ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων
λιτικής Δικονομίας».

too

Κώδικα Πο-

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

I. Η χ/άγκη να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης
στις πολιτικές διαφορές να απλόυστευθεί η διαδικασία και να
ενισχυθεί η αμεσότητα των αποδείξεων, που μόνη επιτρέπει
τη*/ αποκάλυψη της αλήθειας. έχε: γίνε: κοινή συνείδηση.
Η Κυβέρνηση, χωρίς να εγκαταλείψει τη σκέψη μ:ας συνολι
κής αναθεώρησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ζευ
όμως κατ' χ/άγκην -3α βραδύνει, εισάγει το ζαρόν —/έδ:ο νό
μου με το οζοίο επέρχονται μερικός καίριες και επείγουσες
μεταρρυθμίσεις. στον Κώδικα αυτόν, με στόχο την άμεση ικανοζοίηση των παραπάνω επιδιώξεων.
II. Οι σπουδαιότερες τροποποιήσεις ζου ζεριέχεε το σχέδιο
αναφέρονται στην απόδειξη. και έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την κατάργηση της ζροδικάστικής απόφασης.
r

Συγκεκριμένα: Σε όσες υποθέσεις υζάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων (έως 100.000 δρχ.) και των μονομελών
πρωτοδικείων (των οποίων η καθ’ύλην αρμοδιότητα αυξά/ετα:
με το άρθρο 1 έως 1.000.000 δρχ.), η προδικαστική καταργειται. Οι ί:άδικο: είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατά την
πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά τους μέσαγκαι να εμφανί
ζονται αυτοπροσώπως στο χ/.ροατήριο, για να δώσουν διευκρινί
σεις ή και να εξεταστούν σχετικά με τα αμφισβητούμενα ζητή
ματα. Η οζτόϊειξη διεξάγεται χμέσως στο ακροατήριο και δεν
υζόκειται σε περιορισμούς ως ζρος το ζαράδεκτό των αζοδε’-κτικών μέσων, γιατί η αμεσότητα αποτελεί την καλύτερη εγγύ
ηση για ζην ορθή στάθμιση της ουσιαστικής αξίας των αζοδείξεων. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σε μια δικάσιμο; Σε ε
ξαιρετικές ζεριζτώσεις ο δικαστής διατηρεί τη/ ευχέρεια να
εκδώσει, μετά τη συζήτηση, ζράξη με την οζοία -3α τάσσε,
συμπληρωματική απόδειξη'{άρθρο 11 του Σχεδίου):‘Έτσι ε
ξασφαλίζεται,'για'το μέγιστο' αριθμό των ζΟλιτικών υποθέ
σεων.' των οζοίων το αντικείμενό δεν υπερβαίνει το 1.000.000
••'ϊρχ., αζλότητα αμεσότητα "και ταχύτητα. Ή τροποποίηση αυ• τή ζεριοοίζει σημαντικά τη/ απασχόληση και'καταζόνηση των
δικαστών με'συνέπεια να καταστεί δυνατή η ορθολογικότερη
δικαστική οργάνωση. ·*;:'·'/ :>·' -. - ω:ν:.τ ·; ·.;:

και κατανομής του βάρους της αζόδειξης. Είναι λοιζόν σκόζ:μο να ζροηγείται κάζοιος δικαστικός έλεγχος και οριοθέτηση των αποδείξεων. Λεύτερο·/, γιατί η διάσκεψη που ζροηγείτα'.
αζό την έκδοση της ζράξης, αζοτελεί, για τους νεότερους ι
δίως δικαστές, αναντικατάστατο σχολείο εφαρμοσμένης νομι
κή; σκέψης, τεχνικής και μεθόδου, και εξασφαλίζει συνάμα
τη ‘/ομολογιακή ενότητα, τη δικαστική συνέχεια και τη δικα
στική ζαράδοση. Για τους λόγους αυτούς στις υζο-3έσεις της
αρμοδιότητας του ζολυμελούς ζρωτοδικείου αζοκρούστηκε τό
σο το σύστησα της αρχικής δικονομίας του 1967, ζου ανέ-Stτε
την έκδοση ζροδικάστικής αζόφασης σε μόνο τον εισηγητή,
όσο και η διεξαγωγή της αζόδειξης αμέσως, χωρίς καμιά
ζροδικαστική. Ο περιορισμός της ζροδικάστικής σε ζράξη,
χωρίς αιτιολογίες και χωρίς οριστικές διατάξεις, θα συντελέσε: στην επιτάχυνση της έκδοσής της και στην εξοικονόμη
ση δικαστικού μόχθου για τη διατύπωση νομικών σκέψεων,
ζου μόνο για τη σύνταξη της οριστικής αζόφασης είναι ανα
γκαίες. Αποκρούστηκε επίσης η ιδέα να διεξάγονται πάντα οι
αποδείξεις ενώπιον του δικαστηρίου με την πλήρη σύνθεσή
του, γιατί το σύστημα αυτό θα επιβάρυνε υπέρμετρα, χωρίς
λόγο, περισσότερους δικαστές αστό όσους είναι αναγκαίοι για
τη διευθυντή των διεξαγωγών. Εξάλλου η προτεινόμενη πα
ράγραφος 1 του άρθρου 341 (12 του Σχεδίου) καθιερώνει
και στα ζολυμελή δικαστήρια την ζροαζοδεικτική προσαγωγή
^_των εγγράφων, ώστε, αν δεν υπάρχει ζερίζτωση να. ταχθεί
. απόδειξη με άλλα μέσα, να εκδίδεται αμέσως οριστική από
φαση. ..
Η .»·..;.·.:
,· : ■ / i.C .'! ·

