
Στο σχέδιο νόμου «περί συστάσεως ειδικών Νομοπαρα
σκευαστικών Επιτροπών στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης»^

ΙΊ/ιός τ>ι Βουλή nor 'Ελλήνων

Με αυτό τό σχέδιο νόμου επιδιώκεται ό εκσυγχρονισμός, 
σέ σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, της νομοθεσίας βα
σικών τομέων αρμοδιότητας τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Για τό σκοπό αύτό, προτείνεται ή σύσταση ειδικών νομο
παρασκευαστικών επιτροπών, πού Θά αποτελούνται άπό 
ειδικούς ελληνες νομομαθείς (καθηγητές Πανεπιστημίων, 
δικαστικούς λειτουργούς καί δικηγόρους), οι όποιοι, μέσα 
σέ οριζόμενο όλιγόμηνο χρόνο θά μελετήσουν την ύπάρχουσα 
νομοθεσία καί τά άντίστοιχα σχέδια πού έχουν καταρτισθεΐ 
άπό προηγούμενες επιτροπές καί θά συνεύρουν καινούργια, 
πληρέστερα, νομοσχέδια, πού θά άνταποκρίνωνται στο 
πνεύμα καί στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Άναλυτικώτερα, στο σχέδιο νόμου πού προτείνουμε γιά 
ψήφιση, περιέχονται τά άκόλουθα :

α) Στην παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή σύσταση 
ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής γιά τη σύνταξη 
σχεδίου νόμου γιά την τροποποίηση τοϋ ’Αστικού Κώδικα 
καί τοϋ εισαγωγικού του Νόμου, τοϋ Εμπορικού Νόμου, τού 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καί τού Ποινικού Κώδικα, 
έτσι ώστε νά τεθή πράγματι σέ εφαρμογή ή αρχή τής παρ. 
2 τού άρθρου 4 τού Συντάγματος περί ισότητας έλλήνων καί 
έλληνίδων. ’Ακόμη ή ’Επιτροπή αυτή θά προτείνει καί τρο
ποποιήσεις στό Οικογενειακό Δίκαιο γενικώτερα, τό οποίο, 
κατά γενική ομολογία, εχει άνάγκη εκσυγχρονισμού.

Οί παράγραφοι 2 έως 4 τοϋ ίδιου άρθρου άναφέρονται στον 
αριθμό καί τήν ιδιότητα τών προσώπων πού θά όρισθοϋν μέλη 
της Επιτροπής αυτής μέ άπόφαση τού 'Υπουργού Δικαιο
σύνης καί τονίζεται ιδιαίτερα ότι ή ’Επιτροπή έκτος τών 
υπαρχόντων σχεδίων, θά λάβει ύπ’ όψη της καί τις άπόψεις 
τών γυναικείων οργανώσεων καί άλλων κοινωνικών φορέων, 
πού θά ύποβληθοΰν στό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης.' .~
ύ Τέλος, μέ τήν παρ. 5 τού άρθρου 1 τού Σχεδίου καταρ- 
γεΐται το άρθρο 10 τού Ν. 1071/80, μέ τό όποιο συστήθηκε 
Νομοπαρασκευαστική ’Επιτροπή γιά τό ίδιο θέμα.

. ‘· β) Τό άρθρο 2 άναφέρεται στή σύσταση πέντε Νομο
παρασκευαστικών ’Επιτροπών γιά τήν σύνταξη τών σχεδίων 
νόμων : αα) περί ’Οργανισμού τών πολιτικών καί ποινικών 
δικαστηρίων, ββ) περί τών προσόντων καί τής υπηρεσιακής 
καταστάσεως τών δικαστικών λειτουργών, γγ) περί τού 
Πειθαρχικού δικαίου τών δικαστικών λειτουργών, δδ) περί 
-τής έπιθεωρήσεως τών δικαστηρίων καί τών δικαστικών λει
τουργών καί εε) περί τών προσόντων καί τής υπηρεσιακής 
καταστάσεως τών δικαστικών υπαλλήλων.

’Επίσης, μέ τό ίδιο άρθρο, καθορίζεται ό αριθμός καί οί 
ιδιότητες τών μελών πού θά μετέχουν, κατ’ άνώτατο όριο, 
σέ κάθε ’Επιτροπή καί δ τρόπος ορισμού τους.
·’ Τέλος, μέ τήν παρ. 4, καταργεϊται δ Ν. 777/78 «περί 
έπιψηφίσεως δικαστικών καί διοικητικών κωδίκων κατά τήν 
διαδικασίαν τού άρθρου 76 παρ. 6 τοϋ Συντάγματος» δεδο
μένου ότι τά σχέδια πού έχουν συνταχθεΐ άπ’ τήν ’ Επιτροπή 
-πού προβλέπει αύτός δ Νόμος θά έπανεξετασθοϋν άπ’ τις 
,γέες ’Επιτροπές. ..... ' ............ ή ή ~
,: γ) Μέ τό άρθρο 3 συνίστάται ειδική νομοπαρασκευαστική 
•επιτροπή πού θά έχει γιά έργο τή σύνταξη σχεδίου νέου 
’Εμπορικού Κώδικα, όρίζεται δ κατ’ άνώτατο όριο άριθμός 
τών μελών της πού θά όρισθοϋν μέ υπουργική άπόφαση, οί 
άδιότητές τους,-τό άντικείμενο τής μελέτης τους καί δ χρόνος 
μέσα στον όποιο πρέπει νά τελειώσει τό έργο τους.

