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Α. Ή θέσκισις τής διατάξεως της καρ. 3 τού άρθρου 95 
τοϋ Συντάγματος άκέβλεψε κυρίως εις τήν έλάφρυνσιν τοϋ 
άνωτάτου δικαστηρίου χκο τον μεγαν ο·,·κον των υκοθεσεων 
της Νευρωτικής του κρμοΟιότητος και ιΰιαιτερως των ΓΙρω- 
του καί Τρίτου Τμημάτων αύτοϋ, δια της'κατά τό κρότυκον 
της άναλόγως έ/ Γαλλία εκι^ιρηθεισης μεταρρυθμιτεως- 
μεταφοράς των «ήσσονος» (δΓ δ καί ή άρμοδιότης των Τμη
μάτων αντί της 'Ολομέλειας) ύκοθέσειυν εις τά ύφιστάμενα 
τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Τούτο κροκυκτει φανερώς 
άκό τάς συζητήσεις εν τη αρμόδια κοινοβουλευτική εκιτροκη 
καί έν τη όλομελεία τής συνταγματικής έκιτροκής. Τελικώς 
δέ έν τη αναθεωρητική Βουλή τό ζήτημα της τοιαύτης μετα
φοράς έκρίθη τόσον έττεΐγον, ώστε έττηλείφθη καί ό έν τή 
όλομελεία τής συνταγματικής έκιτροκής κροστεθείς ανα
βλητικός εις τό σχέοιον όρος τής μεταφοράς των ακυρωτικών 
αρμοδιοτήτων τοϋ Συμβουλίου τής Έκικρατείας μετά τήν 
«όλοκλήρωσιν» .των διοικητικών δικαστηρίων, ήτοι μετά την_ 
κατάστασιν αυτών κοινώς αρμοδίων κρός έκδίκασιν κάσης 

, διοικητικής διαφοράς. Ή δικαιοδοσία τοϋ Συμβουλίου τής 
Έκικρατείας δεν έκλείκει διά τής τοιαύτης μεταφοράς, τό 
άνώτατον δικαστήριον δεν άκοξενοϋται όλως τής ακυρωτικής 
του άρμοδιότητος, άφοϋ κατά τήν αυτήν συνταγματικήν 
διάταξιν, τό αυτό έκιφυλάσσεται ή κροδήλεος έκί κροσφυγή 
τοϋ έν τώ διοικητικό δικαστηρίου ήττηθέντος διαδίκου, κατά 
τελευταϊον βαθμόν κρίσις. Είναι ανάγκη έξ άλλου δκως ό 
ακυρωτικός δικαστής κλησιάση καί κατά χώρον κρός τούς 
διοικουμένους, ώστε νά μή ΰκοχρεώνωνται, έν κάση αίαδή- 
κοτε κερικτώσει, νά κροσφεύγωσι, καί άκό τών έσχατιών τής 
ελληνικής γης καί κρός έκδίκασιν τών «ήσσονος» σημασίας 
ύκοθέσεων, είς τον μοναδικόν εν τώ κέυτρω έδρεύοντα, 
ακυρωτικόν δικαστήν, Τοΰτο δέ μάλιστα όταν ή δΓ αίτήσεώς 
άκυρώσεως αγόμενη ένώκιον τοϋν δικαστήρ ίουν διαφορά έχη 
εκδηλον μορφήν τοκικής ΰκοθέσεώς. -

Τό ύκό κοίσιν σχέδιον Νόμου, έρειδόμενον έκί τής ώς 
εϊρηται Συνταγματικής διατάξεως, χωρεϊ κατά τρόκος 
Ισόρροκον εις τήν κραγματοκοίησιν τών ώς άνω συνταγμα
τικών έκιδιώξεων, ρυθμίζον διά τών άρθρων 1—S τά τής 
μεταφοράς ΰκοθέσεών τινων τής ακυρωτικής διαδικασίας τοϋ 
Συμβουλίου τής Έκικρατείας είς κατωτέρου βαθμοϋ διοι
κητικά δικαστήρια ώς καί συναφή κρός τοϋτο θέματα.

Εΐδικουτερον έκί τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ σχεδίου 
σημειοϋνται τά ακόλουθα :

1. Έκί τοϋ άρθεου 1.
■ .. " , '

α) 'Ορίζονται ώς αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κρός 
έκδίκασιν τών μεταφερομένουν ύκοθέσεων τά διοικητικά 
έφετεΐα. -

ι Δεν ύκάρχει άμφιβολία ότι ό δευτερεύων στόχος τής συντα
γματικής διατάςεως τοϋ άρθρου 95 καρ. 3, δηλαδή ή κατά τό 
δυνατόν μεγαλύτερα άκοκέντρωσις τής έκδικάσεως τών 
ήσσονος σημασίας ύκοθέσεων, θά ήδύνατο νά έξυκηρετηθή 
καλύτερον διά τών κατά τόκους διοικητικών κρωτοδικείων. 
Έκροτιμήθησαν όμως τά έφετεΐα διά τούς άκολούθους 
λόγους : έθεωρήθη κο/.ύ τολμηρά, έκί τοϋ καρόντος τούλά- 
χιστον ή άκό τοϋ άνωτάτου αμέσως είς τά κατώτατα δικα
στήρια μεταφορά τών ύκοθέσεων· ή έκιβάρυνσις τών κρωτο- 
δικείών, ήδη, κλήν τινων έξαιρέσεων, ύκερμέτρως έκιβεβαρυ- 
μένων, θ’ άκέληγεν είς καθυστερήσεις κερί τήν έκδίκασιν τών 
ύκοθέσεων καί τήν ρκδοσιν άκοφάσεων, δεν θ’ άκεφεύγοντο 
δέ καί ένδεχόμεναι έκικαλύψεις τής κατά τόκον άρμοδιότητος