ύ.. III. Συναφής ζρος τις τροποποιήσεις αυτές είναι η καθιέ-ρωση της υποχρέωσης των διαδίκων να υποβάλλουν τις προ
στάσεις τους πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν, αζό
,ντη δικάσιμο, όπως ειδικότερα ορίζεται στα προτεινόμενα άρ. θρα 237 και 239 (3 και 6 Σχεδίου). Χωρίς την έγκαιρη
κατάθεση των προτάσεων και .τη/ έγκαιρη συμπλήρωση των
,ίαμοιβαίων αντικρούσεων, όπως ειδικότερα ζρονοεί η προτεινόμενη παράγραφος 3 του άρθρου 237. (4 του Σχεδίου) .δεν είΓναι δυνατή προηγούμενη μελέτη τών ισχυρισμών των διαδί, κων χζό τον. ειρηνοδίκη ή από το δικαστή του μονομελούς πρω
τοδικείου, ώστε να μπορέσουν να .κατευθύνουν σωστά τη συζή
τηση κα: τη διεξαγωγή των αποδείξεων στο ακροατήριο. Η
'"ίδια υποχρέωση κχθιερώνεται στο'άρθρο 237 κάι για το πο
λυμελές πρωτοδικείο καθώς καί :για κάθε άλλο πολυμελές
"· Σε όσες υποθέσεις υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα
; δικαστήριο. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται’και σ’ αυτά για
των πολυμελών δικαστηρίων'· καθιερώνεται, αντί της ζροδι
; την έγκαιρη’ ενημέρωση του’αντιδίκου, ώστε να καταπολε
κά στ ικής αζόφασης, αζλή ζράξη. Η ζράξη αυτή εκδίδεται
μηθεί η τακτική των δικόνσμικών αιφνιδιασμών και γενικότερα
έζειτα αζό συζήτηση και διάσκεψη αλλά δεν ζεριέχει αιτιο
Σνά διευκολυνθεί η'γνώση και απόκρουση των ισχυρισμών του
λογίες ούτε οριστικές διατάξεις. Τάσσει μόνο τις αναγκαίες
' χ/τιδικου. Το καθιερούμενο σύστημα θα ανακουφίσει τη δι
αζοδείξεις, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 2
κηγορική πράξη 'καΤ θα σύντε'λεσει στην ((εξημέρωση»7των
του ζροτεινόμενσυ νέου άρθρου 341 Κ.Πολ.Δ. (άρ-3ρο 12
• δικονομικών' μας η-3ών καθώς και ττη’δημιουργία σαφήνειας,
Σχεδίου). Η αζόδειξη διεξάγεται'κατά κανόνα είτε ενώζιον
ασφά/.ε'ιας'και τάξης στις πολιτικές δίκες. 'Αλλωστε κάθε
του δικαστηρίου είτε ενώζιον μέλους του' ζου ορίζεται ως ει
διαφοροποίηση θά καθιστούσε τη/ όλη ρύθμιση πολύπλοκη,
σηγητής. Η διεξαγωγή των αποδειξεων γίνεται στο ακροα
: πράγμα που θα έδινε'ίσως αφορμή να ατονήσει, ενώ ή κχ3ιέτήριο, εκτός αν συντρέχει εξαιρετική ζερίζτωση να διεξα•ρωση ενιαίου συστήματος κατάθεσης των προτάσεων και της
χθούν εκτός της έδρας του δικαστηρίου (λ.χ. στο εξωτερικό
προσθήκης - αντίκρουσης αποτελεί την καλύτερη εγγύηση *.θιή στο εζίδικο). Ο: αποδείξεις' διεξάγονται μέσα σε σύντομη
σμχύ της ζράξης και συνεπούς εφαρμογής του. λ'·
προθεσμία. ; Ο εισηγητής δικαιούται και να συμπληρώσει τη/
ζράξη, ώστε να ζεριοριστε! το φαινόμενο της έκδοσης νέας .·/: IV. Πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμιστεί ότι η κατάργηση
ζροδικάστικής, ζου συνεζάγεται μεγάλη κα-3υστέρητη. Ο ει . της ζροδικάστικής, και συγκεκριμένα η προσαρμογή της τα
σηγητής διευ-3ύνε: την αποδεικτική διαδικασίαΓ και μετέχει
κτικής διαδικασίας στα μονομελή δικαστήρια προς την ήδη
στη νέα, μετά την αζόδειξη,' συζήτησή, μεταφέρσντας στο δι ':σχύουσα εργατική διαδικασία κα: η αντικατάσταση της προκαστήριο την άμεση εντύπωση και ζροσωζική γνώμη του σχε
δικαστικής απόφασης στα πολυμελή δικαστήρια από πρά
τικά με τις αζοδείξεις ζου διεξήγαγε. Στα ζολυμελή πρωτο
ξη, ανταποκρίνεται στις προτάσεις ζου διατύπωσαν πρόσφα
δικεία ·3α υζάγονται (μετά τη/' αύξηση του ορίου αρμοδιότη
τα οι Ολομέλειες του Αρτίου Πάγου και του Εφετε:ου
τας του μονομελούς ζρωτοδικείου σε 1.000.000 δρχ.) μόνο οι
Λθηνώ1/,' η Έ/ωση Λικαστών και Εισαγγελέων .και πολλοί
σοβαρότερες και δυσχερέστερες υζο-Sεσείς,'των οζοίων ο αρινομομαθείς, όπως ο καθηγητής τής Πολ.: Δικονομίας Γ.
-3μός ·3α είναι ζεριορισμένος. Η ζλήρης κατάργηση στα πο
Μητσόπουλος και ο εισηγητής που είχε οριστεί από το Δι
λυμελή δικαστήρια κάθε ζροδικάστικής ζράξης κριθηκε ανε
κηγορικό Σύλλογο Αθηνών δικηγόρος I. Μπρίνιας. του
πιθύμητη για δυο κυρίως λόγους: Πρώτον, γιατί ο: υζ:-3ίοποίου οι προτάσεις υιοθετήθηκαν αζό τους Δικηγορικούς
σεις ζου υζάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα τών ζο/ωμεΣυλλόγους του Κράτους.
··
*
-:· ■*'- £;·:;
λών. πρωτοδικείων, λόγω του σοβαρότερου αντικειμένου τους,
V. θ', λοιπές προτεινόμενες τροποποιήσεις στα άσθρα
εμφανίζουν κατά τεκμήριο αυξημένες δυσχέρειες ζλοκής και
115,
238,.24-2·, 243, 268, 269, 370, 396, ?06. 409, 41 ;λ
νομικού χαρακτηρισμού, καθορισμού του αποδεικτέου Ψέματος

—

"529
10, 13 -77'17 να;'20: non. Σχεδίου)
' τποτελρυύ απλώς αναγκαίες προσαρμογές.~ ί
... Ί VX/J^i?.^ap»«VTa,.;
άλλον ορισμένες άλλες μεταρρυό,. μισείς .που γυπαγορεύδηκαν '■ από τις ίδιες πρωταρχικές επι.. ίιώξεες που σημειώδηχαγ. στη·/ αρχή:
-Τ' «) Το’ προτε’.νόμενό άρδρο 227 (3 το υ Σχεδίου) καδιστά
-: υποχρεωτική την' πρόσκληση για τη συμπλήρωση τυπικών
ελλείψεων ·-(πιστοποιητικών φορολογικών αρχών, προτάσεω/
• προηγούμενων' συζητήσεων' του αντιδίκου πού ερημοδικάζεται,
’: νο>μ.ιμοΓ<«η'τ!χών στοιχείων κ.λπ.) .v.at εξειδικεύει τον τρέ.: πο <ηί'πρόσκλησης. Τα άρδρα 19 και *21 του Σχεδίου επε-ν.τέίνεη- την Η/Ηοχρέωση αυτή στο Εφετείο και στη διαδικα’Γ «ία'της αναψηλάφησης. Η μεταρρύδμιση είναι αναγκαία για
να; ,Κ·ο^ΐαποΧεμή5ίίΤ Υ)·'τακτ:κή'να εχίίϊε-ταί σε τέτοιες περι•■•‘πτώσεις απόφαση ασα/χής από τη συζήτηση ή να κηρύσσεται
; απαράδεκτη’η συζήτηση; ή να διατάσσεται cn ανάληψη της
' ■συζήτησης κ.λπ.Τ ■ -·' '·'■'· · :
Η ταχτική αυτή επαυξάνει τελικά την απασχόληση των
r δικαστών, καταλήγει σε συγ.κεκαλυμμένη αρνησιδικία και
, διαιώνίζει' τις, δυσχερέστερες ιδίως δίκες.
...

