
iuj z/z.,.7^^ -'.j. .-t^i., ,·*·- ·r -
-οό ν’ χ^ταποκρίνεται στο ίσχύον ηδη πολίτευμα. Ο ϊευτε- 
:ος λόγος είναι ότι καί τό περιεχόμενό "οος εχει ανάγκη

[έ τό πρώτο άρθρο αντικαθίσταται τό άρ-θρον 134 τοϋ 
ί. Ή νέα διάταξη χαρακτηρίζει σαν έσχατη προδοσία μό-

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ-σεως _τών περί έσχατης 
πςοδοσίας διατάξεων τοϋ ΠοινικούΚώδικος.

γ_ Ποός τήν Βονλην~ιών 'Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
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χρόνο τής συντάξεως τοϋ Ποινικού Κώδικος.

ΓΓ αυτό τον λόγο .μετά την χατάργηση τοϋ -δεσμοί αυ
τοί* οι σχετικές διατάξεις πρέπει να διατυπωθούν με τρόπο 
ποό 
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Άρχοντες, άλλα κυρίως ή εσωτερική τάση τής πολιτείας, 
ποό κατοχυρώνει την λαϊχή κοριαρχ*!?.

Τρίτος λόγος τροποποιήσεως καί σομπληρώσεως των δια
τάξεων αυτών είνα: ή άνάγχη νά διατυπωθεϋ με πληρέστερο 
χαί πιο άποτελεσματιχό τρόπο-γιάπνά-μπορέσουν νά_ προστα
τεύσουν τό δημοκρατικό πολίτευμα άπό τους! διάφορους χαί 
πολύπλευρους κινδύνους ποό τό απειλούν χαί ποό την πιχρή 
τους γεύση γνώρισε ό 'Ελληνιχός Λαός χατά τά τελευταία 
χρόνια. Την άνάγχη τής "τροποποιήσεως χαι συμπληρωσεως 
τών διατάξεων αυτών άποσχοπεί νά χαλύψη τό προτεινομενο 
νομοσχέδιο.

Μέ τό 
Π.Κ.
νον πράξεις πού στρέφονται χατά τής εσωτερικής ταςεως 
τής χώρας μέ εύρεια έννοια. "Οπως καί μέ τήν ίσχύοντα 
διάταξη, μέσα τελέσεως τού έγχλήματος είναι ή σωματική 
6ία χαί αί απειλές αύτής τήν «έττιχεΓρησιν» πράξεων. ’Επει
δή ή χρησιμοποίηση άπό τό ίσχύον άρθρο τού ορού «αποπει
ρώμενος;) έδημιούργησε σέ μερικούς τήν απορίαν άν ό νόμος 
έσχόπευε νά περιλάβη χαί τήν τετελεσμένη πράξη (απορία 
άδιχαιολόγητη, όπως συνάγεται άλλωστε χαί άπό τό άρθρο 
137 Π.Κ.) ό μέν όρος «αποπειρώμενος» άντιχατεστά-δη μέ 
τον γενιχώτερο όρο «επιχειρεί» στήν δέ παράγραφο 2 διευ
κρινίζεται ότι ό όρος αυτός περιλαμβάνει τόσο τό -τετελε
σμένο έγκλημα όσο καί τήν άπόπειρα.

Ή αντικειμενική όπόστασις τοϋ έγχλήματος περιλαμβάνει 
δύο τρόπους τελέσεως: Ό πρώτος συνίστατα: στήν μετά-, 
βολή τού Πολιτεύματος χαί γενικά τής πολιτειακής τάξεως 
ποό στηρίζεται χαί στους συμφώνους μέ αυτό νόμους. Ή έν
νοια σύτή τής «συνταγματικής τάξεως» (VERFAS- 
SUN GSMASSIGE ORDNUNG) ποό έχε: άναπτυχθή
στήν Γερμανία καί χρησιμοποιείται στήν αντίστοιχη παράγρ. 
80 τοϋ Γερμανικού Π.Κ. είναι ευρύτερη άπό τήν έννοια τοϋ 
Πο7.:τεύματος. ’Ενώ δηλαδή «ώς Πολίτευμα νοείται τό σύ
στημα τοϋ σχηματισμού καί τής άσκησε ως τής συνιστώσης 
τήν κρατικήν έξουσίαν -δελήσεως κατά τάς διαφόρους αύτής 
λειτουργίας» (Σβώλου Συνταγματικόν Δίκαιον 1934 Α' σε- 
λίς 236) ή σύμφωνα μέ τήν Αιτιολογία (σελ. 219) οΐ θε
μελιώδεις διατάξεις τοϋ Συντάγματος, ώς συνταγματική τά- 
ξις νοείται «ή έπί τών -δεμελιωδών άρχών τοϋ Συ-)τάγμα
τος καί τών προς αυτό συναοόντων νόμων στηριζομένη συγκε- 
κρομένη πολιτειακή τάξιςι ώς αϋτη διεμορφώ-δη εις τά συν
ταγματικά όργανα καί -δεσμούς». 'Επομένως ή συνταγματική 
τάξις είναι έννοια ευρύτερη χαί όχι προσκολλημένη στο γράμ
μα τοϋ Συντάγματος, δέν περιορίζεται δέ στήν νομική ισχύ 
τοϋ πολιτεύματος, άλλ’ έπεκτείνεται χαί στήν συγκεκριμένη 
μορφή λειτουργίας του μέσα στή πραγματικότητα.

