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\|ε το άρθρο 2 του X. 1227/82 έγινε η σύσταση ειδική:
X ομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με σκοπό τη συνταςη
σχεδίου κώδικα κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
Η παραπάνω Επιτροπή κατάρτισε το σχέδιο νόμου που
υποβάλλουμε στη Βουλή για να κυρωθεί, όπως προβλέπει
το άρθρο 4 του Ν. 1237/82, κατά τη διαδικασία του άρθρου
7·> παρ. 8 του Συντάγματο:. Το σχέδιο συνοδεύεται από ανα
λυτική αιτιολογική Έκθεση τη: Επιτροπής προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, που παραθέτουμε στη συνέχεια της δικής μας
' Εκθεσης.
Βασικός λόγος για τον οποίο υποβάλλουμε στη Βουλή
για ψήφιση το σχέδιο του νέου κώδικα είναι η ανάγκη της
εξύψωσης τη: θέσεως και της προάσπισης της λειτουργίας
ανεξαρτησία; των δικαστικόν λειτουργών.
Βάση και αφετηρία για τις περισσότερες ρυθμίσεις του
σχεδίου αποτέλεσαν οι διατάξεις του Συντάγματος.
Οι πιο σημαντικέ: καινοτομιε: του νομοσχεδίου είναι οι
ακόλουθες :
.
1. Για πρώτη φορά υπάγονται στον κώδικα καταστάσεως'
δικαστικο'ιν λειτουργών και οι δικαστικοί λειτουργοί κα
θώς και ο Γενικός Επίτροπος και Αντεπίτροπος του Ελεγ
κτικού Συνεδρίου για τους οποίους μέχρι τώρα υπήρχαν
χωριστέ: ρυθμίσεις.
2. Διατηρούνται τα Ειρηνοδικεία (για λόγους ιστορικούς,
αποκεντρωτικούς και προωΟητικούς του αισθήματος ασφα
λείας στις ακριτικές κυρίως περιοχές) ως αυτοτελείς δημό
σιες υπηρεσίες. ·
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Καταογείται όμως ο βαθμός του Ειρηνοδικη και καθιε
ρώνεται ως εισαγωνικός βαθμός στην πολιτική δικαιοσύνη
ο βαθμός του παρέδρου Πρωτοδικείου. Οι πάεεόροι αφού
διανύσουν δοκιμαστική υπηρεσία διορίζονται πρωτόδικε:
και τοποθετούνται υποχρεωτικά στι: κενέ: θέσει.- των z-.zrνοόικειων οπού και υπηρετουν για δυο τουλάχιστον χρόνια.
Με τον τρόπο αυτό καταργείται ο διαχωρισμό; των δικαστών
σε κατηγορίες που είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση του τρόπου απονομή; της δικαιοσύνη; στο ειρηνοδικειακό επίπεδο.
2. Καθιερώνεται σαν κατώτερο οριο ηλικίας για την εί
σοδο στο δικαστικό σώμα το 27ο έτος αντί για το 25ο που
ίσχυε μέχρι ηήμερα για να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ωρι
μότητα των δικαστών που προσλαμβάνονται.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε
οργανώσεις με κρυφούς σκοπού: ή δραστηριότητε; (τεκτο
νικά ιδρύματα) γιατί η συμμετοχή σ’ αυτού του είδους τις
οργανώσει: αντιστρατεύεται την ανεξαρτησία και την ελευ
θερία γνοιμης που πρέπει να έχει ένας δικαστής.
5. Οι τοποθετήσεις των νεοδιοριζομένων δικαστικών,
λειτουργοιν γίνονται πλέον όχι από τον Υπουργό τη: Δικαιο
σύνης, όπως μέχρι τώρα, αλλά από το οικείο Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο. Με Τον τρόπο αυτό καταχυοώνεται
καλύτερα η λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών.
Λυτά είναι τα βασικό)τέρα σημεία τυ>ν τροποποιήσεων που
περιέχουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου που υποβάλλουμε
στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και παρακαλούμε
να το κυριδσει με την ψήφο της.
.

Αθήνα. 30 Οκτωβρίου 1!ttv>
Οι

Υπουργοί

Δικαιοσύνη;
Γ.-Λ.

ΜΑΓΚΑΚΗΣ

.

..

Οικονομικόν
Δ.

ΤΣΟΒΟΛΑΣ