2

—

Σ” αυτά προβλέπει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το Οποίο
υποβάλλουμε στη Βουλή για ’ψήφιση.
'

Αδήνα. 2 Μαιου 1984
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

. ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

'

' ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΠΙΕΝΈΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
. ■ ·'··
Με το σχέδιο νόμου για «τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα
, Πολιτικής.Δικονομίας».
·■·
;■
; Άρδρα 14 παρ. 2 και 16 όπως
Π.ό. 354/83.
,

,τροπμποιήδηκαν με το
.
V ; 57

3. Στο «ρ6ρο 14 παρ. 2 του Κώδικα ΊΊολιτ. Δικονομίας
τα ποσά των τριάντα χιλιάδων δραχροών και ίιακοσίων πεΓ Υ ."ή)>.Αυηάνει το.παράίολο (άρδρο 18 του Σχεδίου), για ' νήντα χιλοάδων δραχκών, που έχουν ορκτ-ϋ-εί μμ -ο Π.Δ.
·· να τπερισταλεί· ή: μεδ.οδευμένη ερημοδικία, του αττοτελεί κα
242/1977, ως όρια της λόγω ποσού αρμοδιότητας τωύ μοί ταχρηστική οικονομική' .συμπεριφορά .και έχει ως συνέπεια ·· νΐμεκών“πρωτόδικείων, αυξάνονται αντίστοιχα σε εκάτό'χιτη διαιώνιση των δικών. Η αύξηση του παράβολου προτι • λιάδες και πεντακόσιες χιλιάδες· δραχμές. ·
■'.·'*·’ «:*“
μήθηκε ατό την κατάργηση της αναιτιολόγητης α/ακιπής
4. Στο άρ6ρο 16 του Κώδικα Ιΐο/.ιτ. Δικονομίας το ,·ποσό
- ερημοδικίας·'πρώτονΓ· γιατί ' υπάρχουν' αρκετές περιπτώσεις
■ των δια,κοσιων πενήντα χιλιάδων δραχμών, που έχει ορισόεί
•'που οι λόγοιrτης ερημοδικίας είναι δυσαπόδεικτοι, δεύτερον
με το Π Α ,'£‘42/1977, αυ-άνετα: σε πεντακόσιες χιλιάδες
c.γιατί-, ή ερημοδικία οφείλεται καμιά φορά σε αίτια που. α'
ν- ■ .
.
: ί - .'/
'. δ:οί
-ιχαι'•δεν' αποτελούν1 ανώτερη δία'ή δόλο 'τού-αντιδίκου, e όν α t •. *P?jfl“s·:" x:i
Γ Ωστόσο '•ύτνδρώπιν'α -(ιίίως' στην Αδήνα με τις γνωστές κυ· Γ· : : ν. ' )■·· * Ά,ο6ρο 115 παρ.' 2 και 3. γ " , ·
•'-ϊίλοφοριακές -συνδήκες), πρέπει επομένως'να παρέχου/ τη/
ευχέ.'ρε'ια': αύίκοπής-τής ερήμην ’απόφασης' και τρίτον γιατί . . 2., II εν' τω ακροατηρίω διαδικασία γίνεται και, προφοριη' κατάργηση τής αναιτιολόγητης ανακοπής δα κατέληγε . κώς. ,Η προφορική ανάπτυξις δεν όύναται να παραλειφ6ή'εν
-· σε-^υπέρμετρη νόμολογιακή διεύρυνση · συναφών δικονομίκών (· τω πρωτω βα6μώ ε.πί υπο6όσεον δικαζομνέ,νων κ,ατά τας δια- δεσμών, · (ιδίως· της'επαναφοράς των πραγμάτων) για την . εικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας, των εργατικών διαφορ<όν, των πιστωτικών τίτλων, της παρσοδήσεως ή αποδόσεως
- άξθι.·/.ονόμήση τωίν" αναγκών' της ζωής. ' ·: · ' ·· -■ . ;
• μ·.σ6ίου και των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τα λοιπά εφαρ
:Ι . r. '.-.τ.*ί ■ :·; ί,'(·. ■·■·. .·.-.; ...r ; . ·.· ή ■:·:
γ) Qi προτεενόμενες τροποποιήσεις στα άρδρα 938 και
μόζονται τα εν ά:6ρω 242 οριζόμενα.
-961 (22 και 23 τού Σχεδίου). περιορίζουν χρονικά την υπο3. Οι δ’.άδικοι, ενώπιον μεν του ειρηνοδικείου δικαιούνται.
. θολή της αίτησης..αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας
. ενώπιον δε των άλ/.ων δικαστηρίων υποχρ·εούνται να υποόώλ,_που έχει προσβληδεί με ανακοπή ως άκυρη, ,καδώς και της
: λουν προτάσεις.
■
·:·..%
αίτησης για ίιόρδωση του προγράμματος του πλειστησιασυ,ού επειδή στην πράξη συχνά τα ένδικα αυτά όοηδήματα
' ' ;
Άσ-Spo 227.; · ‘·;
?' ./·
υποβάλλονται επίτηδες την τελευταία στιγμή. Η τακτική
I Συκπλήρωσις τυπικών παρα/εί’ύεω·/ αγωγής)
'■·
. αυτή, που τείνει στην υφαρπαγή μιας ευνοϊκής απόφασης,
αεφνιδεάζει. τον επισπεύδοντα και δυσχεραίνει υπέρμετρα την
ενδελεχή και ψύχραιμη έρευνα της διαφοράς από το δικα
στή .λόγω της μεγάλης χρονικής πίεσης. Δεν προτείνεται
αντίδετα χρονικός περιορισμός για την αίτηση αναστολής
του πλειστηρ:ατμού σύμφωνα με το άρδρο 1000 Κ. Πολ. Δ.
διότι.οι υποόεσεις αυτές είναι απλός κ.α: η κ.αδυστερημένη
υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρό
πος υφαρπαγής και αιφνιδιασμού, ενώ. εξάλλου, συντρέχουν
στην περίπτωση της διάταξης αυτής λόγοι, επιείκειάς που
-συνηγορούν, να μην καδιερωδεί χρονικός περιορισμός.
VII. Η διάταξη του άρδρου 24 ρυδμίζει τα συναφή δια
χρονικά ζητήματα. Π ροκρίδηκ: ρύδμιση όμοια προς εκεί
νη που είχε καδιερωδεί με το άρδρο 71 του ί2. 958/7!
Ϊ69 εισ. X. Κ. Πολ. Δ.), ως απλό ύστερη και δοκιμασμένη.
Κά-5-ε άλλη ρύδμιση 6 α .κατέληγε στην επιβίωση για μεγ-λο χρονικό διάστημα του καταργούμενου συστήματος (έκδc.της προδικαστικής κ.7.π.) με αποτέλεσμα να ισχύουν παράλ
ληλα δύο διάφορες διαδικασίες της διαγνωστικής δίκης,
πράγμα που 6α προκαλούσε πολλαπλά οικονομικά και πσακτικά ζητήματα και 6α επέφερε σε πολλές περιπτώσεις
αληδινή σύγχυση.

νίΠ. Το τελευταίο άρδρο του σχεδίου ορίζει ότι 6α αρ
χίσει να ισχύει στις 16 Σεπτεμβρίου 1984· ώστε να δοβει
ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας και προσαρμογής.

■Εάν υπάρχουν τυπ’.καί παραλείψεις δυ·/άμεναι να αναπληρο-

6-υν. ο πρόεδρος του πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικάζων δι
καστής δύναπα: κ.αι μετά την σύζήτησιν να καλεση τον πσραλείψαντα προς συμπλήρωσήν αυτών.

