ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

μεν είς την Βουλήν καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν ώς χστεπείγοντος ψήφισίν του.

Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «περί παρατάσεως τής προθεσμίας
τοΰ άρθρου 94 τα:. 1 τοΰ Συντάγματος».

Έν Άθήναις τή 15 ’Απριλίου 1980

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Ό 'Γπουσγός τή: Δικαιοσύνης
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Διά τοΰ άρθρου 94 παρ. 1 τού Συντάγματος ώρίσθη ότι
ή έκδίκασι; τών διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει εις τά
ύοιστάμενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. «Έκ τών ώς άνω
διαφορών αί μή ύπαχθείσαι είσετι εις τά δικαστήρια ταΰτα,
δέον νά υπαχθούν ΰποχρεωτικώς εις την δικα.οδοσίαν αυτών,
έντος πέντε ετών άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος, τής προθε
σμίας ταύτης δυναμένης νά παρατείνεται διά νόμου».
Την 11 ην 'Ιουνίου 1989 λήγει ή ώς Κω πενταετής προθεομία, χωρίς νά εχη εΐσέτι ολοκλήρωσή ή ρύθμισις τοΰ θέ
ματος τής υπαγωγής εις τά τακτικά διοικητικά δικαστήρια
τοΰ συνόλου τών διοικητικών διαφορών ουσίας. ’’Εν όι^ει τών
προ'ληυάτων άτινα ανακύπτουν κατά -την πραγματοποιησιν
τής μεταίιίάεεως εις τά τακτικά διοικητικά δικαστήρια κολ
λών διοικητικών διαφορών ουσίας,-υπαγόμενων άπό μακροϋ
ήδη είτε εις τά τακτικά πολιτικά δικαστήρια (ώς αί διοικητικαί συμδάσεις κλπ.) είτε εις ειδικά διοικητικά δικαστήρια
αρμοδιότητες διαφόρων Υπουργείων (ώς τά διοικητικά δικα
στήρια στ,ρατ.ωτικών, ναυτικών καί αεροπορικών επιτάξεων,
τά πρωτοβάθμιον και δευτεροβάθμιον δικαστήρια σημάτων, τό τής ιδιοκτησίας δασών, τό διοικητικόν δικαστήριον μεταλ
λείων, τό Συμδοΰλιον Αλιείας, αί φορολογικά! Έπιτροπαί
έπιλύσεως φορολογικών διαφορών τών Δήμων καί Κοινοτήτεον καί τά διοικητικά δικαστήρια ορίων κλπ.) καί τής μή
άρξαμένης εΐσέτι παραλλήλου ρυθμίσεως τών έκ τής τοιαυτης μεταβιβάσεως άνακυπ.όντων δικονομικών καί άλλων μετον
όατικοϋ χαρακτήρες -θεμάτων, π-αρίσταται ανάγκη παρατάσεως έπί διετές τουλάχιστον χρονικόν διάστημα τής ληγοΰσης,
ώς άνω. προς μεταβίβασιν προθεσμίας, διά την παράτασιν
τής όποιας εχει, άλλως τε, ρητώς διαλάβει καί ή Ιδία Συν
ταγματική διάταςις, χορηγήσασα τοταυτήν έςουσιοδότησιν,
κατά προφανή πρόβλεψιν τών άνακυπτουσών συναφών δυσχερειών καί τής ανάγκης δημιουργίας, προηγουμένως, τών κα
ταλλήλων συνθηκών διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ νέου τούτου
υπηρεσιακού βάρους ύπό τών τακτικών διοικητικών δικαστη
ρίων, άτινα είναι ήδη λίαν βεβαρημένα συνεπεία τής προσφάτου
μοταβιόασεως εις ταΰτα όγκου ασφαλιστικών υποθέσεων ου
σίας καί ακυρωτικής διαδικασίας.
Είς τη·/ παράτασιν τής περί ής ανωτέρω προθεσμίας απο
βλέπει τό σχέδιον νόμου όπερ εχομεν την τιμήν νά ΰποδάλω-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί παρατάσεως τής προθεσμίας τού άρθρου 94 παρ. 1
τοΰ Συντάγματος.
Άρθρον μόνον.
Παρ. 1. Η έν άρθρω 94 παρ. 1 τοΰ Συντάγματος προθε
σμία. προς υπαγωγήν είς τήν δικαιοδοσίαν τών τακτικών διοι
κητικών δικαστηρίων τών, μή εΐσέτι ύπαχθεισών είς ταύτην,
διοικητικών διαφορών ουσίας, λήγουσα τήν 11ην ’Ιουνίου
1980. παρατείνεται μέχρι τέλους Ιουνίου 1982.
Π αρ. 2. Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Εν Άθήναις τή 15 ’Απριλίου 1980
Ό έπί τής Δικαιοσύνης Ύπουογός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
___
ΕΚΘΕΣΙΣ

_ Άριθ .Ή 7/8/1980

Γενικού Λογιστήριο- τοΰ Κράτους (Άρθρον 75 παρ. 1 τοΰ
Σ. .τάγματος) τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύ
νης «περί παρατάσεως τής προθεσμίας τοΰ άρθρου 94
παρ. 1 τοΰ Συντάγματος».
Διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 94 τοΰ Συντάγαμτος ορίζεται
ότι, ή έκδίκασις τών διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει είς
τά υφιστάμενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Έκ τών ώς
άνω διαφορών αί μή ΰπαχθείσαι εις τά δικαστήρια ταΰτα, δέον
νά υπαχθοΰν ΰποχρεωτικώς είς τήν δικαιοδοσίαν αυτών, εντός
πέντε έτών άπό τής ισχύος τοΰ Συντάγματος, τής προθεσμίας
ταύτης δυναμένης νά παρατείνεται διά νόμου.
Ήδη, διά τών προτεινομένων διατάξεων δι’ ών ή ανωτέρω
προθεσμία (λήγουσα τήν 11ην ’Ιουνίου 1980) παρατείνεται
μέχρι τέλους Ιουνίου 1982, δεν προκαλείται δαπάνη είς βά
ρος τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού.
Έν Άθήναις τή 17 ’Απριλίου 1980
Ό Γενικός Διευθυντής
ΧΡ. ΛΑΓΟΣ