αί όκοΐαι διά τής άναθέσεως τής έκδικάσεως έΓς ταΓ μείΤονος 
κατά τόκον δικαιοδοσίας έφετεΐα, μειώνονται μέχρις έκμη- 
δενίσεως. Ώς'αρμόδια έφετεΐα ορίζονται διά τοϋ σχεδίου τά 
τριμελούς συνθέσεως. Τούτο δεν κρέκει νά ξενίση, άφοϋ καί 
έν τώ Συμβουλίου τής Έκικρατείας αί αύταί αιτήσεις άκυρώ
σεως έκδικάζονται έν τριμελεΐ συνθέσει τμημάτων έάν διά 
λόγους, τάχα, ηύξημένου κύρους, ώρίζετο κενταμελής ή 
σύνθεσις τών διοικητικών δικαστηρίων, θά εκρεκε, συμφώνως 
κρός τον ήδη ίσχύοντα οργανισμόν τοϋ Συμβουλίου τής Έκι
κρατείας, καί κατά δεύτερον βαθμόν κρίσεως τό άνώτατον 
δικαστήριον νά δικάζη έν κενταμελεΐ συνθέσει, τοϋ θ’ όκερ 
άτοκον, άφ’ ενός διότι τοΰτο δεν Οά έξυκηρέτει τούς διά τοϋ 
Συντάγματος καί τοϋ σχεδίου έκιδιωκομένους σκοκούς 
άφ’ ετέρου διότι τοϋτο 0’ άντέφασκε κρός τά έψαρμοζόμενα, 
κατά τήν σύνθεσιν τοϋ Συμβουλίου τής Έκικρατείας έν τή 
έκδικάσει τών διακρατουμένων συμφώνως κρός τά κατω
τέρω, όμοιων ύκοθέσεων.

β) 'Ορίζονται κεριοριστικώς αί μεταφερόμεναι, είς τά 
διοικητικά δικαστήρια ύκοθέσεις, αί όκοΐαι κατά κοώτον 
λόγον, είναι αί άναφερόμεναι είς τον διορισμόν καί τήν ύκη- 
ρεσιακήν κατάστασιν κάντων-ήτοι έφ’ οίαδήκοτε καί άν 
ύκηρετώσι σχέσει—τών ύκαλλήλων τοϋ Δημοσίου, τών ’Οργα
νισμών τοκικής αύτοδιοικήσεως καί τών Δημοσίων Δικαίου 
νομικών κροσώκων. Διά τής μεταφοράς τών ύκοθέσεων τού
των, άκοτελουσών τον μέγα όγκον τών δΓ αίτήσεώς άκυρώ- 
σεως άγομένουν ένώκιον τοϋ-Συμβουλίου τής -Έκικρατείας 
διαφορών, έξυκηρετεΐται άμέσως καί ριζικώς ό σκοκός είς 
όν άκέβλεψεν ό συνταγματικός νομοθέτης. 'Η έκδίκασίς των 

. ώς έλ.κίζεται, δεν κρόκειται νά κροκαλέση ιδιαιτέραν δυσχέ
ρειαν είς τά διοικητικά δικαστήρια, έχοντα κρόχειρον καί 
άκαρκές βοήθημα τήν καγιωμένην έκί τών θε ατών νομο
λογίαν τοϋ άκυρωτικοϋ, έκίσης δι’ έχοντα τήν έκ --.ουρίαν τών 
κατά τή άρθρον 6 καρ. 1 τοϋ σχεδίου Συμβούλων τής Έκι
κρατείας. Εννοείται ότι έκ τοϋ κύκλου τών «ύκαλληλικώνυυ 
τούτων ύκοθέσεων έξαιροϋνται τής μεταφοράς καί άνευ 
άνάγκης ρητής κερί τής έξαιρέσεους διατάξεως, αί «προ.σφυ- 

" γαίυυ τών ύκαλλήλων (άρθρ. 103 καρ. 4 τοϋ συντάγματος), 
διότι αύται δεν άσήκουν είς τήν «άκυρωτικήν» αρμοδιότητα 
τοϋ Συμβουλίου τής Έκικρατείας, κερί ής μόνης ή έν άοθρω 
95 καρ. 3 τοϋ συντάγματος κρόβλεψις. Άντιθέτως όρί- 
ζονται ρητώς αί έξαιρούμεναι τής μεταφοράς ύκοθέσεις 
ήτοι αί αιτήσεις άκυρώσεως αί άναφερόμεναι είς τον διορι
σμόν ή τήν κρόσληψιν καί την ύκηρεσιακήν κατάστασιν τών 
άνωτέρω κολιτικών καί στρατιωτικών ύκαλλήλων, τών 
άναγκαίως έφελκομένων κρός αύτάς ύκοθέσεων κροαγωγής 
άκό άνωτέρου είς άνώτατον βαθμόν καί αί άναφερόμεναι είς 
την εκλογήν καί τήν ύκηρεσιακήν κατάστασιν τών καθηγητών 
καί ύφηγητών τών άνωτάτων έκκαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Έκί τούτων διατηρείται, ώς έκ τής βαθμίδος είς ήν οί έν- 
διαφερόμενοι ίστανται, ή άρμοδιότης τοϋ Συμβουλίου τής 
Έκικρατείας. Δεν έκρίθη όμως σκόκιμον νά όρισθή είδικώς 
έν τώ σχεδίω τί νοείται διά τών όρων «άνώτεροι» καί «άνώ- 
τατόι» κολιτικοί καί στρατιωτικοί ύκάλληλοι διότι αί έν- 
νοιαι προκύκτουν έκ τής κατά κλάδον νομοθεσίας, έάν δέ 
κατά κροσδιορισμόν τοϋ καρόντος σχεδίου ήθελον έςειδι- 
κευθη, θά ύττήρήε τό ενδεχόμενον τής μεταβολής τής βάσεως 
τοϋ σχεδίου έκί τή μεταβολή τής είς έκαστον κλάδον άναφε- 
ρομένης νομοθεσίίχς καθιστώση άναγκαίαν καί άνάλογον τρο- 
κοκοίηστν τών διατάξεων τοϋ καρόντος Νόμου μετά τάς εκ 
τοϋ κατά χρόνον δικαίου κερικλοκάς.