• ή-ΚατάΨεσις •προπάσεων και αποδεικτικοί'/ εγγράφων
ενώπιον πρωτοδικείου!.
1. Αι ποοτάσεις των δ’.άδικων κατατιόενται παρά τω αρυοδίω υπαλλήλω της γραμματεία; προ πέντε τουλάχιστον
π λήρων εργασίμων ημερών προ της ημέρας της επ ακροα
τηρίου συζητήσεως. βεβαιουμενης της κ.ατα6εσεως οι ‘π:σημειώσεως του γραμματέο); διαλαμβα/ούσης την ημέρα·/ και
top αν της καταόέσεως. Μετά των προτάσεων κατατίόεντα.
και πάντα τα αποδεικτικά έγγραφα, άτινα πρέπει να r/aφέρονται εις ταυτας.
2. Α: εκατέρωδεν α'/τ:κρούσεις συμπ/.ηρούντα: το βραδύ
τερο·/ μέχρι της 12ης μεσημβρινή; ώρας τη; προηγούμενη;
της συζητήσεως εργασίμου ημέρας. Η συμπλήρωσις βε4α’θύτα: εν τέλει των προτάσεων 3Γ επισημειώσεως του γραμματέως δίαλαμβανούσης την ημέραν και ώραν τη; καταδεσεω;.
Ο πληρεξούσιος του ετέρου διαδίκου δά/ατα: να προσυπογρα6η την βεβαίιοσιν ταύτην.
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3. Εάν η μεταςύ της επιόόσεως της κλήσεως και της επ’
ακτοχτηρίου συζητήσεως προ-όεσμία είναι. Β·.' ο’.ονΒήποτε λό-5V. μικρότερα των Βέκα ημερών, η -/.'ατά-όεσις των ττ= οτά;·ων γίνεται υττό των ΒιαΒίκων ζρο Βύο τουλάχιστον -λήρων
:;-ατίμων ημερών προ της συζητήσεως. At εκατέρωθεν τιτικ.ρούσεις γίνονται μέχρι της ενίρξεως της συζητήσεως.
4. Το αντίγραφου της αγωγής, προσχρόμενον επιμελεία
τεν ενάγοντος, α: κατατεόείτα: προτάσεις των ΒιαΒίκων να:
:α /.ατατε·5έντα παρ’ χυτών έγγραφα κα: χζτίγραφα. ατοτε
λοόν την Βικογ-ρ-αφίαν την ο το ία·/ προσκομίζει ο γραμματευς
το Βικαστήριον κατά την συζήτησιν της υποόέσεως.
ό. Εκ της Βικογραφίας αναλαμβάνονται υποχρεωτικώς με
τά το αέρας της Βίκης επί αποΒείξει εφ' αττλοό. φυλασσόμε
νη εν χυτή. τα παρ' έκαστου Βι χοϊκού προσχχ-όέντχ έγγραφα
και αντίγραφα, πλην αν ο παρ’ ω εκκρεμεί η Βίκη Βικαστής και
ετί ιταλυμελούς Βικχστηρίου ο -ρόεΒρος, επιτρέψη ες χποχρώντος λόγου την χπόΒοσίν των και προ του τέρατος της
Βίκης. ότε κρατούντα:, Βατάνη τον χναλχμβάνοντος, κεκορωμένα αντίγραφα των εγγράφων εκείνων τα οποία κατά ·*ην
ζιρισιν τον Βικ.αστού τούτον θεωρούνται αταραίτητα ί:α την
Β:κογραφίχζ. Και τα αντίγραφα ταύτα αναλαμβάνονται ετί
αποΒείπει μετά το αέρας της Βίκης.------ -----—

σεως. Κατ' αυτήν μόνον Βήλωσις βιαίας Βιχκοπής της Βίκης
υποβάλλεται παραΒεκτώς. 'Αλλο: ισχυρισμοί υποβαλλόμενοι
υπό τίνος των ΒιαΒίκων. παρά την ανωτέρω Βήλωσιν, κατά
την εκφώνησιν της νπο-όεσεως Βεν λχμίά-ζονται υπ’ όψβε, Βύ•ζαται όμως το Βικαστήριον κατ’ εςαίρεσιν νχ αναβάλη τηζ
νπό-όεσιν εις σύ-ζτομον Βικάσιμον Βια πρακτικού εις ο κατα
χωρίζονται ο: νποίληόέντες ισχυρισμοί. Κατά την Βικάσιμον
ταύτην καλούνται μόνον ο: απόντες κατά τητζ χζαβολήν ΒιάΒικοι. Βυνάμενο: όμως να προσέλ-5ουν και ά·ζευ κλητεύσεως.
ενώ οι παράγοντες υποχρεούνται να εμφανισ-λοόζ άνευ κλητεύ
σεως. απολειπόμενοι Βε θεωρούνται αρχή-όεν ερήμην Βικαζόμενοι εφόσον ενεφ ανίσ-όησαν οι αντιΒικοι χντών,:
«3. Λια τη·ζ εφαρμογτ/ζ των Βιατάπεων της προηγουμένης παραγράφου επί ειρηνοΒικείων, αι προτάσεις των ΒιαΒί
κων Βέον να κατατίθενται το βραΒύτερον, μέχρι της προτε
ραίας της συζητήσεως» (ως αντικατεστά-όη Βι’ άρόρου 8 Ν.
Λ. 490/1974 και άρύρου 13 ΝΑ 8/1974). .·
· .
'Ap-spo 243.

.

(Αναντικατάστατος κατά κχζόνα ο Βικαστής)

Πάσαι αι επ’ -ακροατηρίου συζητήσεις γίνοζ/ται-υποχτεωτι/.ως ε.νεοπιον του αυτού oif η-ζοΒικον ή του ίεκαστοό του μονο
6.
Αι προτάσεις φυλάσσονται εις το αρχείον τον Βικαστη- μελούς πρωτοοικείου, οι οποίοι εκοίΒουν και την οριστικήν ατ.όφχσιν. Εάν ο ειρηζοϊίκης ή ο Βικαστής του μονομελούς
ρίον μετά την έκΒοσιν της Βι’ ην κατετέίτραν χποφάσεος.
πρωτοοικείου κωλύεται · προσκαίρως, η σνζήτησις αναβάλλε-··
Άρύρο 238,
ται Βι’ άλλην Βικάσιμον αμέσως οριζομένην, εάν Βε ούτος.απεβίωσεν
ή έπχυσε ν3 είναι, τχνπο-ύετημένος εες το. Βικαστήριον
Κατχ-όεσ-.ς προτάσεων και- ατοΒεικτικών εγγράφων
ή τελή εν αοεία πέραν του μη*ός, ως καο εις πάσχζ ε,τέραν
ενώτιον ειρηνοδικείου.
περέπτωτιν, κα-S’ ην κατά τηζ κρίσιν του προϊσταμένου του.
Κατά την ενώτιον τον ειρηνοΒικείον ΒιαΒ'.καοίαν πάντα τα
ιρηνοΒικείου ή του προέΒρου του πολυμελούς πρωτοΒικειου
ατ.οΒεικτικά έγγραφα ως και τροτάτε:ς .κατατίθενται κατά
νντρέχε: προς τούτο σπουΒαόος λόγος, η ΒιαΒικασία χωρεί εσ νντ
την επ’ ακροατηρίου συζήτησιν. Κατ’ αίτησιν ΒιαΒίκον Βύνα<λ-·ο·ζ αναπληρωτού. *
'··" ' '
"·*" -'·'·* Γ · ■'■’
·
τα: να ταρατχε-Sr, προ-όεσμίχ μέχρι τριών ημερών μετά την
συζήτησιν ' προς. κατά-όεσιν αντών εις την γραμματείχζ τον
Ac-S.po 268 τσαφ: 1 και 4. ■■ .:
·.: Βικχστηρίου..
... .
.............
.(Ανταγωγή) '
?-?· ■ '·'((·
’ ?■'* ;
-

**·

Άρ-Spo 239.': V

:

-Συνέπεια*-μη εμπροθέσμου καταβέσε-ως.

