ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

'

Στο σχέδιο νόμου «γιά τη σύσταση Ειδικόν Νομοπαρασκευα
στικών ’Επιτροπών, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης».
Παός τη Βον/.η τώ>· Έλκήνωι·

1. Μέ τό παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται νά τεθούν τά
θεμέλια για την επέκταση τοϋ μεταρρυθμιστικοϋ έργου της
Κυβερνήσεως της ’Αλλαγής και σέ άλλες βασικές περιοχές
τής έννομης τάξης καί γενικώτερα τής κοινωνικής ζωής μας,
πού άπό καιρό επιζητούν τή ρυθμιστική επέμβαση τού νομοθέτη. Σημαντική ώθηση προς τήν κατεύθυνση αύτή έδωσε ό ν.
1237/1982 «περί συστάσεως Ειδικών Νομοπαρασκευαστικών
’Επιτροπών στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης» πού προέβλεψε
τή σύστασή ’Επιτροπών για τή νομοθετική πραγμάτωση τής
συνταγματικής έπιταγής τής ισονομίας μεταξύ τών άνδρών
καί τών γυναικών (άρθρο 4 παρ. 2. άρθρο 116, παρ. 1 καί 2
Συντ.), τή βελτίωση τού δικαστηριακού συστήματος μας,
τον εκσυγχρονισμό τών κανόνων δικαίου πού διέπβυ&^&^αθεστώς τών δικαστικών λειτουργών καί τών δικαστικών υπαλλή
λων καί, τέλος, τήν άναμόρφωση τού Εμπορικού Νόμου.

γιά τή σύνταξη σχεδίου Κώδικα Γραφείων. Υποθηκών καί
Με ταγραφών, γιά τόν εκσυγχρονισμό, τών κειμένων διατά
ξεων καί τήν προσαρμογή προς τις ίσχύουσες συνταγματικές
διατάξεις. To άρθρο ρυθμίζει άκόμη λεπτομέρειες γιά τό
διορισμό τών μελών τής ’Επιτροπής και τή λειτουργία της.
Στην ΐδια ’Επιτροπή αναθέτει τό προτεινόμενο σχέδιο νό
μου (άρθρο 2), τήν εξέταση τής διευρύνσεως τής αρμοδιότητας
τών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καί τήν έγκαιρη υπο
βολή σχετικού πορίσματος στον 'Υπουργό τής Δικαιοσύνης.
Μέ τή μεθόδευση αύτή έπιχειρεΐται ή συστηματική αντιμε
τώπιση τού ζητήματος καί ή μή παραπομπή του «στις έλληνικές καλένδες» μέσω τής «διαρκούς» παρατάσεως τής προ
θεσμίας πού προβλέπει τό άρθρο 94, παρ. 1 τού Συντάγματος.
Μέ τό άρθρο 3 προβλέπεται ή υποβολή στην 'Ολομέλεια τής
Βουλής τών κειμένων πού θά συντάξουν οί Επιτροπές τού
άρθρου 1 γιά τήν κύρωσή τους μέ τή διαδικασία πού προβλέ
πει τό άρθρο 76 παρ. 6 τού Συντάγματος., σχετικά μέ τήν
επιψήφιση Κωδίκων.
Ή επιλογή τής διαδικασίας αύτής εξηγήθηκε προηγουμέ
νως (παραπάνω άρθρ. 3).

