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ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Αξιοσημείωτες μεταβολές στον Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας φέρνει το Σχέδιο Νόμου για την αλλαγή

του. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το

προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην

ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του συστήματος

απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας.  Ο σκοπός

αυτός θα επιτευχθεί μέσω της εύρυθμης λειτουργίας

της πολιτικής δίκης με την εφαρμογή και χρήση των

σύγχρονων τεχνολογιών. Εξαίρεση στην νομοθετική

ρύθμιση δε θα μπορούσε να αποτελεί η λήψη

ένορκων βεβαιώσεων, όπου το προτεινόμενο Σχέδιο

Νόμου μετριάζει  σε ένα βαθμό τις αυστηρές

διατυπώσεις τις οποίες υιοθετεί  ο ισχύον ΚΠολΔ.

Ειδικότερα, οι  αλλαγές που επέρχονται κινούνται

προς τρεις κατευθύνσεις.

Η  λήψη ένορκων βεβαιώσεων αποτελεί,

αναμφίβολα, ένα συχνά απαντώμενο στην πράξη

αποδεικτικό μέσο που, μεταξύ άλλων, αντικαθιστά

την απόδειξη με μάρτυρες ειδικά στις διαδικασίες

που δεν περιλαμβάνουν προφορική ανάπτυξη

ισχυρισμών και ακροαματική διαδικασία εν γένει.

Ρυθμίζεται στα άρθρα 421 επ.  του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας και αντιμετωπίζεται νομολογιακά με

ιδιαίτερη προσοχή, ενώ οι σχετικές διατάξεις

εφαρμόζονται κατ΄ αρχήν αυστηρά.



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΘΡΟΥ 421 
Πρώτον, τροποποιείται το άρθρο 421 που προβλέπει

τα όργανα λήψης  των ενόρκων βεβαιώσεων  που

προορίζονται για δικαστική χρήση και για πρώτη

φορά καθιερώνεται στον ΚΠολΔ η δυνατότητα

λήψης τους  ενώπιον δικηγόρου ,  παράλληλα με τη

δυνατότητα που υπάρχει μέχρι τώρα να δίνεται

ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου. Εναργές

είναι ότι  η ένορκη βεβαίωση, που λαμβάνεται

ενώπιον δικηγόρου, δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον

των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Δεύτερον, περιορίζεται ο ανώτατος συνολικός

αριθμός των ένορκων βεβαιώσεων ανά διάδικο. Πιο

συγκεκριμένα, από πέντε (5) για τις προτάσεις και

τρεις (3)  για την προσθήκη που προβλέπει το ισχύον

δίκαιο,  το προτεινόμενο Σχέδιο νόμου μειώνει των

ανώτατο αριθμό των ενόρκων βεβαιώσεων σε τρεις

(3) και δύο (2) αντίστοιχα (άρθρο 422 παρ. 3

ΚΠολΔ).  Δικαιολογητική βάση της ρύθμισης,

σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου,

αποτελεί το γεγονός ότι  η προισχύσασα ρύθμιση

κρίνεται υπερβολική για τη δυνατότητα

σχηματισμού της δικανικής πεποίθησης του

δικαστηρίου. 



ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ

 δεν έχει  γίνει  εμπρόθεσμη κλήση του αντιδίκου

 δίδεται ενώπιον άλλου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 421

όργανα ή σε διαφορετικό τόπο, ημέρα και ώρα από αυτήν που

αναφέρεται στην κλήση

η κλήση δεν αναφέρει το ονοματεπώνυμο του μάρτυρα, την

αγωγή, το ένδικο βοήθημα ή μέσο, που αφορά η βεβαίωση, τον

τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα δοθεί

όταν παραβιάζεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 421. Ένορκη

βεβαίωση κατά παράβαση των λοιπών διατάξεων λαμβάνεται

υπόψη, εκτός αν συντρέχει δικονομική βλάβη του αντιδίκου.» Η

πρακτική σημασία της διάταξης έγκειται στο γεγονός ότι

δευτερεύουσες πληροφορίες (πχ.  επάγγελμα ενόρκως

βεβαιώσαντος),  δεν οδηγούν άνευ ετέρου σε ανυπόστατο της

ένορκης βεβαίωσης αλλά απαιτείται επιπροσθέτως η συνδρομή

δικονομικής βλάβης του αντιδίκου.

Τέλος,  σημαντικότατη είναι η μεταβολή που επέρχεται στο άρθρο

424 που προβλέπει τη δικονομική συνέπεια των ένορκων

βεβαιώσεων που έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του

ΚΠολΔ. Υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οποιαδήποτε,  έστω και

επουσιώδης,  παράλειψη της ένορκης βεβαίωσης οδηγεί στη μη

λήψη της υπόψη  από το Δικαστήριο.  

Ο νομοθέτης έκρινε ότι  η ισχύουσα ρύθμιση είναι δυσανάλογη με

τον επιδιωκόμενο σκοπό της ασφάλειας ως προς την ταυτότητα του

ενόρκως βεβαιώσαντος και στερεί από τους διαδίκους ένα

σημαντικό αποδεικτικό μέσο για κάποιο επουσιώδες διαδικαστικό

σφάλμα. Μετριάζοντας,  συνεπώς, αυτή τη δικονομική ανακολουθία

η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι  «Ένορκη βεβαίωση σε δίκη για την

οποία δίδεται δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε για συναγωγή

δικαστικών τεκμηρίων, όταν:


