
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη-
ροισεως του Λ.Ν. 1712/1939 «περί Ελληνικού ’Ινστιτού
του Διεθνούς καί ’Αλλοδαπού Δικαίου καί άλλων τινών
συναφών διατάξεων».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Άπό τοϋ έτους 1939 λειτουργεί εις τάς ’Αθήνας τό 'Ελ

ληνικόν ’Ινστιτούτου Διεθνούς καί ’Αλλοδαπού Δικαίου, ώς 
νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, ύπό την έποπτείαν 
τών 'Υπουργείων ’Εξωτερικών καί Δικαιοσύνης.

Πρόκειται περί ’Οργανισμού έξάχου σημασίας όχι μόνον 
άπό επιστημονικής πλευράς, αλλά καί Εθνικής διότι τό έν 
λόγω ’Ινστιτούτου αποτελεί κέντρου επιστημονικής έρεύνης 
τού διεθνούς καί τών αλλοδαπών δικαίων, ίδια δέ έν σχέσει 
μέ τά νομικά ζητήματα τά άφορώντα την ‘Ελλάδα καί τόν 
έν τή ’Αλλοδαπή Ελληνισμόν. ’Εκτός τούτου όμως απο
τελεί καί κέντρου παροχής πληροφοριών περί τών δικαίων 
τούτων.

Κατά την έπί τέσσαρας δεκαετηρίδας περίπου λειτουργίαν 
τού ’Ινστιτούτου, τούτο, καίτοι διεθέτον περιωρισμένα οικο
νομικά μέσα, άνταπεκρίθη εις την αποστολήν του, προσέ- 
φερε δέ τάς νομικάς πληροφορίας του είς τόν τομέα τού διε
θνούς καί τών αλλοδαπών δικαίων εις πλ.είστας κρατικάς 
άρχάς, εις δικηγόρους, συμβολ.α-ιογράφους,, -ώς καί εις τά 
έλληνικά, άλλά καί τά ξένα δικαστήρια εις περιπτώσεις κρί- 
σεως παρ’ αυτών υποθέσεων Ελλήνων. Γνωστή διεθνώς, 
εις εύοεϊαν κλ,ίαακα, είναι ή υπό τού ’Ινστιτούτου τακτικώς 
έκδιδοαένη άπό τού έτους 1947 «REVUE HELLENIQUE 
DE DROIT INTERNATIONAL», άλλά καί πλήθος 
άλλαι εκδόσεις τού ’Ινστιτούτου, διά τών όποιων έκδηλούται, 
εις τό εσωτερικόν καί τό έξωτερικόν, ή επιστημονική δράσις 
που. '

"Ηδη, ύπό τάς συγχρόνους συνθήκας άναπτύξεως τών 
διεθνών σχέσεων, έπικειμένης δέ καί τής συνδέσεως τής 
Χώρας μετά της Ε.Ο.Κ., τό ’Ινστιτούτου Διεθνούς καί ’Αλ
λοδαπού Δικαίου καλείται νά άναπτύξη άκόμη περισσότερον 
τήν δρασιν του καί νά προσφέρη πολυτίμους ύπηρεσίας καί 
είς άλλους τομείς.

Τούτο προϋποθέτει βεβαίως άρτίαν λειτουργίαν τού ’Ιν
στιτούτου, ή οποία όμως σήμερον δέν ύφίσταται.

Τό προσωπικόν τού ’Ινστιτούτου υπηρετεί κυρίως μέ σχέ- 
σιν'έργασίας ιδιωτικού δικαίου, άλλοι δέ τών είς τούτο άπα- 
σχολ.ουμένων υπαλλήλων προσφέρουν τάς υπηρεσίας των 
βάσει συμβάσεως άναθέσεως έργου. Ή κατάστασις αυτή 
δέν είναι ή ένδεδειγμένη. Ή έπί μακράν σειράν έτών κρα
τούσα έκκρεμότης περί τήν υπηρεσιακήν τακτοποίησιν τών 
ύπηρετούντων είς τό Ινστιτούτου, δημιουργεί κλ.ϊμα, τό 
όποιον δέν συμβάλλει είς τήν άποδοτικήν λειτουργίαν τής 
υπηρεσίας.

Διά τού ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής ύποβαλλ,ομένου σχεδίου 
Νόμου σκοπεϊται κυρίως ή όργάνωσις τοϋ ’Ινστιτούτου άπό 
πλευράς ορθολογικής κατατάξεως τού προσωπικού του είς 
δργανικάς θέσεις. Έκτος αύτού σκοπεϊται ή ρύθμισις καί 
έτέρων συναφών ζητημάτων.

Είδικώτερόν:
Διά τού άρθρου 1 καθορίζεται ή έκτασις τής έποπτείας 

τών ‘Υπουργείων ’Εξωτερικών καί Δικαιοσύνης έπί τής 
λειτουργίας τού ’Ινστιτούτου, όριζομένου ότι τό ’Ινστιτού
του υπάγεται είς τήν έποπτείαν τοϋ Υπουργείου Δικαιο
σύνης, ώς πρός τά διοικητικής καί οικονομικής φύσεως θέ
ματα, είς τήν έποπτείαν δέ τοϋ 'Υπουργείου Εξωτερικών 
ώς πρός τά θέματα τά άναφερόμενα είς τάς διεθνείς σχέσεις 
τής Έλλ,άδος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Διά τοϋ άρθρου 2 ρυθμίζονται τά της Διευθύνσεως τού 
’Ινστιτούτου, καθοριζόμενης τής σχέσεως ύπό τήν οποίαν 
θά υπηρετούν οι Διευθυντής καί 'Υποδιευθυντής. (Σύμβα- 
σις μισθώσεως υπηρεσιών τριετοϋς διάρκειας).