Έαν" η κατά-όεσις των τροτάοεων κα: των αποδεικτικών
εγγράφων ή ή συμπλήρωσις αυτών γινη βραδέως. το Βικαιτηριον, κατόπιν αιτήσεως -ου αντιΒίκου προφορικώς οπο
ί άλλομένηςι είτε χζαβάλλει την' συζήτησιν εις μεταγενεστέ
ρων δικάσιμον, αμέσως οριζο^οένην Βι’ επισημειώσεως εν το»
τινακίω. καταΒικάζον συγχρόνως .τον βραΒέως κατα·5έσχντ.ϊ
τας προτάσεις τον εις την πληρωμήν των εξόδων κα: εις
χρηματικήν ποινήν κατά -το άρ-S-pov 203 είτε παρέχει προνετμίαν μέχρι τριών ημερών από της επ’ ακροατηρίον συζητήϊεως προς χζτικρ ουσιν των προτάσεων. Π χρχσχε·3είσης της
προθεσμίας νέο: ισχυρισμοί Βύνανται να ,ιπροτα-όούν μόνον
προς αν ςίκρουσιν ήίΒη προτα-όέντων.
' ■ : " ·

’·

'Ap-Spo 242. ·

·■

Σνζήτητις. _·;

·;· ·;" /

1. Μετά την επέλευσιν της εκκρεμοΒικίας -και .μέχρι · τές της πρώτης επ’ ακροατηρίου συζητήσεως Βύναται ο ε-;.
ν αγόμενος να άσκηση ανταγτογήν.
-,· ·. .
·,.
4.
Η χζταγωγή ασκείται'είτε Βι’ ιοιαίτέρόυ Βικογρά-λυ
τε Β:α των προτάσε-ων ή, εφ’ όσον -Βεν εί-ζ-αι υποχρεωτική η
υποβολή προτάσεων, προφορικούς, γσζομένης μνείας εις τα
ζ;ακτικά.
*Λ ' *— ' ' ν
Άρ-3ρο 269 ταρ.,1. ......-..π ;v* V·' ··'· ·'
(Ασίωμα του ±νευ επικουρίας Βικάζέσίαι).;

('

1. Μέσα επι-υέσεως και αμύνης Βόνανται να προβληθούν
μέχρι πέρατος της πρώτης επ' ακροατήριου συζητήσεως, χ/..
λως απορρίπτονται ως απαράο-εκτα και χυτεπαγγέλτως, πλην
αν κατά νόμον Βόνανται να ληφ-όούν υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτωι:.
ή να προταόούν κατά πάσχζ στάσιν της Βίκης. .
..•(Ap-Spo. 270.

:... . .

r< ..

.

ί Π-.οαποΒείςει; ενώπιον ειρηνοοικείου).
•ΙΑ Η-· "σνζτ,-.ηίις‘άρχεται μετά την εκσώνητιν της υπο-3-έ- <
τέως Βι’ αναφοράς τον ενάγοντος. του εναγομένον και των
Κατά την πρώτην επ’ ακροατήριου συζήτησι ν'-ενώπιον του
λοιπών ΒιαΒίκων εις τας προτάσεις των, Βικαιονμένων και εις
ειοηνοΒικείου οι ΒιάΒικοι πρέπει να: προτέσζόύν και *ζά'προπροφορικήν χζάπτυξιν αντών.
σαγάγουν πάντα τά προς απόΒειξίν' των ισχυρισμών των-άπο2.
Εάν πάντες οι ΒιάΒικο: συμφωνούν να Βικασ-όσύν κατ’ Βεκτικά μέσα, άλ,λως ταύτα είναι απαράοεκτα. Ο ειρηνοΒικης λαμβάζει υπ' όψιν τα· προσχχ-όέζτα αποΒ-εικτικά -μέσα
αντιμωλίαν χωρίς να παταχτούν κατά την εκφώνησιν της υποκαι Βύναται, άνευ εκ.Βόσεως αποφάτεως- περί ατοοείξεως.· να
•όέσεως. υπογράφουν κοινήν Βήλωσι'ζ, εφ’ απλού, πχρχΒιδομέεκοώση την οριστικήν απόφασιν. Εάν -κατά την κρίσιν.του ejνην παρά τίνος εξ χυτών εις.τον γραμματέα της τυνεδριασεως
ρηνοΒίκου τα προσαχ-5-έντα αποΒεικτικά μέσα Βεν είναι'επαρ
προ της παρόΒου της κατά το άρ-όρον 237 παρ. 2 κα: 3 προ
κή. ούτος εκΒίΒε: προΒικ-αστ-.κήν -απόφασιν προς συμπλήρωθεσμίας προς’σνμπλήρωστζ τοκζ αντιχρό-ύτεων. Περί της 8ησιν χυτών. Or BiaBixot κατά τη/-μετ' απόΒειάιν συζήτησιν
λώσεώς γίνεται σήμείωσις επί τον πινακίου υπό του γραμματεως πχράχρήμα. ΕΓν τοιαντη περιπτώσε: οι ΒιάΒικοι καταΰό-·’' υποχρεούνται να προσκομίσουν εκ νέου και. τα κατά, την πρωτηζ συζήτησιν προσαχ-λέντα έγγρ^ά άποΒεικτικά-μέσα, - ως
•όετονν τας προτάσεις των και τχ έγγραφ>ά των-καί χνμπληρω·ζουν τας αντικρούσεις των κ,χτά τα εν άρ-5ρω 237 οριζόμενα,-' και τα πρακτικά προγενεστέρας συζητήσεως (ως αν.τικατε·.
η Βε συζήτησις περχτονται Βία της εκφζωνησεως της σπο·5ό-: στά-3η >:α του άο-S?. 2 Ν. 733/1977).
' c

-

—

__ .

. ·.

.

. 'Αρθρο 341.

.

. .

. ;.
(Απόφασις xtpi αποδείξεως —
„> , · ·: Τρόμος συμπληρώσεως ελλείψεων).
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Άρθρο 370.

:

«·

Α

' * .■·..*: *

- (Διορισμός χαι αντιχατάστασις πραγματογνώμονος).'ν_Λ'

1. Η απόδειξις διεξάγετ2:, κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως.'
ενώπιον του δικαστηρίου ή ενώπιον ετέρου δικαστηρίου ή
καστού ή, της προξενική; ορχης. _
" !

1. Οι πραγματογνώμονες διορίζονται οι’ αποφάσεως του;·
διχάζοντος τη; υπόθεσιν δικαστηρίου εν τη ο”οία. χλην τωνεν άρθρω 341 "παρ. 2 οριζόμενων, πρέπει να σημειοΰνται ε- .
πακριίώς.

