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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθµὸν 2.θ´.ΒΓ´ τῆς 15/28-10-2003 ἀποφάσεώς
της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀνέθεσεν εἰς ἡµᾶς τὴν
σύνταξιν Κανονισµοῦ Λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἀναλαβόντες τὸ
ἔργον τοῦτο προεκρίναµε τὸν διαχωρισµὸν τοῦ Κανονισµοῦ
Λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τρία µέρη, ἢ µᾶλλον τρεῖς
διαφορετικοὺς κανονισµοὺς ἤτοι εἰς :
α) Κανονισµὸν Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
β) Κανονισµὸν Ἐκλογῆς Ἐπισκόπων.
γ) Κανονισµὸν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων.
Εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ἱ.Συνόδου εὑρίσκετο τὸ σύνολον τῶν
σχεδίων κανονισµοῦ λειτουργίας καὶ καταστατικῶν χαρτῶν, τὰ ὁποῖα
εἶχον κατὰ καιροὺς ὑποβληθῆ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον κατὰ τὴν
τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν. Ἀξιολογῶν τοῦτο τὸ ὑλικόν, ἤδη
κατηρτίσθη ὁ Κανονισµὸς Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος
καταλλήλως τροποποιηθεὶς διὰ συζητήσεως, ἐνεκρίθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου διὰ τῆς ὑπ΄ ἀριθµὸν 1.ι´.ΒΔ´ τῆς 3/16-12-2004 ἀποφάσεως.
Ἐν συνεχείᾳ, τὴν 21-7/3-8-2005 ὑπεβάλαµεν ὑπ’ ὄψιν τῶν
Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὸ Προσχέδιον Κανονισµοῦ
Ἐκκλησιαστικῆ Δικαιοσύνης. Κατὰ τὴν σύνταξιν τούτου τοῦ σχεδίου
ἐβασίσθηµεν κυρίως εἰς τὸ ὑποβληθέν (καὶ µηδέποτε ἐγκριθὲν)
προσχέδιον ὑπὸ τοῦ τότε Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυµίου,
ἀποτελουµένου ἐξ 69 σελίδων.
Ἐλάβοµεν δὲ ὑπ’ ὄψιν καὶ τὰ σχετικὰ κεφάλαια περὶ
ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων τῶν διαφόρων σχεδίων κανονισµῶν καὶ
καταστατικῶν χαρτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπεβλήθησαν κατὰ καιροὺς εἰς τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον, µάλιστα δὲ τοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Ἀχαΐας κ. Καλλινίκου, ὑποβληθέντος τὸ 1998 καὶ δι’ ὀλίγους µήνας
ἰσχύσαντος Καταστατικοῦ Χάρτου.
Τὸ ὑπὸ τοῦ κ. Εὐθυµίου Ὀρφανοῦ ὑποβληθὲν σχέδιον, εἶναι τὸ
µόνον, τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ
Δικαστήρια καὶ εἶναι τὸ ἀναλυτικώτερον. Κατηρτίσθη δέ, ὡς
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πληροφορούµεθα, ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου εἰς
τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήµιον τῆς Θεσσαλονίκης κ. Παπαστάθη,
στενοῦ φίλου τοῦ κ. Εὐθυµίου Ὀρφανοῦ.
Ὁ τοιοῦτος, λοιπόν, κανονισµὸς ἐν πολλοῖς ἐξέκλινε τῶν Ἱερῶν
Κανόνων καὶ δικαίως δὲν ἐνεκρίθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Συγκεκριµένως, ἐνάντια εἰς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες εἶναι τὰ κάτωθι σηµεῖα:
α) Ὁ τρόπος συνθέσεως τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.
β) Ἡ ἔννοια τῆς παραγραφῆς κανονικοῦ παραπτώµατος (Ἄρθρον 66).
γ) Ἡ ἔννοια τῆς ἀναστολῆς ἐκτελέσεως τῆς ποινῆς (Ἄρθρον 63, §5,
6).
Ἐξ αὐτῶν, τὸ µὲν πρῶτον διεµορφώσαµε καταλλήλως, ὥστε νὰ
συµφωνῇ µὲ τοὺς Ἱ. Κανόνας, τὰ δὲ λοιπὰ ἀφῃρέσαµεν ἐντελῶς.
Κατὰ τὴν ἀντιπαραβολὴν τῶν διαφόρων κανονισµῶν προκύπτει,
ὅτι τὸ πλέον ἀντικρουόµενον θέµα, ἦτο ἡ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν
Δικαστηρίων. Ὁ κανονισµὸς Παπαστάθη-Ὀρφανοῦ περιλαµβάνει
Τριµελὲς Πρωτοβάθµιον διὰ Ἱερεῖς καὶ κατωτέρω Συνοδικὸν
Δικαστήριον καί Πενταµελὲς Δευτεροβάθµιον µὲ δυνατότητα ἐπιβολῆς
καθαιρέσεως.
Διὰ τὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια δι’ Ἀρχιερεῖς περιλαµβάνει τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον, ὡς Πρωτοβάθµιον, καὶ µὶα Δεκατριµελῆ Σύνοδον, ὡς
Δευτεροβάθµιον.
Ἀκόµη, χαρακτηρίζει τὴν Ἱερὰν Σύνοδον µὲ πλήρη σύνθεσιν, ὡς
τὸ ἀνώτερον ἀκυρωτικόν-ἀναθεωρητικὸν Δικαστήριον, ὡς καὶ
συµβούλιον ἀπονοµῆς χάριτος.
Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες (καί ὁ Καταστατικὸς ὁ ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου Ἀχαΐας κ. Καλλινίκου καταρτισθεὶς) διαλαµβάνουν ἐν
προκειµένῳ, ὅτι ὁ Διάκονος κρίνεται ἀπὸ τρεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ τὸν
Μητροπολίτην του, ὁ Πρεσβύτερος ἀπὸ ἕξι καὶ τὸν Μητροπολίτην του
(σύνολον ἑπτά) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος ἀπὸ δώδεκα, ἢ ἐὰν εἶναι δυνατόν,
ὅλους τοὺς λοιποὺς Ἀρχιερεῖς1.
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, προετείναµε τὴν σύστασιν:

1

Βλ. ιβ´-12 καὶ κη´ - 20 τῆς ἐν Καρθαγένῃ καὶ β´ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει.
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α) Τριµελοῦς (ἢ τετραµελοῦς) Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
(διὰ Διακόνους καὶ κατωτέρω).
β) Ἑξαµελοῦς (ἢ ἑπταµελοῦς) Πρωτοβαθµίου Συνοδικοῦ
Δικαστηρίου διὰ Πρεσβυτέρους (ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ὁ ἀριθµός
τῶν µελῶν της Ἱερᾶς Συνόδου ἀποτελεῖται ἀπὸ τόσους Ἀρχιερεῖς,
ὥστε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ συνεδριάζῃ νοµίµως µὲ ἀπαρτίαν οὐχὶ
ὀλιγωτέραν τῶν ἕξ Ἀρχιερέων).
γ) Δευτεροβαθµίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου διὰ Πρεσβυτέρους
καὶ κατωτέρῳ, τὸ ὁποῖον συγκροτεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας,
συνεδριάζουσα ἐν νοµίµῳ ἀπαρτία.
δ) Πρωτοβαθµίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου δι’ Ἀρχιερεῖς. Συγκροτεῖται ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον συνεδριάζουσαν ἐν νοµίµῳ ἀπαρτία.
ε) Δευτεροβαθµίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου δι’ Ἀρχιερεῖς. Συγκροτεῖται ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας, συνεδριάζουσαν ἐν
πλήρει (κατὰ τὸ δυνατὸν) ἀπαρτίαν.
Ἐπίσης, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶναι ἁρµοδία διὰ τὴν ἀναθεώρησιν ἢ
ἀναψηλάφισιν2 µιᾶς δίκης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὴν
ἀπονοµὴν χάριτος ἐν περιπτώσει µεταµελλείας τοῦ καταδικασθέντος
καὶ ὑπὸ ὅρους.
Πάντως, ὀφείλω νὰ ἐκφράσω τὴν διαπίστωσιν, ὅτι ἡ καταδίκη τοῦ
Εὐθυµίου Ὀρφανοῦ εἰς καθαίρεσιν καὶ ἀφορισµὸν τὸ 1995, κρινοµένη
µὲ τὸν κανονισµόν, τὸν ὁποῖον συνέταξεν ὁ ἴδιος, εἶναι δικαιωτάτη,
καθὼς ὁ τοιοῦτος δὲν διαλαµβάνει τὴν τριπλὴν κλήτευσιν τοῦ κατηγορουµένου, ἀλλὰ τὸν ἅπαξ νοµίµως κληθέντα (καὶ µάλιστα ὄχι πρὸ
µηνὸς ἀλλὰ πρὸ δεκαηµέρου) καὶ ἐρηµοδικοῦντα νὰ δικάζηται ἐρήµην.
Ἀκόµη, προβλέπει τὸ νὰ γίνεται δεκτὸς εἰς κατηγορίαν κατὰ κληρικοῦ
καὶ κατήγορος µὴ µέλος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἐὰν εἶναι ὁ παθὼν
ἀπὸ τὸ παράπτωµα ἢ ἄν τὸ παράπτωµα ἀφορᾷ εἰς τὴν ἠθικὴν ὑπόστασιν
τοῦ καταγγελλοµένου! Τοῦτο τὸ σηµεῖον ἀφήσαµεν ὡς εἶχε3,
2

Περὶ ἀναψηλαφήσεως οὐδὲν ἀναφέρει ὁ Παπαστάθης/ Ὀρφανός. Τοῦτο τὸ µέτρον
δὲν προβλέπεται οὔτε ἀπὸ τὴν ἀνάλογον νοµοθεσίαν τῆς Κρατούσης Ἐκκλησία καὶ
θεωρεῖται ἕν ἐκ τῶν µειονεκτηµάτων αὐτῆς. Ἤδη συµπεριλαµβάνεται εἰς τὰς
προτεινοµένας τροποποιήσεις τῆς σχετικῆς νοµοθεσίας, καθώς εἶναι δικαιώτατον ὅταν
προκύψουν νέα στοιχεῖα διὰ µίαν ὑπόθεσιν, αὕτη νὰ ἐπανεξετάζηται.
3
Προσθέσαντες καὶ ἄλλα τινά ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόµενα.
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προσθέσαντες µόνον ὅτι τὸ ἄν θὰ γίνῃ δεκτὸς ἢ ὄχι ὁ κατήγορος εἰς
τὴν περίπτωσιν ταύτην τελῇ ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ ἁρµοδίου Δικαστικοῦ
Συµβουλίου, ἀλλ' ἐτροποποιήσαµε τὴν προθεσµίαν ἐµφανίσεως εἰς τὸ
δικαστήριον ἀπὸ τὸ δεκαήµερον εἰς τὸν ἕνα µῆνα καὶ προσεθέσαµε
τὴν τριπλὴν κλήτευσιν πρὸ τῆς δίκης τοῦ ἐρηµοδικοῦντος. Βεβαίως, τὰ
περὶ τριπλῆς κλητεύσεως, ἀφοροῦν κυρίως ὑποθέσεις Ἀρχιερέων· ὁ δὲ
Ἅγιος Νικόδηµος εἰς τὴν ἑρµηνείαν του ἐπεκτείνει τὴν τριπλὴν
κλήτευσιν εἰς ὅλους, ἔχων πρὸς τοῦτο καὶ τὴν συµφωνίαν τοῦ κη´ τῆς
ἐν Καρθαγένῃ, διὸ καὶ ἐτροποποιήσαµε τὴν σχετικὴν διάταξιν.
Ἡ µέχρι τώρα ἀπουσία ἑνὸς τοιούτου Κανονισµοῦ δηµιουργεῖ
πολλά προβλήµατα εἰς τὸν τρόπον λειτουργίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καθὼς δὲν ὑπάρχει µία σταθερὴ βάσις, διὰ νὰ γνωρίζῃ ὁ
κάθε ἐµπλεκόµενος παράγων πῶς νὰ ἐνεργῇ, δι' ὅ καὶ συνήθως αὐτοσχεδιάζοµεν ἢ ἀκολουθῶµεν κατὰ βούλησιν τὰ ἰσχύοντα εἰς τὴν κρατοῦσαν Ἐκκλησίαν. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες παρέχουν γενικὰς κατευθύνσεις
καὶ ρυθµίζουν τὰ θέµατα περὶ δικαιοδοσίας καὶ συνθέσεως τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων4, περὶ ποίων µαρτύρων νὰ γίνωνται δεκταὶ αἱ
µαρτυρίαι5, περὶ κλήσεως καὶ ἀπολογίας τοῦ Κατηγορουµένου6, περὶ
αἱρετῶν κριτῶν7 (ἤτοι δυνατότητος ἐξαιρέσεως δικαστῶν), περὶ δηλώσεως ταυτοπαθείας ὑπό τοῦ κατηγόρου, περί ἐκκλήτου8 (προσφυγῆς εἰς
ἀνώτερον κριτήριον, ἐφέσεως), καὶ ἄλλα τινά, τὰ ὁποῖα ὅπου δὲν ὑπῆρχον προσεθέσαµεν ἢ ἐτροποποιήσαµεν ἀναλόγως.
Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὁ παρὼν Κανονισµὸς περιλαµβάνει πολύ περισσότερα ἀπ' ὅτι προβλέπουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως
φαίνεται πολύπλοκος καὶ πολυσύνθετος. Ἡµεῖς ἀφῃρέσαµε µόνον ὅ,τι
κατὰ τὴν γνώµην µας ἤρχετο εἰς ἀντίθεσιν µὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας
καὶ ἀφήσαµε τὰ λοιπά. Διότι καὶ ἄν δὲν προβλέπωνται, πάντως δὲν
ἀπαγορεύονται, εἶναι δὲ χρήσιµα καὶ βοηθοῦν τὸ ἔργον τῆς ἀπονοµῆς
τῆς δικαιοσύνης. Γράφει σχετικῶς καὶ ὁ Ἅγ. Νικόδηµος: «ὅτι ἐκεῖνο
ὅπου οἱ Κανόνες φανερῶς οὐ γράφουσι, τοῦτο ἐκ τῶν ὁµοίων τοῖς
Κανόσι γεγραµµένον, πρέπει νὰ κρίνεται καὶ νὰ συµπεραίνεται,..., ἢ
4
5
6
7
8

ιβ´, κη´, ρια´ Καρθαγένης, θ´ τῆς Δ´.
οδ´, οε´ Ἁγ. Ἀποστόλων, στ´ τῆς Β´.
οδ´ Ἁγ. Ἀποστόλων, κζ´, κη´ Καρθαγένης.
ιστ´ Καρθαγένης.
ε´ τῆς Α´, στ´ τῆς Β´,θ´ τῆς Δ´, ιστ´ Καρθαγένης.
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καὶ ἐκ τῶν συγγραµµάτων τῶν κατὰ µέρος Πατέρων, ἢ καὶ ἐκ τῆς
διακρίσεως τοῦ ὀρθοῦ λόγου»9. Οἱ Ἱ. Κανόνες, ἐπὶ παραδείγµατι, οὐδὲν
λέγουν περὶ ἀνακριτικῆς διαδικασίας. Ὁ καθεὶς ὅµως ἀντιλαµβάνεται
πόσον διευκολύνει ἡ διαδικασία αὐτή τὴν ἀπονοµὴν τῆς δικαιοσύνης,
διότι κατ' αὐτὴν συλλέγονται καταθέσεις, ἐρευνᾶται ἄν ὑπάρχουν
βάσιµα στοιχεῖα διὰ νὰ σταθῇ µία δίκη, γνωρίζει ἐγκαίρως ὁ κατηγορούµενος τὰς αἰτιάσεις τῶν κατηγόρων του καὶ διευκολύνεται εἰς τὴν
σύνταξιν τῆς ἀπολογίας του. Ἐξυπακούεται δὲ ὅτι καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες,
ἄν καὶ δὲν ἐθεσµοθέτησαν τυποποιηµένην διαδικασίαν ἀνακρίσεων,
δὲν σηµαίνει ὅτι ἀνεξετάστως προέβαιναν εἰς τὴν ἐκδίκασιν τῶν
ὑποθέσεων. Ἡ κωδικοποίησις τῆς προδικαστικῆς διαδικασίας δὲν
ἀντιτίθεται εἰς τοὺς Κανόνας καὶ διευκολύνει κατὰ πολύ τὸ ἔργον τῶν
Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναλαµβάνουν καθήκοντα Ἀνακριτοῦ, ἀλλὰ καὶ
ἅπαντας τοὺς ἐµπλεκοµένους εἰς τὴν διαδικασίαν. Ὅµως -κατὰ τὴν
κρίσιν µας- ὑπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας δύναται νὰ
προχωρήσῃ ἀµέσως ἡ ἐκδίκασις µιᾶς ὑποθέσεως, ἄνευ προδικασίας.
Τοῦτο κρίνεται εὔλογον εἰς τὰς περιπτώσεις ἀποσχίσεως δι' ἐγγράφου
ἀποκηρύξεως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην τὸ
ἔγγραφον τῆς ἀποκηρύξεως εἶναι ὁµολογία τῆς ἐνοχῆς καὶ
ταυτοχρόνως τῆς ἀµετανοησίας τοῦ κατηγορουµένου. Διὰ τοῦτο δὲν
νοµίζοµεν ὅτι χρειάζεται προδικασία διὰ τὴν συλλογήν στοιχείων10.
Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ «ἔνδικα µέσα». Ὁ ὅρος ἄγνωστος εἰς
τοὺς Ἱερούς Κανόνας (ἐκτὸς τοῦ «ἐκκλήτου»), ἀλλὰ ἡ ἔννοιά του
εὔλογος καὶ δικαία, διότι ὅταν ὑφίσταται κάποιο τυπικὸν πρόβληµα εἰς
µίαν δίκην, δίκαιον εἶναι αὕτη νὰ ἐπανεξετάζηται, ὅπερ καὶ ἐγένετο εἰς
τὸ πρόσφατον παρελθόν ὅταν δύο Ἀρχιερεῖς ἀπεκαταστάθησαν εἰς τὴν
Ἀρχιερωσύνην ἀσκοῦντες τὸ ἔνδικον µέσον τῆς «ἀνακοπῆς
ἐρηµοδικίας»11. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ περὶ ἐνδίκων µέσων ἀφήσαµεν ὡς
εἶχον µὲ µικράς τροποποιήσεις.

9

Ἁγ. Νικοδήµου «Ἱ. Πηδάλιον» ἔκδ. Παπαδηµητρίου, Ὑποσηµ. 3η´ εἰς τὰ «Προλεγόµενα»,
σελ. ιθ´.
10
Ἐνταῦθα ἰχύει τὸ ρητόν: «Λέοντος παρόντος ἴχνη ζητεῖς»;
11
Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι τοῦτο ἔπραξαν ἐκπροθέσµως. Ἀλλὰ ποῖα διάταξις µέχρι τότε
καθώριζε τὴν προθεσµίαν, ἢ µᾶλλον, ποῖα διάταξις προέβλεπε τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ τούτου
τοῦ ἐνδίκου µέσου;
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Τὸ προσχέδιον ἐκεῖνο, µετὰ τὴν διανοµήν αὐτοῦ εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς, ἐµελετήθη κατ’ ἰδίαν ὑφ’ ἑνὸς ἑκάστου καὶ ὅσοι εἶχον προτάσεις
διὰ τροποποιήσεις, ὑπεβαλον αὐτὰς εἰς τὸν συντάξαντα.
Ἡ κυριωτέρα τροποποίησις ἡ ὁποία ἐγένετο, συνίσταται εἰς τὴν
ἀφαίρεσιν τῆς προβλέψεως παραστάσεως συνηγόρων εἰς τὰς ἐκκλησιαστικάς δίκας.
Τὸ τοιοτοτρόπως καταρτισθὲν τελικὸν Σχέδιον ὑποβάλοµεν
πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὴν Δευτέραν, 13/28 Φεβρουαρίου 2006. Γενοµένων δέ τινων ἐπιµέρους διορθώσεων, ἐνεκρίθη ἐν
τέλει ὁµοφώνως ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ τῆς ὑπ ἀριθµ. 2.ς΄.ΒϚ΄
ἀποφάσεως τῆς 12/25 Μαΐου 2006.
Ἡ παροῦσα φωτοτυπικὴ ἔκδοσις ἐπλουτίσθη καὶ µετὰ παρατήµατος ὑποδειγµάτων ὅλων τῶν ἐγγράφων, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀναγκαῖα
διὰ τὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καθὼς καὶ
καταλόγου τῶν Ἱερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς θέµατα
ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης. Ἐν τέλει, προσετέθη καὶ µία σύνοψις τοῦ
ὅλου Κανονισµοῦ (εἰς ἰδιαίτερον τεῦχος).
Κατὰ τὴν ἐφαρµογὴν τοῦ παρόντος, θὰ ἐπισηµανθοῦν τὰ τυχὸν
λάθη καὶ ἀδυναµίες πρὸς µελλοντικὴν διόρθωσιν καὶ βελτίωσιν.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 13/26-6-2006
Ἐν ἐπισκόποις ἐλάχιστος
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος
[Εἰς τὴν παροῦσαν ἔκδοσιν συµπεριελήφθησαν ὅσαι τροποποιήσεις
ἐγένοντο ἐν τῷ µεταξύ (3/16-4-2007, 3/16-7-2009, 4/17 -72012,1/14-9-2014, 3/16-7-2018 καὶ 7/20-12-2018].
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Γ.Ο.Χ.
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ἄρθρον 1ον
Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, λειτουργοῦν τὰ κάτωθι Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια:
1.
i)
ii)
iii)
iv)

2.

Διὰ Πρεσβυτέρους καὶ κατωτέρῳ:
Τὰ Ἐπισκοπικά ἐν ἑκάστῃ Ἐπαρχίᾳ.
Τὸ Κατώτερον Συνοδικόν12.
Τὸ Πρωτοβάθµιον Συνοδικὸν διὰ Πρεσβυτέρους13.
Τὸ Δευτεροβάθµιον Συνοδικὸν διὰ Πρεσβυτέρους
Κατωτέρῳ14.

καὶ

Δι’ Ἀρχιερεῖς:
i) Τὸ Πρωτοβάθµιον Συνοδικὸν δι’ Ἀρχιερεῖς15.
ii) Τὸ Δευτεροβάθµιον Συνοδικὸν δι’ Ἀρχιερεῖς16.

3.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὡς Ἀναθεωρητικὸν Δικαστήριον καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὡς Συµβούλιον ἀπονοµῆς Χάριτος.

12
13
14
15
16

Ἀπὸ 3 ἢ 4 Ἀρχιερεῖς.
Ἀπὸ 6 ἢ 7 Ἀρχιερεῖς.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἐν πλήρει συνθέσει.
1

Ἄρθρον 2ον
Τὰ Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια
1.
Εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν καὶ εἰς ἑκάστην Ἱερὰν Μητρόπολιν λειτουργεῖ ἀνὰ ἕν Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον (Ε.Δ.).
2.
Τὸ Ε.Δ. συγκροτεῖται ἐκ τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου17 καὶ δύο Πρεσβυτέρων τῆς οἰκείας Ἐπαρχίας, ὡς τακτικῶν µελῶν διοριζοµένων ὑπὸ
τοῦ Ἐπισκόπου, ἢ - ἐν ἀνάγκῃ - δύο ὀφφικιούχων κατωτέρων κληρικῶν,
κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Ἐπισκόπου.
3.
Ἡ θητεία τῶν µελῶν εἶναι διετής, δυναµένη νὰ ἀνανεωθῇ.
4.
Τὸν Ἐπίσκοπον ἀπόντα ἢ κωλυόµενον ἀναπληροῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος, ἢ ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος.
Ἄρθρον 3ον
Τὸ Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον
1.
Τὸ Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον (Κ.Σ.Δ.) συγκροτεῖται ἐκ
τριῶν Ἐπισκόπων ὡς τακτικῶν µελῶν ὁριζοµένων ἐκ τοῦ συνόλου τῶν
µελῶν αὐτῆς (πλὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ
διαβιούντων), διὰ Συνοδικῆς ἀποφάσεως κατὰ τὴν τακτικὴν Συνεδρίαν
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ µηνὸς Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, µετὰ δύο ἀναπληρωτῶν. Ἐκτὸς τούτων, εἰς αὐτὸ µετέχει αὐτοδικαίως καὶ ὁ οἰκεῖος
τοῦ κατηγορουµένου Ἐπίσκοπος18, ἐφ΄ ὅσον πρόκειται περὶ ὑποθέσεως
ὑπ’ αὐτοῦ παραπεµφθείσης εἰς τὸ Κ.Σ.Δ..
2. Εἶναι ἁρµόδιον διὰ ὑποθέσεις Διακόνων, Ὑποδιακόνων, Ἀναγνωστῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν, αἱ ὁποῖαι:
i) Λόγῳ σοβαρότητος παραπέµπονται εἰς αὐτὸ ὑπὸ τοῦ Ε.Δ.
καὶ δικάζονται εἰς πρῶτον βαθµόν.
ii) Ἐδικάσθησαν εἰς πρῶτον βαθµὸν εἰς τὸ Ε.Δ. καὶ ἐφεσιβάλλονται εἰς τὸ Κ.Σ.Δ.. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ΔΕΝ µετέ-

17
18

Βλ. κη´ - 20 ἱ. Κανόνα τῆς ἐν Καρθαγένῃ.
Βλ. ιβ´-12 καὶ κη´ - 20 ἱ. Κανόνας τῆς ἐν Καρθαγένῃ.
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χει ὁ µετασχὼν τοῦ Ε.Δ. Ἐπίσκοπος, οὗτινος ἡ ἀπόφασις ἐφεσιβάλλεται.
3.
Πρόεδρος τοῦ Κ.Σ.Δ. εἶναι ὁ ἐκ τῶν συγκροτούντων ἑκάστοτε
αὐτὸ Ἐπισκόπων ἔχων τὰ πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης.
4.
Συνεδριάζει καὶ λαµβάνει ἀποφάσεις ἐγκύρως, παρόντων τουλάχιστον τριῶν Ἐπισκόπων.
Ἄρθρον 4ον
Τὸ Πρωτοβάθµιον διὰ Πρεσβυτέρους
Συνοδικὸν Δικαστήριον
1.
Τὸ Α΄βάθµιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον
(Α΄.Π.Σ.Δ.) συγκροτεῖται ἀπὸ ἕξ Ἐπισκόπους ὡς τακτικὰ µέλη, ὁριζόµενα
τὰ πέντε ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ συνόλου τῶν µελῶν αὐτῆς (πλὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ διαβιούντων) διὰ Συνοδικῆς
ἀποφάσεως κατὰ τὴν τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ µηνὸς
Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, µετά τριῶν ἀναπληρωτῶν. Ἐκτὸς τούτων, εἰς
αὐτὸ µετέχει αὐτοδικαίως ὁ ἑκάστοτε Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου καὶ ὁ οἰκεῖος τοῦ κατηγορουµένου Ἐπίσκοπος19 ἐφ΄ ὅσον πρόκειται περὶ ὑποθέσεως ὑπ’ αὐτοῦ παραπεµφθείσης εἰς τὸ Α΄.Π.Σ.Δ..
2. Εἶναι ἁρµόδιον διὰ ὑποθέσεις Πρεσβυτέρων, αἱ ὁποῖαι:
i) Λόγῳ σοβαρότητος παραπέµπονται εἰς αὐτὸ ὑπὸ τοῦ Ε.Δ.,
καὶ δικάζονται εἰς πρῶτον βαθµόν.
ii) Ἐδικάσθησαν εἰς πρῶτον βαθµόν εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον καὶ ἐφεσιβάλλονται εἰς τὸ Α΄.Π.Σ.Δ.. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ΔΕΝ µετέχει ὁ µετασχὼν τοῦ Ε.Δ. Ἐπίσκοπος, οὗτινος ἡ ἀπόφασις ἐφεσιβάλλεται.
3.
Πρόεδρος τοῦ Α΄.Π.Σ.Δ. εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀντιπρόεδρος τῆς Ι.Σ.
ἢ, τούτου κωλυοµένου, ὁ ἐκ τῶν συγκροτούντων ἑκάστοτε αὐτὸ Ἐπισκόπων ἔχων τὰ πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης.

19

Βλ. ιβ´-12 καὶ κη´ - 20 ἱ. Κανόνας τῆς ἐν Καρθαγένῃ.

3

4.
Συνεδριάζει καὶ λαµβάνει ἀποφάσεις ἐγκύρως, παρόντων τουλάχιστον ἕξ Ἐπισκόπων.
5.
Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν ὁ ἀριθµὸς τῶν µελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
εἶναι ἴσος ἢ κατώτερος τῶν ὀκτώ20, τὸ Α΄.Π.Σ.Δ. ἀποτελεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐν νοµίµῳ ἀπαρτίᾳ συνεδριάζουσα (ἄρθρ. 5, §α Κανονισµοῦ Συνεδριάσεων Ι.Σ.) καὶ προεδρευοµένη ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἢ τούτου
κωλυοµένου ὑπὸ τοῦ Ἀντιπροέδρου ἢ τοῦ ἔχοντος τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως.
Ἄρθρον 5ον
Τὸ Δευτεροβάθµιον διὰ Πρεσβυτέρους καὶ Κατωτέρῳ
Συνοδικὸν Δικαστήριον
1.
Τὸ Β΄βάθµιον διὰ Πρεσβυτέρους καὶ Κατωτέρῳ Συνοδικὸν Δικαστήριον (Β΄.Π.Σ.Δ.) συγκροτεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἐν νοµίµῳ ἀπαρτίᾳ συνεδριάζουσα (ἄρθρ. 5, §α Κανονισµοῦ Συνεδριάσεων
Ι.Σ.) καὶ προεδρευοµένη ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἢ τούτου κωλυωµένου
ὑπὸ τοῦ Ἀντιπροέδρου ἢ τοῦ ἔχοντος τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως.
2.
Εἶναι ἁρµόδιον διὰ ὑποθέσεις Πρεσβυτέρων, αἱ ὁποῖαι ἐδικάσθησαν εἰς πρῶτον βαθµὸν εἰς τὸ Α΄.Π.Σ.Δ. καὶ ἐφεσιβάλλονται εἰς τὸ
Β΄.Π.Σ.Δ., ἢ Διακόνων καὶ κατωτέρῳ, αἱ ὁποῖαι ἐδικάσθησαν εἰς πρῶτον
βαθµὸν εἰς τὸ Κ.Σ.Δ. καὶ ἐφεσιβάλλονται εἰς αὐτό.
Ἄρθρον 6ον
Τὸ Πρωτοβάθµιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς
Συνοδικὸν Δικαστήριον
1.
Τὸ Α΄βάθµιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς Συνοδικὸν Δικαστήριον (Α΄.Α.Σ.Δ.)
ἀποτελεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐν νοµίµῳ ἀπαρτίᾳ συνεδριάζουσα (ἄρθρ. 5,
§α Κανονισµοῦ Συνεδριάσεων Ι.Σ.), ἐκτὸς τῶν νοµίµως ἐξαιρουµένων
καὶ προεδρευοµένη ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἢ τούτου κωλυωµένου ὑπὸ
τοῦ Ἀντιπροέδρου ἢ τοῦ ἔχοντος τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως.
20

Ἀρχιεπίσκοπος + 7 τακτικὰ µέλη.
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2.
Ἡ Ι.Σ. ὡς Α΄.Α.Σ.Δ., συνεδριάζει ἐν εἰδικῇ πρὸς τοῦτο συνεδρία,
ἔχουσα ὡς ἀποκλειστικὸν θέµα τὴν δίκην.
3.
Συνοδικὸς Ἀρχιερεὺς ἀδικαιολογήτως µὴ µετέχων τῆς συνθέσεως τοῦ δικαστηρίου τούτου, τιµωρεῖται δι᾽ ἀπωλείας τῆς ἰδιότητος τοῦ
Συνοδικοῦ µέλους, µέχρις ἑνὸς ἑξαµήνου ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου.
Ἄρθρον 7ον
Τὸ Δευτεροβάθµιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς
Συνοδικὸν Δικαστήριον
1.
Τὸ Β΄βάθµιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς Συνοδικὸν Δικαστήριον (Β΄.Α.Σ.Δ.) ἀποτελεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, παρόντων εἰ δυνατὸν ἁπάντων τῶν µελῶν αὐτῆς, ἐκτὸς τῶν νοµίµως ἐξαιρουµένων καὶ προεδρευοµένη ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἢ τούτου κωλυοµένου ἢ ἐξαιρουµένου, ὑπὸ τοῦ Ἀντιπροέδρου ἢ τοῦ ἔχοντος τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, ἔστω καὶ ἄν ἀποτελῆται ἀπὸ ὀλιγώτερα τῶν δώδεκα µελῶν21.
2.
Ἡ Ι.Σ.Ι. ὡς Β΄.Α.Σ.Δ., συνεδριάζει ἐν εἰδικῇ πρὸς τοῦτο συνεδρίαν
ἔχουσα ὡς ἀποκλειστικὸν θέµα τὴν δίκην.
3.
Συνοδικὸς Ἀρχιερεὺς ἀδικαιολογήτως µὴ µετέχων τῆς συνθέσεως τοῦ δικαστηρίου τούτου, τιµωρεῖται δι᾽ ἀπωλείας τῆς ἰδιότητος τοῦ
Συνοδικοῦ µέλους µέχρις ἑνὸς ἔτους ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ δίκη διεξάγεται κανονικῶς.
4.
Ἐν περιπτώσει δεδικαιολογηµένης ἀπουσίας τινῶν ἐκ τῶν Συνοδικῶν Μελῶν καὶ παρόντος τοῦ Κατηγορουµένου, ἐὰν οὗτος ἐπιθυµῇ
τὴν διεξαγωγὴν τῆς δίκης, αὕτη διεξάγεται κανονικῶς. Εἰδάλλως, ἀναβάλλεται διὰ τουλάχιστον ἕνα µῆνα. Ἐὰν καὶ πάλιν ὑπάρξῃ παροµοία
περίπτωσις, ἀναβάλλεται εἰσέτι δι᾽ ἕνα µῆνα. Τὴν τρίτην φοράν, ἡ δίκη
διεξάγεται κανονικῶς ἀρκεῖ νὰ εἶναι παρόντες τουλάχιστον τὸ ἥµισυ
τοῦ ἀριθµοῦ τῶν Συνοδικῶν Μελῶν (ἐκτὸς τῶν νοµίµως ἐξαιρουµένων).
21

Βλ. β´ ἱ. Κανόνα τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει.
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Ἄρθρον 8ον
Πρόσκλησις Μελῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων
Ὁ Πρόεδρος ἑκάστου Δικαστηρίου καλεῖ ἐγγράφως τὰ µέλη αὐτοῦ ἕνα µῆνα τουλάχιστον πρὸ τῆς ἡµεροµηνίας διενεργείας πάσης διαδικαστικῆς πράξεως ἢ ἐνάρξεως τῆς δίκης.
Ἄρθρον 9ον
Ἡ Συµµετοχὴ εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια
1.
Ἡ συµµετοχὴ πάντων τῶν ὁρισθέντων µελῶν εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον εἶναι ὑποχρεωτική.
2.
Οἱ κληθέντες Ἀρχιερεῖς καὶ Πρεσβύτεροι διὰ τὴν συγκρότησιν ὴ
τὴν συµπλήρωσιν τῆς συνθέσεως τῶν Δικαστηρίων καὶ κωλυώµενοι
προς τοῦτο, δέον ὅπως γνωρίσουν τὸ κώλυµά των εἰς τὸν Πρόεδρον
τοῦ Δικαστηρίου ἐντὸς πέντε ἡµερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς κλήσεως, ἢ
ἐν περιπτώσει ἐκτάκτου προβλήµατος ὑγείας, εὐθὺς ὡς τοῦτο ἤθελε ἀνακύψει. Μὴ ἐνηµεροῦντες τὸν Πρόεδρον ἐντὸς τῆς προθεσµίας αὐτῆς,
ὑπόκεινται εἰς ἔκτισιν ἐπιτιµίου ἐπιβαλλοµένου εἰς µὲν τοὺς ἐξ αὐτῶν
Ἀρχιερεῖς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς δὲ τοὺς Πρεσβυτέρους ὑπὸ τοῦ
Προϊσταµένου των Ἐπισκόπου, ἐπιφυλασσοµένης διὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς
τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 6 § 3 καὶ τοῦ ἄρθρου 7 § 3 τοῦ παρόντος
κανονισµοῦ.
3.
Νόµιµος λόγος διὰ τὴν µὴ προσέλευσιν τῶν µελῶν τοῦ Δικαστηρίου εἶναι:
i) Ἀσθένεια πιστοποιουµένη διὰ βεβαιώσεως ἰατροῦ.
ii) ἔκτακτοι καὶ συγχρόνως ἐπείγουσαι ἀνάγκαι ἐκκλησιαστικῆς ἢ οἰκογενειακῆς φύσεως ἐκτιµώµεναι ὑπὸ τῆς Ι.Σ.
6

iii)

Λόγοι ἀποκλεισµοῦ καὶ αὐτοεξαιρέσεως τῶν ἄρθρων 12
καὶ 16 τοῦ παρόντος, µὴ ὄντες γνωστοὶ εἰς τὸν Πρόεδρον
τοῦ Δικαστηρίου.

Ἄρθρον 10ον
Προσωπικόν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων
1.
Τὸ προσωπικὸν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων ἀπαρτίζεται ἐκ
τοῦ Γραµµατέως καὶ, ἐὰν κριθῇ ἀναγκαῖον, τοῦ Συνδέσµου22.
2.

Χρέη Γραµµατέως ἀσκεῖ:
i) Εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον ὁ Γραµµατεύς τῆς Μητροπόλεως ἢ Κληρικὸς ὁριζόµενος ἑκαστοτε ὑπὸ τοῦ οἰκείου
Ἐπισκόπου.
ii) Εἰς τὰ λοιπὰ Δικαστήρια ὁ Γραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
ἢ Κληρικὸς ὁριζόµενος ὑπ᾽ αὐτῆς.

3.

Χρέη Συνδέσµου ἀσκεῖ:
i) Εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον κατώτερος Κληρικὸς τῆς
Μητροπόλεως (Ἀναγνώστης Ὑποδιάκονος ὴ Μοναχός) ἢ
λαϊκὸς, ὁριζόµενος ἑκαστοτε ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου.
ii) Εἰς τὰ λοιπὰ Δικαστήρια κατώτερος Κληρικὸς ἢ λαϊκὸς ὁριζόµενος ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἄρθρον 11ον
Τόπος συνεδριάσεων
Τὰ Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια συνεδριάζουν εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς οἰκείας Μητροπόλεως. Τὰ λοιπὰ Δικαστήρια εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
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Ἤτοι Κλητῆρος. Εἶναι ὁ καλὼν τοὺς Μάρτυρας νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ
Δικαστηρίου.
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Ἄρθρον 12ον
Ἀποκλεισµὸς Μελῶν τοῦ Δικαστηρίου
Ἡ συµµετοχὴ εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν Δικαστήριον ὡς Προέδρου,
Μέλους, Γραµµατέως, ὡς καὶ ἡ ἀνάληψις ἔργων Ἀνακριτοῦ ἢ Γραµµατέως του δὲν ἐπιτρέπεται εἰς ὅσους:
i) Εἶναι ὑπόδικοι εἰς αὐτὴν ἢ ἑτέραν ἐκκρεµῆ ὑπόθεσιν.
ii) Τυγχάνουν παθόντες ἐκ τοῦ δικαζοµένου παραπτώµατος.
iii) Συνδέονται µὲ τὸν Κατηγορούµενον ἢ τὸν παθόντα διὰ
δεσµῶν συγγενείας ἐξ αἵµατος κατ᾽ ευθείαν µὲν γραµµήν
ἀπεριορίστως, ἐκ πλαγίου δὲ µέχρι καὶ τοῦ γ´ βαθµοῦ, ἢ ἐξ
ἀγχιστείας κατ᾽ ευθείαν µὲν γραµµήν ἀπεριορίστως, ἐκ
πλαγίου δὲ µέχρι καὶ τοῦ β´ βαθµοῦ.
iv) Ἐξητάσθησαν ἤδη, ἢ ἐκλήθησαν νὰ ἐξετασθοῦν ὡς µάρτυρες εἰς τὴν ὑπὸ κρίσιν ὑπόθεσιν.

Ἄρθρον 13ον
Λόγοι Ἐξαιρέσεως
1.
Ὁ Κατηγορούµενος δύναται νὰ ζητήσῃ τῆν ἐξαίρεσιν τῶν εἰς τὸ
προηγούµενον ἄρθρον ἀναφεροµένων προσώπων διὰ τοὺς αὐτοὺς
λόγους, ἐὰν τὰ πρόσωπα ταῦτα ἐκλήθησαν νὰ µετάσχουν τοῦ δικαστηρίου.
2.
Ὡσαύτως δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν ἐξαίρεσιν δι᾽ ὑπονοίαν µεροληψίας, προβάλλων ἐγγράφως συγκεκριµµένα περιστατικά δικαιολογοῦντα δυσπιστίαν πρὸς τὸ πρόσωπον, οὗτινος ζητεῖται ἡ ἐξαίρεσις.
3.
Ἡ αἴτησις ἐξαιρέσεως ὑποβάλλεται ἐγγράφως εἰς τὸν Πρόεδρον
τοῦ Δικαστηρίου ἐντὸς πέντε ἡµερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς κλήσεως
πρὸς ἐµφάνισιν ἐνώπιον τοῦ Ἀνακριτοῦ ἢ τοῦ Δικαστηρίου, ἐν ἧ κλήσει
ἀναγράφονται τὰ ὀνόµατα τοῦ Ἀνακριτοῦ καὶ Γραµµατέως του, τοῦ
Προέδρου, τῶν Μελῶν καὶ τοῦ Γραµµατέως τοῦ Δικαστηρίου ἀντιστοίχως.
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4.
Πέραν τῆς προθεσµίας τῆς παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου
πᾶσα αἴτησις τοῦ κατηγορουµένου δι᾽ ἐξαίρεσιν ἀπορρίπτεται ὑπὸ τοῦ
Προέδρου τοῦ Δικαστηρίου, ἐκτὸς ἄν ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ λόγος ἐξαιρέσεως ἀνέκυψεν ἢ περιἦλθεν εἰς γνῶσιν τοῦ Κατηγορουµένου µεταγενεστέρως. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἡ προθεσµία ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως λήγει πέντε ἡµέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης δικασίµου.
5.
Εἰς τὴν αἴτησιν ἀναγράφονται ἀναλυτικῶς τὰ γεγονότα τὰ στηρίζοντα ταύτην, ἄλλως αὕτη ἀπορρίπτεται ὡς ἀπαράδεκτος ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου.
6.
Ἐὰν ὁ Κατηγορούµενος ζητήσῃ τὴν ἐξαίρεσιν πλειόνων τοῦ ἑνός
Δικαστῶν καὶ γίνῃ τοῦτο δεκτὸν ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου, τότε ἡ
περίπτωσις θεωρεῖται ὡς ὑπαγοµένη εἰς τὰς κρίσεις ὑπὸ αἱρετῶν
Κρτῶν, ὁπότε ἡ κρίσις δὲν εἶναι ἐφέσιµος23.

Ἄρθρον 14ον
Ἀποχὴ ἀπὸ τῶνΔικαστικῶν καθηκόντων
Ὁ συµµετέχων τῆς διαδικασίας, οὗτινος ζητεῖται ἡ ἐξαίρεσις ὑπὸ
τοῦ Κατηγορουµένου, καλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Δικαστηρίου νὰ
ἀπαντήσῃ ἐγγράφως καὶ ἐντὸς πέντε ἡµερῶν εἰς τὰ ἐν τῇ αἰτήσει τοῦ
Κατηγορουµένου ἀναφερόµενα. Οὗτος, ὡσαύτως ἀπέχει τῆς ἀσκήσεως
παντὸς ἀνακριτικοῦ ἢ δικαστικοῦ καθήκοντος µέχρι τῆς ἀποφάσεως τοῦ
Δικαστηρίου ἐπὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ Κατηγορουµένου.

Ἄρθρον 15ον
Ἀπόφασις περὶ ἐξαιρέσεως
1.
Διὰ τὴν ἐξαίρεσιν ἀποφασίζει ἠτιολογηµένως τὸ ἁρµόδιον µὲ
τὴν ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως Δικαστήριον εἰς ἰδιαιτέραν διάσκεψιν, εἰς

23

Ἱ. Κανόνες ις´, ρε´, ρλα´ τῆς ἐν Καρθαγένῃ.
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ἥν δὲν µετέχει ὁ περὶ οὗ ἡ αἴτησις, ἀναπληρούµενος ἐνταῦθα ὑπὸ τοῦ
πρώτου κατὰ τὰ πρεσβεῖα ἀναπληρωµατικοῦ µέλους.
2.
Κατὰ τὴν διάσκεψιν δύναται νὰ κληθῇ πρὸς τυχὸν ἀναγκαῖας διευκρινήσεις ὁ Κατηγορούµενος καὶ ὁ καθ᾽ οὗ ἡ αἴτησις.
3.
Ἡ ἀπόφασις τοῦ Δικαστηρίου περὶ ἐξαιρέσεως εἰς οὐδὲν ἔνδικον
µέσον ὑπόκειται.
4.
Γενοµένης δεκτῆς τῆς αἰτήσεως ἐξαιρέσεως, προκειµένου περὶ
Ἀνακριτοῦ ἢ Γραµµατέως του τὸ Δικαστήριον διορίζει νέον τοιοῦτον.
Προκειµένου περὶ Μέλους ἐν γένει Δικαστηρίου, κληροῦται εἶς τῶν ἀναπληρωµατικῶν.
Ἄρθρον 16ον
Αὐτοεξαίρεσις
1.
Δικαστὴς ἢ Ἀνακριτὴς ἢ Γραµµατεύς ἔχων λόγον αὐτοεξαιρέσεως, ὑποβάλλει εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Δικαστηρίου ἀναλυτικὴν αἴτησιν
αὐτοεξαιρέσεως, ἐντὸς πέντε ἡµερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς κλήσεως
πρὸς ἀνάληψιν καθηκόντων.
2.
Τὸ δικαστήριον διασκέπτεται ἐπὶ τῆς αἰτήσεως κατὰ τὰ ἐν τῷ ἄρθρῳ 15 ὁριζόµενα.
3.
Ὁ Ἐπίσκοπος ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου δύναται
νὰ αὐτοεξαιρεθῇ, ἄνευ ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου αὐτοῦ, ἐντὸς πέντε
ἡµερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς κλήσεως πρὸς ἀνάληψιν καθηκόντων ἐπὶ
τῆς συγκεκριµένης ὑποθέσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ἄρθρον 17ον
Ἐπισκοπικά Δικαστήρια
1.
Τὰ Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια εἶναι ἁρµόδια νὰ ἐκδικάζουν τὰ ἐκκλησιαστικά παραπτώµατα τῶν Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Ὑποδιακόνων, Ἀναγνωστῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν:
i) Τοῦ Κλίµατος τῆς οἰκείας Μητροπόλεως καὶ διαπραξάντων
παράπτωµα ὁπουδήποτε τῆς ἡµεδαπῆς ἢ τῆς ἀλλοδαπῆς, καὶ
ii) Τοῦ Κλίµατος οἱασδήποτε ἑτέρας Μητροπόλεως τῶν Γ.Ο.Χ.
ἐν τῇ ἡµεδαπῇ ἢ τῇ ἀλλοδαπῇ, ὡς καὶ πάσης ἑτέρας ἐκκλησίας ἐχούσης κανονικὴν ἑνότητα πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν
Γ.Ο.Χ., κατηγορουµένων διὰ τέλεσιν ἐκκλησιαστικοῦ παραπτώµατος ἐντὸς τῆς περιφερείας τῆς οἰκείας τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου Μητροπόλεως24.
2.
Συντρεχούσης ἁρµοδιότητος πλειόνων Ε.Δ., προτιµᾶται τὸ καλέσαν τὸ πρῶτον τὸν καταγγελόµενον πρὸς ἀνάκρισιν.
3.
Ἐν ἀµφισβητήσει περὶ τὴν ἁρµοδιότητα, ταύτην καθορίζει ἡ Ι.Σ. ἐντὸς µηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως παντὸς ἐνδιαφεροµένου.
4.
Ἐπὶ κατηγορίας διὰ διάπραξιν ἀδικήµατος ἐπισύροντος τὴν ποινὴν
τῆς καθαιρέσεως, ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος ὑποβάλλει ἀναφοράν εἰς τὸ ἁρµόδιον Συνοδικὸν Δικαστήριον πρὸς ἄσκησιν διώξεως.
5.
Τὸ Ε.Δ., κρίνον κατὰ τὴν ἐκδίκασιν ὑποθέσεως τινος ὅτι εἶναι κανονικὴ ἡ ἐπιβολή καθαιρέσεως, κηρύττει ἑαυτὸ ἀναρµόδιον καὶ ὑπο24

Λ.χ. εἷς κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀµερικῆς διαπράττει ἐν Ἑλλάδι κάποιο
παράπτωµα ἁρµοδιότητος Ε.Δ.. Κατ' ἀνάγκην, ἡ ἀνάκρισις καὶ ἡ δίκη πρέπει νὰ γίνῃ ἐν
Ἑλλάδι. Καὶ τὸ ἀντίστροφον.
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βάλλει ἐντὸς πενθηµέρου τὴν ὅλην δικογραφίαν εἰς τὸν Πρόεδρον
τοῦ ἁρµοδίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
6.
Εἰς περίπτωσιν αὐτοεξαιρέσεως ἢ ἐξαιρέσεως τοῦ Ἐπισκόπου ὡς
Προέδρου τοῦ Ε.Δ. ἡ ὑπόθεσις δύναται ἢ νὰ ἐκδικασθῇ εἰς πρῶτον
βαθµόν ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου τούτου τῇ Προεδρίᾳ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
ἢ Πρωτοσυγκελλεύοντος ἢ (ἐὰν εἶναι σύνθετος) νὰ παραπεµφθῇ εἰς τὸ
Κατώτερον Συνοδικόν Δικαστήριον µὲ τριµελῆ σύνθεσιν (ἤτοι ἄνευ τοῦ
ἐξαιρεθέντος ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου)25.

Ἄρθρον 18ον
Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον
Τὸ Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον δικάζει:
i) εἰς πρῶτον µὲν βαθµόν παραπτώµατα Διακόνων ἐπισύροντα τὴν ποινήν τῆς Καθαιρέσεως καὶ ἐν γένει ὅλας τὰ περιπτώσεις αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν Διακόνους καὶ κατωτέρῳ καὶ
λόγῳ σοβαρότητος παραπέµπονται εἰς αὐτό ὑπὸ τοῦ Ε.Δ.,
ii) εἰς δὲ δεύτερον τὰς ἐφέσεις κατὰ τῶν Ἀποφάσεων τῶν
Ε.Δ..

Ἄρθρον 19ον
Πρωτοβάθµιον διὰ Πρεσβυτέρους
Συνοδικόν Δικαστήριον
Τὸ Α´θµιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον δικάζει
εἰς πρῶτον βαθµόν παραπτώµατα Πρεσβυτέρων ἐπισύροντα τὴν ποινήν
τῆς Καθαιρέσεως,

25

Ἠ ἐν λόγω διάταξις τῆς παραγράφου ταύτης προσετέθη ἐξ ὁλοκλήρου ὑφ' ἡµῶν,
ἔχοντες ὑπ' ὄψιν περιπτώσεις εἰς τὰς ὁποίας, ὁ Ἐπιχώριος Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ παθὼν ἐκ τοῦ
παραπτώµατος ἑνὸς Κληρικοῦ (ἢ καὶ λαϊκοῦ). Ὁπότε δὲν δύναται οὗτος «νὰ ἐκδικήσῃ
ἑαυτόν», ἢτοι νὰ αὐτοδικήσῃ (βλ. ρη´- 107 ἱ. Κανόνα τῆς ἐν Καρθαγένῃ).
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Ἄρθρον 20ον
Δευτεροβάθµιον διὰ Πρεσβυτέρους
καὶ Κατωτέρω Συνοδικόν Δικαστήριον
Τὸ Β´θµιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον (ἤτοι ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας) δικάζει τὰς ἐφέσεις κατὰ τῶν εἰς πρῶτον βαθµόν ἐκδιδοµένων ἀποφάσεων τοῦ Κ.Σ.Δ. καὶ τοῦ Α´θµίου
Π.Σ.Δ..
Ἄρθρον 21ον
Πρωτοβάθµιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον
Τὸ Α´θµιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς Συνοδικὸν Δικαστήριον (ἤτοι ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος ) δικάζει τὰ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώµατα τὰ µὴ ἐπισύροντα τὴν
ποινήν τῆς καθαιρέσεως καὶ τελούµενα ὑπὸ Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἢ τῆς Διασπορᾶς, ἐφόσον παραπέµπονται πρὸς αὐτὸ ὑπό τῶν Ἐπαρχιακῶν Συνόδων τῆς Διασπορᾶς.
Ἄρθρον 22ον
Δευτεροβάθµιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς
Συνοδικόν Δικαστήριον
Τὸ Β´θµιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς Συνοδικὸν Δικαστήριον (ἤτοι ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἐν πλήρει ἀπαρτίᾳ) δικάζει:
i) εἰς πρῶτον (καὶ τελευταῖον) βαθµόν παράπτωµα Ἀρχιερέως ἐπισύρον τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσεως, καὶ
ii) εἰς δεύτερον βαθµόν τὰς ἐφέσεις κατὰ τῶν ἀποφάσεων
τοῦ Α´θµίου δι᾽ Ἀρχιερεῖς Σ.Δ..
Ἄρθρον 23ον
Ἁρµοδιότης λόγῳ Συναφείας ὴ Συναιτιότητος
1.
Τὰ συναφῆ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώµατα ἀνακρίνονται καὶ δικάζονται ὑπὸ τοῦ ἁρµοδίου διὰ τὸ βαρύτερον κατὰ τὴν προβλεποµένην ποι13

νήν παράπτωµα Δικαστηρίου. Ἐὰν διὰ τὴν τέλεσιν ἑνὸς τῶν συναφῶν
παραπτωµάτων κατηγορεῖται Ἀρχιερεύς, ἁρµόδιον διὰ τὴν ἐκδίκασιν ὅλων τῶν συναφῶν παραπτωµάτων εἶναι τὸ οἰκεῖον δι’ Ἀρχιερεῖς Δικαστήριον.
2.

Ὡς συναφῆ θεωροῦνται τὰ παραπτώµατα τὰ διαπραττόµενα:
i) ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ προσώπου ταυτοχρόνως, ἢ εἰς διαφόρους
τόπους καὶ χρόνους,
ii) ὑπὸ πολλῶν, συναιτίων ἢ µὴ, εἰς τὸν αὐτὸν τόπον καὶ χρόνον,
iii) ὑπὸ πολλῶν ἐναντίον ἀλλήλων, εἴτε ταυτοχρόνως, εἴτε εἰς
διαφόρους τόπους καὶ χρόνους, καὶ
iv) µὲ σκοπὸν διευκολύνσεως ἢ ἀποκρύψεως, ἑτέρου παραπτώµατος µὴ εἰσέτι δικασθέντος26.

3.
Ἐπὶ συµµετοχῆς πλειόνων προσώπων εἰς τὸ αὐτὸ παράπτωµα, ἁρµόδιον διὰ πάντας τοὺς συµµετόχους εἶναι τὸ ἁρµόδιον µὲ τὴν ἐκδίκασιν τοῦ βαρυτέρου παραπτώµατος. Ἐφόσον ὅµως εἷς ἐκ τῶν συµµετόχων εἶναι Ἀρχιερεύς, ἁρµόδιον εἶναι τὸ οἰκεῖον δι’ Ἀρχιερεῖς Δικαστήριον.

Πιθανὸν λόγω προστασίας τοῦ ἀπορρήτου τῶν µὴ εἰσέτι δικασθέντων παραπτωµάτων,
τὰ ὁποῖα ἐνδέχεται νὰ ἀποδειχθοῦν ἀνυπόστατα.

26
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΙ
Ἄρθρον 24ον
Ἐπιδόσεις
1.
Κατὰ τὴν διαδικασίαν ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων αἱ κλήσεις
(µαρτύρων), κλητεύσεις (κατηγόρων), κλητήρια θεσπίσµατα (Κατηγορουµένων γνωστῆς διαµονῆς), κλητήρια ἐπικρίµατα (Κατηγορουµένων
ἀγνώστου διαµονῆς), ἀποφάσεις καὶ τὰ λοιπὰ ἐπιδοτέα, κατὰ τὸν παρόντα Κανονισµόν, ἔγγραφα τοῦ Δικαστηρίου καὶ τοῦ Ἀνακριτοῦ, ἐπιδίδονται διὰ τοῦ Συνδέσµου (Κλητῆρος) τοῦ Δικαστηρίου, διὰ κληρικοῦ οἱασδήποτε Ἐπαρχίας, ὁριζοµένου ἑκάστοτε ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ ἁρµοδίου Δικαστηρίου, ἢ διὰ Δικαστικοῦ Ἐπιµελητοῦ.
2.
Αἱ κλήσεις τῶν µαρτύρων πρὸς κατάθεσιν εἰς τὸν ἀνακριτὴν ἢ
µαρτυρίαν εἰς τὴν δίκην, δύνανται νὰ ἀποσταλοῦν τηλεγραφικῶς, ταχυδροµικῶς, διὰ τηλεοµοιοτύπου ἤ καὶ διὰ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδροµείου.
3.

Αἱ ἐπιδόσεις πρὸς Ἀρχιερέα γίνονται µέσῳ δύο Ἀρχιερέων27.

4.
Ἡ ἐπίδοσις πραγµατοῦται διὰ τῆς ἐγχειρήσεως τοῦ ἐγγράφου
πρὸς τὸν ἐνδιαφερόµενον προσωπικῶς, ὑπογράφοντα καὶ τὸ σχετικόν
ἐπιδοτήριον, εἰς τὸν τόπον τῆς κατοικίας του ἢ τῆς διαµονῆς του.
5.
Ἐὰν ὁ πρὸς ὅν ἡ ἐπίδοσις εὑρεθῇ ἀπὼν εἰς τὴν ἐπίσκεψίν του µὲ
τὴν ἐπίδοσιν ἁρµοδίου, τότε ὁ ἐντεταλµένος µὲ τὴν ἐπίδοσιν θυροκολλεῖ τὸ ἔγγραφον, συντάσσων σχετικὴν ἔκθεσιν ἐπιδόσεως, ὑπογραφοµένην ὑπὸ τοῦ ἐπιδίδοντος καὶ ἑνὸς µάρτυρος, κατὰ τὴν τάξιν τῶν δικαστικῶν ἐπιµελητῶν.

27

Βλ. Ἱ. Κανόνα οδ΄ Ἀποστολικόν.
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6.
Αἱ ἐπιδόσεις πρὸς πρόσωπα ὑπηρετοῦντα τὰς Ἐνόπλους Δυνάµεις, γίνονται πάντοτε διὰ Δικαστικοῦ Ἐπιµελητοῦ.
7.
Πρὸς πρόσωπα κατοικοῦντα εἰς τὴν ἀλλοδαπήν, ἢ εἰς περιοχὰς
τῆς ἡµεδαπῆς µακρὰν τοῦ τόπου διεξαγωγῆς τῶν ἀνακρίσεων ἢ τῆς δίκης, καθὼς καὶ πρὸς ἀποσχισθέντας κληρικούς, τὸ ἐπιδοτέον ἔγγραφον ἀποστέλλεται τηλεγραφικῶς ἢ διὰ συστηµένης ἐπιστολῆς ἢ διὰ τηλεοµοιοτύπου, ἢ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδροµείου.
8.
Πρὸς πρόσωπα ἀγνώστου διαµονῆς, τὸ ἐπιδοτέον ἔγγραφον
(κλῆσις, ἀπόφασις ἐν περιλήψει κ.λπ.) δηµοσιεύεται εἰς τὸ ἐπίσηµον δηµοσιογραφικὸν ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ἢ εἰς τὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ (ἐὰν
διαθέτῃ γνωστὴν ἠλεκτρονικὴν διεύθυνσιν) διὰ ἠλεκτρονικοῦ
ταχυδροµείου. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν, ἡ δηµοσίευσις τοῦ ἐπιδοτέου ἐγγράφου εἰς τὸ ὡς ἄνω ἔντυπον ἢ εἰς τὸ διαδίκτυον ἰσοδυναµεῖ µὲ νόµιµον ἐπίδοσιν.
Ἄρθρον 25ον
Ἀποδεικτικὸν Ἐπιδόσεως
Ὁ ἐντεταλµένος µὲ τὴν ἐπίδοσιν συντάσσει ἀµέσως εἰς τὸν τόπον τῆς ἐπιδόσεως ἀποδεικτικόν, ἀναγράφων τὴν ὥραν καὶ τὴν ἡµεροµηνίαν τῆς ἐπιδόσεως. Τὸ ἔγγραφον τοῦτο ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ πρὸς
ὅν ἡ ἐπίδοσις. Ἐὰν οὗτος ἀρνηθῇ νὰ παραλάβῃ τὸ ἔγγραφον ἢ νὰ ὑπογράψῃ τὸ ἐπιδοτήριον, ὁ δὲ ἐντεταλµένος µὲ τὴν ἐπιδοσιν θυροκολλεῖ
τὸ ἔγγραφον, συντάσσων σχετικὴν ἔκθεσιν ἐπιδόσεως, ὑπογραφοµένην ὑπό τοῦ ἐπιδίδοντος καὶ ἑνὸς µάρτυρος, κατὰ τὴν τάξιν τῶν δικαστικῶν ἐπιµελητῶν.
Ἄρθρον 26ον
Προθεσµίαι πρὸς Ἐµφάνισιν
1.
Ἡ κλῆσις πρὸς ἐµφάνισιν ἐνώπιον τοῦ ἀνακριτοῦ ἐπιδίδεται δύο
πλήρεις ἡµέρας τουλάχιστον πρὸ τῆς ὁριζοµένης ἡµέρας τῆς ἐµφανίσεως.
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2.
Ἡ κλῆσις δι’ ἐµφάνισιν κατηγορουµένου καὶ µαρτύρων ἐνώπιον
τοῦ δικάζοντος Δικαστηρίου ἐπιδίδεται 30 καὶ 10 ἀνιστοίχως πλήρεις
ἡµέρας τουλάχιστον πρὸ τῆς δικασίµου. Εἰς περιπτώσεις συνεδριάσεων
Δικαστηρίου ἐξ ἀναβολῆς, ἡ κλῆσις κατηγορουµένου καὶ µαρτύρων
ἐπιδίδεται τουλάχιστον 10 ἡµέρας πρὸ τῆς δικασίµου.
3.
Δεκαήµερος προθεσµία ἰσχύει καὶ διὰ τὴν κλῆσιν πραγµατογνώµονος, ὁσάκις κριθῇ ἀναγκαία ἡ ἐµφάνισίς του διὰ διευκρινήσεις.
4.
Ἐὰν οἱ κλητευµένοι ἐνώπιον ἀνακριτοῦ κατοικοῦν ἢ διαµένουν ἐκτὸς τῆς πόλεως, ἔνθα ἑδρεύει ὁ Ἀνακριτής, ἡ προθεσµία παρατείνεται
κατὰ πέντε ἕως δέκα ἡµέρας, ἀναλόγως τῆς ἀποστάσεως. Ἐὰν κατοικοῦν ἢ διαµένουν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἡ προθεσµία πρὸς ἐµφάνισιν ἐνώπιον τοῦ Ἀνακριτοῦ ἢ τοῦ δικάζοντος Δικαστηρίου, δύναται νὰ παραταθῇ ἕως ἑξήκοντα ἡµέρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Ἄρθρον 27ον
Ὑποχρέωσις Ἐµφανίσεως Μαρτύρων
1.
Οἱ κλητευόµενοι Μάρτυρες, ἢ ὅσοι προτείνονται ὑπὸ τοῦ κατηγορουµένου εἰς τὸν Ἀνακριτήν ἢ ἐνώπιον τοῦ δικάζοντος Δικαστηρίου, ὑποχρεοῦνται πρὸς ἐµφάνισιν.
2.
Μὴ ἐµφανιζόµενοι, οἱ κλητευόµενοι Μάρτυρες ὑπόκεινται εἰς ἔκτισιν ἐπιτιµίου ἐπιβαλλοµένου ὑπὸ τοῦ ἐπιχωρίου τοῦ τόπου τῆς κατοικίας των Ἐπισκόπου, πρὸς ὅν ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου καὶ ὁ Ἀνακριτὴς ἀντιστοίχως δέον ὅπως ἀναφέρουν σχετικῶς.
3.
Οἱ Ἀρχιερεῖς, ὡς καὶ ὅσοι ἐκ λόγων ὑγείας δὲν δύνανται νὰ
προσέλθουν εἰς τὸν Ἀνακριτὴν ἢ τὸ Δικαστήριον, ἐξετάζονται ὑπὸ τοῦ
ἀνακριτοῦ εἰς τὴν κατοικίαν των καὶ ἡ κατάθεσίς των ἀναγινώσκεται ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου.
4.
Πρὸς διευκόλυνσιν ὅσων µαρτύρων διαµένουν µακρὰν ἀπὸ τῆν
ἕδραν τοῦ ἑκάστοτε Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου ἢ καθ᾽ οἱονδήποτε
τρόπον κωλυοµένων νὰ παραστοῦν, τὸ Δικαστήριον δύναται νὰ
ἀποδεκτῇ γραπτὰ ὑποµνήµατα ἢ ἐπιστολὰς αὐτῶν ἀντὶ τῆς φυσικῆς
παρουσίας των, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐπιθυµοῦν.
Ἄρθρον 28ον
Πρόσωπα Ἀποκλειόµενα τῆς Μαρτυρίας
Δὲν ἐξετάζονται ὡς Μάρτυρες:
i) οἱ µὴ συµπληρώσαντες τὸ 18ον ἔτος τῆς ἡλικίας των.
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ii)
iii)

iv)
v)

vi)

οἱ καταδικασθέντες ἐπί ψευδορκίᾳ, ἢ ψευδοµαρτυρίᾳ ὑπὸ
ἐκκλησιαστικοῦ ἢ κοινοῦ Δικαστηρίου,
οἱ συγγενεῖς τοῦ κατηγορουµένου ἐξ αἵµατος µέν κατ' εὐθείαν γραµµὴν ἀπεριορίστως καὶ ἐκ πλαγίου µέχρι τοῦ τρίτου βαθµοῦ, ἐξ ἀγχιστείας δὲ µέχρι τοῦ δευτέρου βαθµοῦ,
οἱ διανοητικῶς ἀσθενεῖς,
πᾶς κληρικὸς µὴ ἀνήκων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ., ἐκτὸς ἐὰν τὸ Δικαστήριον εἰς εἰδικὴν διάσκεψιν συνεδριάζον ἐπιτρέψῃ τοῦτο διὰ πᾶν στάδιον τῆς διαδικασίας.
Πᾶς λαϊκὸς ἢ Μοναχὸς µὴ ἀνήκων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν
Γ.Ο.Χ., ἐκτὸς τῶν περιπτώσεων τοῦ ἄρθρ. 43 § 2 τοῦ
παρόντος.
Ἄρθρον 29ον
Ἀπαλλαγὴ ἐκ τῆς Ὑποχρεώσεως πρὸς Μαρτυρίαν

Δικαιοῦνται νὰ ἀρνηθοῦν νὰ µαρτυρήσουν:
i) οἱ Κληρικοί δι' ὅσα γνωρίζουν ἐκ τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας
Ἐξοµολογήσεως,
ii) οἱ Κληρικοὶ ἐπὶ ὅσων ἐπληροφορήθησαν παρὰ τῶν ἐν διαστάσει συζύγων ἐναντίον ἑκατέρου,
iii) οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι, δικηγόροι, δικαστικοί, ὑγειονοµικοί, δι' ὅσα γνωρίζουν ἐκ τῆς ἀσκήσεως τοῦ λειτουργήµατός των, ἐκτὸς ἐὰν ἀπηλλάγησαν ἁρµοδίως τῆς πρὸς ἐχεµύθειαν ὑποχρεώσεως.
Ἄρθρον 30ον
Διαβεβαιώσεις Μαρτύρων
Ὁ ὅρκος ἀπαγορεύεται κατὰ πᾶν στάδιον τῆς διαδικασίας. Οἱ
Μάρτυρες κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ: «ἔστω δὲ ὑµῶν ὁ λόγος ναὶ
ναί, οὒ οὒ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. Ε´ 37),
διαβεβαιώνουν ὅτι ὡς Χριστιανοί, λαϊκοὶ ἢ Κληρικοί, λέγουν τὴν ἀλήθειαν.
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Ἄρθρον 31ον
Τρόπος Ἐξετάσεως τῶν Μαρτύρων
1.
Οἱ Μάρτυρες ἐξετάζονται κατὰ µὲν τὸ στάδιον τῆς ἀνακρίσεως
ἐνώπιον τοῦ Ἀνακριτοῦ παρουσίᾳ τοῦ Γραµµατέως του µόνον (ἐὰν
ὑπάρχῃ). Ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου, ἐξετάζονται ἐνώπιον τῶν Δικαστῶν,
τοῦ Κατηγορουµένου, τοῦ Κατηγόρου (ἐὰν ὑπάρχῃ) καὶ τοῦ προσωπικοῦ
τοῦ Δικαστηρίου.
2.
Ὁ Μάρτυς ἐρωτᾶται κατ' ἀρχὴν περὶ τοῦ ὀνόµατός του, τῆς ἡλικίας, τόπου γεννήσεως, κατοικίας, ἐπαγγέλµατος, θρησκεύµατός του, καὶ
τῶν τυχὸν συγγενικῶν του σχέσεων πρὸς τὸν κατηγορούµενον ἢ τὸν
παθόντα. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μάρτυς καλεῖται νὰ ἐκθέσῃ ἐλευθέρως πάντα
ὅσα γνωρίζει περὶ τῆς ὑποθέσεως καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἀπαντήσῃ εἰς ἐρωτήσεις τοῦ Προέδρου, τῶν µελῶν τοῦ Δικαστηρίου, παθόντος καὶ κατηγορουµένου ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου, ἢ τοῦ Ἀνακριτοῦ κατὰ τὸ στάδιον τῆς Ἀνακρίσεως.
3.
Πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Μάρτυρος κατατιθέµενα καταγράφονται λεπτοµερῶς ὑπὸ τοῦ Γραµµατέως τοῦ Δικαστηρίου εἰς τὰ Πρακτικά τῆς δίκης.
Ὁ Μάρτυς ὑπογράφει τὴν ἐνώπιον τοῦ Ἀνακριτοῦ ὑπὸ τοῦ Γραµµατέως
συντασσοµένην κατάθεσίν του εἰς ἑκάστην σελίδα αὐτῆς.
Ἄρθρον 32ον
Λιποµαρτυρία
1.
Ἐὰν Κληρικὸς ἢ Μοναχὸς κλητευθεὶς ὡς Μάρτυς ἐνώπιον τοῦ
Ἀνακριτοῦ ἢ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου, δὲν ἐµφανισθῇ, ὁ Ἀνακριτὴς καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου ἀντιστοίχως ὑποχρεοῦνται ὅπως ἀναφέρουν τοῦτο ἐγγράφως εἰς τὸν προϊστάµενον τοῦ λιποµαρτυροῦντος Ἐπισκόπου, ἵνα οὗτος παραπέµψῃ τὸν λιποµαρτυροῦντα εἰς τὸ
Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον.
2.
Ἐὰν ὁ λιποµαρτυρῶν τυγχάνῃ Ἀρχιερεύς, ἡ ἀναφορά ὑποβάλλεται εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, ὑποχρεούµενον ὁµοίως.
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3.
Ἡ ἐπὶ λιποµαρτυρίᾳ ἀναφορὰ τίθεται εἰς τὸ Ἀρχεῖον κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου ἢ τῆς Ἱ. Συνόδου ἀντιστοίχως, ἐὰν ὁ µὴ
ἐµφανισθεὶς ἀποδείξῃ λόγους ἀνωτέρας βίας.
4.
Τὰς ὑποχρεώσεις τῶν §1 καὶ §2 τοῦ παρόντος ἔχει ὁ Πρόεδρος
τοῦ Δικαστηρίου, ἐφ' ὅσον ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ µάρτυς κατέθεσεν ἐν γνώσει του ψευδῆ στοιχεῖα.

