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«Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012»
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ περιλαµβάνει, όπως διαµορφώθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης, ένα άρθρο Μόνο.
Με την παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος
21 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής», προς τον σκοπό της µετάθεσης της έναρξης ισχύος διατάξεων
του εν λόγω νόµου σε χρονικό σηµείο πέραν της έναρξης του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή πέραν της, κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1756/1988, 16ης
Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους 2012.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι θα ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2013 οι διατάξεις άρθρων του ν. 4055/2012 περί µεταφοράς στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία αρµοδιοτήτων που ανήκουν στα Πρωτοδικεία και αφορούν:
α. τον διορισµό προσωρινής διοίκησης και εκκαθαριστών νοµικού προσώπου, καθώς και τη σύσταση νοµικού προσώπου (αντικατάσταση των άρθρων
69, 73, και 81 έως 83 του Αστικού Κώδικα (εφεξής ΑΚ), και 787 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (εφεξής ΚΠολΔ), αντιστοίχως,
β. τη δηµοσίευση διαθήκης και την παροχή κληρονοµητηρίου (αντικατάσταση των άρθρων 1769-1774, 1776 του ΑΚ, 807-810 του ΚΠολΔ και 1956,
1958-1961 του ΑΚ, 819, 820, 823 του ΚΠολΔ, αντιστοίχως) και
γ. εν γένει υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία της «εκούσιας δικαιοδοσίας», όπως αυτή διέπεται από τα άρθρα 741 έως 781 του
ΚΠολΔ (άρθρα 17 και 20 του ν. 4055/2012).
Αντιθέτως, διατηρούν, ως χρονική αφετηρία ισχύος, την έναρξη του νέου
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δικαστικού έτους οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4055/2012 που αφορούν:
α. τη δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων και υποβολής των σχετικών εγγράφων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων µε ηλεκτρονικά µέσα (άρθρο
237 παρ. 7 του ΚΠολΔ),
β. τη δυνατότητα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων µε φωνοληψία (άρθρο 256 παρ. 3 του ΚΠολΔ), και
γ. επί αποχής των δικηγόρων, την υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης υποθέσεων. Κατά το άρθρο 241 παρ. 1 του ΚΠολΔ, η δικάσιµος ανακοινώνεται αµέσως από το δικαστήριο, προσδιοριζόµενη εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερών, άλλως προσδιορίζεται σε ηµεροµηνία που ανακοινώνει το δικαστήριο σε άλλη εµβόλιµη δικάσιµο.
Με την παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159). Δεδοµένου
ότι η προς ψήφιση διάταξη αναφέρεται στον ν. 4076/2012, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο, για λόγους ακριβολογίας, να προστεθεί στον τίτλο του Νσχ
η φράση «και άλλες διατάξεις» ή η φράση «– Διαγραφή διάταξης του ν.
4076/2012».
Τέλος, µε την παρ. 3 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του προτεινόµενου
Νσχ.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2012
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