2. Η διατάσσουσα _την απόδειξιν απόφασις πρέπει να ο-,:
ρι,η\\ ·. λ
~
α\ Το θέμα της αποδείξεως περιέχον τους ουσιώδεις πρα- .
γματιχούς ■ ισχυρισμούς οι οττοίοε. αμφισβητούνται και δεν
χουν εισέτι αποδειχθή,
τ·:. ·: νίτ*«.'ε· ·... . ·."
:>ι>
■6) τον διάδικον ο οποίος φέρει το βάρος της αποδείξεως
και τα οφαοδεικτικά μέσα δια των οποίων θα διεξαχθή αύτη,:,
γ) τον τόπον της διεξαγωγής της αποδείξεως χαι ενώ-.·
π«ον τίνος θ-α διεξαχθή αύτη, . ;,·
; ..
;·: -t ·\:
δ) τον χρόνον εντός του οποίου -Sa περατωθή η' απόίει- ξις. Ο χρόνος οότος δεν δόναται να υπερβή τους έξ μήνας,
προχειμένου 2ε περί διεξαγωγής αποδείξεως εν τη αλλοδα
πή, το έτος.γττ: ·,.·. .· ·. .· .. \
;:τπ:του- τ ·. ι.

,

,

.-

α) τα ονοματα αυτών και

.

_ ..

■

(................

■'

6) τα ζητήματα επί των οποίων θα γνωμοδοτήσουν,· . -.
2. Το δικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον δόναται να ovaθέση τον διορισμόν των πραγματογνωμόνων ή χαι τον ορισμόν
του αριθμού αυτών εις άλλο διχαστήριον ενεργούν κατ’ αίτη.. j
οιν ή παραγγελίαν ή εις εντεταλμένον δικαστήν.
3. : Τους πραγματογνώμονας δόναται δι’ εύλογον αιτίαν να'
αντικαταστήση ο κατά το άρθρον 341 παρ. 3 εισηγητής ή ο
διορίσας διχαστής,- κατ’ αίτησιν των δίαδικ,ων ή αυτεπαγ'-'■
γέλτως κατά την διαδικασίαν των άρθρων 686 επ; : >ι):
....... , ·._. . Άρθρο 396 ·εδ. α'.. : ··:■;:· :
ντ - (Απόφασις περί αποδείξεως δια μαρτύρων).';'·

3. Δια' της υπό πολυμελούς πρωτοδικείου εχδιδομένης α Η δια μαρτύρων απόδειξις διεξάγεται κατόπιν εκδόσεώς.
ποφάσεως περί αποδείξεως, εάν αύτη δεν πρόκειται να διε-·-' αποφάσεως η οποία, πλην των έν άρ·5ρω 341 παρ. 2, πρέπε»
ξαχθήι ενώπιον αυτού, ορίζεται εν των μελών του ως ειση-'1 να ορζη και τον αρι·3μόν των μαρτύρων τους οποίους δυνατά.,
γητής,· όστις αποφασίζει κατά την κρίσιν. του περί πάντων : να εξεταση έκαστος ων διαδίκ.ων.'· ·“
:' ·''' 175 ’ -°
των εις την διεξαγομένην ενώπιον αυτού απόδειξιν αναφυο-~
Άρ-8-fo 406 παρ. 1.
αένων διαδικαστικών ζητημάτων. Ιδία ςντε.νΐ ’?··'·'/·'- •'t 7
·> ': (Εξέτασις ενώπιον του δσ. ϊστηρίαυ —-·'' Τ:· ·'
α) διευθύνει την διεξαγωγήν της 'αποδείξεως/ ? >ί7'·;5 ·*;
Πότε ενώπιον δικα τού)
6) αποφασίζει επί των κατ’ αυτήν' προβαλλόμενων' λόγων
μή εξετώσεως μαρτύρων χαι αμφισβητήσεως της ταύτότητος"
αυτών, '··' - ν Γ'·'· -_->···~ ;·■
»*· ·7

■!. Ή 'ακρόασις' τοκν μαρτύρων πρέπχι να γίνεται κατά '■/-£vovV ένώπλοτν' του δικαστηρίου; αρίζοντος έν τη αυτή αποφάγ) διορίζει' διερμηνείς’,’ σόντρεχούσης δε. ευλόγου .αιτίας, σει την ημέραν και την ώραν της «εξετάσεως κ.αι τότε μ,όν' >
αντικ.αθιστά τούτους,
διατάσσεται η ενώπιο·/ δι>αστού εξέτασις, όταν' αύτη απάιτή·'
δ) ορίζει τόπον -/.at χρόνον διεξαγωγής της αποδείξεως,
πθ7.ύν ·ώόνον! ιδία δε εάν δεν δύναται να περατωίή εις μιαν'
εάν παρελείφθη ο ορισμός υπό της διαταξάσης την απόδειξιν
συνεδρίασιν. Διαταχίείσης της εξετάσεως των μαρτύρων ενώ
αποφάσεως.
πιον δικαστου, ούτος καθορίζει τον αριθμόν των εις ωρισμένον χρόνον εξετάσεων μαρτύρων, εφ’ όσο<■/ δε δεν επήρκεσεν
4. Εάρ το δικαστήριον παρέλειψε να διορίση εντεταλμέ
ο χρόνος προς εξέτασιν αυτών, ορίζει ημέραν και ώραν προς
νο/ δικαστήν δια την διεξαγωγήν αποδείξεως ή πραγμπτε.
συνέχισιν εξετάσεως και πέραν της προς εξέτασιν ταχθεισης
γνώμονας δια την διεξαγωγήν διαταχθείσης πραγματογνώ-'
προθεσμίας. Κατά πάσαν περίπτωσιν αναβολής ή διακοπής ο
μεσύνης, ή καθίσταται μεταγενεστέρως αναγκαίος ο διοριδικαστής
υποχρεοΰται να ορίση σύντομα; χρόνον προς εξέτα-'
ομός εντεταλμένου δικαστου. γίνονται ταότα τη αιτήσει τινός .
σιν'
-,ι·.μ
λοιπών
μαρτύρων ή προς συνέχισιν της εξετάσεως
των διοίιχων υπό του εκδώσαντος την απόφασιν δικαστου
........... .
. t ,.
και επί πολυμελούς δικαστηρίου υπό του προέδρου αυτού δι- - των εμφσνισθέντων.. ..
χάζοντος κατά την διαδικασίαν των άρ-3ρων 686 επ. Ο
Άρθρο 409 παρ. 1 και 2 (συμπλ. με νέα παράγραφο) '.
πρόεδρός του πολυμελούς δικαστηρίου προς τούτοις αυτεπαγΤρόπος εξετάσεως. .
γέλτως ή τη αιτήσει τινός των διαδόχων, διχαζόμενη κατά
την ως άνω διαδικασίαν, να διορίση εισηγητήν προς διεξα
1. Οι μάρτυρες εξετάζονται κεχωρισμένως, μόνον ϊε όταν
γωγήν των αποδείξεων, εάν το διχαστήριον παρέλειψε να
κριθή τούτο απαραίτητον δύνανται να εξετασθουν κατ’ ανπιδιορίση τοιουτον ή κατέστη μεταγενεστέρως αναγκαίος ο διο
παράστασιν προς ετέρους μάρτυρας ή και προς ταυς διαδίρισμός του. ως και να αντικαταστήση τον διορισύέντα. εάν
κους. Ο. μάρτυρες καταθέτουν προφορικώς, δύνανται δε κ.ατά
συντρέχη επί τούτω σπουδαίος λόγος. Η απόρριψις τυχόν της ·
την κρίσιν του δικ.αστού να χρησιμοποιούν σηκείωμα προς υποαιτήσεως δεν κωλύει την εις το διχαστήριον υποβολήν αυτο
όοήθησιν τη; μνέμης των.
τελούς τοιαύτης, εκδικαζομένης κατά την κα\λ ην εξεδό-Sr
2. Ο μάρτυς οφείλει να δη/,ώση πω: περιήλθον εις γνώσιν
η περί αποδείξεως απόφασις διαδικασίαν.
αυτού τα κατατιθέμενα, προκ.ειμένου δε περί γεγονότων των
5. Ο κατά τα ανωτέρω εισηγητής μετέχει της συν-3έσ:ως
οποίων δεν έχε; άμεσον αντίληψιν οφεί/.ει να δηλοί και το
του δικαστηρίου εις την μετ απόδειξιν συζήτησιν, π7.ην αν
πρόσωπο; παρ: ου επληροφορήθη τα κατατιθέμενα.
τούτο δεν κα-όίστατα: εφικτόν λόγω όανάτου, μετανέσεως.
προαγωγής, αδείας ή άλλου κατά την κρίσιν του προέδρου
Άρθρο 410 παρ. 2.
λόγου.
2. Εάν οι μάρτυρες εξετάζωντα: ενώπιον του δικασικριου.
6. Εάν η απόδειξις διατάσσεται υπό του Αρείου Πάγον
η κατάθεσις αυτών καταχωρίζεται εις τα πρακτικά.
η εφετειου, ως εισηγητής ορίζεται πρωτόδικης η πάρτδρος.
Άρθρο 505 παρ. 2.
7. Το διατάξαν την απόδειξιν δικαστήριον εξετάζει ολό
2
.
Ο
α/ακόπτων
υποχρεοΰται επ: ποινή απαράδεκτου της
κληρον την υπό-όεσιν μη Σεσμευόμενον εκ των αποφάσεων του
ανακοπής
να
προκαταβολή
εες την γραμμσζτειαν του δικα
εισηγητού. τας οποίας δύ-ναται να ανακαλή ελευθέριος. .
στηρίου κατά την κατάθεσιν της ανακοπής τα δια της ερήμη; αποφάσεως επιδικασθέντα έξοδα και τέ/.η της ερήμην
Σ 373, Π 7. Α 249. Φ 51.2. 95.3. 126. δ 81. 372. στ
συζητήσεως και το ορισθέν παράβολον. Το παράβολον τούτο
13. 14, 15, 57 - 59. 120. 172 - 173, 204. 256. Α !!3
185, 567.
δεν δυναται να είναι μικρέτερον των δρχ. 100 συδ’ ανώτερο·