Ἄρθρον 33ον
Αὐτοψία
1.
Αὐτοψία εἶναι δυνατὸν νὰ διενεργηθῇ κατὰ πᾶν στάδιον τῆς διαδικασίας, µὲ σκοπόν τὴν ἐπιβεβαίωσιν τῆς τελέσεως ἐκκλησιαστικοῦ
παραπτώµατος, ὡς καὶ τῶν συνθηκῶν ὐφ' ἅς διεπράχθη τοῦτο, συντασσοµένης πρὸς τοῦτο ἐκθέσεως.
2.
Ἡ αὐτοψία διεξάγεται ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ἀνακριτοῦ ἢ κατόπιν ἐντολῆς
του, ὑπὸ εἰδικοῦ ἐµπειρογνώµονος, ὁριζοµένου ὑπὸ τοῦ Ἀνακριτοῦ ἢ
τοῦ Δικαστηρίου.
3.
Ἠ διενέργεια αὐτοψίας εἶναι ὐποχρεωτική, ἐφ' ὅσον ζητήσῃ ταύτην ἐγγράφως ὁ κατηγορούµενος.
4.

Αἱ δαπάναι τῆς αὐτοψίας βαρύνουν τὸ ταµεῖον τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄρθρον 34ον
Πραγµατογνωµοσύνη

1.
Ὁσάκις διὰ τὴν κατανόησιν ἢ τὴν ἐκτίµησιν πραγµατικῶν γεγονότων ἢ καταστάσεων ἀπαιτοῦνται εἰδικαὶ γνώσεις, ὧν στεροῦνται τυχὸν οἱ Ἐκκλησιαστικοί Δικασταὶ ἢ ὁ Ἀνακριτής, ἐπιτρέπεται ἡ πρόσληψις
ἑνὸς ἢ κατὰ τὴν περίστασιν πλειόνων πραγµατογνωµόνων.
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2.
Ὁ πραγµατογνώµων διορίζεται δι' ἀποφάσεως τοῦ Προέδρου
τοῦ Δικαστηρίου εἰς πᾶν στάδιον τῆς διαδικασίας αὐτεπαγγέλτως ἢ κατόπιν σχετικῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ἀνακριτοῦ.
3.
Ἡ διαξαγωγὴ πραγµατογνωµοσύνης εἶναι ὑποχρεωτική, ἐφ' ὅσον ζητήσῃ ταύτην ἐγγράφως ὁ κατηγορούµενος.
4.
Αἱ δαπάναι τῆς πραγµατογνωµοσύνης βαρύνουν τὸ ταµεῖον τῆς
Ἐκκλησίας.
Ἄρθρον 35ον
Πρόσωπα µὴ δυνάµενα νὰ καταστοῦν Πραγµατογνώµονες
Δὲν διορίζονται πραγµατογνώµονες:
i) ὅσοι δὲν συνεπλήρωσαν τὸ 21ον ἔτος τῆς ἡλικίας των,
ii) οἱ διατελοῦντες εἰς κατάστασιν ἀπαγορεύσεως,
iii) οἱ καταδικασθέντες ἐπὶ κακουργήµατι ἢ πληµµελήµατι συνεπαγοµένῳ τὴν στέρησιν τῶν πολιτικῶν δικαιωµάτων ἢ
ἔκπτωσιν ἀπὸ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἢ τοῦ δηµοσίου λειτουργήµατος,
iv) οἱ στερηθέντες τῆς ἀδείας ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλµατός
των, ἐν ὅσῳ διαρκεῖ ἡ στέρησις,
v) οἱ κατὰ τὰ ἄρθρα 12 καὶ 29 τοῦ παρόντος ἀποκλειοµένοι,
ὡς µέλη τοῦ Δικαστηρίου ἢ ὡς Μάρτυρες.
Ἄρθρον 36ον
Ἀπαλλαγή καὶ Ἐξαίρεσις Πραγµατογνωµόνων
1.
Ὁ διορίσας πραγµατογνώµονα δύναται νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ τῆς ὑποχρεώσεώς του, ἐκτιµῶν κατὰ τὴν κρίσιν του τοὺς ὑπ' αὐτοῦ προβαλλοµένους λόγους.
2.
Κληρικὸς ἢ Μοναχὸς διορισθεὶς πραγµατογνώµων, δὲν δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ἀνάληψιν καθηκόντων. Ἐν ἀρνήσει αὐτοῦ, ἰσχύουν τὰ
ἐν ἄρθρῳ 32 τοῦ παρόντος περὶ λιποµαρτυρίας.
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3.
Ὁ Κατηγορούµενος δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ τὴν ἐξαίρεσιν πραγµατογνώµονος καὶ τὴν ἐξαίρεσιν ἐκκλησιαστικοῦ δικαστοῦ, δι' οὕς λόγους κατὰ τὰ ἐν τῷ ἄρθρῳ 23 τοῦ παρόντος διαλαµβανόµενα. Διὰ τὴν
ἐξαίρεσιν ἀποφασίζει ἀνεκκλήτως ὁ διορίσας τὸν πραγµατογνώµονα.
Ἄρθρον 37ον
Διαβεβαίωσις Πραγµατογνώµονος
Ὁ πραγµατογνώµων διαβεβαιοῖ ἐπὶ τῇ ἰδιότητί του ὡς πιστοῦ
Χριστιανοῦ, λαϊκοῦ ἢ Κληρικοῦ, κατὰ τὰ ἐν τῶ ἄρθρῳ 30 διαλαµβανόµενα, ὅτι θέλει ἐκτελέσῃ ἀµερολήπτως καὶ µετ' εὐσυνειδησίας τὰ καθήκοντα αὐτοῦ.
Ἄρθρον 38ον
Γνωµοδότησις Πραγµατογνώµονος
Ἡ γνωµοδότησις τοῦ πραγµατογνώµονος εἶναι ἔγγραφος. Ἐγχειρίζεται εἰς τὸν διατάξαντα τὴν πραγµατογνωµοσύνην και συντάσσεται Ἔκθεσις καταθέσεως ὑπογραφοµένη παρ' ἀµφοτέρων. Ἀκριβὲς ἀντίγραφον τῆς Ἐκθέσεως παραδίδεται εἰς τὸν πραγµατογνώµονα.
Ἄρθρον 39ον
Διερµηνεὺς
1.
Ἂν ὁ κατηγορούµενος ἤ µάρτυς ἢ µέλη τοῦ Δευτεροβαθµίου δι'
Ἀρχιερεῖς Δικαστηρίου ἀγνοοῦν τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, διορίζεται
διερµηνεὺς ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ ἑκάστοτε ἁρµοδίου Δικαστηρίου αὐτεπαγγέλτως ἢ κατόπιν σχετικῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ἀνακριτοῦ.
2.
Διερµηνεὺς διορίζεται, ἐπίσης, διὰ τὴν ἐξέτασιν κωφῶν, ἀλάλων
ἢ κωφαλάλων, ἐφ' ὅσον δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ γραπτὴ µετ' αὐτῶν
συνεννόησις.
3.
Οἱ λόγοι ἀποκλεισµοῦ ἢ ἐξαιρέσεως διερµηνέως εἶναι οἱ περὶ
πραγµατογνώµονος ἰσχύοντες ἐν ἄρθρῳ 35 καὶ 36 τοῦ παρόντος. Ὁ23

µοίως καὶ ἡ διαβεβαίωσις τοῦ διερµηνέως γίνεται κατὰ τὰ ἐν τῷ ἄρθρῳ 37 τοῦ παρόντος ὁριζόµενα.
Ἄρθρον 40ον
Ἔγγραφα
1.
Πρὸς ἐξακρίβωσιν τῆς ἀληθείας περὶ τὴν ἀθωότητα ἢ τὴν ἐνοχήν
τοῦ κατηγορουµένου, ἐπιτρέπεται ἡ κατάθεσις παρ' αὐτοῦ, τῶν Μαρτύρων, ἢ τῆς καταγγελλούσης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς ἐγγράφων.
2.
Τὰ ἔγγραφα παραδίδονται εἰς τὸν Ἀνακριτήν. Ἐὰν κατέστησαν
γνωστὰ µετὰ τὴν τὴν ὑπ' αὐτοῦ ὑποβολὴν τῆς δικογραφίας εἰς τὸ Δικαστήριον, εἰς τὸν Γραµµατέα αὐτοῦ ἢ ἐπ' ἀκροατηρίῳ εἰς τὸν Πρόεδρον.
3.
Τὰ κατατιθέµενα ἔγγραφα ὑπογράφονται εἰς ἑκάστην σελίδα ὑπὸ τοῦ παραδίδοντος καὶ τοῦ παραλαµβάνοντος.
4.
Διὰ τὴν κατάθεσιν ἐγγράφου συντάσσεται Ἔκθεσις παρά τοῦ Ἀνακριτοῦ ἢ Γραµµατέως τοῦ Δικαστηρίου ἀναλόγως. Διὰ τὴν ἐπ' ἀκροατηρίῳ κατάθεσιν, γίνεται εἰδικὴ µνεία εἰς τὰ Πρακτικά.
5.
Ἐὰν προσβληθῇ ἔγγραφον ὡς πλαστόν, ὁ παραλαβὼν τὸ ἔγγραφον ὑποχρεοῦται νὰ γνωρίσῃ τὸ γεγονὸς εἰς τὸν κατὰ τόπον ἁρµόδιον Εἰσαγγελέα Πληµµελειοδικῶν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
Ἄρθρον 41ον
Ἄσκησις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κανονικῆς Διώξεως
1.
Ἡ δίωξις τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραπτωµάτων κινεῖται κατόπιν ὑποβολῆς καταγγελίας ἢ αὐτεπαγγέλτως.
2.
Πᾶς Κληρικὸς ἢ Μοναχὸς, ὑποπεσὼν εἰς οἱονδήποτε ἀδίκηµα
τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ὑποχρεοῦται ἀµελητὶ νὰ γνωρίσῃ τοῦτο
ἐγγράφως εἰς τὴν προϊσταµένην του Ἐκκλησιαστικὴν Ἀρχήν.
3.

Τὴν ἐκκλησιαστικὴν κανονικὴν δίωξιν ἀσκοῦν:
!⌢
Ἂν αὕτη στρέφεται κατὰ Πρεσβυτέρου, Διακόνου Ὑποδιακόνου, Ἀναγνώστου, Μοναχοῦ καὶ Λαϊκοῦ:
i. ὁ οἰκεῖος τοῦ ὑποπεσόντος εἰς παράπτωµα Ἐπίσκοπος,
ii. ὁ Ἐπίσκοπος τῆς περιφερείας ἔνθα ἐτελέσθη τὸ παράπτωµα,
iii. ἐν χηρείᾳ τῶν θρόνων τούτων, ὁ Τοποτηρητής.
#⌢
Ἂν αὔτη στρέφεται κατ' Ἀρχιερέως, ἡ Ἰ. Σύνοδος

4.
Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐπίσης δύναται νὰ κινήσῃ τὴν διαδικασίαν ἐκκλησιαστικῆς κανονικῆς διώξεως κατὰ παντὸς Κληρικοῦ, Μοναχοῦ, ἢ λαϊκοῦ
φεροµένου ὡς δράστου ἐκκλησιαστικοῦ παραπτώµατος, ἐὰν τοῦτο
κρίνῃ σκόπιµον.
Ἄρθρον 42ον
Ὑποβολὴ Καταγγελίας
1.
Πᾶν µέλος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ὑποχρεοῦται νὰ καταγγείλῃ
ἁρµοδίως τὸ εἰς τὴν ἀντίληψίν του ὑποπεσὸν ἐκκλησιαστικὸν παράπτω-
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µα Κληρικοῦ ἢ Μοναχοῦ, τὸ δικαίωµα ἐπίσης νὰ καταγγείλῃ ἁρµοδίως
τὸ ἐκκλησιαστικὸν παράπτωµα λαϊκοῦ µέλους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..
2.
Ἡ καταγγελία εἶναι ἔγγραφος καὶ ὑποβάλλεται παρ' αὐτοῦ τοῦ
καταγγέλλοντος, εἴτε δι' εἰδικοῦ πληρεξουσίου.
3.
Ἡ καταγγελία ὑποβάλλεται εἰς τὰ γραφεῖα τῆς ἁρµοδίου Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ἢ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁπόταν διαβιβάζεται ἁρµοδίως.
4.
Ἡ καταγγελία ὑπογράφεται εἰς ἑκάστην αὐτῆς σελίδα παρὰ τοῦ
ὑποβάλλοντος καὶ τοῦ παραλαµβάνοντος καὶ συντάσσεται Ἔκθεσις ἐγχειρίσεως, ἀντίγραφον τῆς ὁποίας παραδίδεται ἀµέσως εἰς τὸν ὑποβάλλοντα ταύτην.
5.
Ὁ καταγγέλων φέρει τὸ βάρος τῆς ἀποδείξεως τῶν καταγγελλοµένων.
Ἄρθρον 43ον
Ἀπαράδεκτον Καταγγελίας
1.
Καταγγελία δὲν γίνεται δεκτὴ ὑπὸ τῆς ἁρµοδίας πρὸς δίωξιν
Ἀρχῆς, ἐὰν ὑποβάλλεται ὑπό:
i) µὴ µέλους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἢ ἀποκλειοµένου τῆς
µαρτυρίας κατ’ ἄρθρ. 28 τοῦ παρόντος καὶ
ii) προσώπου κατηγορουµένου διὰ τέλεσιν ἐκκλησιαστικοῦ
παραπτώµατος, µέχρι τῆς τελεσιδίκου ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως.
2.
Κατ' ἐξαίρεσιν (κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἁρµοδίου δικαστικοῦ
Συµβουλίου) γίνεται δεκτὴ καταγγελία ὑποβληθεῖσα ὑπὸ παντὸς προσώπου:
i) ἐφ' ὅσον εἶναι ὁ παθὼν τοῦ καταγγελοµένου παραπτώµατος, ἢ
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ii)

τὸ καταγγελλόµενον παράπτωµα ἀφορᾷ εἰς τὴν ἠθικὴν
ὑπόστασιν τοῦ καταγγελοµένου εἰς οἰκονοµικὰς ἢ γενικῶς
ἐγκληµατικάς (µὴ ἐκκλησιαστικὰς) ὑποθέσεις.28

3.
Καταγγελίαι ὑποβαλλόµεναι ἀνωνύµως ἢ ψευδωνύµως, οὐδόλως λαµβάνονται ὑπ' ὄψιν.
4.
Ἐπὶ ἀποσυροµένης παρὰ τοῦ καταγγείλαντος καταγγελίας, ἡ ἁρµοδία µὲ τὴν δίωξιν Ἀρχὴ κρίνει ἐὰν συντρέχῃ λόγος συνεχίσεως τῆς
διαδικασίας.
5.
Καταγγέλων οὗτινος ἡ καταγγελία ἐκρίθη ὑπὸ τοῦ δικάσαντος
Δικαστηρίου παντελῶς ἀνυπόστατος, δὲν γίνεται δεκτὸς τοῦ λοιποῦ ὡς
καταγγέλλων ἢ µάρτυς. Ἐπὶ πολλῶν κατηγοριῶν, ἐὰν µία ἀποδειχθῇ
παντελῶς ψευδής, δὲν ἐξετάζονται αἱ λοιπαί.

Ἄρθρον 44ον
Προκαταρκτικὴ Ἐξέτασις
1.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ ἁρµοδίου κατὰ περίπτωσιν Δικαστηρίου29, εὐθὺς ὡς λάβει τὴν καταγγελίαν, ἀπευθύνει ἔγγραφον ἐρώτηµα εἰς τὸν
Καταγγελλόµενον µὲ σκοπὸν τὴν παροχὴν πληροφοριῶν. Οὗτος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δέκα ἡµερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως, ὑποβάλῃ τὴν ἀναφοράν του ὑποδεικνύων συγχρόνως καὶ µάρτυρας.
2.
Τὸ ἁρµόδιον Δικαστήριον κρῖνον ὡς Δικαστικὸν Συµβούλιον ἐπὶ
τῆς ὑποβληθείσης καταγγελίας καὶ τῆς ἀναφορᾶς τοῦ καταγγελλοµένου εἰς εἰδικὴν συνεδρίαν, ἀποφασίζει ἠτιολογηµένως ἂν ἡ ὅλη ὑπόθεσις πρέπει νὰ τεθῇ εἰς τὸ ἀρχεῖον, ἢ νὰ κινηθῇ ἐκκλησιαστικὴ κανονικὴ δίωξις.

