
ΕΙΣ11ΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη

ρώ σεως τοϋ Κώδικος Π ολιτικής Δικονομίας καί τοϋ Είσα- 
γωγικοϋ αΰτοϋ Νόμου (Β.Δ. 657 1971) καί άλλων τινών 
διατάξεων».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων
Κατά τήν εφαρμογήν των διατάξεων τοϋ Κώδικος Πολ. 

Δικονομίας ύπό των δικαστηρίων, διεπιστώθη οτι ή ύπό 
τούτου'καθιερουμένη διαδικασία διά τήν έκδίκασιν ώρισμέ- 
νων κατηγοριών διάφορων δεν προσφερεται δια την τα- 
χεϊαν καί όλιγοδάπανον έκδίκασιν των ύποθέσεων, διά τοϋτο 
καθίσταται επιβεβλημένη ή σχετική τροποποίησις τοϋ 
δικονομικοϋ συστήματος.

Εις τοϋτο αποβλέπει τό υπό κρίσιν σχέδιον Νόμου, επί 
των κατ’ ιδίαν άρθρων τοϋ όποιου έκτίθεμεν τά έξης :

α) Διά τοϋ άρθρου 1 σκοπεϊται ή υπαγωγή εις τήν καθ’ 
ύλην άρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων καί τών 
διαφορών αί όποΐαι άφοροϋν απαιτήσεις άποζημιώσεως 
οίασδήποτε μορφής (τόσον διά ΰλικάς ζημίας, όσον καί διά 
ίκανοποίησιν ήθικής βλάβης) αί όποΐαι προεκλήθησαν έξ 
αυτοκινήτου, ώς έπίσης καί αί διαφοραί αί άφορώσαι άπαι- 
τήσεις έξ συμβάσεως άσφαλίσεως αυτοκινήτου μεταξύ άσφα- 
λιστικών εταιρειών καί των ή σφαλισμένων ή τών διαδόχων 
των, άνεξαρτήτως της αξίας τοϋ άντικειμένου τής διαφοράς, 
δηλ. καί άν αύται υπερβαίνουν τάς 250.000 δραχμάς.

'.Η υπαγωγή τών υποθέσεων τούτων εις τήν άρμοδιό
τητα τοϋ Μονομελούς Πρωτοδικείου ικανοποιεί τήν, λόγω 
τής φύσεώς των, έπιβαλλομένην ανάγκην ταχύτερος έκδικά- 
σεως διά τής άμεσωτέρας άντιλήψεως τούτων ύπό τοϋ δικα- 
στοϋ. ’

β) Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεταε άντικατάστασις τοϋ 
άρθρου 270 τοϋ Κώδικος Πολ. Δικονομίας, διά τήν ένώ- 
πιον τών Ειρηνοδικείων έπιτάχυνσιν τής διαδικασίας. Διά 
τοϋ προτεινομένου άρθρου έπιβάλλεται ύποχρέωσις εις τούς 
διαδίκους όπως προτείνουν' καί προσάγουν πάντα τά πρός 
άπόδειξιν τών ισχυρισμών των αποδεικτικά μέσα, κατά τήν 
πρώτην έπ’ ακροατηρίου συζήτησιν, άλλως ταϋτα άπορρί- 
7ττονται ώς απαράδεκτα. Κατά τό ώς άνω άρθρον δεν άπαι- 
τεΐται έκδοσις προδικαστικής περί άποδείξεως άποφάσεως, 
πλήν άν ό Είρηνοδίκης κρίνη καί τοϋτο βεβαίως θά συμβή 
εις δλως έξαιρετικάς κατά τήν κρίσιν του περιπτώσεις, ότι 
τά προσαχθέντα άποδεικτικά μέσα δέν είναι έπαρκή, πρός 
συμπλήρωσιν αυτών. Διά τήν διευκόλυνσιν τοϋ δικαστηρίου 
κατά τήν μετ’ άπόδειξιν συζήτησή, ορίζεται ότι οί διάδικοι 
ύποχρεοϋνται νά προσκομίσουν έκ νέου καί τά κατά τήν 
πρώτην συζήτησή προσαχθέντα άποδεικτικά μέσα.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 άντικαθίσταται ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 
650 τοϋ Κώδικος Πολ. Δικονομίας, πρός τον σκοπόν όπως 
τονισθή ότι κατά τήν ειδικήν διαδικασίαν έπί διαφορών παρα- 
δόσεως ή άποδόσεως μισθίου δέν είναι υποχρεωτική, έν 
ούδεμιά ττεριπτώσει, ή λήψις ύπ’ δψιν ύπό τοϋ δικαστηρίου 
ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον είρηνοδίκου ή συμβολαιο
γράφου, άλλ’ αύται έκτιμώνται έλευθέρως ύπό τοϋ δικαστη
ρίου. Ύπό τής αύτής διατάξεως όρίζεται περαιτέρω, ώς 
κανών, ότι οί μάρτυρες · έζετάζονται κατά τήν δικάσιμον. 
Κατ’ έξαίρεσιν, δύναται ουτοι νά έξετασθοϋν κατ’ άλλην 
ημέραν, έάν τοϋτο κριθή άναγκαΐον ύπό τοϋ δικαστηρίου, 
διά προφορικής άνακοινώσεως, καταχωριζομένης είς τά 
πρακτικά, άνευ κλήσεως τών διαδίκων καί μαρτύρων πρός 
έμφάνισιν. ,