Αί «ύκαλληλικαί» αύται ύκοθέσεις θά έκδικάζονται, κατά 
τό ώς άνωτέρω, σύστημα τοϋ σχεδίου, άκό τό Διοικητικόν 
Δικαστήριον ’Αθηνών κατά τό κλειστόν, διότι αί σχετικά", 
καί κροσβληταί κράξεις έκδίδονται άκό διοικητικά όργανα 
έδρεύοντα έν τώ κέντρω. Δεν άκοκλείεται, έν τούτοις, ή

διοικητικής άκοκεντρώσεως κροσλαμβάνει καί ούσιαστικώ- 
τερον κεριεχόμενον, μή άκοκλειομένης καί τής μεταφοράς 
τής έδρας τών νομικών κροσώκων δημοσίου δικαίου είς την
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περιφέρειαν, θ’ άνακύπτη άρμοδιότης εύρυτέρα καί των περι
φερειακών δικαστηρίων. .

γ) Τέλος παρέχεται ή δυνατότης μεταβιβάσεως καί άλλων 
κατηγοριών υποθέσεων της. ακυρωτικής διαδικασίας εις τά 
τακτικά διοικητικά δικαστήρια διά διατάγματος.

2. ’Επί τού άρθρου 2.
Αί διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου, ρυθμίζουσαι τά δυνάμενα 

νά άνακύψουν ζητήματα ώς προς την έπιμεριζομένην μεταξύ 
τοΰ Συμβουλίου Επικράτειας καί τών Διοικητικών δικα
στηρίων καθ’ ύλην άρμοδιότητα, δέν χρήζουν είδικωτέρας 
άναλύσεως. ’Ιδιαιτέρως όμως έπισημαίνεται ή διάταξις 
(παρ. 2) καθ’ ήν εάν διά τοΰ ένώπιον τοΰ Διοικητικού Δικα
στηρίου άπευθυνομένου δικογράφου προσβάλλωνται όμοϋ ατο
μική καί κανονιστική πραξις, ή αίτησις άπορρίπτεται καθ’ 
δ μέρος στρέφεται κατά της τελευταίας ταύτης, καθ’ ής 
πρέπει ν’ άσκήται ιδιαιτέρα προσφυγή άπ’ ευθείας είς το 
Συμβούλιον της ’Επικράτειας άν ή τοιαύτη προσφυγή είσαχθή 
προς προσβολήν κανονιστικής άμα καί ατομικής πράξεως 
εις τδ Συμβούλιον τής. ’Επικράτειας, τοϋτο θά δικάση 
o,Tt είναι αρμόδιον καθ’ ύλην καί θά παραπέμψη κατά τά 
λοιπά, τήν ύπόθεσιν εις το Διοικητικόν Δικηστήριον, μόνον 
δέ συντρέχοντος σπουδαίου λόγου, περί τοΰ οποίου βεβαίως 
θά άποφανθή είδικώς, δύναται νά κρατήση παρ’ έαυτώ τήν 
όλην ύπόθεσιν. Σημειοϋται ένταΰθα "ότι ή άπαγόρέυσις 
ευθείας προσβολής κανονιστικής πράξεως ένώπιον τοΰ 
διοικητικού έφετείου δέν συνεπάγεται καί άπαγόρευσιν τής 
ύπ’ αΰτοϋ παρεμπιπτούσης κρίσεως περί τοΰ κύρους τής 
κανονιστικής πράξεως τής στηριζούσης τήν ένώπιόν τού 
παραδεκτώ" προσβαλλομένην άτομικήν πράξιν.

3. ’Επί οϋ άρθρου 3. φ . ,
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 τοΰ σχεδίου ρυθμίζονται

τά τής κατά τόπον άρμοδιότητος τών διοικητικών δικαστη
ρίων, ταύτης καθοριζομένης έκ τής έδρας τής αρχής τής έκ- 
δούσης τήν προσβαλλομένην πράξιν, είς δέ τόν όρον τής 
«πράξεως)) περιλαμβάνεται, κατά τά νενομολογημένα καί ή 
«παράλειψις».

"Αλλη λ.ύσις θά έστη'ρίζετο επί διακρίσεων : α) έπί υπαλ
ληλάκων υποθέσεων αρμόδιον, κατ’ άρχήν, θά ήτο τό δικα- 
στήριον έν τη περιφερεία τοΰ οποίου υπηρετεί ό ένδιαφερό- 
μενος ύπάλλ.ηλ.ος, οΰχ ήττον ένταϋθα θά ύφίσταντο καί έξαι- 
ρέσεις : Ούτως έπί μεταθέσεως, ή άρμοδιότης θά καθωρίζε- 
το έκ τής είς ήν ή μετάθεσις θέσεως, έπί σωρεύσεως πλειόνων 
συναφών πράξεων, άφορωσών είς ύπαλλ.ήλους ύπηρετοϋντας 
έν ταϊς περιφερείαις διαφόρων έφετείων, τήν άρμοδιότητα 
Οά ώριζεν ή έδρα τής έκδούσης τήν πράξιν αρχής, β) έπί 
θεμάτων κοινωνικής άσφαλ.ίσεως, άποκαταστάσεως καί προ
στασίας τών δεομένων ταύτης, ή άρμοδιότης θά άνήκεν είς 
το δικαστήριον τής κατοικίας τοΰ ένδαφερομένου, γ) έπί 
θεμάτων αγροτικής άποκαταστάσεως θά άνήκεν είς τό δικα- 
στήριον τής τοποθεσίας τοΰ πράγματος. Ή τελ,ευταία αύτη 
λ.ύσις άπεκρούσθη λ.όγω τών περιπλοκών, τάς όποιας έν τή 
πράξει Οά ήδύνατο νά προκαλέση καί τάς οποίας καί ό οξυ
δερκέστερος νομοθέτης αδυνατεί νά προβλέψη. Καί προετι- 
μήθη ώς γενική λ.ύσις ή στηριζομένη είς τήν έδραν τής έκ
δούσης τήν .πράξιν (ή παραλ.ειψάσης τήν εκδοσιν αυτής) 
αρχής, ή οποία άπλ.οποιεΐ, νομίζω, τά πράγματα.