Βλ. Ἱ. Κανόνα ς´ τῆς Β´.
Ἤτοι ὁ Ἐπίσκοπος εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ε.Δ. καὶ ὁ ἔχων τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερεύς, ὁ
Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἱ.Σ. ἢ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.

28
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3.
Τὴν ἀπορριπτικήν ἐπὶ τῆς καταγγελίας ἀπόφασίν του, τὸ Δικαστήριον δέον ὅπως γνωρίσῃ ἀµελητὶ καὶ ἐγγράφως εἰς τὸν καταγγείλαντα, ὅστις ἔχει δικαίωµα νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν Ι.Σ.Ι. δι’ ἐπανεξέτασιν
τοῦ θέµατος.
4.
Ἂν τὸ Δικαστικὸν Συµβούλιον κρίνῃ ὅτι πρέπει νὰ κινηθῇ
ἐκκλησιαστικὴ κανονικὴ δίωξις, καλεῖ τὸν Καταγγείλαντα νὰ ὑπογράψῃ
δήλωσιν ταυτοπαθείας, ἢτοι ὅτι εἰς περίπτωσιν καθ' ἥν ἡ καταγγελία
ἀποδειχθεῖ παντελῶς ἀνυπόστατος, θὰ ἐπιβληθῇ εἰς αὐτὸν τὸ
ἀνάλογον ἐπιτίµιον, ὅπερ θὰ ἐπεβάλλετο εἰς τὸν καταγγελλόµενον30.
5.
Ἁρµόδιον δικαστήριον διὰ τὴν προκαταρκτικὴν ἐξέτασιν ἐπὶ παντὸς καταγγελλοµένου παραπτώµατος Ἀρχιερέως, εἶναι τὸ Α´.Α.Σ.Δ31.
6.
Ἡ προκαταρκτικὴ ἐξέτασις δύναται νὰ παρακαµφθῇ κατὰ τὴν
κρίσιν τοῦ Προέδρου τοῦ ἁρµοδίου κατὰ περίπτωσιν Δικαστηρίου.
Ἄρθρον 45ον
Ἀνακριτικὴ Διαδικασία
1.
Ἡ ἀνακριτικὴ διαδικασία κινεῖται διὰ τὴν συλλογὴν στοιχείων καὶ
βάσει αὐτῶν τὴν λῆψιν ἀποφάσεως διὰ τὸ ἄν τὰ στοιχεῖα ἐπαρκοῦν, ὥστε νὰ σταθῇ µία δίκη. Δὲν εἶναι αὕτη ὑποχρεωτικὴ καὶ δύναται ἡ ἁρµοδία Ἀρχὴ νὰ διατάξῃ τὴν ἅµεσον παραποµπὴν τῆς ὑποθέσεως πρὸς
ἐκδίκασιν.
2.
Τοῦτο γίνεται εἰς αὐταποδείκτους περιπτώσεις, ὅπως αἱ περιπτώσεις ἐγγράφου ἀποκηρύξεως καὶ ἀποσχίσεως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, διότι
αὐτὸ τοῦτο τὸ ἔγγραφον τῆς ἀποκηρύξεως ἀποτελεῖ τὸ ἀναµφισβήτητον ἀποδεικτικὸν τεκµήριον τοῦ ἐγκλήµατος τῆς ἀποστασίας καὶ τοῦ
σχίσµατος, καὶ ταυτοχρόνως τὴν ὁµολογίαν τῆς ἀµετανοησίας τοῦ διαπράξαντος τὸ ἔγκληµα τοῦτο.

30
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Βλ. Ἱ. Κανόνα ς´ τῆς Β´ Οἰκ. Συνόδου.
Ἤτοι, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.
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3.
Εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτὰς ὁ κατηγορούµενος καλεῖται εἰς ἀπολογίαν ἐνώπιον τοῦ ἁρµοδίου Δικαστηρίου, κατὰ τὰς διαδικασίας τῶν
ἄρθρων 52 καὶ ἐντεῦθεν τοῦ παρόντος Κανονισµοῦ.
Ἄρθρον 46ον
Ἀνακριταὶ
1.
Κατηγορουµένου ὄντος Πρεσβυτέρου, Διακόνου ἢ Μοναχοῦ, τὴν
ἀνάκρισιν διεξάγει Κληρικός, εἰ δυνατόν, ἔχων πρεσβεῖα ἱερωσύνης ἔναντι τοῦ Κατηγορουµένου. Καθήκοντα Ἀνακριτοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνατεθοῦν καὶ εἰς Κληρικὸν ἑτέρας Μητροπόλεως, κατόπιν συναινέσεως τοῦ προϊσταµένου του Ἀρχιερέως.
2.
Κατηγορουµένου ὄντος Ἀρχιερέως, ἡ ἀνάκρισις διεξάγεται ὑπὸ
Ἀρχιερέως, εἰ δυνατόν, ἔχοντος πρεσβεῖα Ἀρχιερωσύνης ἔναντι αὐτοῦ.
3.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἁρµοδίου Δικαστηρίου διορίζει δι’ ἐγγράφου
του τὸν Ἀνακριτὴν καὶ τὸν Γραµµατέα τῆς ἀνακρίσεως ὄντα Πρεσβύτερον ἢ Διάκονον ἢ ἐν ἀνάγκῃ Ὑποδιάκονον, Ἀναγνώστην, ἢ Μοναχόν,
ἀκόµη δὲ καὶ λαϊκόν. Ὁ δι’ οἱονδήποτε λόγον µὴ διορισµὸς
Γραµµατέως τῆς ἀνακρίσεως, δὲν συνεπάγεται ἀκυρότητα τῆς
διαδικασίας.
4.
Κατὰ τὴν διενέργειαν πάσης ἀνακριτικῆς πράξεως, παρευρίσκεται
ὑποχρεωτικῶς καὶ ὁ Γραµµατεύς, ὅστις ὑπογράφει πάντα τὰ ὑπ' αὐτοῦ
συντασσόµενα ἔγγραφα.
5.
Ὁ Ἀνακριτὴς µετὰ τοῦ Γραµµατέως του δύναται νὰ ἀσκήσῃ κατὰ
τὰς περιστάσεις τὰ καθήκοντά του καὶ ἐκτὸς τῆς ἕδρας τοῦ ἁρµοδίου
Δικαστηρίου. Διὰ τὴν τοιαύτην ἐπιτέλεσιν τῶν καθηκόντων του, ἀπαιτεῖται προηγουµένη ἐνηµέρωσις τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου ὑπὸ τοῦ ἁρµοδίου Δικαστηρίου.
6.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου ὁ ἀναθέτων καθήκοντα Ἀνακριτοῦ
καὶ Γραµµατέως, προκαθορίζει καὶ τὴν διάρκειαν τῆς ἀνακριτικῆς
διαδικασίας ἀπὸ δέκα ἡµέρας ἕως τὸ πολὺ ἕξ µῆνας, ἀναλόγως τῆς
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σοβαρότητος τῆς ὑποθέσεως. Διὰ τὴν ὑπέρβασιν τοῦ ὁρίου τούτου, ὁ
Ἀνακριτὴς αἰτεῖται ἐγγράφως καὶ ᾐτιολογηµένως τὴν παράτασιν τῆς
διαδικασίας ἐκ τοῦ Προέδρου τοῦ ἁρµοδίου Δικαστηρίου.

Ἄρθρον 47ον
Καθήκοντα Ἀνακριτοῦ
Ὁ Ἀνακριτὴς ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ πᾶσαν προσπάθειαν
πρὸς ἀνεύρεσιν τῆς ἀληθείας. Πρὸς τοῦτο ἐξετάζει τὸν κατηγορούµενον καὶ µάρτυρας, διενεργεῖ αὐτοψίας, µελετᾶ πᾶν ἔγγραφον δυνάµενον νὰ εἰσφέρῃ στοιχεῖα, ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Δικαστηρίου τὴν διενέργειαν πραγµατογνωµοσύνης (ὁσάκις τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον), καὶ γενικῶς ποιεῖται χρῆσιν οἱουδήποτε νοµίµου ἀποδεικτικοῦ
µέσου πρὸς ἀνεύρεσιν τῆς ἀληθείας.
Ἄρθρον 48ον
Ἐµφάνισις Ἐνώπιον τοῦ Ἀνακριτοῦ
1.
Ἅπαντα τὰ καλούµενα ὑπὸ τοῦ Ἀνακριτοῦ πρόσωπα, ὑποχρεοῦνται πρὸς ἐµφάνισιν.
2.
Ὁ Ἀνακριτὴς καλεῖ τὰ πρόσωπα ταῦτα ἐγγράφως. Τὸ ἔγγραφον
φέρει τὰς ὑπογραφὰς τοῦ ἀνακριτοῦ καὶ τοῦ Γραµµατέως του καὶ τὴν
σφραγῖδα τῆς ἁρµοδίας Ἀρχῆς, ἡ ὁποία διέταξε τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἀνακρίσεως, ἀναγράφει δὲ σαφῶς τὸν τόπον, τὴν ἡµεροµηνίαν καὶ τὴν
ὥραν ἐµφανίσεως.
3.
Ἐὰν τὸ ἐξεταζόµενον πρόσωπον διαταράξῃ τὴν τάξιν ἢ φέρεται
ἀκοσµίως ἐνώπιον τοῦ Ἀνακριτοῦ, οὗτος ὑποχρεοῦται νὰ ἀναφέρῃ τοῦτο ἐγγράφως εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ διατάξαντος τὴν ἀνάκρισιν Δικαστηρίου.
4.
Πᾶσαν ἀµφισβήτησιν περὶ τὴν ἀνάκρισιν, ἐπιλύει ὁ Πρόεδρος τοῦ
διατάξαντος τὴν ἀνάκρισιν Δικαστηρίου.
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Ἄρθρον 49ον
Ἀπολογία τοῦ Κατηγορουµένου Ἐνώπιον τοῦ Ἀνακριτοῦ
1.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς συλλογῆς τῶν µαρτυρικῶν καταθέσεων, ἡ
σχηµατισθεῖσα δικογραφία τίθεται ὑπ' ὄψιν τοῦ Κατηγορουµένου, καλουµένου ὅπως ἀπολογηθῇ ἐντὸς πέντε ἡµερῶν ἐνώπιον τοῦ Ἀνακριτοῦ.
2.
Ἡ προθεσµία αὕτη δύναται νὰ παραταθῇ δι' ἀποχρῶντας λόγους
ἐκτιµωµένους ἐλευθέρως ὑπὸ τοῦ Ἀνακριτοῦ, διὰ χρονικὸν διάστηµα
ἀνάλογον τοῦ ὄγκου τῆς σχηµατισθείσης δικογραφίας, δίχως ὅµως
ποτὲ νὰ ὑπερβαίνῃ τὰς 30 ἡµέρας.
3.
Ἐὰν ὁ κατηγορούµενος ὑποβάλῃ ἀπολογητικὸν ὑπόµνηµα, ὁ Ἀνακριτὴς δύναται νὰ ὑποβάλῃ αὐτῷ τὰς ἀπαραιτήτους, κατὰ τὴν κρίσιν
του, ἐρωτήσεις πρὸς διασάφησιν τοῦ περιεχοµένου τοῦ ὑποµνήµατος.
Αἱ ἐρωτήσεις τοῦ Ἀνακριτοῦ καὶ αἱ ἀπαντήσεις τοῦ Κατηγορουµένου
καταγράφονται ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ Γραµµατέως εἰς εἰδικόν Πρακτικόν.
4.
Δὲν ἐπιτρέπεται τῷ Ἀνακριτῇ ἡ ὑποβολὴ παραπειστικῶν ἐρωτήσεων ἢ ἡ ἄσκησις πιέσεως. Εἰς τὸ ἔγγραφον τῆς ἀπολογίας τοῦ κατηγορουµένου, δέον ὅπως ἀναγράφωνται καὶ αἱ ὑποβαλλόµεναι ἐρωτήσεις.
Ἄρθρον 50ον
Πέρας τῆς Ἀνακρίσεως
1.

Ἡ ἀνάκρισις περατοῦται διὰ τῆς ἀπολογίας τοῦ Κατηγορουµένου.

2.
Ἅµα τῷ πέρατι τῆς ἀνακρίσεως, ὁ Ἀνακριτὴς συντάσσει τὸ ἐπὶ
τῆς ὑποθέσεως πόρισµά του, εἰς τὸ ὁποῖον ἀποφαίνεται ᾐτιολογηµένως
ἐὰν ὑφίστανται ἢ ὄχι ἀποχρῶσαι ἐνδείξεις περὶ τῆς ἐνοχῆς τοῦ
κατηγορουµένου καὶ εἰσηγεῖται ἀναλόγως τὴν παραποµπὴν τούτου εἰς
ἐκκλησιαστικὴν δίκην, ἢ τὴν παῦσιν τῆς διώξεως καὶ τὴν θέσιν τοῦ
φακέλου τῆς δικογραφίας εἰς τὸ Ἀρχεῖον.
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3.
Ἄν ὁ κατηγορούµενος ἀρνῆται νὰ ἀπολογηθῇ παρὰ τὰς προσκλήσεις τοῦ Ἀνακριτοῦ, ἡ ἀνάκρισις περατοῦται µίαν ἑβδοµάδα µετὰ
τὴν δευτέραν κλῆσιν τοῦ Κατηγορουµένου. Ὁ Ἀνακριτὴς ποιεῖ ἀναφορὰν τῆς ἀρνήσεως τοῦ Κατηγορουµένου νὰ ἀπολογηθῇ εἰς τὸ πόρισµά
του.
4.
Ἐντὸς δεκαπέντε ἡµερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς δικογραφίας, τὸ
ἁρµόδιον Δικαστήριον εἰς εἰδικὴν διάσκεψιν (ὡς Δικαστικὸν
Συµβούλιον) καλεῖται νὰ ἀποφασίσῃ:
i) τὴν παῦσιν τῆς διώξεως καὶ θέσιν τοῦ φακέλου τῆς
δικογραφίας εἰς τὸ Ἀρχεῖον, ἐὰν κρίνῃ ὅτι δὲν ὑφίσταται
λόγος δικαιολογῶν τὴν δίωξιν, ἢ
ii) τὴν διεξαγωγὴν συµπληρωµατικῶν ἀνακρίσεων, ἢ
iii) τὸν καθορισµόν δικασίµου.
5.
Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν τὸ Δικαστικὸν Συµβούλιον δέον ὅπως
γνωρίσῃ ἀµελητὶ καὶ ἐγγράφως τὴν ἀπόφασιν καὶ εἰς τὸν καταγγείλαντα, ὅστις ἔχει δικαίωµα νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν Ι.Σ.Ι. δι’ ἐπανεξέτασιν
τοῦ θέµατος. Εἰς περίπτωσιν ἀποφάσεως διὰ παραποµπὴν εἰς δίκην, εἷς
τῶν µελῶν τοῦ δικαστηρίου ὁρίζεται ὡς Εἰσηγητὴς ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως.
Ὁ Εἰσηγητής παραλαµβάνει τὴν δικογραφίαν, προκειµένου νὰ συντάξῃ
τὴν εἰσήγησιν αὐτοῦ.
6.
Κάθε µέλος τοῦ δικαστηρίου δύναται νὰ λάβῃ ἀντίγραφον τῆς
δικογραφίας ἐξόδοις του.
7.
Τὸ περιεχόµενον τῆς δικογραφίας εἶναι ἀπόρρητον καὶ δὲν
ἐπιτρέπεται νὰ δηµοσιοποιῆται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ἄρθρον 51ον
Ἰδιότης τοῦ Κατηγορουµένου
1.
Τὴν ἰδιότητα τοῦ κατηγορουµένου ἀποκτᾷ τὸ πρόσωπον, καθ' οὗ
διετάχθη ἡ διεξαγωγὴ ἀνακρίσεως δι᾿ ἐκκλησιαστικὸν παράπτωµα.
2.
Μέχρις οὗ ἀποδειχθῇ ἡ ἐνοχὴ τοῦ κατηγορουµένου διὰ τελεσιδίκου καταδικαστικῆς ἀποφάσεως, οὗτος θεωρεῖται ἀθῷος.
3.
Ἐὰν ὁ κατηγορούµενος εὑρίσκεται εἰς προβληµατικὴν κατάστασιν
ὑγείας πιστοποιουµένην ὑπὸ ἰατροῦ, τὸ ἁρµόδιον Δικαστήριον συνεδριάζον εἰς εἰδικὴν ἐπὶ τοῦτο διάσκεψιν, προσκαλουµένην ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ αὐτεπαγγέλτως ἢ κατόπιν αἰτήσεως τοῦ κατηγορουµένου ἢ
τοῦ προϊσταµένου τοῦ κατηγορουµένου Ἐπισκόπου ἢ τοῦ Προέδρου της
Ἱερᾶς Συνόδου, δύναται νὰ ἀναστείλῃ τὴν διαδικασίαν διώξεως.
4.
Ἂν τὸ παράπτωµα διὰ τὴν τέλεσιν τοῦ ὁποίου κατηγγέλθη ὁ κατηγορούµενος, ἔχει προκαλέσει σκάνδαλον, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου δύναται νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν οἰκεῖον Ἐπίσκοπον, ὅπως παύσῃ τὸν καταγγελλόµενον Κληρικὸν ἐκ τῶν ἐφηµεριακῶν αὐτοῦ καθηκόντων,
µέχρι τήν ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως. Ἐν περιπτώσει λίαν σοβαρῶν
παραπτωµάτων καὶ προξενήσεως µεγάλου σκανδαλισµοῦ, ὁ οἰκεῖος
Ἐπίσκοπος δύναται νὰ καλέσῃ τὸν κατηγορούµενον, ὅπως ἀπέχῃ ἀπό
κάθε ἱεροπραξίαν µέχρι τὴν ἐκδίκασιν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ἄρθρον 52ον
Γενικὰ
1.
Ἡ διαδικασία ἐνώπιον παντὸς Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου ἄρχεται καὶ λήγει µὲ προσευχήν.
2.