δ) Μέ τό άρθρο 4 καθορίζεται ή διαδικασία πού θά άκο- 
λουθηθεϊ γιά τήν κύρωση όλων τών πιδ πάνω σχεδίων στή 
Βουλή, πού θά είναι ή προβλεπόμενη άπό τήν παρ. 6 τοϋ 
άρθρου 76 τοϋ Συντάγματος διαδικασία γιά τήν ψήφιση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - .τών Κωδίκων. Γίνεται επίσης πρόβλε-ψη καί γιά τήν αμοιβή 
τών μελών. *.·' ...

Αύτά προβλέπει τό σχέδιο τούτο καί παρακαλοϋαε τή 
Βουλή γιά τήν ψήφισή του.

’Αθήνα, 12 ’Ιανουάριου 1982
Ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟ Υ ...
Σύσταση ειδικών Νομοπαρασκευαστικών ’Επιτροπών στό 

Υπουργείο Δικαιοσύνης. ■
'Αρθρο 1. . I

1. Συνιττάτα: ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή γιά τή 
σύνταξη σχεδίου νόμου που θά περιλαμβάνει α) τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις τού ’Αττικού Κώδικα καί τοϋ εισαγωγικού του 
νόμου, τοϋ ’Εμπορικού Νόμον, τοΰ Κώδικα Πολιτικής Δικο
νομίας καί τοϋ Ποινικού Κώδικα γιά τήν εφαρμογή τής αρ
χής τοϋ άρθρου 4 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος περί τής ισότη
τας τών 'Ελλήνων καί Έλληνίδων καί β) τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις τοϋ ’Αστικού Κώδικα γιά τον εκσυγχρονισμό 
τοϋ Οικογενειακού Δικαίου. .·

Ή Επιτροπή θά άποτελεσθεί- άπό δέκα πέντε (15). 
κατ’ άνώτατο όριο, ιιέλη, πού θά εκπροσωπούν καί τά δυο 
φύλα καί τά όποια θά οριστούν με άπόφαση τοΰ Υπουργού 
Δικαιοσύνης, άπό δικαστικούς λειτουργούς, άπό καθηγητές 
έλληνικών πανεπιστημίων και άπό δικηγόρους. Καθήκοντα 
γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο τοϋ Ύπουργε’.υ Δικαιο
σύνης. ■ : . ■- · · .

3. Ή Επιτροπή θά εξετάσει κατά τήν εκτέλεση τού έρ
γου της καί τά σχέδια πού κατάρτισαν ο! προηγούμενες Επι
τροπές, που συγκροτήθηκαν με τις ύπ’ άρι.θ. 106926/1976 
καί 24289/1981 άποφάσεις τού 'Υπουργού Δικαιοσύνης, ώς 
καί τις άπόψεις τών γυναικείων οργανώσεων καί άλλων,κοι
νωνικών φορέων, που θά υποβληθούν στό ’Υπουργείο Δικαιο
σύνης. ............ .’V -. - -

4. Ή Επιτροπή πρέπει νά τελειώσει τό έργο της μέσα σέ 
τέσσερες μήνες άπό τήν έναρξη τών εργασιών της.

5. Τό άρθρο 10 τοϋ ν. 1071/1980 καταργείται.

Άρθρο 2.
1. Συνιστώνται οί εξής Νομοπαρασκευαστικές ’Επιτρο

πές. άπό επτά, κατά άνώτατο όριο, μέλη, γιά τή σύνταξη 
τών άκολούθων σχεδίων νόμων: μ

α) «Περί ’Οργανισμού τών πολιτικών καί ποινικών δικα
στηρίων». .. .. ι· · ... έ
β) «Περί τών προσόντων και τής υπηρεσιακής καταστάσεως 
τών δικαστικών λειτουργών».

γ) «Περί τοΰ πειθαρχικού δικαίου τών δικαστικών λει
τουργών».

3) «Περί έπιθεωρήσεως τών δικαστηρίων καί τών δικα
στικών λειτουργών». *- - 1

•ε) «Περί τών προσόντα καί τής υπηρεσιακής κα,ταστά- 
σεως τών δικαστικών υπαλλήλων». ; .::· λ-χ τ 

- 2. Τά μέλη τών κατά τήν προηγούμενη παράγραφο επιτρο
πών ορίζονται μέ άπόφαση τού 'Υπουργού Δικαιοσύνης-, άπό 
δικαστικούς λειτσυργούς, καθηγητές πανεπιστημίων,' δικη— 
γέρους, υπαλλήλους ιτοϋ 'Υπουργείου ' Δικαιοσύνης καί τής 
Γραμματείας τών Δικαστηρίων. Καθήκοντα γραμματέα κά
θε μίας άπ’ τις Επιτροπές ανατίθενται "με τήν "ίδια από
φαση, σε υπάλληλο τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης ή τής Γραμ
ματείας τών Δικαστηρίων. ο : : ·:.· '.

3. Κάθε μία άπ’ τις, σύμφωνα μέ τό άρθρο' τοϋτο.’Επιτρο- 
πές. θά εξετάσει καί τά σχέδια ποό έχουν καταρτίσει αντί
στοιχες επιτροπές, πρέπει δέ νά τελειώσει τό έργο ΐης μέ
σα σε πέντε μήνες άπό τήν έναρξη τών εργασιών τής/