Διά τοϋ άρθρου 3, λ,αμβάνεται μέριμνα διά τήν άναπλή- 
οωσιν τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού ’Ινστι
τούτου, είς περίπτωσιν έλλείψεως, άπουσίας ή κωλύματος, 
ώς καί διά τήν λειτουργίαν τής γραμματείας τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλ,ίου.

Διά τών άρθρων 4 έως 7 καθορίζονται αί θέσεις καί τά 
προσόντα τού επιστημονικού προσωπικού τοϋ ’Ινστιτούτου, 
διακρινομένου είς έμμισθους καί άμισθους επιστημονικούς 
συνεργάτας καί είς έμμισθους έπιστημονικοΰς βοηθούς.

■ Διά τοϋ άρθρου 8 καθιεροϋται ή κατηγορία τών άντεπι- 
στελλόντων συνεργατών τοϋ ’Ινστιτούτου, διαγράφεται ό 
ρόλ.ος των καί προβλέπονται τά τών αμοιβών των.

Τό άρθρον 9 άναφέρεται είς τούς Επιτίμους συνεργάτας 
τού ’Ινστιτούτου. ^ __

Διά τού άρθρου 10 συνιστώνται αί άναγκαίαι όργανικαί 
θέσεις τού Διοικητικού Προσωπικού τοϋ ’Ινστιτούτου, διά 
δέ τοϋ άρθρου 11 καθορίζονται τά προσόντα διά την κατά- 
ληψιν τών θέσεων τούτων.

Διά τοϋ άρθρου 12 καθορίζεται ό τρόπος έγκρίσεως τών 
δαπανών τού ’Ινστιτούτου.

Διά τοϋ άρθρου 13 παρέχεται τό δικαίωμα είς τό Διοικη
τικόν Συμβούλιου τοϋ ’Ινστιτούτου νά άναθέτη έπί συμβάσει 
έργου τήν διενέργειαν έρευνών ή τήν έκπόνησιν μελετών 
καί τήν έκτέλεσιν πάσης φύσεως έπιστημονικοϋ έργου.

Διά τού άρθρου 14 λαμβάνεται μέριμνα διά τό μή 
άσυμβίβαστον τής υπηρεσίας τοϋ Διευθυντοΰ, τού Ύποδιευ- 
θυντοϋ καί τοϋ έπιστημονικοϋ προσωπικού τοϋ ’Ινστιτούτου 
πρός τά καθήκοντα τού διδακτικού προσωπικού τών Άνω- 
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή τοϋ δικηγόρου, έν 
δψει ότι τό ώς άνω προσωπικόν κατ’ άνάγκην θά έχη τήν 
ιδιότητα τοϋ δικηγόρου ή τοϋ λειτουργού τής άνωτάτης 
έκπαιδεύσεως.

Διά τοϋ άρθρου 15 λαμβάνεται μέριμνα διά τήν ένταξιν 
τοϋ ύπηρετοϋντος προσωπικού είς τάς συνιστωμένας όργα- 

. νικάς θέσεις, έφ’ όσον έχει τά κατά τό άρθρον 11 προσόντα.
Διά τοϋ άρθρου 16 λαμβάνεται μέριμνα διά τήν κατάρτισιν 

τοϋ Κανονισμού λειτουργίας τοϋ ’Ινστιτούτου, διαγραφομέ- 
νου τοϋ κύκλου τών ύπό τούτου δυναμένων νά ρυθμισθοϋν 
θεμάτων. Ρητώς ορίζεται δέ ότι αί ύπηρεσίαι τοϋ ’Ινστι
τούτου πρός τάς κρατικάς άρχάς καί τούς χορηγούς αυτού 
παρέχονται άνευ αμοιβής.

Διά τοϋ άρθρου 17 παρέχεται έξουσιοδότησις πρός έκδο- 
σιν Π. Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως είς ένιαΐον 
κείμενον τών «περί τού ’Ινστιτούτου κειμένων διατάξεων».

Διά τού άρθρου 18 σκοπεϊται ή κατάργησις τών διατά
ξεων τών άντικειμένων είς τάς διατάξεις τού προτεινομένου 
νόμου ή άναφερομένων είς θέματα ύπό τούτου ρυθμιζόμενα.

Τέλ.ος, διά τού άρθρου 19 ορίζεται ώς ήμερομηνία ένάρ- 
ξεως ισχύος τού νόμου ή 1η ’Ιανουάριου 1979.

Ταϋτα σκοποϋνται διά τού προκειμένου σχεδίου Νόμου, 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν είς τήν Βουλήν 
καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν ψήφισίν του.

Έν ΆΟήναις τή 21 Σεπτεμβρίου 1978 

Οί 'Υπουργοί

Ποοεδοίχς Κυβερνήσεως Εξωτερικών
ΚΩΝ.'ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΥΑΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΑΛΗΣ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