Ἡ διαδικασία διεξάγεται πάντοτε τῇ παρουσίᾳ Γραµµατέως.

3.
Πλὴν τοῦ Προέδρου, µελῶν τοῦ Δικαστηρίου, Γραµµατέως, Συνδέσµου (Κλητῆρος) τυχὸν τοῦ Δικαστηρίου, Κατηγορουµένου, Κατηγόρου (ἐὰν ὑπάρχῃ) ὡς καὶ τοῦ ἑκάστοτε ἐξεταζοµένου προσώπου, οὐδενὶ
ἑτέρῳ ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἴθουσαν.
4.
Ὁ Πρόεδρος διευθύνει ὅλην τὴν διαδικασίαν. Δίδει τὸν λόγον
εἰς τοὺς δικαστάς, καλεῖ τὸν κατήγορον καὶ τοὺς µάρτυρας νὰ καταθέσουν καὶ τὸν κατηγορούµενον νὰ ἀπολόγηθῇ.
Ἄρθρον 53ον
Ἐµφάνισις τοῦ Κατηγορουµένου
Ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου
1.
Ὁ Κατηγορούµενος ὑποχρεοῦται εἰς αὐτοπρόσωπον παράστασιν
ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου.
2.
Ὁ κανονικῶς καὶ τρὶς κλητευθεὶς καὶ µὴ ἐµφανισθεὶς κατηγορούµενος, δικάζεται ἐρήµην τὴν τρίτην φοράν.
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3.
Πρὸς διευκόλυνσιν ὅσων κατηγορουµένων διαµένουν µακρὰν
ἀπὸ τὴν ἕδραν τοῦ ἑκάστοτε Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου ἢ καθ᾽
οἱονδήποτε τρόπον κωλυοµένων νὰ παραστοῦν, τὸ Δικαστήριον
δύναται νὰ ἀποδεκτῇ γραπτὰ ὑποµνήµατα ἢ ἐπιστολὰς αὐτῶν ἀντὶ τῆς
φυσικῆς παρουσίας των, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐπιθυµοῦν.
4.
Ἡ κλῆσις πρὸς τὸν Κατηγορούµενον δέον ὅπως ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος ἀναγράφῃ:
i) τὸ ὀνοµατεπώνυµον, τυχὸν ὅνοµα µοναχικῆς κουρᾶς καὶ
τὸν ἱερατικὸν βαθµόν τοῦ Κατηγορουµένου,
ii) τὸν τόπον τῆς κατοικίας ἢ διαµονῆς αὐτοῦ,
iii) τὸ δικαστήριον ἐνώπιον τοῦ ὁποίου πρέπει νὰ ἐµφανισθῇ
καὶ τὴν ἕδραν αὐτοῦ,
iv) τὴν χρονολογίαν, ἡµεροµηνίαν καὶ ὥραν ἐµφανίσεως καὶ
v) τὸν ἐπακριβῆ προσδιορισµὸν τοῦ παραπτώµατος δι' ὅ κατηγορεῖται.
5.
Ἡ κλῆσις δὲον ὅπως φέρῃ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ
Γραµµατέως (τῇ ἐντολῇ τοῦ Προέδρου) καὶ τὴν σφραγῖδα τῆς ἁρµοδίας
Ἀρχῆς (Μητροπόλεως διὰ τὰ Ἐπισκοπικά, Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὰ Συνοδικά).
Ἄρθρον 54ον
Ἀναβολὴ τῆς Δίκης
1.
Ἂν σοβαρὰ διαταραχὴ τῆς ὑγείας τοῦ Κατηγορουµένου καθιστᾷ
ἀδύνατον τὴν ἐµφάνισίν του ἢ τὴν συνέχισιν τῆς παρουσίας του εἰς τὴν
δίκην, τὸ δικαστήριον δύναται αὐτεπαγγέλτως ἢ µετ' αἴτησιν τοῦ Κατηγορουµένου νὰ διατάξῃ τὴν ἀναβολὴν ἢ τὴν διακοπὴν τῆς συζητήσεως.
2.
Ἡ διαταραχὴ τῆς ὑγείας τοῦ κατηγορουµένου πιστοποιεῖται ἐγγράφως ὑπὸ ἱατροῦ.
3.
Τὸ Δικαστήριον δύναται νὰ διατάξῃ τὴν ἀναβολὴν ἢ τὴν διακοπὴν
τῆς δίκης καὶ δι' ἄλλους λόγους αὐτεπαγγέλτως, ἢ τῇ αἰτήσει τοῦ Κατηγορουµένου.
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4.
Ἐὰν ἡ ὑπόθεσις εἰσάγεται εἰς συζήτησιν διὰ πρώτην φορὰν καὶ ὁ
κατηγορούµενος ἀπουσιάζει, ἡ ὑπόθεσις ἀναβάλλεται δι' ἕνα µῆνα. Ἐὰν ὁ κατηγορούµενος ἐρηµοδικῇ καὶ καταφρονῇ τὸ Δικαστήριον,
δύναται νὰ ἐπιβληθῇ εἰς αὐτὸν τὸ ἐπιτίµιον τῆς ἀργίας ἀπό πάσης
ἱεροπραξίας µέχρι τὴν ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως, ἡ ὁποία ἀναβάλλεται,
διὰ τουλάχιστον δέκα ἡµέρας32. Τὴν τρίτην φοράν, τῆς ὑποθέσεως
ἀναβαλλοµένης πάλιν διὰ τουλάχιστον δέκα ἡµέρας32, δικάζεται ἐρήµην προστιθεµένου τοῦ παραπτώµατος τῆς καταφρονήσεως τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς του Ἀρχῆς.33
5.
Κατηγορούµενος κλητευθεὶς τὸ πρῶτον εἰς δίκην καὶ µετὰ τοῦτο
ἀποσχιζόµενος, καλεῖται κατὰ τὴν δευτέραν καὶ τρίτην κλήτευσιν ἵνα
ἀπολογηθῇ σὺν τοῖς ἄλλοις παραπτώµασι καὶ ἐπὶ σχίσµατι. Ἐὰν ἡ
ἀπόσχισις τοῦ κατηγορουµένου γίνῃ µετὰ τὴν δευτέραν κλήτευσιν, τὸ
παράπτωµα τοῦ σχίσµατος προστίθεται εἰς τὴν τρίτην κλῆσιν. Ἐὰν τοῦτο
πράξῃ µετά τὴν τρίτην κλήτευσιν, δὲν καλεῖται ἐκ νέου διὰ τοῦτο µόνον
τὸ παράπτωµα, ἀλλὰ συνεκδικάζεται πρὸς τοῖς ἄλλοις παραπτώµασι καὶ
ἐπὶ σχίσµατι.
6.
Ἡ διαδικασία τῆς κλητεύσεως δὲν εἶναι ἀναγκαία εἰς περίπτωσιν
κληρικοῦ αὐτοαποσχηµατισθέντος ἢ ἀποσχισθέντος καὶ ἀρνηθέντος
τὴν ἱερωσύνην αὐτοῦ κατὰ τρόπον δηµοσίως γνωστόν. Ὁ τοιοῦτος καὶ
ἐὰν µετανοήσῃ δὲν γίνεται δεκτὸς εἰς τὴν Ἱερωσύνην.
Ἄρθρον 55ον
Ἀποδεικτικὴ Διαδικασία
1.
Ὁ Γραµµατεὺς τοῦ Δικαστηρίου ἀναγινώσκει τὴν καταγγελίαν, τὸ
ἔγγραφον τῆς διατασσούσης τὴν δίωξιν Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, τὴν
εἰσήγησιν τοῦ Εἰσηγητοῦ, ὡς καὶ πᾶν ἔτερον ἔγγραφον κατὰ τὴν κρίσιν
τοῦ Δικαστηρίου ἢ τῇ αἰτήσει τοῦ Κατηγορουµένου.

Εἰς σοβαρὰς ὑποθέσεις Κληρικῶν ἀπειλουµένων διὰ τοῦ ἐπιτιµίου τῆς Καθαιρέσεως,
δέον ὅπως δίδεται νέα προθεσµία ἑνὸς µηνός.
33
Ἡ τριπλῆ κλήτευσις δέον ὅπως τηρῆται, ἵνα µὴ δίδεται ἀφορµὴ εἰς τοὺς καταφρονοῦντας
τὸ Δικαστήριον Κατηγορουµένους νὰ προβάλλουν οἱανδήποτε αἰτίαν, ὅτι ἠδικήθησαν.
32
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2.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πρόεδρος καλεῖ τὸν παθόντα καὶ τοὺς µάρτυρας.
Διὰ τὴν ὑποχρέωσιν ἐµφανίσεώς των ἰσχύουν τὰ περὶ τοῦ σταδίου τῆς
προδικασίας ὁριζόµενα. Μὴ ἐµφανιζοµένων αὐτῶν, ἀναγινώσκονται αἱ
καταθέσεις των.
3.
Ὁ Πρόεδρος, τὰ µέλη τοῦ Δικαστηρίου, ὁ Κατήγορος (ἐὰν ὑπάρχῃ) καὶ ὁ Κατηγορούµενος, δύνανται νὰ ὑποβάλλουν ἐρωτήσεις εἰς τὸν
παθόντα καὶ τοὺς µάρτυρας.
4.
Ἐν συνεχείᾳ, καλεῖται ὁ Κατηγορούµενος νὰ ἀπολογηθῇ. Μετὰ
τὴν ἀπολογίαν του ἐπιτρέπονται ἐρωτήσεις πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Προέδρου, τῶν µελῶν τοῦ Δικαστηρίου καὶ τοῦ Κατηγόρου.
5.
Ἐπιφυλασσοµένης τῆς διατάξεως τῆς §1 τοῦ ἄρθρ. 54 τοῦ παρόντος, ἡ ἀποχώρησις τοῦ Κατηγορουµένου πρὸ τοῦ τέλους τῆς δίκης δὲν
κωλύει τὴν πρόοδον τῆς διαδικασίας τῆς δίκης.
Ἄρθρον 56ον
Τὰ µετὰ τὴν Ἀποδεικτικήν Διαδικασίαν
1.
Κατὰ τὴν συζήτησιν ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου, ὁ Γραµµατεὺς συντάσσει Πρακτικὰ περιέχοντα:
i) τὸν τόπον καὶ χρόνον τῆς συζητήσεως,
ii) τὰ ὀνόµατα τῶν Δικαστῶν καὶ τοῦ Γραµµατέως,
iii) περίληψιν τοῦ Κατηγορητηρίου καὶ
iv) περιγραφὴν τῆς ὄλης διαδικασίας.
2.

Ἡ δίκη περατοῦται:
i) διὰ τῆς ὁριστικῆς καταδίκης ἢ ἀθωώσεως τοῦ Κατηγορουµένου,
ii) διὰ τῆς ὁριστικῆς παύσεως τῆς διώξεως, λόγω θανάτου
τοῦ Κατηγορουµένου,
iii) διὰ τῆς κηρύξεως τῆς διώξεως ὡς ἀπαραδέκτου, ἐφ' ὅσον
συντρέχει δεδικασµένον34.

Περίπτωσις ἀθωώσεως τοῦ Κατηγορουµένου ἀπὸ πολιτικὸν δικαστήριον διὰ τὸ
παράπτωµα αὐτό.

34
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Ἄρθρον 57ον
Λῆψις Ἀποφάσεως
1.
Αἱ ἀποφάσεις τῶν Δικαστηρίων λανβάνονται µὲ ἀπόλυτον πλειοψηφίαν. Εἰδικῶς, αἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου λαµβάνονται κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας µόνον ἀπὸ τὸν δικάσαντα Ἐπίσκοπον, κατόπιν συζητήσεως µετὰ τῶν δύο Πρεσβυτέρων - µελῶν τοῦ Δικαστηρίου. Μὴ µετέχοντος τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τὸ Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον, αἱ ἀποφάσεις λαµβάνονται µὲ ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν συγκροτούντων τὸ Δικαστήριον τοῦτο Πρεσβυτέρων.
2.

Οὐδεὶς τῶν ἐκκλησιαστικῶν Δικαστῶν δικαιοῦται λευκῆς ψήφου.

3.
Ἐν τυχὸν ἰσοψηφίᾳ, ἐπικρατεῖ ἡ ἐπιεικεστέρα διὰ τὸν κατηγορούµενον γνώµη.
Ἄρθρον 58ον
Διάσκεψις τοῦ Δικαστηρίου
1.
Ἡ διάσκεψις τοῦ Δικαστηρίου εἶναι µυστική, παρουσίᾳ µόνον τοῦ
Γραµµατέως, καὶ διευθύνεται ὑπὸ τοῦ Προέδρου. Οὗτος θέτει τὰ ζητήµατα καὶ καταµετρᾷ τὰς ψήφους.
2.
Ἡ ψηφορία διὰ τὴν ἐνοχὴν τοῦ Κατηγορουµένου προηγεῖται ἐκείνης περὶ τῆς ἐπιβλητέας ποινῆς. Ἐὰν ὁ Κατηγορούµενος κατηγορῆται διὰ τὴν τέλεσιν πλειόνων ἀδικηµάτων, διεξάγεται ἰδιαιτέρα ψηφοφορία
περὶ τῆς ἐνοχῆς ἢ τῆς ἀθωότητος του ἐπὶ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν.
3.
Οἱ κρίναντες τὸν Κατηγορούµενον ἀθῶον δὲν δύνανται νὰ ἀρνηθοῦν ψῆφον περὶ τῆς ἐπιβλητέας ποινῆς.
4.
Οἱ Δικασταὶ ψηφίζουν κατὰ τὴν σειρὰν τῶν πρεσβειῶν Ἀρχιερωσύνης. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου ψηφίζει τελευταῖος.
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5.
Εἰς τὸ Πρακτικὸν καταχωροῦνται τὰ ἀποτελέσµατα τῆς ψηφοφορίας καὶ ἡ αἰτιολογία ἑκάστου Δικαστοῦ, ὡς καὶ ἡ ληφθεῖσα Ἀπόφασις.
Τὸ Πρακτικὸν ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ Προέδρου, τῶν Μελῶν καὶ τοῦ
Γραµµατέως τοῦ Δικαστηρίου.
6.
Αἱ Ἀποφάσεις, καθώς καὶ τὸ Πρακτικὸν τῆς ὅλης διαδικασίας,
καταχωροῦνται εἰς τὸν τόµον τῶν Πρακτικῶν τοῦ οἰκείου Δικαστηρίου.
Ἐπὶ καταδικαστικῶν ἀποφάσεων δέον ὅπως ἀναγράφωνται ἐπὶ λέξει ἐκ
τῆς συλλογῆς τοῦ «Πηδαλίου» οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, οὕς ἐφήρµοσε τὸ Δικαστήριον διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς ποινῆς.
7.
Ἡ ἀπόφασις ὑπογράφεται ὑφ ὅλων τῶν δικασάντων καὶ τοῦ
Γραµµατέως, ἡ δὲ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου καὶ ὑπὸ τῶν δύο Πρεσβυτέρων.
8.
Ἡ ἀπόφασις ἐπιδίδεται εἰς τὸν κατηγορούµενον κατ’ ἄρθρον 24
τοῦ παρόντος καὶ κοινοποιεῖται εἰς τὸν κατήγορον. Περίληψις δὲ αὐτῆς
δηµοσιεύεται εἰς τὸ ἐπίσηµον δηµοσιογραφικὸν ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ἢ εἰς τὴν Ἱστοσελίδα τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου.
9.
Πρακτικὰ ἐκκλησιαστικῆς δίκης δὲν κοινοποιοῦνται εἰ µὴ µόνον
ἐὰν τοῦτο ζητηθῇ ἀπὸ εἰσαγγελικὰς ἢ διακαστικὰς ἀρχὰς καὶ πάντοτε
κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ ἁρµοδίου Ἐπισκόπου, ἐὰν πρὸκειται περὶ
ὑποθέσεως Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, ἢ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐὰν
πρόκειται περὶ ὑποθέσεως Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
Ἄρθρον 59ον
1.
Αἱ καταδικαστικαί, ἐρήµην τοῦ κατηγορουµένου, ὡς καὶ οἱ
ἀθωωτικαί, ἐρήµην τοῦ κατηγόρου, ἐκδοθεῖσαι ἀποφάσεις ὑπόκεινται
εἰς ἀνακοπὴν ἐρηµοδικίας ἐνώπιον τοῦ δικάσαντος Δικαστηρίου, ἐάν:
i) ὁ κατηγορούµενος, ἢ ὁ κατήγορος, δὲν ἐκλητεύθη κανονικῶς καὶ ἡ δίκη ἐγένετο ἐρήµην ἑνὸς ἐκ τῶν δύο,
ii) ἐὰν ἡ µὴ ἐµφάνισίς του εἰς τὸ Δικαστήριον ὠφείλετο εἰς
λόγους ἀνωτέρας βίας δυναµένους νὰ ἀποδειχθοῦν.
2.
Ἡ ἀνακοπὴ ἀσκεῖται ἐντὸς δέκα ἡµερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς
καταδικαστικῆς ἀποφάσεως εἰς τὸν κατηγορούµενον, ἢ τῆς
κοινοποιήσεως τῆς ἀθωωτικῆς ἀποφάσεως εἰς τὸν κατήγορον.
3.
Ἐκπρόθεσµος ἄσκησις τῆς ἀνακοπῆς ἐπιτρέπεται ἐὰν αὕτη ὀφείλεται εἰς ἀνωτέραν βίαν εἰδικῶς ἠτιολογηµένην ἐν τῇ ἀποφάσει.
4.
Ἡ προθεσµία καὶ ἡ ἄσκησις τῆς ἀνακοπῆς ἀναστέλλουν τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεως.
5.
Τὸ ἔγγραφον τῆς ἀνακοπῆς ὑποβάλλεται εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ
δικάσαντος Δικαστηρίου, ὅστις καὶ ὁρίζει τὴν ἡµεροµηνίαν ἐξετάσεως
τῆς ἀνακοπῆς.
6.
Τὸ Δικαστήριον ἐξετάζει τὸ παραδεκτὸν ἢ µὴ τῆς ἀνακοπῆς. Ἐὰν
τὴν ἀποδεχθῇ, καταργεῖ τὴν ληφθεῖσαν ἀπόφασίν του καὶ ὁρίζει νέαν
δικάσιµον διὰ τὴν οὐσιαστικὴν ἐξέτασιν τῆς ὑποθέσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
ΕΚΚΛΗΤΟΝ (ΕΦΕΣΙΣ)
Ἄρθρον 60ον
Ἐπιτρεπτὸν τοῦ Ἐκκλήτου
1.
Κατὰ τῶν ἀποφάσεων τῶν Ἐπισκοπικῶν Δικαστηρίων τῶν ἐπιβαλουσῶν:
i) ἀργίαν ἄνω τοῦ ἑνὸς µηνός,
ii) δυσµενῆ µετάθεσιν,
iii) πρόσκαιρον παῦσιν ἀπὸ τὴν θέσιν Ἐφηµερίου,
iv) παῦσιν ἀπὸ τὴν θέσιν Ἡγουµένου ἢ µέλους τοῦ Ἡγουµενοσυµβουλίου Μονῆς,
v) καθαίρεσιν Ὑποδιακόνου ἢ Ἀναγνώστου,
vi) ἀκοινωνησίαν ἄνω τῶν 40 ἡµερῶν,
ἐπιτρέπεται ὑπὸ τοῦ καταδικασθέντος ἡ ἄσκησις τοῦ ἐκκλήτου (ἐφέσεως) εἰς τὸ Κατώτερον Συνοδικόν Δικαστήριον.
2.
Κατὰ τῶν Ἀποφάσεων τοῦ Κ.Σ.Δ. καὶ τοῦ Α´βαθµίου διὰ Πρεσβυτέρους Σ.Δ. δικαζόντων εἰς πρῶτον βαθµόν, ἐπιτρέπεται ἡ ἄσκησις τοῦ
ἐκκλήτου (ἐφέσεως) ἐνώπιον τοῦ Β´θµίου διὰ Πρεσβυτέρους καὶ Κατωτέρῳ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
3.
Κατὰ πάσης ἀποφάσεως τοῦ Α´θµίου δι' Ἀρχιερεῖς Συνοδικοῦ
Δικαστηρίου ἐπιτρέπεται ἡ ἄσκησις τοῦ ἐκκλήτου (ἐφέσεως) ἐνώπιον
τοῦ Β´θµίου.
4.
Δικαίωµα ὡσαύτως προσφυγῆς εἰς δεύτερον βαθµὸν ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης (ἐκκλήτου) ἔχει καὶ ὁ κατήγορος τινὸς ἀθωωθέντος
εἰς πρῶτον βαθµόν, ἐὰν θεωρῇ ὅτι ἡ πρωτόδικος ἀθωωτικὴ ἀπόφασις
ἦτο ἄδικος35.
35

