
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τής προτάσεως- νόμου «ττε2· καταργήσεως τοϋ αρδρου

39 τοϋ Α.Ν. 1092/1938». ‘ ,

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

Ή άπόφαση τοϋ Πλημμελειοδικείου Άδηνών για τούς βα
σανιστές τής ’Ασφάλειας έχει προκαλέσει κατάπληξη και βα- 
δύτατα αισθήματα ανησυχίας στον ελληνικό λαό.

Με την άπόφαση αυτή:
Πρώτον: έπιδεικνύεται άπαράδεκτη επιείκεια ττρός τους 

στυγνότερους καταπιεστές τοϋ λαοϋ μας.
Δεύτερον: άνατρέπΟνται τα πορίσματα καί αί άποφάσεις 

άδιαβλήτων διεδνών δικαστικών οργάνων καί οργανισμών, 
όπως το Συμβούλιο τής Ευρώπης, τό όποιο κατεδίκασε τό 
δικτατορικό καθεστώς ακριβώς βάσει τών περιπτώσεων εκεί

νων, για τις οποίες το δικαστήριον έκρινε ά-υώους τους βα
σανιστές.

Τρίτον: επιβιώνουν αντιλήψεις απαράδεκτες καί για τις 
σκοτεινότερες περιόδους τής ιστορίας μας.

Ή πρόσφατη άπόφαση αποτελεί κρίκο σε μια σειρά δικα
στικών αποφάσεων που αντιφάσκουν όχι μόνο πρός τό κοινό 
.αίσθημα._καί .πρός κάδε .έννοια δικαίου, άλλα κ.αί_ πρός τό 
γραμμα και τό πνεύμα τοϋ Συντάγματος καί τοϋ Ποινικού 
Κώδικα.

Τέτοιες αποφάσεις θέτουν καί πάλι τό πρόβλημα τής δη
μοσίας κριτικής ποινικών αποφάσεων πού, όπως είναι γνωστό, 
απαγορεύεται πριν άπό την τελεσιδικία τους σύμφωνα μέ τό 
αρδρο 39 τοϋ Α.Ν. 1092/38 «περί τύπου».

Ή δικαστική εξουσία, ώς αρχή τής όποιας ή όρδή καί 
ευρυδμη λειτουργία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ύπαρξη τοϋ Δημοκρατικού Πολιτεύματος, είναι απόλυτα σεβα
στή. Αύτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έκδίδονται άστοχες απο
φάσεις ή ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς τής αρχής, 
τών οποίων ή ιστορία καί τά έργα δεν πληρούν τις προϋπο
θέσεις για την λειτουργία μιας εύνομουμένης δημοκρατικής 
πολιτείας. s

Βασικά χαρακτηριστικό τής Δημοκρατίας είναι ή κριτική. 
Καί πρώτοι απ’ όλους πρέπει να κρίνωνται οϊ κριταί. Ή κρι
τική μετά τήν τελεσιδικία τής άποφάσεως μπορεί νά προσφέ
ρει κάτι στήν νομική επιστήμη ή στήν ιστορία άλλα τίποτα 
παρα πέρα. Γιατί δεν υπάρχει πλέον ή δυνατότητα τής έπα- 
νορδωσεως συγκεκριμένων αδικιών που μπορεί σέ ώρισμένες 
περιπτώσεις όπως στήν ύπόδεση τών βασανιστών, νά μήν άνα- 
φερονται μόνον σε πρόσωπα άλλα νά προσβάλουν δεμελιώδη 
δικαιώματα καί νά κλονίζουν αυτή τήν ίδια τήν κοινωνία, πέ
ραν τοϋ πολιτεύματος.

Ή ελληνική Δικαιοσύνη αποκτά πολύ μεγαλύτερο κύρος 
όταν είναι ανοικτή καί πρόσφορη στή δημόσια κριτική, παρά 
Οταν απροστατεύετα») με διατάξεις που αντιφάσκουν προς τήν 
ουσία τοΰ Δημοκρατικού Πολιτεύματος καί πρός τό συμφέ
ρον της.

Ç-O.J&
Τυχόν ισχυρισμός, ότι ή πρό τής τελεσιδικίας κριτική μπο

ρεί νά καταπτοήσει τούς δικαστές ή νά επηρεάσει τήν όρδή. 
αμερόληπτη καί αντικειμενική άπονομή τής δικαιοσύνης άπο- 
τελοϋν προσβολή προς τό δικαστικό σώμα. Έάν υπάρχει τέ
τοιος κίνδυνος, τότε σημαίνει ότι ή ελληνική Δικαιοσύνη πά
σχει βαδύτατα.