2. Τό προτεινόμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου προβλέπε’Τέλος, μέ τό άρθρο 4 ρυθμίζεται μέ γενικό τρόπο ή άποζητή σύσταση έπτά νέων ειδικών Νομοπαρασκευαστικών ’Επι
μίωση τών μελών τής Επιτροπής.
τροπών, πού θά έχουν σάν έργο τήν τροποποίηση καί συμπλή
ρωση τών βασικών Κωδίκων τής νομοθεσίας μας (Ποινικό,
Αύτά ρυθμίζονται μέ τό σχέδιο νόμου πού καταρτί
Ποιν. Δικονομίας, Σωφρονιστικό, Πτωχευτικό καί Πολιτικής- σαμε καί στέλνουμε γιά νά ψηφισθεΐ άπό τή Βουλή.
Δικονομίας).
’Αθήνα, 18 Αύγουστου 1982
Σταθερός γνώμονας για τή σχεδιαζομένη μεταρρύθμιση
Ό 'Υπουργός
είναι ό εκσυγχρονισμός τής νομοθεσίας μας στούς παραπάνω
Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
τομείς. Τό άντικείμενο καί ή φύση έξάλου τού έργου πού
πρόκειται νά έπιτελεσθεΐ οδηγούν στή νομοθετική παραγωγή
μέ βάση τήν ειδική διαδικασία πού προβλέπει τό άρθρο 76 παρ.
6 τοϋ Συντάγματος γιά τήν επιψήφιση Κωδίκων. Είναι πρα
γματικά φανερό, οτι όποιαδήποτηε άλλη επιλογή στο ση
μείο αύτσ θά άποδεικνυόταν απολύτως απρόσφορη καί θά
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
συνεπέφερε ουσιαστικά τή' ματαίωση τής προσπάθειας πού
Γ:ά τή σύσταση Ειδικών Νομοπαρασκευαστικών. ’Επιτροπών
αναλαμβάνουμε.
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στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης.
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3: Ή σύνθεση τών ’Επιτροπών άπό διακεκριμένους πανε
πιστημιακούς δασκάλους, δικαστικούς λειτουργούς καί δικη
Άρθρο Γ.
■'*·'■' ' /
γόρους έγγυαται 6χι μόνο τήν άντιπροσωπευτικότητα άλλα
1.
Συνιστώνται
οί
έξής
ειδικές
Νομοπαρασκευαστικές
’Επικαί τήν άποτελεσματικότητά τους. Αύτονόητο είναι άκόμη
»
δτι, μεταξύ τών άλλων, θά ληφθοΰν υπόψη καί οί προεργα
α) Γιά τή σύνταξη σχεδίου νόμου πού θά περιλαμβάνει τις
σίες άναλόγων επιτροπών πού είχαν συγκροτηθεί κατά τό
άναγκ αίες τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις στον Ποινικό
παρελθόν.
Κωδικοί
4. Ειδικότερα τό σχέδιο νόμου πού προτείνουμε έχει τό
β) Γιά τή σύνταξη σχεδίου νόμου πού -δα περιλαμβάνει τις
άκόλουθο περιεχόμενο :
αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Τό άρθρο 1 προβλέπει τή σύσταση τών έξής ’Επιτροπών :
γ) Γιά τή σύνταξη σχεδίου νέου Σωφρονιστικού Κώδικα.
δ) ‘Γιά τή σύνταξη σχεδίου νόμου με τις αναγκαίες τρο
α) Γιά τήν επεξεργασία σχεδίων νόμων πού θά τροποποιη
ποποιήσεις στόν Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
θούν καί θά συμπληρώνουν, ίπου κριθεϊ άναγκαΐο, τον Ποινι
κό Κώδικα καί τον Κώδικα Ποινικής Νομοθεσίας, β) Γιά
τήν άναμόρφωση τού σωφρονιστικού συστήματος καί τού
Σωφρονιστικού Κώδικα. Οί πρόσφατες άναταραχές σέ περισ
σότερα σωφρονιστικά καταστήματα τής χώρας ήρθαν νά άποκαλύψουν μέ τή μεγαλύτερη σαφήνεια τήν άναγκαιοτητα τής
μεταρρυθμίσεως καί στήν περιοχή αύτή. Τό άρθρο περιλαμ
βάνει άκόμη λεπτομερείς διατάξεις γιά τό διορισμό τών με
λών τής ’Επιτροπής καί τή λειτουργία της. γ) Γιά τή σύν
ταξη σχεδίου νόμου μέ τις άναγκαίες τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας γιά τήν έπιτάχυνση άπονομής
τής δικαιοσύνης, δ) Γιά τή σύστάξη τού νέου Σχεδίου Πτω
χευτικού Κώδικα, ε) Γιά τήν επεξεργασία σχεδίου Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας. Ή άνάγκη γιά τήν ένιαιοποίηση τών
κανόνων πού διέπουν τή διοικητική δίκη ή οποία έχει συντελεσθεϊ μέ επιτυχία π.χ. στή Δυτ. Γερμανία είναι άπό καιρό
αισθητή στήν πράξη καί έχει κατ’ επανάληψη καί μέ έμφαση
έπισημανθεΐ στήν έπιστήμη. Τις διαστάσεις τού προβλήμα
τος μπορεί νά άντιληφθεΐ κανείς καλύτερα έάν άναλογισθεΐ τήν
ολοένα καί μεγαλύτερη σημασία πού άποκτούν στήν πράξη
τό Συμβούλιο τής ’Επικράτειας, τά τακτικά διοικητικά δικα
στήρια καί τά άλλα ειδικά διοικητικά δικαστήρια καί στ)

ε) Γιά τή σύνταξη σχεδίου νέου Πτωχευτικού Κώδικα,
στ) Γιά τή σύνταξη Σχεδίου Κώδικα Διοικητική; Δικονο
μίας, καί
ζ) γιά τη σύνταξη Σχεδίου Κώδικα Γραφείων 'Υποθηκών
καί Μεταγραφών.
2. Τά μέλη κάθε ’Επιτροπής, που θά είναι κατ’ άνώτατι
όριο εννέα, ορίζονται μέ απόφαση τού Υπουργού Δικαιοσύνη:
άπό Καθηγητές καί έπιστημονικό προσωπικέ Α.Ε I.. δικά
οτικούς λειτουργούς καί δικηγόρους, έν ένεργεία ή όχι. Κα
θ ή κοντά γραμματέα θά έκτελεί υπάλληλος τοϋ 'Υ.τνυργείο
Δικαιοσύνης.
3. Τό έργο τών ’Επιτροπών πρέπει νά τελειώσει μέσα ·σ
ένα χρόνο άπό τήν έναρξη τών εργασιών τους, θά λάϊονν 2
όπ’ όψη τους και τυχόν σχέδια πού έχουν καταρτιστεί κατ:
τό παρελθόν άπό ανάλογες νομοπαρασκευαστικές επίτροπέ;
τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης.
· ».*
Άρθρο 2.
Ή ’Επιτροπή πού θά συν τάξει τό σχέδιο τοΰ Κώδικα Διο>
κητικής Δικονομίας, γιά τήν ενοποίηση τών κανόνων πού διβ

