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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ζροτατεω ; νόμου «ζερ: ερμηνείας καί τυμζ/.ηρώτεως 

τοϋ Π.A. 519/1974 «ζερί χορηγήτεως αμνηστίας».

//οός τϊ/Γ Ε" ΆναΟεωοηηχήν Βονλήν τ(or 'Ελλήνων
A:i τοϋ ϋζ' άρ:·3. 519/26 Ιουλίου 1974 Π.Α. (ώ; καί 

:j Π.Α. 103/19737 ήμ/ηττεύ·3ητ2ν τά όζοτεδήζοτε τελε- 
.,έντα αδικήματα έ; οτον αι έχουν τχετιν ζρος την κατα- 
. ατιν τήν δ η a: ο υρ γη-3 ε ί τ αν άτι τής 21 Αζριλίου 196/ '/.a;

όζωτδήζοτε άττεβΧεττον εις τήν άνατροζήν τής κα·3εττη- 
,‘ας τάζεως άνε ζ αρτήτως χρόνου τελέτεως. ήτοι και ζρο 

21ης 'Αζριλίου 1967.
Κατά τήν εφαρμογήν όμως τών άμνηττευτικών τούτων 

i A. ζροεκυψαν στενά: νομ·.κ.:ττικα: ερμηνεία·, μέ τυ/έ.τε: α. τήν 
r, ύζαγωγήν είς τήν άμνηστ!«/ αδικημάτων ζρ:φ σνώς αμ<η- 
ευομέ/ων -/.α: διά τά όττεΐα κρατούμενοι είχον άζολυ·3εϊ ζα- 

σιότερον τών φυλακών δι' άζοφάτεων τοϋ ·/.. Γζουργοϋ Α:- 
-·:οτύ·/ης όάτει τοϋ X. 2058/52. κρι·3έντος άζό τότε οτι τά 
ιικήματα ήταν ζολ:τ:κά. —

Οΰτω κατά τήν ερμηνείαν τών ανωτέρω άμνηττευτικών 
Α. ϋζό τών κ.κ. Είταγγελέων δέν ·3εωρείται ότ: ϋζ άγονται 

ς τήν άμηττίαν τά άδ ιζήματα τοϋ ΓΥ46 Ψηφίσματος. ή 
ά τής άνυζοταζίας. τής λιζοταζίας κλζ. τό μεν ϊ:ότ: δεν 
/αφόρετα: ρητώς είς τό Π.Α. 519/1974 τό Γ'/46 Ψήφι- 
Αα. τό δέ ϊιότι ζρεζε: νά έρευνη·3ή αν τά άδικήματα τής λι- 
-,ταζίας κλζ. είνα: συναφή, zap’ όλον ότ: έζακολου-3οϋν 
αταδίκα: διά ζαράβατιν τοϋ Α.Ν. 509/47 κλζ. '

Προτέτ: καταδικας-3έντες μέ τον Α.Ν. 375/1936 καίτοι 
τελύ-3ηταν βάτε: τοϋ Ν. 2058/52. όζερ έζιίεβαιώνει ότ: 
α άδικήματα αύτά ήταν τά τοϋ Α.Ν. 509/1947 καί αΰτό 
τήχ·3ηταν εις τον- κύκλον' τοϋ άρ·3ρου 13 τοΰ Ν. 2058/52 
ς ζολ'.τικά αδικήματα. Οΰτω ττεροΰνται τών ζολιτικών των 
.καιωμάτων χιλιάδες ζολ'.τών.

Α'.ά τους λόγους τούτους καί λόγω τής τοβαρότητος τών 
εμάτων άτινα δημιουργεί έν ζολλοίς ή ατέλεια τών ώς όνο) 
:μο·3ετημάτων, είναι ανάγκη έκδότεως ερμηνευτικοί νόμου. ' 
:ά ταϋτα ζροτειναμεν τό κατωτέρω σχέδιον Νόμου ένώζιον 
•ς Βουλής τών 'Ελλήνων.

Έν Ά-3ήναις τή 7 'Ιανουάριου 1974 

Ο! ζροτείνν/τες Βουλευτα:

Χαρίλαος Φλωράκης, Γρηγόρης Φαράκος,
>Ιίνα Γιαννου, Κώστας Κάζζος, Αημήτρης Γόντι/ας

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

„ Περί ερμηνείας και συμζληρώτεως τού Ν.Α. 519/74 «ζερί 
χορηγήτεως άμνηττίας».

ΆρνίΟν μόνον.

1. Ή άλη·3ής έννοια τοϋ αρ·3ρ:υ 1 τού Ν.Α. ϋζ’ άρ:·5. 
519/1974 «ζερί χορηγήτεως άμνηττίας» είναι οτι άμνη- 
ττεύονται. ώς άζοβλέζοντα ζρός τήν άνατροζήν τής κα·3ε- 
στηκυιας τάζεως, ζά/τα τά όζωτδήζοτε έχοντα τχέτιν μέ 
τάς ζερ:ζτώτε:ς τού άρ·3ρου 13 τοϋ Νόμου 2058/52 άδική- 
ματα. μή έζαιρουμένων καί α) τών αδικημάτων τών Α.Ν. 
375/36. Α.Ν. 376/36. άνυζοταζίας. λιζοταζίας. αυτομο
λίας. ϊφ’ όζον ταϋτα έχουν τχετιν μέ ζολιτικήν δραττηριό- 
τητα. jo) τών άδικημάτων δ: ά έχώρητεν άναττολή έκτίτεως 
τής ζοινής δι’ άζοφάτεων τοϋ 'Γζουργοϋ Αικαιοτύνης βάσει 
τοϋ Νόμου 2058/52.

2. Καταδίκαι δι' άδικήμςτα άμνηττευ·3έντα ή άμνηττευό- 
μενα ή ζαραγραφείται δυνάμει ετέρων νόμων δέν αναγράφον
ται είς τά έκδιδόμενα άντίγραφα. άζοτζάτματα ή ζιττοζοιητι- 
κά τού ζοινικοϋ μητρώου. Τά οίαδήζοτε κατατχε·3εντα διά 
τά άμνηττευόμενα άδικήματα. άζοδίδονται εις τους δικαιού-

3. Πάτα άμφιτβήτησις καί διαφωνί·-; μή άζοκλειομένης
τής διαδικατίας τοϋ άρ·3ρου 565 Κ.Π.Α λύεται καί διά ίου- 
λείματος τοϋ Συμβουλίου Πλημμελειοδικών τοϋ τόζου κρατήσ
τε ως ή κατοικίας τοϋ αίτοϋντος. ύζοκειμένου είς έφετιν καί 
τούτου είς άναίρετιν. -=

Ή ισχύς τοϋ ζαρόντος άρχεται άζό τής δημοτιεύτεώς του 
είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήτεως.

Έν Ά·3ήν·α:ς τή 7 Ίανουαρίου 1974

0! ζροτείνοντες Βουλευταί

ΧαρΓ/.αος Φλωράκης, Γρηγόρης Φαράκος, 

Μίνα Γιάννου, Κώστας Κάζττος, Αημήτρης Γόντ:κ*ί


