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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
Έπί τής προτάσεως Νόμου «περί παροχής δικαιώματος
έπανακρίσεως κατά δικαστικών αποφάσεων εκτάκτων Στρα
τοδικείων ενώπιον τακτικών Ποινικών Δικαστηρίων».
ΓΙρός zip· Βον/.ην ιών 'Ελλήνων
Κατά την περίοδον τής επταετούς δικτατορίας τά έκτακτα
Στρατοδικεία έπελήφθησαν κατ’ έξαίρεσιν και έξεδίκασαν
διά συνοπτικής διαδικασίας καί κατ’ επιταγήν τής τότε σκοπιμότητος υποθέσεις, διά πράξεις τελεσθείσας προ τής δι
κτατορίας, ύπαγομένας όμως εις τήν αρμοδιότητα τών κοινών
ποινικών Δικαστηρίων, κατά τήν μέχρι τοϋ πραξικοπήματος
τής 21ης Απριλίου 1967 ΐσχύουσαν νομοθεσίαν. 'Η μετα
φορά, κατ’ αυθαίρετον επιλογήν, τοίν ποινικών αύτών υπο
θέσεων από τήν άρμοδιότητα τής τακτικής δικαιοσύνης εις
τά έκτακτα Στρατοδικεία έπεβλήθη, προδήλους, άπό πρόθεσιν τών δικτατόρων προς δίουξιν τών πολιτικών των άντιπαλων, εκφοβισμόν τών πολιτών καί στήριξιν τοϋ καθεστώτος
των ή προς ίκανοποίησιν προσωπικών των αισθημάτων.
’Ορθόν είναι συνεπώς, όπως αί εΐρημέναι καταδικαστικαι
αποφάσεις θεωρηθούν ώς μηδέποτε έκδοθεϊσαι αί δε:έφ’ ών
αύται έξεδόθησαν υποθέσεις έπαναπεμφθοΰν καί έπανακριθοΰν άπό τους φυσικούς δικαστάς. ήτοι άπό τά τακτικά ποινι
κά Δικαστήρια, ώστε ν’ άποδοθή τό δίκαιον καί μή έπιβραβευθή ή δικτατορική δολιότης καί έκδικητικότης ή καί ή
δικαστική πλάνη ενδεχομένως.
"Οθεν, προτείνομεν ενώπιον τής Βουλής τών Ελλήνων
τό κατωτέρω σχέδιον Νόμου.
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ΠΡΟΤΑΣ1Σ NO.MOV
Περί παροχής οιν.αιώματος έπανα/.ρίσεως κατά εικαστικών
άποοάσεων εκτάκτων Στρατοεικείων -^ενώπιον τακτικών'
Ποινικών Δικαστηρίων.
Άρθρον 1.
Καταδικαστικαι αποφάσεις τών ’Εκτάκτων Στρατοδι
κείων καί τοϋ Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έκδοθεΐσα μετά
τό πραξικόπημα τής 21ης ’Απριλίου 1967 μέχρι τής 23ης
’Ιουλίου 1974, διά πράξεις τελεσθείσας προ τής δικτατορίας
καί ύπαγομένας εις τήν άρμοδιότητα τών κοινών ποινικών
Δικαστηρίου'/ κατά τήν μέχρι τοϋ πραξικοπήματος τής
21.4.1967 ΐσχύουσαν νομοθεσίαν, θεωρούνται ούς μηδέποτε,
έκδοθεϊσαι, αί δέ έφ’ ών έξεδόθησαν αύται έπανακρίνονται
ύπό τών κοινών ποινικών Δικαστηρίων κατά τάς περί αύτών
κειμένας διατάξεις τής παραγραφής τών καταργουμένων
πράξεων άναστελλομένης διά τό άπό τής έκδόσεως τών έν
λόγω άποφάσεων μέχρι τής νέας δίκης χρονικόν διάστημα.
Άρθρον 2.
’Επί πράξεων προβλεπομένων ύπό τών άρθρων 224 (ψευ
δορκία) καί 229 (ψευδής καταμήνυσις) τοϋ Ποιν. Κώδικος
τελεσθεισών κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι καί τής 23.7.1974
χρονικόνδιάστημα, εις βάρος προσώπων εις ά παρέχεται κατά
τό προηγούμενον άρθρον 1 δικαίωμα έπανακρίσεως τών κατ’
αύτών καταδικαστικών άποφάσεων, ό διαδραμών χρόνος άπό
τής τελέσεως αύτών μέχρι καί τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόν
τος δεν υπολογίζεται εις τον τοιοϋτον παραγραφής.
Άρθρον 3.
Αί πρός έκδίκασιν υποθέσεις εΐσάγονται ενώπιον τών
αρμοδίων τακτικών ποινικών Δικαστηρίων, κατόπιν αίτήσεως τών καταδικασθέντων, ύποβαλλομένης τώ άρμοδίω
Είσαγγελεϊ έντός διμήνου προθεσμίας άπό τής ισχύος τοϋ
παρόντος.
’Εντός τής αυτής προθεσμίας δέον νά διαβιβασθοΰν ύπό
τών Στρατοδικείων καί τοϋ ’Αναθεωρητικού, τώ άρμοδίω
Είσαγγελεϊ. κατόπιν αίτήσεώς του, άπασαι αί σχετικαί δικογραφίαι.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς
του εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 6 Απριλίου 1976
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