δ) Διά τοϋ άρθρου 4 άντικαθίσταται ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 
671 τοϋ Κώδικος Πολ. Δικονομίας, πρός τον σκοπόν όπως 
καί επί τής διαδικασίας τών έργατικών διαφορών ίσχύσουν 
τά άνωτέρω διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 650 τοϋ Κώδικος 
Πολ. Δικονομίας σκοπούμενα.

3. Διά τοϋ άρθρου 5 σκοπεϊται ή προσθήκη είς τό Βι- 
βλίον Τέταρτον τοϋ Κώδικος Πολ. Δικονομίας δύο είσέτι

εΐδικών διαδικασιών, ύπό τά κεφάλαια Θ' καί Γ. Διά τοϋ 
προστιθεμένου κεφαλαίου Θ’ επιδιώκεται ή καθιέρωσις ειδι
κής διαδικασίας διά τήν έκδίκασιν τών διαφορών διά ζημίας 
έν γένει έξ αυτοκινήτου, ώς καί έκ συμβάσεως άσφαλίσεως 
αύτοϋ, περί τών όποιων έγένετο λόγος εις τό άρθρον 1 τοϋ 
νομοσχεδίου, προβλέποντος τήν υπαγωγήν τών ύποθέσεων 
τούτων είς τήν άρμοδιότητα τοϋ Μονομελούς Πρωτοδι
κείου. ' Η νέα διαδικοσία συντίθεται έκ τών έπί τής έκδικά- 
σεως τών έργατικών διαφορών ΐσχυουσών διατάξεων τών 
άρθρων 666 παρ. 1, 667 καί 670 έως 676 τοϋ Κώδ. Πολ. 
Δικονομίας, άναλόγως έν προκειμένω έφαρμοζομένων.

Διά τοϋ έτέρου Κεφαλαίου, ύπό στοιχ. Γ, έπιδιώκεται ή 
καθιέρωσις ειδικής διαδικασίας διά τήν έκδίκασιν τών δια
φορών περί διατροφής έν γένει καί έπιμελείας τοϋ προσώπου 
τών τέκνων. Ή ειδική αυτή διαδικασία συντίθεται έκ τών 
έπίσης έπί τής. έκδικάσεως τών έργατικών διαφορών ίσχυου- 
σών διατάξεων τών άρθρων 666, 667 καί 670 έως 676, τοϋ 
Κώδικος Πολ. Δικονομίας, άναλόγως έφαρμοζομένων.

