ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ε~· τοΰ σχεόιου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρούσεως των όιχτάςεων τοϋ Κώδικος. Ποινικής Δικονο
μίας «περί μικτών ορκωτών δικαστηρίων καί συναφών
Οικονομικών διατάξεων».
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Το ύπό κρίσιν σχέδιον Νόμου υποβάλλεται κατ’ επιτα
γήν τοΰ έν ίσχύι Συντάγματος της 0/9 ’Ιουνίου 1975. τυ
όποιον, αφού διά τοΰ άρθρου 97 παρ. 1 έθέσπισεν ότι τά
κακουργήματα καί τά πολιτικά εγκλήματα δικάζονται υπό
μικτών όργωτών δικαστηρίων, συγκροτούμενων εκ τακτι
κών δικαστών καί ενόρκων, (ΰπό τήν έν παραγράφω 2
τούτου έπιφύλαξιν), έν συνεχεία διά μέν τοϋ χύτου άρθρου
άνέθεσεν εις τον νομοθέιην όπως ούτος όρίση τά περαιτέρω
διά νόμου, διά δέ τών μεταβατικών του διατάξεων (αρθρον
112 παρ. 1 ) προέβλεψεν ΐνα μέχρι; έκδόσεως καί ισχύος τοΰ
νέου νόμου ίσχύσουν οί κατά την έναρξιν της ισχύος τοΰ Συν
τάγματος υφιστάμενοι νόμοι.
Πρέπει νά έξαρθή τό γεγονός ότι διά πρώτην φοράν εθεσπισθη έν Έλλάδι τό μικτόν ορκωτόν σύστημα ύπό Καταστα
τικού Νάρτου της Νώρας, ώς καί τό γεγονός ότι ή τοιαύτη
καθιέρωσις τοΰ συστήματος, ανεξαρτήτως τοΰ αν Οά άποδειχΟή ώς οριστικόν τέρμα μιας μακρας έξελίξεως ή ώς
κρίσιμος καμπή καί νέα άφετηρίχ διά τήν έν τή πράξει
δοκιμασίαν τοΰ θεσμού καί άλλην ή μή μεταρρύθμισιν, απο
τελεί έν πάση περιπτώσει περίβλεπτον όρόσημον διά τήν
άπονομήν τής ποινικής δικαιοσύνης, δι’ ο καί κατεβλήθη
ιδιαιτέρα προσοχή κατά τήν σύνταξιν τοΰ ΰπό κρίσιν Σχεδίου,
ώστε τοΰτο νά συμβάλη εις τήν ψήφισιν άρτιου κατά τό δυ
νατόν νόμου, διασφαλίζοντος τήν εύδοκίμησιν καί έπιτυχίχν
τοΰ συστήματος.
Άπό νομοτεχνικής άπόψεως τό Σχέδιον διά τοΰ πρώτου
άρθρου του εισάγει καινοτομίαν, δι’ ής αί περί μικτών ορκω
τών δικαστηρίων διατάξεις ένσωματοΰνται εις τον Κώδικα
ΓΤοιν. Δικονομίας, αντικαθιστώμέυων τών περί Κχκουργιοδικείων διατάξεων τών άρθρων 377 έως 408 τοΰ έν λόγω
Κώδικος, αΐτινες, νομοθετηθεϊσαι ύπό τήν ΐσχύν τοΰ άμιγοΰς
ορκωτού συστήματος, κατέστησαν ήδη έν πολλοΐς ανεφάρ
μοστοι καί άχρηστοι. ' Η καινοτομία αυτή καί ή συστηματική
επι τών σχετικών θεμάτων κατάταξις τής ΰλης καθιστούν
νομοτεχνικώς ικανοποιητικόν τό ύπό κρίσιν Σχέδιον.
Τό Σχέδιον, καίτοι δεν ύφίσταται έν τούτω δέσμευσις
έκ τοΰ Συντάγματος, καθιεροϊ τήν αρχήν τής πλειοψηφίας
τοΰ αριθμού τών ενόρκων έναντι τοΰ άριθμοΰ τών τακτικών
δικαστών. 'Η αυτή αρχή ακολουθείται καί ύπό τών κρατών
τής ’Ηπειρωτικής Ευρώπης, παρ’ οίς ισχύει τό μικτόν ορκω
τόν σύστημα. Άλλ’ έν προσαρμογή προς τάς έλληνικάς συνΟήκ.ας ορίζεται ύπό τοΰ Σχεδίου ό αριθμός τών ένορκων
εις τίσσαρας καί ό αριθμός τών τακτικών δικαστών εις τρεις.
Τό μέτρον τοΰτο, ένώ έξασφαλίζει τήν ουσιαστικήν συμβολήν
τοΰ λαΐκοΰ στοιχείου εις τήν άπονομήν τής ποινικής δικαιο
σύνης ύπό τών μικτών ορκωτών δικαστηρίων, καθιεροϊ
καί τήν καλλιτέραν κατά τό δυνατόν σύνθεσιν τών δικαστηρίων
τούτων.
’Επίσης τό Σχέδιον διευρύνει τήν αρμοδιότητα τοΰ μικτού
ορκωτού δικαστηρίου έναντι τής περιωρισμένης τοιαύτης
τών παρ’ χΰτώ τακτικών δικαστών, ώστε έπί των κρίσιμων
θεμάτων τής είσχχθείσης κατηγορίας ή άρμοδιότης νά
άνήκη εις τό ενιαϊον δικαστήριον, ήτοι καί εις τούς ένορκους.