a
_ων · :χ. 2.000 «si ΟΓχοφάσεων τα/;
ειρηνοδικείων, τω-· : ε
»-σγμών 500 και 5.000 αντίστοιχες ειτί αχοιράσεων των

κεοοιαεοεων.

σεων ειν;

τρωτοίικείων και εφετείων. Το τέλος τον δικαστικού ενσήμου
r£V χοριλχμόάνεται εις τα χροΓ/.αταΔλητέα- έξοδα- κα: τέλη.

ΆρΔρο 524 χαρ. 1.
(Διαίικ'ασία της κατ’ έφεσιν δίκης)

1. Εχί της διαδικασίας της κατ’ έφοσιυ δίκης' εφαρμόζον,ζ: ai διατάξεις των άρθρων 233 έως 312.
ΆρΔρο 529 χαρ. 1.
(Νέα χχοδεικτικά μέσα)
1. Ε'ς την κατ’ έφεσιν δίκην εχι τρέχε ται ε-χικλησι; και
χεεσαγωγή νέων αχοδεικτικών μέσων. Εξέτασις νέων μαρ
τύρων χ-ορ-ι ζητημάτων χερί των αχοέων εξητάσΔησαν μάρ ijρε; κατά την πρωτόδικον δίκη/ εχιτρέχετα: αν εχιέάλλεται
-τούτο κατά την κρίσιν του ίικαστηρiou xat μρναν μέχρι της
σνμχληρώσεως τον κατά το άρΔρον 396 οριζομένον αριΔμού
εκ των νςμιμως -γνωστοχοιη-3εντων εις τον χρώτσν ΔαΔμόν.
·-■------ "··«· y·'■"■■·'· 'Αΐρ*Λρ ο 548. .·τ-i-vr-τΐέ . cr-ir.-; ;r—
(Διαδικασία της κατ’ ανα}ηδ\άφησ:ν δίκης) -*·*'·

Εχί τη; διαδικασίας τη; κατ’ αναψηλάφησιν οίκης εφαρ •
μόζονται α: διατάξεις των άρθρων 233 έως 3l2, xat 524 .
'έως 534.
Υ." •
- ..... ;______*ΆρΔρο 938 χ'αρ. 3.,

ι

V. . ..

3. Α: κατά την χαρ. 1 αιτήσεις ασκούνται xat δικάζονται,
κατά τα' ap-Spa 685 εχ. χ ν.τ.νε :τ ·:rχ ■ :·ντ“·:. ·.\·ττ .ν ...— μ ·
•
■.{['
.ττι .
1. Τη ά:τήσεε τοο κατλ’ ον η του ΐίχέρ ovr η εκτελεσι; η •
κα: χχήτο; έχοντος έννομον συμφέρον 'το κατά το άρΔρον 933 ‘
αρμόδιόν οιχαστήρwv.' δτκάζον κατά την *· δΐαο-Οκαό-ίαν τών ε
-τ χτ *χ« ;τ;??Ρ· ΧίΛ.;τ.,έ ...
τ ·τε;.ι:(ΔιόρΔ'ωσις σαρογράμμοατος) «.* ό-ι

άρΔρων 086 ·εχ., ίύνοτται να διατάξη την ΒιόρΔωσιν τον x ρογράμμα το ς τον χλειστηριασμού κα: χην εχανάληψ',ν. των εν άρΔρω' 960 γνωίτοχοιήσεων! ’ εχιβάλλον .-και .σνμχληρωματικάς i
δημοσιεύσεις εις εφημκρόδας. ορίζ&ν δε άμ.α την ημέραν τον :
χκειστηριασμον. Α*· εν άρΔρω 960 χαρ. 1 xat 2 χροΔεσμίαι .
άρχσ/ται αχό της καταΔέσεως της αχοφάσεως εις τον ,εχί
τον χλχιστηρΓ«βμοό υπάλληλόν.' ; :.ιτ
ν .,· - - τ τ ::. .

_ε κάνε ακ/.η

ιτωση τ κατάΔεση χεοτά-

το/ρεωτικη».
ΆρΔρο 3.