Ύπό τοϋ ίδιου άρθρου προβλέπετα ότι, άν αί ώς άνω δια
φοραί περί διατροφής καί έπιμελεύας τέκνου ένωθοϋν μετά 
τών κατά τό άρθρον 592 παρ. 1 γαμικών διαφορών ή τών 
κατά τό άρθρον 614 παρ. 1 διαφορών έκ σχέσεων γονέων 
καί τέκνων, αύται συνεκδικάζονται είτε κατά τήν διαδικα
σίαν την άκολουθουμένην έπί γαμικών διαφορών (άρθρα 
593 έως 612) εΐτε κατά τήν διαδικασίαν έπί τών διαφορών 
έκ σχέσεων γονέων καί τέκνων, (άρθρα 615 έως 622 Κώδ. 
Πολ. Δια.). .......................... ’

στ) Διά τοϋ άρθρου 6 τίθεται μεταβατική διάταξις ρυθμί- 
ζουσα τά τής έκδιδάσεως τών έκκρεμουσών ύποθέσεών τών 
άφορωσών διαφοράς ττερί ών τό άρθρον 270 τοϋ Κωδ. Πολ. 
Δικ. καί τά προστιθέμενα ύπό τοϋ νομοσχεδίου άρθρα, 681 
Α' καί 681 Β', είς τον Κώδικα τοϋτον.

ζ) Διά τοϋ άρθρου 7 άντικαθίσταται ή παρ. 4 τοϋ άρθρου 
64 τοϋ Είσαγωγικοΰ Νόμου τοϋ Κωδ. Πολ. Δικονομίας, 
καθιερουμένης γενικώς τής τριμελοϋς συνθέσεως τοϋ ,έφε- 
τείου διά τήν ταχεΐαν προώθησιν τών δικαζομένων ύποθέ
σεων, πλήν τών περιπτώσεων έκδικάσεως ύποθέσεων τοϋ 
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. έπί τών όποιων διατηρείται ή πεν
ταμελής σύνθεσις τοϋ έφετείου, έφ’ όσον αύται δέν είναι δια
φοραί έκδικαζόμεναι κατά τήν διαδικασίαν τών άρθρων 648 
έως 661, 664 έως 676s ώς καί 681 Α καί 681 Β (προστιθέ
μενα ύπό τοϋ άρθρου 5 τοϋ Σχεδίου) έπί τών όποιων ή σύν- 
θεσις τοϋ έφετείου είναι τριμελής, ώς ισχύει σήμερον διά 
τάς διαφοράς τών ώς άνω* άρθρων 648-1361 καί 664 έως 676 
τοϋ Κωδ. Πολ. Δικόν.

η) Διά τοϋ άρθρου 8 καθιεροϋται ή άμοιβαία άναπλήρω- 
σις τών είρηνοδικών καί πταισματοδικών τών ύπηρετούν- 
των είς τήν περιφέρειαν τοϋ αύτοϋ πρωτοδικείου, διά νά 
καθίσταται δυνατή ή ταχεία άπονομή τής δικαιοσύνης καί 
ή μή ΰπαρξις καθυστερήσεως τών ύποθέσεων, (δία είς τά 
μεγάλης κινήσεως ειρηνοδικεία.

Πρός τοϋτο, διά τής ώς άνω διατάξεως παρέχεται τό δι- 
Νκαίωμα είς τούς κατά τόπους προέδρους πρωτοδικών, προ
ϊσταμένους πρωτοδικείων, όπως παραγγέλλουν είς τούς είρη- 
νοδίκας ή πταισματοδίκας τής περιφέρειας των νά μετα
βαίνουν είς τήν έδραν άλλου ειρηνοδικείου ^ή πταισματοδι
κείου τής έδρας ή τής περιφέρειας τοϋ πρωτοδικείου, διά 
τήν έκδίκασιν πολιτικών καί ποινικών ύποθέσεων, πρός άντι- 
μετώπισιν ηύξημένων ύπηρεσιακών άναγκών. "

θ) Διά τοϋ άρθρου 9 ορίζεται ό^χρόνος ένάρξεως ισχύος 
τοϋ προτεινομένου νόμου.

Ταϋτα σκοποϋνται ύπό τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, 
τό όποιον ύποβάλλεται είς τήν Βουλήν καί παρακαλοϋμεν 
διά τήν έπιψήφισίν του.

Έν Άθηναις τή 16 Σεπτεμβρίου 1977 
... .. .10 .Υπουργός Δικαιοσύνης:'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
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