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Tfς -ρστάσεως Νόμου «σερί άκυρώσεως. άχό τής δημο
σιεύσεώς του, τού ύχ' άρι-3. 106/1973 Προεδρικού Διατα- 
-•υστος «οχερί χορηγήσεως αμνηστίας».

Προς τήν Βονλψ τών Ελλήνων

I Ale τό ΰχ' άρι-5. 106/20.8.1973 Προεδρικό Διάταγμα
ή;•T'S-i-V'.S OTt:

,/Αχυσβέννυταε, διά χαραγραφή-ς, τό άξιόχοινον τών ΰχό 
-.,ι-"ό:ων καί ΰχό κρατικών έν γένι·, οργάνων κατά τήν ένά- 
σκησιν τών κα-ληκόντων ή τής ΰχηρεσιας των μέχρι και τής 
δημοσιεύσεώς τού παρόντος τελεσλέντων εγκλημάτων, σχέσιν 
έχοντων χρός τήν ΰχεράσχισιν, δίωξιν, ά/άκρισιν καί έκδίκα- 
;:ν χάσης φύσεως άξιοχοίνων χράξεων. ή συναχτομένων ττρος 
τήν εκτέλεσιν έκδολεισών έχ" αυτών δικαστικών άχοφάσεων».

Συνεχώς τά άχό 21.4.1967 μέχρι 20.8.1973 εγκλήματα, 
ττοΰ σχετίζονται μέ τήν δίωξη, ά-^άκριτη καί εκδίκαση άντι- 
δικτατερικών χράξεων (βασανιστήρια. χαραβάσεις καθήκον
τος κλχ.) έχουν χαραγραφή καί συνεχώς δεν είναι δυνατή νο- 
■υ,ικά ή δίωξή τους, του αν διαταχλή ·3ά χαύση οριστικά με 
βούλευμα ή άτόφασιν.

Λντίνετα δεν έχουν χαραγραφή μέ το διάταγμα αύτό εγκλή
ματα. του τχετίζοντα’. μέ τήν εγκαθίδρυση τής Δικτατορίας
καί τήν ά/ατροχή τού νομίμου Πολιτεύματος (έτχάτη χροδο- 
σ'ακλτ.Τ. καί είναι νομικά δυνατή ή δίωτή τους.

II. Μέ τό ΰχ’ άρι-3. 519/26.7.1974 Προεδρικόν Διάτα
γμα όρίσ-ληκε ότι:

«.... ’Αμνηστεύονται τά κα-3’ οίονδήτοτε τρότον τελε- 
σ·3έντα μέχρι .τής δημοσιεύσεώς τοΰ χαρόντος εγκλήματα 
....» έφ’ όσον χάυτα ταΰτα έχουν σχέσιν τρός τήν κατά- 
στασιν τήν δημιουργηλείσαν άτό τής 21ης Άχριλίου 1967 
........... ».

Ή γραμματική ερμηνεία αΰτοΰ τοΰ όριτμοΰ, σέ άντιχαρα- 
δολή μέ τό δεύτερο εδάφιο τοΰ άρ·3ρου 1 τοΰ ίδιου Διατάγμα
τος. άλλα καί μέ τήν διατύχωσιν τοΰ άμνηστευτικοΰ Προεδρι
κού Διατάγματος ΰχ’ άρι-3. 168/20.8.1973. οδηγεί στα εξής 
συμχερ άσματα:

α') Αμνηστεύονται όλα τά εγκλήματα άχό 21.4.1967 μέ
χρι 26.7.1974, έφ’ όσον σχετίζονται μέ τήν χαράτταση χοό 
δημιούργησε ή Δικτατορία. Συνεχώς αμνηστεύονται τά εγ
κλήματα άχό 21.8.1973 (γιά τά χροηγούμενα ύχάρχει χαρα- 
γραφή) μέχρι 26.7.1974 βασανισμών κλχ. χολιτών, καλώς 
και τά σχετικά μέ τά γεγονότα τοΰ Πολυτεχνείου (φόνοι, 
τραυματισμοί κλχ.) και τήν συνωμοσία στήν Κύχρο.

β') Άντί-λετα γιά τά άδικήματα χρίν άχό τήν 21.4.1967 
ίάρα καί γιά τά σχετικά μέ τήν έγ/.χλίδρυση τής Δικτατο
ρίας) ορίζεται σάν χρόσλετη χροϋχόλεση ότι «όχωσδήχοτε 
αχείλεχον χρός τήν χυατροχήν τής καλεστηκυιας τάξεως». 
Συνεχώς οι μέν χραξικοχηματίες τής 21.4.1967 άμνηστεύον- 
ται. ενώ γιά τοός μετά τήν εγκαθίδρυση τής Δικτατορίας 
«εγ'κληματίες» δέν ύχάρχει ή χροϋχόλεση τής άντικαλεστω- 
τικής δραστηριότητος καί δέν γίνεται διάκριση άυάμεσα σέ 
άδικήματα χού έγιναν εναντίον ή γιά τήν ύχεράσχιση τής
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Δικτατορίας. Γιά τήν εγκαθίδρυση τής Δικτατορίας λήφληκί 
νομοθετικό κίτρο, άλλα χαραμένει τό ·3έμα τής γενικώτερης 
άμνηστεύσεως.