Περαιτέρω, ορίζεται, ακριβώς προς άπλοποίησιν, ότι 
ή κατά τόπον άρμοδιότης δέν μεταββάλλεται έκ τής κατά 
τής προσβλητής πράξεως άσκήσεως διοικητικής προσφυγής 
ένώπιον αρχής έδρευούσης έν τή έδρα διαφόρου έφετείου καί 
ότι (παρ. 3) έάν διά τής προσφυγής προσβάλλωνται συνα
φείς πράξεις, ών τις ή τινές ιδρύουν κατά τόπον άρμοδιό
τητα διαφόρου έφετείου άρμόδιον πρός κρίσιν άπασών 
είναι τό είς ό ή προσφυγή είσήχθή δικαστήριον. ’Ενδιαφέ
ρουσα είναι καί ή διάταξις (παρ. 4), καθ’ ήν τό διοικητικόν 
ίικαστήριον άν άποφανθή εαυτό κατά τόπον άναρμόδιον δέν 
απορρίπτει τήν αιτησιν άλλ.ά τήν παραπέμπει είς τό ύπ’ 
αυτού κρινόμενον άρμόδιον, ή άπόφασις δέ τοΰ παραπέμ- 
τοντος δικαστηρίου, ύποχρεωτική διά τό είς ό ή παραπομπή, 
'έν ύπόκειται εις ένδικον μέσον ένώπιον τοΰ Συμβουλίου

τής ’Επικράτειας . Διά τοΰ άποκλ.εισμοϋ τής έφέσεως ταύτης 
αποφεύγεται ή έμμεσος θέσπισις διαδικασίας κανονισμού τής 
κατά τόπον άρμοδιότητος έπί ύποθέσεων, έν αΤς το ταχύ 
τής έκδικάσεως συμβάλλει εις τήν απονομήν τής δικαιοσύνης 
καί είς τήν τακτοποίησιν τών διοικητικών σχέσεων. ’Εκ τής 
άπαγορεύσεως τής έφέσεως ταύτης, έν συνδυασμό) πρός άλ.- 
λ,ην διάταξιν τοΰ σχεδίου, καθ’ ήν (άρθρ. 5 παρ. 9) τό Συυ- 
βούλ.ιον τής ’Επικράτειας έξετάζει λ.όγους άναφερομένους 
άποκλειστικώς εις σφάλ.ματα τής πρωτοδίκου άποφάσειυε, 
έν προκειμένω δέ ή άπόφασις τοΰ είς ό ή παραπομπή δικα
στηρίου καί όντος άναρμοδίου δέν σφάλλει, άφοϋ ύποχρε- 
οϋται έκ τής παραπεμπτικής άποφάσεως δύναται νά συναχθή 
ότι ούτε λόγος έφέσεως άνάλογος δύναται νά προταθή είς τό 
άκυρωτικόν,, ούτε τούτο, καί διαγιγνώσκον αύτεπαγγέλτως 
άναρμοδιότητα, θά άκυρώση διά μόνον τούτο τόν λόγον τήν 
ένώπιόν του προσβλ,ηθεϊσαν άπόφασιν, ·

4. Έπί τού άρθρου 4.
Έν τή ένώπιον τών διοικητικών δικαστηρίων διεξα- 

γομένη δίκη θά τηρήται ή διαδικασία έκδικάσεως τής ένώπιον 
τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, άγομένης αίτήσεως άκυ- 
ρώσεως, Τοϋτο είναι αύτονόητον πρός αποφυγήν όμως συγ- 
χύσεως καί δισταγμών τών διοικητικών δικαστηρίων, μέχρι 
τοΰδε είθισμένων είς τήν εφαρμογήν τής φορολογικής δικο
νομίας, γίνεται ειδική περί τούτου μνεία έν τώ σχεδίω διά 
παραπομπής είς τάς περί αίτήσεως άκυρώσεως έκάστοτε. 
ίχυούσας διατάξεις τού περί τού Συμβουλίου τής Επικρά
τειας Νόμου, έπίσης αύτονοήτως περιλαμβανούσης καί τάς 
γενικάς περί ένδικων μέσων διατάξεις τού αύτσϋ, έφ’ ών 
ή παραπομπή Νόμου. Διευκρινεΐται όμως ή έννοια τών δια- 
δίκων ένώπιον τών διοικητικών δικαστηρίων, μεταξύ τών 
οποίων συγκαταλέγεται καί ό παρεμβαίνων, καθιεροϋται 
κοινοποίησις τής προσφυγής καί άλλ.ων δικογράφων, πλ.ήν 
τοΰ κυρίου διαδίκου, καί είς αυτήν ταύτην τήν έκδοϋσαν τήν 
προσβλ,ηθεϊσαν πράξιν άρχήν, ή όποια καί προσδιορίζει τήν 
κατά τόπον άρμοδιότητα τοΰ δικαστηρίου), ορίζεται ή διά 
δικηγόρου ταύλάχιστον παρ’ έφέταις παράστασις τών δια- 
δίκων έν -τή δίκη. Προβλ.επομένης δέ καί τής αίτήσεως άνα- 
στολ.ής έκτελέσεως τής προσβληθείσης πράξεως ορίζεται 
οτι καί περί ταύτης άποφαίνεται τό Διοικητικόν Δικαστήριον 
έν συμβουλίω, κατά τής άποφάσεως τού όποιου δέν χωρεϊ 
έφεσις, καί λόγω τού πρόσκαιρου μέτρου καί λόγω τής εύχε- 
ρείας τοΰ διαδίκου όπως διά νεωτέρας αίτήσεως έπιδιώξη 
άνάκλ.ησιν τής περί αναστολής ή τής μή αναστολής άποφάσεως

5. Έπί τοΰ άρθρου. 5.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 5 καθιεροϋται τό ένδικον 

μένον τής έφέσεως ένώπιον τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας 
κατά οριστικής άποφάσεως τοΰ διοικητικού έφετείου.

’Ιδιαιτέρως άπησχόλ.ησε ή έφαρμογή τής διατάξεως τού 
περί τοΰ Συμβουλ.ίου τής Επικράτειας νόμου καθ’ ήν ή 
άκυρωτική άπόφασις έπάγει νόμιμον κατάργησιν τής πρά
ξεως έναντι πάντων.