Βλ. κ΄ Ἱ. Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου.
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Ἄρθρον 61ον
Προθεσµία Ἀσκήσεως τοῦ Ἐκκλήτου
Τὸ ἔκκλητον ἀσκεῖται ἐντὸς δέκα ἡµερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς
ἐκκαλουµένης ἀποφάσεως εἰς τὸν ἐρήµην καταδικασθέντα. Ἡ αὐτὴ
προσθεσµία ἰσχύει καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐµφανισθέντος καὶ καταδικασθέντος
κατηγορουµένου, καθὼς καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐµφανισθέντος κατηγόρου εἰς
περίπτωσιν ἀθωώσεως τοῦ κατηγορουµένου, οἵτινες δικαιοῦνται νὰ ἀσκήσουν τὸ ἔκκλητον ἀµέσως µετὰ τὴν ἀπαγγελίαν τῆς ἀποφάσεως.

Ἄρθρον 62ον
Ἀνασταλτικὴ Δύναµις τοῦ Ἐκκλήτου
Ἡ προθεσµία ἀσκήσεως τοῦ ἐκκλήτου (ἐφέσεως) ὡς καὶ ἡ ἄσκησις αὐτῆς, ἀναστέλλουν τὴν ἐκτέλεσιν Ἀποφάσεως καθαιρετικῆς διὰ
κληρικοὺς ἢ ἀκοινωνησίας (µικροῦ ἀφορισµοῦ) διὰ Μοναχοὺς καὶ λαϊκούς. Ὅµως ὁ ἐκκαλέσας καθαιρετικὴν ἀπόφασιν κληρικός ὀφείλει νὰ
ἀπέχῃ ἀπό κάθε ἱεροπραξίαν µέχρι τὴν ἐκδίκασιν τοῦ ἐκκλήτου36.
Ἄρθρον 63ον
Ἄσκησις Ἐκκλητου
1.
Τὸ ἔκκλητον ἀσκεῖται εἰς τὸν Γραµµατέα τοῦ ἐκδόντος τὴν καταδικαστικὴν Ἀπόφασιν Δικαστηρίου.
2.
Ὁ Γραµµατεὺς ὑποχρεοῦται ὅπως ἀνακοινώσῃ αὐθηµερὸν τὴν ἄσκησιν ἐκκλήτου εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ ἐκδόντος τὴν Ἀπόφασιν Δικαστηρίου.
3.
Τὸ ἔγγραφον τῆς ἐκκλητου µεθ' ὅλης τῆς δικογραφίας, ὑποβάλλεται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ ἁρµοδίου διὰ τὴν ἐκδίκασιν τῆς ἐφέσεως
36

Ἱ. Κανὼν κθ’ τῆς ἐν Καρθαγένῃ.
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Δικαστηρίου, ἐντὸς δεκαπέντε ἡµερῶν ἀπὸ τῆς ἀσκήσεως τῆς ἐφέσεως.
4.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ ἁρµοδίου διὰ τὸ ἔκκλητον δικαστηρίου ὑποχρεοῦται νὰ ὁρίσῃ δικάσιµον ἐντὸς µηνός ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς δικογραφίας.
Ἄρθρον 64ον
Ἐκδίκασις τοῦ Ἐκκλήτου
Τὸ Δευτεροβάθµιον Δικαστήριον ἐξετάζει κατ' ἀρχὴν ἄν τὸ
ἔκκλητον εἶναι τύποις παραδεκτὸν καὶ ἐν καταφατικῷ συµπεράσµατι
προχωρεῖ εἰς τὴν ἐξέτασιν τῆς οὐσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ
Ἄρθρον 65ον
1.
Κατὰ τῶν τελεσιδίκων ἀποφάσεων τῶν Δευτεροβαθµίων Δικαστηρίων ἐπιτρέπεται εἰς τὸν καταδικασθέντα ἡ ἄσκησις ἀναθεωρήσεως
ἐνώπιον τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Τὸ αὐτό δικαίωµα ἔχει καὶ ὁ
κατήγορός τινος ἀθωωθέντος, ἐὰν θεωρῇ ὅτι ἡ ἀθωωτικὴ ἀπόφασις
ἦτο ἄδικος.
2.
Ἡ αἴτησις ἀναθεωρήσεως ἀσκεῖται ὡς καὶ ἡ ἔφεσις καὶ ἐντὸς τῆς
ἰδίας προθεσµίας. Ἡ ἄσκησίς της δὲν ἀναστέλλει τὴν ἐκτέλεσιν τῆς Ἀποφάσεως.
3.

Ὡς λόγος ἀναθεωρήσεως δύναται νὰ προβληθῇ:
i) ἡ ἐσφαλµένη ἐφαρµογὴ Κανονικῆς Διατάξεως,
ii) ἡ µὴ τήρησις τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισµοῦ περὶ τῆς συνθέσεως καὶ ἁρµοδιότητος τῶν Δικαστηρίων, περὶ
τῆς κινήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κανονικῆς διώξεως καὶ
περὶ τῆς ἐµφανίσεως καὶ ὑπερασπίσεως τοῦ Κατηγορουµένου,
iii) ἡ ἔλλειψις αἰτιολογίας τῆς Ἀποφάσεως ἢ παράλειψις τῆς
ἐπὶ λέξει ἀναγραφῆς τῶν οἰκείων Ἱερῶν Κανόνων εἰς τὴν
ἀπόφασιν,

4.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑποχρεοῦται ὅπως ἀναγράψῃ
τὸ θέµα τῆς ἀναθεωρήσεως εἰς τὴν ἀµέσως ἑποµένην συνεδρίαν τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, διὰ νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τοῦ θέµατος.
5.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἀποδεχοµένη τὴν αἴτησιν ἀναθεωρήσεως, ἀναπέµπει τὴν ὑπόθεσιν πρὸς νέαν ἐκδίκασιν εἰς τὸ δικᾶσαν Δικαστήριον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
Ἄρθρον 66ον
1.
Αἱ καταδικαστικαὶ Ἀποφάσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων
καθίστανται ἐκτελεσταὶ εὐθύς ὡς καταστοῦν τελεσίδικοι καὶ ἀµετάκλητοι.
2.
Τελεσίδικοι εἶναι αἱ ἀποφάσεις αἱ µὴ ὐποκείµεναι εἰς ἀνακοπήν
ἐρηµοδικίας καὶ εἰς ἔφεσιν, ἀµετάκλητοι αἱ µὴ ὑποκείµεναι εἰς Ἀναθεώρησιν.
3.
Αἱ καταδικαστικαὶ Ἀποφάσεις κοινοποιοῦνται εἰς τὴν
Ἐκκλησιαστικὴν Ἀρχὴν τοῦ Καταδικασθέντος διὰ τὴν ἐφαρµογήν των.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄
ΑΝΑΨΗΛΑΦΙΣΙΣ - ΑΚΥΡΩΣΙΣ37

Ἄρθρον 67ον
1.
Κατὰ τῶν τελεσιδίκων καὶ ἐκτελεσθεισῶν Ἀποφάσεων τῶν Δευτεροβαθµίων Δικαστηρίων, ἐπιτρέπεται εἰς τὸν ἀνακαλύψαντα νέα
στοιχεῖα δυνάµενα νὰ ἀνατρέψουν τὴν εἰληµµένην απόφασιν, ἡ ἄσκησις ἀναψηλαφήσεως ἐνώπιον τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
2.
Ἡ αἴτησις ἀναψηλαφήσεως ἀσκεῖται ὡς καὶ ἡ ἔφεσις, ἀλλ' ὁποτεδήποτε ἄνευ χρονικοῦ περιορισµοῦ.
3.
Ὡς µόνος λόγος ἀναψηλαφήσεως δύναται νὰ προβληθῇ ἡ ἐκ
τῶν ὑστέρων ἀνάκυψις νέων ἀποδεικτικῶν στοιχείων.
4.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑποχρεοῦται ὅπως ἀναγράψῃ
τὸ θέµα τῆς ἀναψηλαφήσεως εἰς τὴν ἀµέσως ἑποµένην Συνεδρίαν τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τοῦ θέµατος.
5.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀποδεχοµένη τὴν αἴτησιν ἀναψηλαφήσεως, παραπέµπει τὴν ὑπόθεσιν πρὸς νέαν ἐκδίκασιν εἰς τὸ ἁρµόδιον Δικαστήριον.
Ἄρθρον 68ον
1.
Κάθε µέλος της Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἔχει τὸ δικαίωµα νά
ζητήσῃ ἀκύρωσιν ἀθωωτικῆς ἢ καταδικαστικῆς ἀποφάσεως οἱουδήποτε
37

Η ἀκύρωσις ἀσκεῖται εἰς περιπτώσεις, κατὰ τὰς ὁποίας δὲν δύναται νὰ ἀσκηθῇ ἕτερον ἔνδικον
µέσον λόγῳ λ.χ. ἐκδηµίας τοῦ θεωρουµένου ὡς ἀδίκως καταδικασθέντος ἢ ἀθωωθέντος
κατηγορουµένου.
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Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου, ἐὰν φρονῇ ὅτι αὕτη ἐλήφθη κατά
παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων.
2.
Ἡ αἴτησις δύναται νὰ ὑποβληθῇ ὁποτεδήποτε καὶ ὀφείλει νὰ εἶναι
ἀπολύτως τεκµηριωµένη δι’ ἀναφορᾶς τῶν σχετικῶν Ἱερῶν Κανόνων
καὶ κρίνεται ἀπὸ τὴν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄
ΧΑΡΙΣ
Ἄρθρον 69ον
1.
Ἡ ὑπὸ παντὸς Δικαστηρίου καταγνωσθεῖσα ποινὴ εἶναι δυνατὸν
νὰ ἀφεθῇ (ἐπὶ παραπτωµάτων τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάγονται εἰς τὰ κωλύµατα
τῆς ἱερωσύνης) ἢ νὰ µεταβληθῇ ἢ νὰ µειωθῇ διὰ χάριτος.
2.
Ἁρµοδία διὰ τὴν ἀπονοµὴν τῆς χάριτος εἶναι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἱεραρχίας, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ καταδικασθέντος.
3.
Ἡ αἴτησις πρὸς ἀπονοµὴν χάριτος δύναται νὰ ὑποβληθῇ ὁποτεδήποτε.
4.
Ἡ ἀπόφασις περὶ ἀπονοµῆς χάριτος λαµβάνεται διὰ τῆς ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν µελῶν τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄
ΕΠΙΤΙΜΙΑ
Ἄρθρον 70ον
1.
Ὑπὸ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου ἐπιβάλλονται τὰ κάτωθι
ἐπιτίµια:
Εἰς λαϊκούς:
i) ἐπίπληξις ἢ µοµφή,
ii) παῦσις ἀπὸ καθήκοντα (Ἱεροκήρυκος ἢ Κατηχητοῦ κ.λπ.),
iii) ἀκοινωνησία, ἤτοι µικρὸς ἀφορισµός.
Εἰς Μοναχούς, τὰ προηγούµενα καί:
i) περιορισµὸς εἰς τὴν οἰκείαν ἢ εἰς ἑτέραν Μονὴν Μοναχοῦ,
ii) ἔκπτωσις ἀπὸ τὸ ἀξίωµα τοῦ Ἡγουµένου ἢ Ἐπιτρόπου
Μονῆς.
Εἰς Ὑποδιακόνους καὶ Ἀναγνῶστας τὰ εἱς λαϊκούς καί:
i) δυσµενὴς µετάθεσις,
ii) ἀργία ἀπό πάσης Ἱεροπραξίας,
iii) καθαίρεσις.
Εἰς Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους:
i) ἐπίπληξις ἢ µοµφή,
ii) δυσµενὴς µετάθεσις,
iii) παῦσις ἀπὸ ἐφηµεριακά καθήκοντα,
iv) ἔκπτωσις ἀπὸ τὸ ὀφφίκιον,
v) ἀργία ἀπό πάσης Ἱεροπραξίας ἐπὶ ἕως καὶ ἕξ µῆνας τὸ
ἀνώτερον.
2.

Ὑπὸ τοῦ Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου:
i) ἅπαντα τὰ προαναφερθέντα,
ii) ἀργία ἀπὸ πάσης Ἱεροπραξίας ἄνω τῶν ἕξ µηνῶν ἕως
ἑνὸς ἔτους καί,
iii) καθαίρεσις Διακόνου.
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3.
ου:

Ὑπὸ τοῦ Πρωτοβαθµίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστήριi)
ii)

ἅπαντα τὰ προαναφερθέντα καί,
καθαίρεσις Πρεσβυτέρου.

4.
Ὑπὸ τοῦ Δευτεροβαθµίου διὰ Πρεσβυτέρους καὶ Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικαστήριου, ἅπαντα τὰ προαναφερθέντα ἐπιτίµια.
5.
Εἰς Ἀρχιερεῖς ἐπιβάλλονται ὑπὸ τοῦ Α´θµίου δι' Ἀρχιερεῖς
Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὰ κάτωθι ἐπιτίµια:
i) ἐπίπληξις ἢ µοµφή,
ii) πρόσκαιρος ἀπώλεια τῆς ἰδιότητος τοῦ Συνοδικοῦ Μέλους,
iii) ἀκοινωνησία38,
iv) ἔκπτωσις ἀπὸ τοῦ Θρόνου,
v) ἀργία ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας.
6.
Ἡ καθαίρεσις Ἀρχιερέων ἀνήκει εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρµοδιότητα τοῦ Δευτεροβαθµίου δι' Ἀρχιερεῖς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου. Ὁµοίως καὶ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ἐπιτιµίου τοῦ ἀναθέµατος, ἢτοι τοῦ µεγάλου ἀφορισµοῦ.

Ἤτοι νὰ µὴ κοινωνοῦν ἐκκλησιαστικῶς µετ' αὐτοῦ οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι καὶ νὰ ἔχῃ
κοινωνίαν µόνον µετὰ τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ του κληρικῶν (βλ. πδ´- 76 ἱ. Κανόνα τῆς ἐν
Καρθαγένῃ).

38
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ἄρθρον 71ον
1.
Ὁ παρὼν Κανονισµὸς δύναται νὰ τροποποιηθῇ, τῇ αἰτήσει τοῦ ½
τῶν µελῶν τῆς Ἱ. Συνόδου, ὁριζοµένου Εἰσηγητοῦ. Εἰσάγεται πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν Ι.Σ.Ι. καὶ διὰ τὴν τροποποίησιν ἀπαιτεῖται ἡ πλειοψηφία
τῶν 3/4 τῶν παρόντων µελῶν.
2.
Ὁ παρὼν Κανονισµός ἐνεκρίθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος τὴν 13ην / 26ην Ἰουνίου 2006 καὶ
ἐτροποποιήθη τὴν 1ην / 14ην Σεπτεµβρίου 2014 καὶ τὴν 5ην / 18ην
Σεπτεµβρίου 2018.
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