σεως, αποτελούν σοβχράς εγγυήσεις τόσον διά τήν όρθήν
κρίσιν τοϋ δικαστηρίου, όσον καί διά τήν ύπεράσπισιν τοϋ
κατηγορουμένου καί τήν ύπ’ αύτοΰ έξάντλησιν όλων τών
ένδικων μέσων.
Αύτοιι είναι αί νέαι καί θεμελιώδεις άρχχί τοΰ Σχεδίου.
Κατά :ά λοιπά τό Σχέδιον άκολουθεΐ τάς ήδη έν ίσχύι
δ.ατάςπ; αλλά μετά τ.νων τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων αυτών.
Οντως αί περί συνόδων καί δωδεκαημέρων περιόδων έκάστης συνοδού διατάξεις τοΰ Σχεδίου αποτελούν έν πολλοί;
έπανάληψ.ν τ~ιν έν ίσχύι διατάξεων.
Έπίοη-, ώς πρός τούς τακτ.κοΰς δ.καστάς, τον εισαγγε
λία καί τόν γραμματέα (τΆς μετέχοντας εις τήν σύνθεσιν
του

ocxcoTou δικαστηρίου και

~i'j

μικτού ορκωτοί

zrpz'zsic'j) το Σ*/_εδ:ον ακόλουθη τάς έν Ισχύ», διχτάιεις μετά
τ:νων άττοκλίστοον ττροσηρμοσμένων ττρος τάς ώς άνω καινο
τομίας.
Τά προσόντα, τά κωλύματα, αί άνικανότητες, τά ασυμβί
βαστα τών ένορκων, τό δικαίωμα έξαιρέσεως τούτων, ή
ορκωμοσία αυτών, ό τρόπος έκτελέσεως τών καθηκόντων
των καί ή έν αυτή ΐσοτ.μία τούτων ιτόj τούς τακτικούς
δικαστάς ορίζονται ύπό τοΰ Σχεδίου. Είδπκώτερον, όσον
αφορά τά προσόντα τών ενόρκων, πρός τον σκοπόν έξασφαλίσεως όλων τών έγγυήσεων διά τήν άρτίαν άπονομήν τής δι
καιοσύνης, καθωρίσΟησαν_πλήν τών άλλων ηύξημέναι γραμματ,κχί γνώσεις διά τό έφετεΐον, ώστε οί ένορκοι νά διαθέ
τουν ώς έκ τής μορφώσεώς των τήν άνχγκαίχν ωριμότητα.
Διά τόν αυτόν λόγον οί ένορκοι τοΰ μικτού ορκωτού έφετείου
δέον νά έχουν καί μεγαλυτέραν ηλικίαν.
Άλλ’ ό αριθμός τών εις τούς ετησίους γενικούς καταλό
γους τών μικτών ορκωτών δικαστηρίων καί τών μικτών
ορκωτών έφετείων περιλαμβανόμενων ένορκων, ώς καί ό
άριθμός τών έκλεγομένων καί κληρουμένων διά τήν σύνοδον
ενόρκων, ορίζονται άναλόγως τών πόλεων, εις άς εδρεύουν τά
μικτά ορκωτά δικαστήρια, καί τά μικτά ορκωτά έφετεϊα,
ήτοι, κατώτεροι άριθμοί διά τάς μικράς πόλεις, άνώτεροι διά
την Θεσσαλονίκην, τόν Πειραιά καί τάς Πάτρας, έτι δέ
ανώτεροι διά τάς ’Αθήνας, πρός άντιμετώπισιν τοΰ ενδε
χομένου ελλιπούς προσελεύσεως καί πρός έξααφάλισιν τής
δυνατότητος διενεργείας κληρώσεως ενόρκων κατά τάς δι
κασίμους, ήτι; κλήρωσις έν Άθήναι; κατέστη ενίοτε άδύνατος, ματαιιοθείσης τής έκδικάσεως ύποθέσεωνί όπερ περιστατικόν καί έδωσεν αφορμήν εις τήν τοιχύτην ρύθμισιν,
ώστε νά άποτραπή παρομοία άνωμαλία τόσον εις Αθήνας,
όσον καί εις άλλχς μεγάλας πόλεις.
Ό αριθμός όμως τών κατά τάς δικασίμου; κληρουμένων
ένορκων πρός συγκρότησιν τού δικαστηρίου δΓ έκδ'κασιν
ύποθέσεων είναι, ώ; είκός, εις άπάσχς τας πόλεις ο αυτός.
έπί