Το άρΔρο 227 τον Κ. Πολ. Α. αντικαΔίστασα: ως εξής:
«ί. Αν οχάεχονν τυπικές χαραλειΔει; χον μχερούν να αναχληρωΔονν. ο χρόείρος οχοιονεήχοτε χολυμελού; ϊικαστηρίον ή ο εισηγητής ή ο δικαστής μονομε/.ούς ο:καστηρίον καχ.εχ/.η:ω:ε: κα: μετά
■-'-ητητη. 5ν Χληρεσονσ:ο ο’.κηγορε η το ::α::κο εςοσον χαριίτατα: αντοχροσωχω;
τάσσοντας, ενλογη κατά την κρίση το. χροΔεσμία.
2. Η χρόσκληση γίνε τα: τηλεφωνικά»; μέσω τον γραμματέα,
ο οχοίο; όεία'.ώνε: με σημείωση στο εσωτερικό τον ςακέλλον
τη; ::κογραςία; το χρόνο τη; ε:ϊθχοίηση; τα ζητούμενα
στοιχεία κα: την χροΔεσμία. Αν η τηλειωνική χρόσκληση
εtνα: αεννατη η ενσχεεη; : χοσ ε/,Αετα: ε~
τον
τη; ε:κογραο!α;. Ετο αντί:ον οχο'.ον
οχοίον τηρείτα: στο σακεκλο
ε
ρρεςο αντό σημε'.ώνετα: η ημερομηνία αχοστοκη; τον εγγρα'ΑρΔρο 4.

:

'

Το,άρΔρο 237 τον Κ. Πολ. Δ. αντικαΔίστατα: ω; εσή;:
«1. Ο: ί:άδικο: χρεχει να κάταΔέσονν'χροτάσεις χέντε τονλάχιστον χλήρείς' εργάσιμε; ημέρες χριν αχό τη δικάσιμο.
Μαζί με τ:; χροτάσεις χρέχε.1 να καταΔέσονν και: α) αντίγ?2ςο των χροτάσεων. ατελώς,' εχικνεωμένο αχό τον χληρεξούσίο δικηγόρο του διαδίκον και V) όλα τα αχοδεικτικά έγγρ’αςα χον εχικαλούντα: με τις'χροτάσεις τονς. '
\ 2. Η κατάΔεση' γίνεται στον αρμόδιο νχάλληλο της γρσμμετείάς'. χον δείαιώνει με εχισημείωση τη'χρονολογία της κα-'
τάΔεση; των χροτάσεων. ΙνάΔε διάδικος δικαιούται να χάρε:.
ατελώς. με δική χον δαχά·»η. αντίγε7ίθ των χροτάσεων των
αντιδίκων τον κα: των εννεάοων χον έχονν χεοσκοαίσει. Το
.
· >
Τ r, '
<
· >
εικαιωμα αντο μχορει να ασκηΔει κα: αχο το ίικηγορο χον
νχογράςε: τήν αγωγή, την χαρέμια-η ή τις χροτάσεις, ή αχο
τρίτο χρόσωχο εσοντιοδοτημένο αχό το δικηγόρο αντό. Αν ο'
αντιε κος είναι μόνο ένας, μχορει να τον εοΔε: το αντί'γε αεο
των χροτάσεων χον έχε: κατατεΔει.
■
·
3. Ο: αμοιόαιες αντικρούσεις γίνονται με χροσΔήκη στις
χρ-χάσεις τρε:;. τουλάχιστον χλήρεις εργάσιμες ημέρες xptv _
αχό τη συζήτηση. Ο γραμματέας χρονολογεί την χροσΔήκη
με εχισημείωση.
-ί. Το αντίγραφο της αγωγής,' χον οφείλει να χροσκομίσε:
ο Γκάγων.τοι-χροτάσεις κά·.’-τα αχοδεικτικά και-διαδικαστικά
έγγραφά οχοτελούν τη δικογραφία.-'Οχου η συζήτηση γίνε- ε
ται χροφορικά. ο γραμματέας οφείλει να χροσκομίσε: τη δι
κογραφία στο ’ακροατήριο.."
ε: . ε- » ; ..μ ε ί! .

ΣΧΕΛ10 ΝΟΜΟΓ

3. Μετά την χεράτωση της δίκης οι διάδικο:" οφεΓλονν να
.
ανα/.άίονν
όλα τα σχετικά έγγραφά τοος. () γραμματέα; βε
Τ;οχοχοίηση ε:στάσεων τον Ινώί'.κα ΓΤθλ:τ:κή; Δικονομ'.ας.
βαιώνει-στι;'χροτάσεις'κάΔε διαδίκον ότ: ανέ/.αίε τα έγγρα................··
..
>...Ά:-3σο 1.
· ... ·.
φα "τοά.: Αν νχάρχει σχονδαιός λόγος, ο χρόείρος τον'χολνμε·.· ·■·
- .* ■ ..
ε»..: y..-.εχ »μ:
εο·. ': ,·!'»
. λούς δικ'αστηρίον ή ο δικαστής τον μονομελούς δικάστήριον
Στα άρΔεα 14 χαρ. 2 κα: 16 τον Κώϊ:κά Πολ’.τ'.κή; Δι
εχιτρέχεί στο διάδικο να αναλάβε: ορισμένο έγραφο και χριν
κονομίας (Κ. Πολ.Δ.) . το χοτό των χεντακοσίων χ:λ:άίων
αχό τη·/ χεράτώση'της δίκης. Αν το έγγραφό αυτό είναι ανα
εραχμών. χον έχε: οριστεί με το χ.ϊ.:354/1983. ανξανετα: σε
γκαίο. η ανάληΔη εχιτρεχετα: μόνο αφού κατατεΔει εχ'.κνρω·'· ·
··
1 ··'··:
: ,ν
ένα εχάτομμνρίο δραχμές. ' '*
μένο ητίγραφο. Ο: χροτάσεις χαραμένονν στο αρχείο τον δι
καστηρίου».-·-'·'; *·■ ·' ···* ■·'···" .* · - * * - ·~
·
ΆρΔρο 2. .
1. Η χαράγοαςος 2 τον άρΔρον 115 τον :ϊ:ον Κώί:κα τ^τ:καΔίττατα: ως «4ής;
. '
' '
y - : ·
«2. Η διαδικασία στο ακροατήριο γίνεται κα: χρόςορικά.
Στον χρώτο όαΔμό η χροςορική σνζήτηση είνα: νχοχρεωτική
ενώχ:ον τον μονομελούς‘χρωτοδικείον και τον ε:ρήνοί:χεΤον
καΔώς κα: στ:ς νχοΔέσε:; χον εκϊ:κά7ρντα: κατά τη· διαδικα
σία της εκούσιας δ:κα:οδοσίας».''" -i;-' ·· * . ε-·:· αχ
2. Η χαράγρα^ος 3 τον άρΔρον 155..τον Κν Πολ. Δ. ετντ:χαΔίστατσι ωςεξης: - - ·ν;... .. < t ν ;..
Υ
<■3. Ot δίάεικο: δεν οςειλονν να καταΔέσονν χροτάσεις στο
~ ' - ~

r7..,-,r
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ΆρΔρο 5.

. ,

Το άρΔρο 238 τον Κ. Πολ. Δ. .καταργειται.
-Γ : ">":·* -

:·***· ΆρΔρο 6.

r

" '
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Το άρΔρο 239 τον Κ. Πολ. Δ. αντικαΔιστατα: .»; εΞή;:
«1. Ο διάδικο; χον δεν κατέΔεσε εμχρόΔεσμα τις χροτά- .
σεις τον δικαιούται, μια μόνο φορά, να εμφανιστεί κατά τη
συζήτηση κα: να ζητήσει χροφορικά ανατολή λόγω σοβαρού
κωλύματος χον δικαιολογεί τη μη εμχρόΔεσμη κατάΔεση των
χροτάσεών τον. II .συζήτηση αναβάλλεται μόνο αν το κώλυμα
χιΔανολογηΔεί. Η αναβολή γίνεται ·χε εχισημείωση ττο χινά- .