Τό μόνο που δά συμβή μέ τήν έλεύδερη καί σέ όποιοδήπο- 
τε χρόνο κ,ριτική τών ποινικών αποφάσεων, καί μάλιστα τών 
πρωτοβαθμίων, είναι ή άπό όλους τους φορείς τής δημόσιας 
ζωής τοϋ τόπου καί άπό κάδε πολίτη επισήμανση τών δικα
στικών σφαλμάτων, ό πρισματικός φωτισμός τής ύποδέσεως κα
σέ τελική άνάλυση ή ουσιαστική βοήδεια στήν άπονομή τής 
Δικαιοσύνης. Ή κριτική τής κοινής γνώμης πού σέ έσχατη 
άνάλυση έμπεριέχεται στή δικανική πεποίθηση τοϋ δικαστή, 

■ προσδιορίζει τήν άξια, τό μέγεδος καί τήν Ιεραρχική αξιο
λόγηση τοϋ έννόμου άγαδοϋ. στήν προστασία τοϋ όποιου άπο- 
βλέπει ή αναγωγή τής πράξεως σέ ποινικό άδίκημα. 'Ο πο
λίτης πρέπει νά δικαιούται νά κρίνη τις εξουσίες· άντίδετος 
νόμος είναι άναμφίβολα αντισυνταγματικός.

Έν Άδήναις τή 13 "Οκτωβρίου 197G 
Οί προτείνοντες ίουλευταί

Γ. Β. Μαγκάκης. Κ. Άλαβάνος. Α. Κανελλόπουλος. Ν. 
Άλαβάνος, Ν. Άργυρόπουλος. ’ Θ. Άναγνώστόπουλος. 
Α. Ντεντιδάκης, Σ. Καραγιάννης. Γ. Π απαστεργίου. 
Κ. Μπαντουβάς, Σ, Π απαδεμελής. Γ. Χιονίδης. Λ. Λα- 
σκαρίδης, Ν. Βενιζέλος. Σ. Χούτας. Κ. Γιατράκος. Σ. 
Παπαπολίτης. Ν. I. Π απαϊωάννου. Β. Τσουδεροϋ, I. Πα- 
παδό.ιουλος, Ν. Λαντζχνάκης. Π. Άμπατζής. Τ. Πλεύ- 
ρης, Π. Πολυχρονίδης. θ. Μαναβής. Σ. Παπαστρατής. 
Λ. Σεχιώτης, Α. Φιλιππίδης. Κ. Κωνιωτάκης. Ν. Στεφα- 
νίδης, Α. Κοκκέβης, Δ. Καρδάρας. Ν. Γαζής.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ
Περί καταργήσεως τοϋ άοδρου 39 τοϋ Α.Ν. 1092/193S. 

Άρδρον μόνον. ; "
«Τό άρδρον 39 τοϋ Α.Ν. 1092/1938 «περί τύπου» ώς 

ήριδμήδη διά τοΰ άρδρου 1 παραγρ. 13 τοΰ Α.Ν. 1683/ 
1939 . καί έτροποποιήδη διά τοϋ άρδ·ρου»27 τοϋ Ν'.Δ. 2493/ 
1953 καταργεΐται.

Έν Άδήναις τή 13 ’Οκτωβρίου 1976 
^ Οι προτείνοντες βουλευταί

Γ. Β. Μαγκάκης, Κ. Άλαβάνος, Ά Κανελλόπουλος. Ν. 
Άλαβάνος, Ν. Άργυρόπουλος, θ. Άναγνώστόπουλος, 
Α. Ντεντιδάκης. ·Σ. Καραγιάννης, Γ. Π απαστεργίου, 
Κ. Μπο^τουβάς, ΣΙ Π απαδεμελής. Γ. Χιονίδης. Λ. Λα- 
σκαρίδης, Ν. Βενιζέλος, Σ. Χούτας. Κ. Γιατράκος, Σ. 
Π απαπολίτης, Ν. I. Π απαϊωάννου, Β. Τσουδεροϋ. I. Πα- 
παδόπουλος, Ν. Λαντζανάκης, Π. Άμπατζής. Τ. Πλεύ- 
ρης, Π. Πολυχρονίδης, θ. Μαναβής, Σ. Παπαστρατής. 
Λ. Σεχιώτης, Ά Φιλιππίδης, Κ. Κωνιωτάκης, Ν. Στεφα- 
νίδης, Α. Κοκκέβης, Δ. Καρδάρας, Ν. Γαζής.