Είναι φανερά ή αιτία τής ιδιαιτέρας περί τό θέμα ασχο
λίας. Τό Συμβούλιον τής Επικράτειας άποφαίνεται κατά 
μόνον βαθμόν καί άμετακλήτως, ένώ έπί τών εΐσαγομένων 
είς τά διοικητικά δικαστήρια ύποθέσεων άνήκει, πάντως, εις 
τό Συμβούλιον τής Επικράτειας ή κατά τελ.ευτχϊον βαθμόν 
κρίσις, τοΰθ’ όπερ γεννά θέμα τελ.εσιδικίας τής άποφάσεως 
τοΰ Διοικητικού Δικαστήριου. 'Τπεστηρίχθη όπως αί συνέ- 
πειαι τής άκυρωτικής άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Δικαστη
ρίου έπέρχωνται άπό τής τελεσιδικίας, ίδρυομένης διά της 
μή άσκήσεως προσφυγής είς τό Συμβούλιον τής Επικρά
τειας, ύπό τήν άποφαινομένην άντίλ.ηψιν ότι τό ένδικον τούτο 
μέσον θά έπρεπε νά προικίζεται καί δι’ άνχστχλ.τικοϋ άποτε- 
λ.έσματος, ώστε ή διά τής έκδόσεως τής διοικητικής πράξεως 
δημιουργηθεϊσα κατάστασις νά μή άνατρέπεται άμέσως διά 
τής ύπό τοΰ διοικητικού δικαστηρίου άκυρώσεως τής Οεμε- 
λ.ιωσάσης αυτήν διοικητικής πράξεως. έφ’ όσον ύφίσταται 
ένδεχόμενον άνατροπής καί τής άκυρωτικής· άποφάσεως. 
Εις ταΰτα άντετάχθησαν : ότι, άνεξαρτήτως τής ονομασίας 
τού ένώπιον τού Συμβουλ.ίου τής Επικράτειας εΐσαγομένου
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μέσου, δέ; συμβιβάζεται πρός τήν δομήν της οχυρωτικής 
διαδικασίας, δ,τι ισχύει έν τή. ενώπιον τών πολιτικών δικα
στηρίων διαδικασία έπί τών άποφάσεων τών υποκειμένων 
εις ένδικον μέσον άναβάλλον τήν έπέλευσιν της· τελεσιδικίας, 
ως καί ότι δέν θα προήγε τό κϋρος τών διοικητικών δικα
στηρίων ή αναστολή τής έκτελέσεως τών άποφάσεων των. 
Δέν παρχβλέπεται, το ενδεχόμενον τής υπό τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας ανατροπής τής άκυρωτικής άποφάσεως 
τοϋ διοικητικού δικαστηρίου, άλλ’ έν τή έρεύνη τοΰ θέματος 
κατεδεί/θη ότι άνφαλεστέρα, καί διά τήν διοίκησιν, είναι 
ή απλή μεταφορά τής περί τών συνεπειών τής άκυρωτικής 
άποφάσεως διατάξεως περί τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας νόμου, ίνα μή διοικητικοί καταστάσεις χρήζουσαι 
επικαίρου ρυθμίσεως παραμένωσιν εκκρεμείς μέχρις οϋ 
άποφανθή κατά τελευταίου βαθμόν τό άνώτατον δικαστηρίου. 
Έξ άλλου καί ή άσκησις έφέσεως κατά τής άκυρωτικής 
άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Δικαστηρίου καί ή κατ’ άκο- 
λουθίαν άκύρωσις αυτής ύπό τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας πλανώνται εις τον χώρον τοϋ άπλώς ενδεχομένου. 
Κάτεβλήθη προσπάθεια να «έφευρεθή» κατάλληλος λ.έξις 
διά να όνομασθή το ενώπιον τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας ασκουμενον ένδικον μέσον κατά τών άποφάσεων τών 
Διοικητικών Δικαστηρίων. Λέξις πρωτότυπος διά νά σημαίνη 
ές εαυτής τό πρωτότυπον τοϋτο μέσον δέν εΰρέθη είναι δέ 
πρωτότυπόν τό μέσον διότι δέν είναι «ή άναίρεσις», ώς 
προσηκει εις τό μέσον έλέγχου τής νομιμότητος άποφάσεως 
δικαστηρίου, δέν είναι ή- «άκύρωσις», όχι μόνον διότι δέτν 
αρμόζει άκύρωσις δικαστικής άποφάσεως, άλλα καί διότι 
ήδη «αίτησις άκυρώσεως» λέγεται, καί πρέπει νά λέγεται, 
ή εις τα διοικητικά δικαστήρια προσφυγή· οΰτε «άναθεώ- 
ρησις» θά έπρεπε νά όνομασθή μέσον άγόμενον εις άνώτερον 
καί όχι είς τό αυτό δικαστηρίου, έχει δέ ό όρος -τής άνα- 

: Θεωρήσεως γνωστόν περιεχόμενον. Κατά συνέπειαν τό σχέ- 
διον καθιεροΐ συμφώνως καί πρός τά ίσχύοντα έν Γαλλία 
τον όρον τής «έφέσεως», χωρίς βεβαίως νά παραγνωρίζονται 
και τα ένδεχόμενα μειονεκτήματα έκ τής χρήσεως τοϋ όρου. 
Τό ένδικον τοϋτο μέσον χαρακτηρίζεται όχι έκ τοϋ ονόματος 
του, άλλ’ εκ τών ύπ’ αΰτοΰ τοϋ σχεδίου διδομένων είς αύτό 
γνωρισμάτων. Είναι δέ ή έφεσις αΰτη αυστηρά ίνα μή διά 
τής εφαρμογής τής συνταγματικής διατάξεως άπολήξωμεν 
εις άποτέλεσμα άντίθετον τοϋ βουληθέντος, ήτοι ίνα μή 
δια τοϋ ένδικου μέσου έπανέρχωνται αΰτούσιαι είς τό Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας αί άπομακρυνθεϊσαι υποθέσεις. 
Δια τοϋτο ορίζεται ότι τό Συμβούλιου τής Έπικρατείας 
έξετάζει μόνον λόγους «έφέσεως» άναφερομένους είς σφάλ- 
ματα τής πρωτοδίκου άποφάσεως, άποκλειομένης τής τερο
βολής λόγων άκυρώσεως τής διοικητικής πράξεως στρεφομέ- 
νων εύθέως κατ’ αυτής. Κατά τά λοιπά ή έφεσις έκδικάζεται, 
τηρούμενης τής έπί αίτήσεως άκυροόσεως κρατούσης δια- 
δικαίας.

