάσης φύσεως καί δικαιοδοσίας δικαστηρίων εις την 
Πρωτεύουσαν χωρεΐ μέ βραδύτητα όφείλεται δέ τούτο εις 
την σημαντικωτάτην αύξησιν τού, άριθμοϋ τών ένώπιον 
τών δικαστηρίων φερομενων υποθέσεων.

Συγκεκριμένους :
α) Εις τό Συμβούλιον ’Επικράτειας παρετηρήθη κατά 

τά τελευταία έτη ' (1960-1976) αϋξησις τοϋ άριθμοϋ τών 
ύποθέσεων κατά 95 % καί τών ύπό επεξεργασίαν διαταγ
μάτων κατά 55 % έναντι αύξήσεως τών δικαστών μόνον 
κατά 52 %. Συνεπεία της σωρεύσεως τόσων ύποθέσεων 
παρατηρεϊται μεγάλη καθυστέρησις εις τον προσδιορισμόν, 
τήν συζήτησιν καί είς την έκδοσιν τών άποφάσεων.

β) Εις τον Άρειον Πάγον έξεδόθησαν τό 1961, 1.100 
άποφάσεις κατά δέ τό 1975, 2.500, ήτοι παρετηρήθη αύξη- 
σις κατά 130 % ένώ κατά τό άντίστοιχον χρονικόν διάστημα 
αί θέσεις τών μελών τοϋ Α. Π. καί της Εισαγγελίας αΰτοϋ 
ηύξήθησαν μόνον κατά 50 % μέ άποτέλεσμα καί έκεϊ ό 
προσδιορισμός καί ή συζήτησις τών ύποθέσεων τμημάτων
τινών νά καθυστερή ύπερμέ-τρως. -------·—------ -τ---- --

γ) Ή ύπό άνωτάτων δικαστικών λειτουργών, ένεργου- 
μένη έπιθεώρησις τών δικαστικών λειτουργών καί τών 
δικαστηρίων έν γένει δέν είναι τόσον έπισταμένη όσον θά 
έπρεπε λόγω τής έκτάσεως της εργασίας τών έπιθεωρη- 
ρουμένων α. ά καί της, ώς έλέχθη, ύπερβολικής άπασχολή- . 
σεως τών επιθεωρητών εις τά δικαστικά τών καθήκοντα.

δ) Είς τά Έφετεϊα τής πολιτικής καί ποινικής δικαιο
σύνης παρετηρήθη επίσης μεταξύ τών ετών 1955 καί 1975 
αϋξησις τών έκδιδομένων άποφάσεων' άνερχομένή είς 50 %. 
Είδικώτερον είς τό έφετεΐον Αθηνών-'ή αϋξησις ήτο έτι 
μεγοιλυτέρα μέ άποτέλεσμα ό ρυθμός τής έκδικάσεως τών 
ύποθέσεων νά μη είναι, ό,προσήκων, . ’Επίσης καί επί τών 
ποινικών ύποθέσεων ή προοπτική διά’τήν ταχεϊαν έκδίκα^ 
σιν αυτών δέν είναι καλή, ιδία μετά; τήν διά προσφάτων 
νομοθετημάτων ύπαγωγήν είς τήν αρμοδιότητα τών πεν
ταμελών έφετείων ·. καί άλλων ύποθέσεων {παραβάσεις 
περί τά ναρκωτικά καί περί τά όπλα»),

ε) Αϋξησις τής εργασίας παρατηρεϊται καί είς τά Πρω
τοδικεία ιδία τών μεγάλων πόλεων, μέ τά αυτά δυσμενή 
αποτελέσματα ώς πρός τήν ταχεϊαν έκδίκασιν τών ύποθέ
σεων καί έκδοσιν τών άποφάσεων.

στ) Διά τοϋ νόμου 505/1976 ύπήχθησαν ‘είς τήν άρμο- 
διότητα τών ήδη βεβαρημένων τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων αί φορολογικαί διαφοραί. δήμων καί κοινο- 
τητων, διά καταρτισθέντος δέ νομοσχεδίου πρόκειται νά 
υπαχθούν είς ταϋτά καί αί άσφαλιστικαί διαφοραί. Πέραν 
τούτων μελετάται ή ύπαγωγή είς τά διοικητικά έφετεϊα 
ωρισμενων ύποθέσεων μεταφερομένων είς αύτά έκ τοϋ 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας.

ζ) Τέλος λόγω τής προσεχούς πραγματοποιήσεως τής 
εισόδου τής Χώρας μας είς τήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα 
και οια τήν προσαρμογήν τής Ελληνικής νομοθεσίας είς 
~ο Κοινοτικόν Δίκαιον παρίσταται άνάγκη ν’ άνατεθοϋν 
και ανατέθησαν ήδη είς άριθμόν τινα δικαστικών λειτουρ
γών έργα συμβούλων τοϋ 'Υπουργείου Συντονισμού.