τών

λοιπών

θεμάτων

περί

ένορκων,

δίου αί έν ίσχύι διατάξεις. Πλήν, ώς στερουμεναι πρακτικής
άξίας, ού μην καί ώς πρόσφοροι δι’ άνωμαλιαν, δεν επχνε-

Έτέρα σπουδαία καινοτομία τοΰ Σχεδίου, άποτελοΰσα
τήν ύλοποίησιν τής άπό μακροΰ έκφρχσθείσης ευχής τών
ειδημόνων είναι ή καθιέρωσις τοΰ θεσμού τής έφέσεως τόσον
διά τά μικτά ορκωτά όσον καί τά πενταμελή έφετεϊα.
Περαιτέρω προβλέπεται ότι τάς έφέσεις κατ’ αποφάσεων
τών πενταμελών έφετείων 0ά δικάζουν έπταμελή έφετεϊα
έδρεύοντα εις τάς τέσσαρας μεγάλα; πόλεις (Άθήναι, Πειραιεύς. Θεσσαλονίκη, Πάτραι).
Ή πλειοψηφία τών ένορκων, ή διεύρυνσις τής άρμοδιότητος αύτών, ώς καί ή καθιέρωσις τοΰ δικαιώματος τής έφε-

Νέχ διάταξις. περιληφθεΐσα εις τό Σχέδιον, είναι η ττερϊ
δυνατότητος διενεργείας μιας μόνον κληρώσεως εις την αυτήν
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δικάσιμον,' ισάκις προσδιωρίσθησαν εις' ταύτην μεν υποθέ
σεις, εις έκάστην δμως των οποίων είναι κατηγορούμενος τδ
αύτο ή τά αυτά άποκλειστικώς πρόσωπα. '
Διά των λοιπών διατάξεων τοϋ άρθρου πρώτου τοϋ Σχε
δίου ρυθμίζονται καί ετερα θέματα, διά των άρθρων δέ
δευτέρου, τρίτου, τετάρτου, πέμπτου, έκτου, εβδόμου,
ογδόου, ενάτου καί δεκάτου αΰτοϋ τροποποιοϋντα άντικαθίστανται ή κατηγργοϋνται άλλαι διατάξεις τοϋ Κώδικος
Ποιν. Δικονομίας, όπερ μέτρον έκρίθη άναγκαΐον έν δψει

—

του ολου περιεχομένου του πρώτου άρθρου καί της χορηγησεως τοϋ δικαιώματος της έφέσεως κατά τών αποφάσεων
των μικτών ορκωτών δικαστηρίων καί τών πενταμελών
έφετείων.
Τέλος το άρθρον ένδέκατον αΰτοϋ περιέχει τάς μεταβατικάς
διατάξεις.
Έν Άθήναις τη 24 ’Οκτωβρίου 1978
Ό έπί τ7ς Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ.