6. ’Επί τοϋ άρθρου 6.
Διά νά βοηθηθοϋν τά διοικητικά δικαστήρια ιδίως τοϋ 

κέντρου, εις τά όποια Οά πέση τό μεγαλύτερου βάρος, όρί- 
ζεται ότι κατά τά πρώτα έτη τής έφαρμογής τοϋ νόμου προε
δρεύουν τής άκυρωτικής συνθέσεως αύτών σύμβουλοι τής 
Έπικρατείας, άσκοϋντες παραλλήλως καί τά κύρια καθήκοντά 
των. Είς τούτους δέν άνατίθεται ή προεδρία τοϋ διοικητικού 
δικαστηρίου κατά τό διοικητικόν μέρος καί κατά τήν άσκη- 
σιν τής λοιπής δικαιοδοσίας των. Ούτοι άπλώς προσδιορίζουν 
δικάσιμον καί εισηγητήν καί προεδρεύουν τής συνθέσεως 
τοϋ δικαστηρίου κατά τήν έκδίκασιν τών αιτήσεων άκυρω- 
σεως, και τών αιτήσεων άναστολής έκτελέσεως, είς δέ τήν 
συνθεσιν ταύτην δύναται νά μετέχωσιν ώς μέλη καί δικασται 
τών διοικητικών έφετείων φέροντες τόν βαθμόν τοϋ Προέδρου 
Έφετών.

. 7. Έπί τοϋ άρθρου 7.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 7 τον σχεδίου μεταφέρον- 

ται εις τά διοικητικά πρωτοδικεία κατηγορίαι τινές υποθέ
σεων κατά τό πλεϊστον τοπικού ένδιαφέροντος. Εις ταύτας 
καταλεγονται αι υποθέσεις αΐ προκύτττουσαι έκ τής νομοθε
σίας περί : κοινωνικής άσφαλίσεως, προστασίας άναπήρων

- καί θυμάτων πολάμου, πολεμοπχθών, άγωνιστών έθνικής 
άντιστάσεως, έφέδρων παλαιών καί νέων πολεμιστών, αστών 
προσφύγων παραπηγματούχων, πληγέντων έκ θεομηνιών, 
λαϊκής στέγης, έργατικής κατοικίας, άνταλλαξίμων κτη
μάτων καί άποκαταστάσεως άκτημόνω,ν γεωργών καί κτη
νοτροφών. Τοπικαί υποθέσεις εύχερέστερον έκδικάζονται 
ύπό τοπικών δικαστηρίων, τά όποια έχουν είς τήν διάθεσίν 
των τά άναγκαϊα αποδεικτικά μέσα καί δύνανται, χρείας 
τυχούσης, νά ένεργήσουν έπιτόπιον έρευναν.

Διά τής ρητής καί ειδικής προβλέψεως τής μεταφοράς 
τών αιτήσεων άκυρώσεως κατ’ «άτομικών» πράξεων έξαί- 
ροϋνται αύτομάτως αιτήσεις κατά κανονιστικών πράξεων. 
Πρέπει δέ νά τονισθή ότι καί ή έφαρμογή «παραπλεύρων» 
Νόμων, ώς πχ. τοϋ Νόμου περί άπαλλοτριώσεως πρός άπο- 
κατάστασιν ή στέγασιν, δέν άνήκει, κατά τήν πρόθεσιν των 
περί τών άπαριθμουμένων αντικειμένων, νοουμένων είς 
έφαρμογήν της ούσιαστικής περί τών θεμάτων τούτων 
νομοθεσίας. Ώς πρός τήν κατά τόπον αρμοδιότητα τών 
διοικητικών πρωτοδικείων ισχύουν έν προκειμένω τά διά τήν 
άρμοδιότητα τών διοικητικών έφετείων λεχθέντα.

8. Έπί τοϋ άρθρου 8.
Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου όρίζετατ όττή άπόφασις 

τοΰ διοικητικοϋ Πρωτοδικείου έπί τών κατά τό άρθρον 7 
μεταβιβαζομένων είς αύτό υποθέσεων είναι άνέκλητος Λπο- 
κειμένη μόνον είς τό ένδικον μέσον υποθέσεων είναι άνέ
κλητος ΰποκειμένη μόνον είς τό ένδικον μέσον τής αίτήσεως 
άναιρέσεως ένώπιον τοϋ Συμβουλίου τής Έπικρατείας πε
ραιτέρω δέ ορίζεται ότι τά τής τηρητέας διαδικασίας ένώ
πιον τών ώς άνω δικαστηρίων θέλουν ρυθμισθή διά Προεδρι
κού Διατάγματος.

Β'. Περαιτέρω τό ύπό κρίσιν σχέδιον Νόμου διά τών διατά
ξεων τών άρθρων 9 καί επόμενα αύτοϋ χωρεϊ είς τροποποίησιν 
τών ίσχυουσών διατάξεων περί τοϋ Συμβουλίου τής Έπικρα
τείας καί της ένώπιον αύτοϋ δίκης πρός τον σκοπόν τής 
ταχυτέρας έκδικάσεως τών υποθέσεων αύτοϋ, ή όποια ύπό 
τάς νϋν κρατούσας συνθήκας είναι άδύνατος έν δψει τοϋ 
μεγάλου άριθμοΰ τών ήδη έκκρεμών καί τών άσκουμένων 
αιτήσεων.

Είδικώτε?0V * ν
1. Διά τοΰ άρθρου 9 ορίζονται τά καθήκοντα τοϋ προϊστα

μένου τής Γραμματείας τοΰ Συμβουλίου τής Έπικρατείας 
κατά τροποποίησιν τής ίσχυούσης διατάξεως.

2. Διά τών άρθρων 10,11,12 καί 13 ιδρύεται καί Δ' 
Τμήμα ύπό τήν αύτήν ώς καί τά υφιστάμενα σύνθεσιν, 
ρυθμίζεται ή σύνθεσις καί ή λειτουργία τής όλομελείας καί 
τών τμημάτων, καθιερουμένης καί τής δυνατότητος όπως 
διά Π. Διαταγμάτων όρισθή ή σύνθεσις τών τμημάτων έκ 
τριών μελών τοϋ Σ.Ε. καί δύο Παρέδρων αύτοϋ τερός έκδί- 
κασιν κατηγοριών υποθέσεων.