Διά τήν άντιμετώπισιν τής άνωτέρω καταστάσεως καί 
ανεςαρτήτως τών μελετωμένων άλλων μέτρων διά τήν 
ταχυτεραν άπονομήν τής δικαιοσύνης παρίσταται άνάγκη 
vac αυξηθή ό άριθμός" ώρισμένων κατηγοριών δικαστικών 
λειτουργών καί είς τούτο άποβλέπει τό συνυποβαλλόμενον 
σχέδιον νόμου. " -

Είδικώτερον :
Επι τοϋ άρθρου 1. Αυξάνονται αί θέσεις : α) τών άντι- 

“ροεδρων τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας κατά μίαν,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ β) τών Συμβούλων τής Επικράτειας κατά έξ, έκ τών οποίων 
ή μία θά καλυφθή δι’ ύττηρετοϋντος ύπεραρίθμου σϋμβούλου,
γ) τών άρεοπαγιτών κατά τρεις, δ) τών έφετών κατά δέκα 
πέντε, ε) τών προέδρων πρωτοδικών κατά δέκα, στ) τών 
εισαγγελέων πρωτοδικών κατά δέκα έπί άντιστοίχω μειώ
σει τών άντεισαγγελέων πρωτοδικών, ζ) τών είρηνοδικών 
Α' τάξεως κατά είκοσιν έπί άντιστοίχω μειώσει τών θέ
σεων είρηνοδικών Β' τάξεως καί η) τών έφετών διοικητικών 
δικαστηρίων κατά δέκα πέντε.

Έπί τοϋ άρθρου 2. Κατά τήν 21 Μαρτίου 1977 διεξήχθη 
διαγωνισμός διά τήν πλήρωσιν 30 κενών θέσεων παρέδρων 
διοικητικών πρωτοδικείων. Έκτοτε δέ έκενώθησαν καί 
άλλαι άκόμη θέσεις, ή ταχεία πλήρωσις τών οποίων είναι 
άναγκαία, έν όψει τοϋ όγκου τών ήδη έκκρεμών ύποθέσεων 
καί τής διευρύνσεως τών άρμοδιοτήτων τών διοικητικών 
δικαστηίων. Επειδή ή διά νέου διαγωνισμού πλήρωσις 
τών θέσεων τούτων θά βραδύνη κατά πολύ, λόγω τών μεσο- 
λαβουσών δικαστικών διακοπών καί τοϋ άπαιτουμένου 
μακροΰ χρόνου διά τήν προκήρυξιν, διεξαγωγήν καί έξα- 
γωγήν τών άποτελεσμάτων, έκρίθη σκόπιμος ή προτεινο- 
μένη διάταξίς δΓ ής παρέχεται δυνατότης διορισμού καί 
έτέρων παρέδρων έκ τών έπιλαχόντων τοϋ άνωτέρω δια
γωνισμού. Διά τοϋ μέτρου τούτου καί αί άνάγκαι τής ύπη- 
ρεσίας έξυπηρετοϋνται αμέσως καί ή ποιότης τών διο- 
ριζομένων είναι έξη σφαλισμένη, δεδομένου ότι ή- βαθμο1- 
λογία -έκείνωνοί όποιοι - καταλαμβάνονται ύπό τής δια- 
τάξεως δέν ύπολείπεται έκείνης τοϋ τελευταίου τών έπιτυ- 
χόντων πλέον τοϋ 1/3 τής μονάδος.

Ούτως έχει' τό ύπό κρίσιν σχέδιον νόμου, τό όποιον 
έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν τής Εθνικής ’Αντι
προσωπείας πρός ψήφισιν.

Έν Άδηναις τή 5 Αύγουστου 1977
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ή- ■
Περί ορισμού τοϋ άριδμοϋ τών δέσεων ώρισμένων" κατηγοριών 

" διχαστικών λειτουργών.'

'Αρ δρον 1.
1. Ό οργανικός άριδμός τών κάτωδι -δέσεων δικαστικών 

λειτουργών αυξάνεται ώς άκολούδως: . ,
α).Τών αντιπροέδρων τού Συμβουλίου Έπικροηείας κατά 

μίαν (1), όριζομένου ούτω τοϋ συνολικού άριδμοϋ αυτών εις 
τέσσαρας (4).

β) Τών Συμβούλων Επικράτειας κατά εξ (6), όριζομένου 
οότω τού συνολικού άριδμοϋ αύτών είς τριάκοντα ενα (31).

γ). Τών άρεοπαγιτών κατά τρεις (3), όριζομένου οΰτω 
τού συνολτκοΰ άριδμοϋ αύτών είς τριάκοντα έξ (36). *

δ) Τών έφετών κατά δέκα πέντε (15), όριζομένου οϋτω 
τοϋ συνολικού άριδμοϋ αύτών εις έκατόν όγδοήκοντα (180).

ε) Τών προέδρων πρωτοδικών καπά δέκα (10), όριζομένου 
οΰτω τού συνολικού άριδμοϋ αύτών εις έκατόν έξ (106).

στ) Τών εισαγγελέων πρωτοδικών κατά δέκα (10) έπί 
άντιστοίχω μειώσει τών -δέσεων τών (αντεισαγγελέων πρωτο
δικών, όριζομένου οότω τού συνολικού άριδμοϋ τών δέσεων τών 
εισαγγελέων πρωτοδικών είς έδδομήτκοντα οκτώ (78) καί 
τών άντεισαγγελέων πρωτοδικών εις έβδομήκοντα έξ (76).

ζ) Τών είρηνοδικών Α' τάξεως κατά είκοσι (20) έπί 
άντιστοίχιρ μειώσει τών δέσεων τών είρηνοδικών Β' τάξεως, 
όριζομένου οΰτω τού συνολικού άριδμοΰ τών δέσεων τών είρη- 
νοδικών Α' τάξεως είς έδδομήκοντα (70) καί τών είρηνο
δικών Β' τάξεως είς έκατόν τριάκοντα (130).