Ό δεύτερος τρόπος τελέσεως τού έγχλήματος περιλαμβά
νει κυρίως περιπτώσεις άποστερήσεως, παρακωλύσεως χα! 
εξαναγκασμού ωρισμενων πολιτειακών οργάνων άπό τό νά 
ασκήσουν τις στό Σύνταγμα στηριζόμε'νες έξουσίες τους, 
περιπτώσεις ποό δέν φθάνουν όμως χαί μέχρι τήν πλήρη 
κατάργηση ή μεταβολή τών εξουσιών αυτών. Εκτός τού 
Προέδρου τής Δημοκρατίας έχουν προστεθή καί ό Πρωθυ
πουργός καί οί Υπουργοί, γιατί καί αυτοί είναι οι κυριώ- 
τεροι φορείς τής κρατικής εξουσίας, οί δέ εγκληματικές 
πράξεις τής διατάξεως αύτής αποτελούν πολύ σοβαρή προσ
βολή τής εσωτερικής τάξεως τής Πολιτείας. Πρέπει έδώ 
νά σημειωθή ότι ώς προς τούς βουλευτάς υπάρχει παρόμοια 
διάταξη στό άρθρο 157 παράγρ. I Π.Κ. ^

Ή τελευταία παράγραφος (3! τοϋ άρθρου αποβλέπει άπό 
τήν μια μεριά \ά καταστήση τήν πρόσκαιρη επιτυχία τού 
δράστου εσχάτης προδοσίας επιβαρυντική περίπτωση καί άπό 
τήν άλλη σέ απόλυτη αρμονία καί μέ τήν παράγρ. 3 τού 
Συντάγματος νά ρυθμίση τον τρόπο καί τον χρόνο τής διώ- 
ξεώς του. --

Τό άρθρο 134α ποό προτείνετα: νά προστε-δή στόν Π.Κ. 
ρύθμιζε: τήν κύρωση γιά τήν επιβουλή τής ζωής τού Προ
έδρου τής Δημοκρατίας καί τοϋ Πρωθυπουργού. Έκρίθη 
σκόπιμο νά άποχωριστή τό έγκληυ,α αυτό άπό τό άρθρο 134 
γιατί αποτελεί έγκλημα κατά τής ζωής καί έμμεσα μόνο 
κατά τής εσωτερικής τάξεως τής Πολιτείας μέ συνέπεια 

* νά είναι αλλοιώσιμο στή φύση-ΤοοΓαπό" τήν έσχάτή-προδ'οσία 
όπως τήν συλλαμβάνουμε στό προτεινομενο σχέδιο. Όπως 
καί στό ίσχύον άρθρο ή προστασία τής ζωής τοϋ Άνωτάτου 
Άρχοντος προεκτείνεται καί στό στάδιο τής απόπειρας μέ 
τήν χρήση καί έδώ τού, όρου «επιχειρών». Ή προστασία έξ 
άλλου έπεξετάθη καί γ "όν Πρωθυπουργόν λόγω τής σημα
σίας ποό έχε: ό θεσμός αύτός γιά τήν εσωτερική τάξη τής 
Πολιτείας.

Τό άρθρο 135-α καθιερώνει ένα νέο έγκλη;κα: Τήν προ
δοσίαν τοϋ Συντάγματοσ. Έχε: χρησιμοποιήσει σαν πρότυπο 
τήν παράγραφο 88 καί 89 τοϋ Γερμανικού Π.Κ. όπως έχουν 
τροποποιηθή. ’Αποσκοπεί στό νά προστατεύση τις θεμελιώ
δεις συνταγματικές αρχές απέναντι σ’ εκείνους ποό θά μπο
ρούσαν νά τις καταργήσουν, μεταβάλλουν ή καταστήσουν ά/ε- 
νεργοός είτε μέ. τήν κατάχρηση κρατικής εξουσίας (ποό έ
χουν )ή μέ σσετερισμό αύτής (ποό δέν έχουν) . Γίνεται δέ 
στή-) παράγρ. 2 μιά απαρίθμηση εκείνων τών άρχών οΐ όποιες 
θεωρούνται σύμφωνα μέ τήν έννοια τής διατάξεως αύτής θε
μελιώδεις συνταγματικές άρχές.

Μέ τό άρθρο 135 β προίλέπεται ή τιμωρία εκείνων ποό 
προκαλοϋν ή διεγείρουν όργανα τής κρατικής έξουσίας σέ 
συμπεριφορά βλαπτική ή επικίνδυνη γιά τό Πολίτευμα ή τήν 
συνταγματική τάξη.

Τέλος μέ τό άρθρο 135 γ παραγρ. 1 τιμωρούνται πρά
ξεις «θεωρητικής» προσβολή; τής δημοκρατικής μορφής τοϋ 
πολιτεύματος ποό συνίστατα! σέ δυσφήχιση. έξύβριση κλπ. 
αυτού. ’Επιβαρυντική περίπτωση προβλέπεται (παράγρ. 2) 
όταν οί πράξεις αύτές γίνωντα: μέ τον σκοπό ά(ατροπής 
τού δημοκρατικού πολιτεύματος.

Στό νομοσχέδιο προστίθεται καί γενική διάταξη σύμφωνα 
μέ τήν όποια όπου στον Ποινικό Κώδικα γίνεται μνεία τοϋ 
Βασιληά ά/τί γι’ αύτόν νοείται ό Πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας ή ό νομίμως άυαπληρών αυτόν, οί δέ ρυθμίσεις ποό 
αφορούν τον Διάδοχον καί τά μέλη τής βασιλικής οικογένειας 
καταργοΰνται. (’Ιδίως τά άρθρα 181, 168, 118 παράγρ. 5 
κ. ά. ) .
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