3. Διά τοΰ άρθρου 14 ρυθμίζονται θέματα άναγόμενα είς
τήν λειτουργίαν τοϋ Σ.Ε. κατά τό διάστημα τών δικαστικών 
διακοπών. '

4. Διά τοΰ άρθρου 15 καταργείτε^ τό προβλέπον περί τών 
.αρμοδιοτήτων τοϋ Συμβουλίου Έπικρατείας άρθρον 13 τοϋ
Ν.Δ. 170/1973 διότι τό θέμα τοϋτο ρυθμίζεται ευθέως ύπό 
τοϋ Συντάγματος.

5; Διά τοϋ άρθρου 16 ορίζεται ή άρμοδιότης τών τμημάτων 
καί τής Όλομελείας τοϋ Σ.Ε. Ή 'Ολομέλεια θά είναι άρμο- 
δίχ μόνον διά τήν έκδίκασιν υποθέσεων, αίτινες, λόγω μεί- 
ζονος σπουδαιότητος, είσάγονται ένώπιον αύτής ύπό τοΰ 
Προέδρου τοϋ Συμβουλίου ή παραπέμπονται ένώπιον αυτής 
ύπό τίνος τών Τμημάτων, ή Sti τήν έπίλυσιν ζητήματος 
πχρχπεμπομένου ύπό τίνος τούτων ή διά τήν έπίλυσιν δια
φωνίας μεταξύ τών Τμημάτων ώς πρός τήν άρμοδιότητα 
πρός έκδίκασιν 'ύποθέσεως. Σχετική πρός τόν σκοπόν τής 
ταχείας έκδικάσεως τών ύποθέσεων είναι καί ή προβλεπο- 
μένη ύπό τοϋ σχεϊίου ϊυνατότης έχοιχάτεως τής ύπο3έτεως ύπό 
τής Όλομελείας μετά τήν έπίλυσιν τού πχρχπεμφ·3έντος ενώ
πιον αυτής ζητήματος, ώς καΓή ϊιατήρησις τής ύπό τών tr/v-
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Ο-χτών ϊ'.ατοξέων χρό4λ*πομένης τριμελούς σαν&εεεως των 
Τμημάτων πρός έκδικασιν. ώρισμένων κατηγοριών υποθέ
σεων, παρεχόμενης άμα, ύπό τοϋ σχεδίου, εξουσίας είς τον 
Πρόεδρον τοϋ Τμήματος όπως, λόγω σπουδαιότητος, είσάγη 
ύπόθεσιν άρμοδιότητος τοϋ τριμελούς σχηματισμοϋ είς τόν 
πενταμελή σχηματιμόν τοϋ Τμήματος, καί 'εις τόν τριμελή 
σχηματισμόν όπως παραπέμπη ύπόθεσιν λόγω σπουδαιότητος, 
είς τόν πενταμελή.

6. Διά τοϋ άρθρου 17 προσαρμόζεται ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 
15 τοϋ Ν.Δ. 170/1973 προς τήν ίσχύουσαν συνταγματικήν 
διάταξιν -περί επεξεργασίας υπό τοϋ Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας των κανονιστικών διαταγμάτων.

7. Διά τοϋ άρθρου 18 ρυθμίζεται, άπό τής άπόψεως τών 
έπιβαλλομένων κοινοποιήσεων, ή περίπτωσις κατά τήν 
οποίαν ό άσκήσας τό ένδικον μέσον καί ό άντίκλητος αύτοϋ 
δεν κατοικούν είς τήν άρχήθεν ή μεταγενεστέρου δηλωθεϊσαν 
κατοικίαν έν Άθήναις, ώς καί ή περίπτωσις κατά τήν όποιαν, 
καίτοι έπεβάλλετο, δεν έγένετο διορισμός άντικλήτοό.

8. Διά τοϋ άρθρου 19 ρυθμίζονται τά τοϋ τρόπου άσκήσεως 
τών ενδίκων μέσων έπιβαλλομένης τής συντάξεως πράξεως 
περί καταθέσεως τών σχετικών δικογράφων. Σχετικόν 
είναι καί τό άρθρον 21, άφορών είς τό δικόγραφον προσθέτων 
λόγων, ώς καί τό άρθρον 29, άφορών είς τήν άσκησιν παρεμ
βάσεως.

9. Διά τοϋ άρθρου 20 τό μέν ορίζεται οτι έπί αίτήσεως άκυ- ·' 
ρώσεως στρεφομένης κατά πράξεως ύπηρεσιακοϋ συμβουλίου 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άποτελοϋντος δργανον 
τής κρατικής διοικήσεως, ή αιτησις κοινοποιείται είς τόν 
άρμόδιον 'Τπουργόν, ένώ ή άντικαθισταμένη διάταξις όριζε"; 
ότι κοινοποιείται καί είς οίκεϊον νομικόν πρόσωπον, καίτοι 
τοΰτο δεν είναι διάδικον, τό δέ ρυθμίζεται ή περίπτωσις καθ’ 
ήν ή έπιμελεία τής Γραμματείας κοινοποίησις είς τόν άναι- 
ρεσίβλητον τής αίτήσεως άναιρέσεως μετά τής πράξεως τοϋ 
Προέδρου περί ορισμού δικασίμου, είναι ιδιαιτέρως δυσχερής.

Ώ 10. Διά τοϋ άρθρου 21 σκοπεϊται ή έναρμόνισις τών δια
τάξεων τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Ν.Δ. 173/1973 
προς τήν διάταξιν τοϋ άρθρου £9 παρ. 1 αύτοϋ, ώς άναμορ- 
φοϋται υπό τοϋ άρθρου 19 τοϋ σχεδίου, άναφερομένης είς 
τόν τρόπον καταθέσεως τών δικογράφων.