γ') 'Γχάρχε: ή σοβαρή χιλανότητα ή χωρίς διακρίσεις 
αμνήστευτη τών άδικημάτων χοό σχετίζονται μέ τήν Δικτα
τορία να μήν έγινε μέ σκοχό νά καλύψη καί τά εγκλήματα 
της άλλά μέ χρόλεση νά χρολάβη όχοιαδήχοτε εξαίρεση χο- 
λιτών χοό οι χράξεις τους είχαν αναμφισβήτητα σχέση μέ 
τήν κατάσταση χοΰ δημιούργησε ή Δικτατορία άλλά δέν στρέ
φονταν άμεσα ενάντιον της (χ. χ. χαράνομη αναχώρηση στο 
εξωτερικό). Ή άχοψη αυτή βρίσκεται σέ αρμονία μέ τό χνεΰμα 
άχοκατάστασης τής δημοκρατικής νομιμότητας. Σ’ αυτή τήν 
χερίχτωση . νομολέτης (Βουλή) οφείλει νά δημοσιεύση νόμο 
χοό νά χεριέχη αύτή τήν αύλεντική ερμηνεία τών διατάξεων 
γιά τήν αμνηστία. Στήν άυτίλετη χερίχτωση οί Εισαγγελείς 
καί τά Δικαστήρια ·3ά βρεθούν χιθανώτατα στήν άυάγκη νά 
μή άσκήσουν διώξεις ή νά διατάξουν τήν οριστική χαύση 
τους.

III. Ή Βουλή μχορεί καί οφείλει α) νά κατάργηση θεω- 
ρώντας αΰτό σάυ άκυρο άχό τήν έκδοσή του τό Προεδρικό 
Διάταγμα τής Δικτατορίας γιά τήν χαραγραφή τών εγκλη
μάτων ανακριτών κλχ.. ώστε νά είναι νομικά δυνατή ή δίω
ξη καί τιμωρία τους. Όσο δέν τό καταργεί τότε, μέ ρητή 
διάταξη τής Συντακτικής Πράξεως τής 5.8.1974 (άρθρο 
10 χαρ. 2) διατηρεί τήν ισχύ του καί έμχοδίζει τήν δίωξη. 
Καί“β)νά~' ερμηνευτή αυθεντικά τό ΰχ’ άρι-3. 519/74 Διά
ταγμα γιά τήν αμνηστία, ώστε νά όριστή ρητά ότι τά εγκλή
ματα τής έχταετίας δέν έχουν άμνηστευθή καί είναι δυνατή 
ή δίωξη καί τιμωρία τους.

ΠΡΟΤΛΣΙΣ ΝΟΜΟΤ

Περί άκυρώσεως. άχό τής δημοσιεύσεώς του, τοΰ ΰχ’ άρι-3.
106/1973 Προεδρικού Διατάγματος «χερί χοοηγήσεως
αμνηστίας».

Άρ-Spov 1.
θεωρείται άκυρον άχό τής δημοσιεύσεώς του τό ΰχ’ άρι-3. 

106/1973 Προεδρικόν Διάταγμα «χερί χαραγραφής εγκλη
μάτων τινών»;

Άρ-3ρον 2.-
Ή άλη-5ής έννοια τής διατάξεως τοΰ άρ-3ρου 1 τοΰ ΰχ’ 

άρ:·3. 519/1974 Προεδρικού Διατά-,'-ματος «χερί χορηγή- 
σεως άμνηστίας» είναι ότι τά άμνηστευάμενα εγκλήματα 
τά τελεσλέντα μέχρι τής δημοσιεύσεώς τοΰ άυω Διατάγματος 
δέον νά έχουν σχέσιν χρός τήν κατάστασιν τή-υ δημιουργηλεί- 
σαν άχό τής 21ης Άχριλίου 1967 καί νά άχέβλεχον χρός 
τή-υ ά-υατροιχήν της. άχοκΰ.ειομένων -τής αμνηστίας τών κα-5’ 
οίονδήχοτε τρόχον τελεσλνέτων έγκλη;κάτων τών όργάυων τοΰ

Έν Ά·3ήνα:ς τή 11 Δεκεμβρίου 1974
Οΐ χροτείνοντες βουλευταί 

Χαρ. Δρακάχουλος. Λέων. Κύρκος