11. Διά τοϋ άρθρου 22 ρυθμίζονται τά τής παραιτήσεως 
άπό τοϋ δικογράφου άσκηθείσης αίτήσεως, προβλέπεται ή 
άποδοχή, ΰπό τοϋ Προέδρου τοϋ Συμβουλίου ή τοϋ οικείου 
Τμήματος, ΰποβληθείσης παραιτήσεως προ τοϋ όρισμοΰ 
δικασίμου τής ύποθέσεως καί ορίζεται οτι, ΰποβληθείσης 
παραιτήσεως, ή οικεία αΐτησις θεωρείται ώς μή άσκηθεΐσα,μή 
έπηρεαζομένου, ούτως, έκ τής άσκήσεως αύτής, τοϋ παρα
δεκτού άλλης αίτήσεως άσκηθείσης ή άσκηθησομένης υπό τοϋ 
παραιτηθέντος' κατά τής αύτής πράξεως ή άποφάσεως.

12. Τό άρθρον 23 άναφέρεται εις τήν καταχώρισιν τής 
γνώμης τής μειοψηφίας έν οψει τής σχετικής συνταγματικής 
διατάξεως.

13. Διά τοϋ άρθρου 24 καθορίζεται κατά τροποποίησιν 
τοϋ άρθρου 36 τοϋ Ν.Δ. 170/1973, τό καταβλητέον παρά
βολον, αύξανόμενον είς δραχμάς 1.000.

14. Διά τού άρθρου 25 ρυθμίζονται είδικώτερον τά τής 
διαδικασίας άπαλλαγής άπό τής καταβολής τών τελών καί

τοϋ παράβολου λόγω ένδειας τοϋ άσκοϋντος τό ένδικον μέσον.
15. Διά τοϋ άρθρου 26 είς τά θέματα, ώς πρός τά όποια 

τό άρθρον 40 τοϋ Ν.Δ. 170/1973 παραπέμπει είς τάς διατά
ξεις τοϋ Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας, περιελήφθησαν 
καί αί κοινοποιήσεις.

16. Έκ τών διατάξεων τοϋ διά τοϋ άρθρου 27 τοϋ σχεδίου 
τιθεμένου κατ’ άντικατάστασιν άρθρ. 45 τοϋ Ν.Δ. 170/1973 
νέα είναι ή τοϋ πρώτου έδαφίου τής παραγράφου 2, καθιε- 
ροϋσα τό άπαράδεκτον τής αίτήσεως άκυρώσεως λόγω έν- 
δικοφανοϋς προσφυγής μόνον οσάκις διά τής προσφυγής 
είναι δυνατόν νά άχθη ένώπιον τοϋ αύτοϋ ή ετέρου οργάνου 
ή κατ’ ούσίαν (κατά τό πραγματικόν) έπανεξέτασις τής 
ύποθέσεως. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην τό άπαράδεκτον 
δικαιολογείται έκ τής έπιτυγχανομένης διά τής έπανεξετά- 
σεως, έκκαθαρίσεως τής ύποθέσεως άπό άπόψεως πραγμα
τικού. Δεν συντρέχει ή δικαιολογία αύτή οσάκις ή προσφυγή 
μόνον διά νομικάς πλημμελείας τής διοικητικής πράξεως 
δύναται νά άσκηθή (προσφυγή νομιμότητος), έν τή πράξει 
δέ πλεϊστα όσα ζητήματα έδημιούργησεν ή καθιέρωσις διά 
τής νΰν ίσχυούσης διατάξεως τού άπαραδέκτου καί είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην.

17. Τό διά τοϋ άρθρου 28 τθέμενον κατ’ άντικατάστασιν 
άρθρ. 46 τοϋ ν.δ. 170/1973 περιλαμβάνει τάς ήδη ίσχυούσας 
διατάξεις τοϋ άρθρου, τούτου, πλήν τής παρ. 2, ύφ’ήν περιε- 
λήφθήλ ώς άφορώσα είς τήν προθεσμίαν ή διάταξις τής παρ. 
4 τοϋ άρθρου 45, πρόστεθείσης είς τήν απλήν αίτησιν θερα
πείας καί πάσης διοικητικής προσφυγής, πλήν τής κατά τό 
άρθρον 45 παρ. 2.

18. Διά τοϋ άρθρου 29 σκοπεϊται ή έναρμόνισις τών δια
τάξεων τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 49 τοϋ Ν.Δ. 170/1973 πρός 
τήν διάταξιν τού άρθρου 19 παρ. 1 αύτοϋ, ώς άναμορφοΰται 
ύπό τοϋ άρθρου 19 τοϋ Σχεδίου, άναφερομένης είς τόν τρόπον 
καταθέσεως τών δικογράφων.

19. Ή διά τοϋ άρθρου 30 τιθεμένη νέα διάταξις τής παρ. 
4 τοϋ άρθρου 50 τοϋ ν.δ. 170/1973, προσαρμόζεται άπλώς 
πρός τήν έπί τοϋ θέματος νέαν συνταγματικήν διάταξιν.

20. Διά τών άρθρων 31 καί 32 τίθενται μεταβατικαί 
τινες διατάξεις.

21. Διά τοϋ άρθρου 33 προβλέπεται ή σύστασις ειδικής 
Επιτροπής διά τήν έκπόνησιν τοϋ ύπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 
8 τοϋ σχεδίο'υ προβλεπομένου Πρ. Διατάγματος.

22. Διά τοϋ άρθρου 34 προβλέπεται ή διά Προεδρικού 
Διατάγματος κωδικοποίησις τών κειμένων διατάξεων περί 
τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας.

23. Τέλος διά τοϋ άρθρου 35 τοϋ σχεδίου προβλέπεται 
ότι ή ισχύς τών άρθρων 1-6 τοϋ σχεδίου θά όρισθή διά Προε
δρικού Διατάγματος ένώ ή ισχύς τοϋ άρθρου 7 τοϋ σχεδίου 
άρχεται άπό 1.1.1978 τής χρονολογίας ταύτης δυναμένης 
νά παραταθή μέχρις ενός τριμήνου.

"Οθεν ύποβάλλοντες το παρόν σχέδιον Νόμου ύπό τήν 
κρίσιν τής Βουλής, έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 
όπως χωρήση είς τήν έπιψήφισιν αύτοϋ.

Έν Άθήναις τή 5 Αύγουστου 1977 

*0 έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ


