
’Επί της προτάσεως Νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ.
43/74».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τής πχρούσης ττροτάσεως Νόμου, σκοπεΐτχι ή συμ- 
πλήρωσις καί τροποποίησις τοΰ Ν.Δ. 43/1974 διά τοΰ όποιου 
κχτηργήθη τό Ν.Δ. 333/1974 ώς τοϋτο έφηρμόσθη μετά 
τήν τροποποίησιν του διά τοΰ Ν.Δ. 434/1974, καί δή κατά 
τρόπον ώστε, αΐ έκ τής καταργήσεως συνέπειχι νά είναι 
σύμφωνοι καί νά έφαρμοζωντχι προς το πνεϋμχ του Δ 
ψηφίσματος τής 19/19 ’Ιανουάριου 1975 τής Ε' ’Αναθεω
ρητικής Βουλής των Ελλήνων.

Όντως τό Ν.Δ. 43/1974 κατήργησε τό άνω Ν.Δ. 333/ 
1974 ώς τοϋτο έτροποποιήθη διά τοΰ Ν.Δ. 434/1974. Εις 
τήν άπόφασιν τής καταργήσεως, καί μάλιστα διά μιας έκ 
των πρώτων νομοθετικών της πρωτοβουλιών, ήχθη ή Κυ- 
βέρνησις ’Εθνικής ένότητος κατόπιν ορθής έκτιμήσεως όχι 
μόνον τών καταστρεπτικών πρακτικών συνεπειών άς έσχε 
τό νομοθέτημα τοϋτο έπί ενός σημαντικού τομέως τής επι
χειρηματικής δρχστηριότητος, αλλά καί έπί τής καθ’ όλου 
οικονομίας τής χώρας, άλλ’ έπί πλέον καί έξ ορθής έκτι
μήσεως τής παντελοϋς έλλείψεως ήθικής άλλά καί νομικής 
βάσεως τοΰ καταργηΟέντος νόμου.____________ _______

Είναι άληθές ότι ή κατάργησις έγένετο ούχί EX TUNC 
δηλαδή έξ ύπαρχής, άλλά διά καί άπό τής ισχύος τοϋ Ν.Δ. 
43/1974. 1

Διά τοϋ Δ' Ψηφίσματος όμως ή Ε' ’Αναθεωρητική Βουλή 
διεκήρυξεν ότι «Αΐ Κυβερνήσεις ι προελθοϋσαι έκ τοϋ. 
στασιακοϋ κινήματος τής 21 ΆπρίΛίου 1967 ήσαν κυβερ
νήσεις βίας σφετερισθεΐσαι τήν έξουσίαν κα'Ττά κυριαρχικά 
δικαιώματα τοϋ Λαοϋ». τ

Διά τον λόγον αυτόν h τή Εισηγητική έκθέσει τοΰ Ψη
φίσματος άναγράφεται, ότι « έν συνεπεία πρός τήν διακή- 
ρυξιν, τό ορθόν θά ήτο νά κηρυχθή ολόκληρον τό νομοθε
τικόν έργον τής περιόδου 21.4.1967 έως 23.7.1974 ώς 
άκυρον καί ούδέποτε άποκτήσαν ΐσχύν κατά δίκαιον». Τοϋτο 
όμως, κατά τήν αυτήν Εισηγητικήν έκθεσιν «θά είχεν ώς 
άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν σάλου εις τον οικονομικόν 
καί τον καθ’ όλου βίον τής χώρας» προστίθεται δέ ότι ό 
σάλος ούτος θά προεκαλεΐτο «έκ τής άνατροπής δημιουρ- 
γηθεισών πραγματικών καταστάσεων» τών όποιων τήν δια- 
τήρησιν εύρίσκεται εις τήν άδήριτον άνάγκην ή Νέα Δημο
κρατική Πολιτεία νά άνεχθή πρός αποφυγήν τοϋ σάλου 
τούτου.

Είς τήν Ιδίαν εισηγητικήν έκθεσιν ώς καί είς τό κείμενον 
τοϋ προτεινομένου Ψηφίσματος, ώς τρόπος διατηρήσεως 
τών πραγματικών καταστάσεων καί τής αποφυγής τοϋ σάλου, 
προετείνετο «ή διατήρησις τής ισχύος» τών νομοθετημάτων 
τής έπταετίας. *Η Β' ’Αναθεωρητική Βουλή, όμως, συζη- 
τήσασα έμβριθώς καί έμπεριστατωμένως έπί τοϋ Σχεδίου 
Ψηφίσματος καί της διατυπώσεώς του, κατέληξε καί ό 
προτείνων κ. 'Τπουργός έπί τής Δικαιοσύνης άπεδέχθη 
ότι ή φράσις 7τερί «διατηρήσεως τής ισχύος» δεν ήτο παρα
δεκτή οΰτε ώς διατύπωσις ούτε πολλώ μάλλον ώς νόημα 
καθ’ όσον ή διατήρησις τής ισχύος, προϋποθέτει δΓ έν νομο
θέτημα ότι «ίσχυσε ποτέ δικαίω» έ/ώ σαφής καί άνενδοία- 
στος ύπήρξεν ή περί τοϋ' αντιθέτου ομόφωνος διακήρυξις 
τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας. Ούτε άλλωστε άναγκαία 
ήτο ή διατύπωσις αΰτη έστω πρός «διατήρησιν τών τετε
λεσμένων πραγματικών καταστάσεων» άφοϋ πρός τοϋτο 
θά ήρκει ειδική καί συγκεκριμένη μνεία.

Κατά συνέπειαν τής έπικρατησάσης ομοφώνου άντιλή- 
ψεως τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας, ή διατύπωσις τοϋ 
Σχεδίου Ψηφίσματος μετεβλήθη καί ή φράσις «δικτηροϋνται 
έν ίσχύι» άντικατεστάθη διά τής φράσεως «ίσχύουσι προ- 
σωρινώς».

-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ -U^43>

Κατόπιν τής κατά τ’ ανωτέρω τελ,ικής διατυπώσεώς τοϋ 
Δ' ψηφίσματος, είναι φανερόν ότι τά ύπό οΐονδήποτε τύπον 
ή τίτλον νομοθετήματα τής έπταετίας, έάν μέν κατηργή- 
θησαν, οποτεδήποτε καί οπωσδήποτε, ούδεμίαν λογίζονται 
ότι έσχον ποτέ ΐσχύν, καίτοι κατά τήν άληθή βούλησιν τοϋ 
Συνταγματικοΰ Νομοθέτου αί έκ τής DE FACTO έφαρ- 
μογής των άλλ’ όχι καί DE JURE ισχύος των, συντετε- 
λεσμέναι πραγματικαί καταστάσεις δεν άνατρέπονται, τά 
δέ λοιπά δηλαδή μή εΐσέτι καταργηθέντα ή κηρυχθέντα έξ 
ύπαρχής άκυρα ίσχύουσι, άλλά μόνον ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ τοϋ Δ' Ψηφίσματος τής Ε' ’Αναθεω
ρητικής Βουλής τών Ελλήνων.

Καίτοι όμως τά ανωτέρω τυγχάνουν σχεδόν αύτόδηλα 
είναι εις ημάς τούλάχιστον γνωστόν ότι καθ’ ώρισμένου 
άριθμοϋ πολιτών έκινήθη τό πρώτον μετά τήν 23ην ’Ιουλίου 
1974 ή έξακολουθεϊ έκκρεμοϋσα καί συνεχιζομένη ποινική 
δίωξις διά πράξεις αίτινες έχουν μέν τήν νομοτυπικήν μορ
φήν ποινικοϋ άδικήματος προβλ,επομένου καί τεθεσπισμένου 
ύπό τοϋ Ποινικοϋ Κώδικος, τών οποίων όμως ή τελ,είωσις 
τής ύποσχέσεως άντικειμενικώς καί ύποκειμενικώς προϋ
ποθέτει «έν δικαίω» ΐσχύν τών Νομοθετημάτων τής έπταε- 
τίας καί δή συγκεκριμένους τών Ν.Δ. 1370/1973 καί 333/ 
1974 ώς τοϋτο έτροποποιήθη διά τοΰ Ν.Δ. 434/1974, ίνα 
έκ τής ισχύος ταύτης άνακύψη έννομος άπαίτησις τοϋ Δη
μοσίου. 'Π δίωξις όμως αΰτη κεϊται προδήλως πολύ πέραν 
τής προθέσεώς τοϋ Σϋνταγμάτίκοϋ Νομοθέτου δστις έν 
ούδεμιά περιπτώσει ήθέλησε νά αναγνώριση τοιαύτην αρχικήν 
ΐσχύν εις τά Νομοθετήματα ταϋτα, ώστε αΰτη νά άποτε- 
λέση τό θεμέλιον μιάς τό πρώτον νϋν κινουμένης ποινικής 
διώξεως ή έστω συνεχίσεως άρξαμένης τοιαύτης. 'Η πρόσ- 
δοσις τοιούτων συνεπειών είς τά κατηργημένα ή άνίσχυρα 
ταϋτα νομοθετήματα καταλήγει είς τον εύθέως άντίθετον 
ύπό τοϋ Συνταγματικοΰ Νομοθέτου έπιδιωχθέντα καί έπι- 
διωκόμενον πρακτικόν σκοπόν, άντί δηλαδή νά προλ,αμβάνη 
προκαλ.εϊ καί κοινωνικόν καί οικονομικόν καί νομικόν σάλ,ον 
διά τής άπειλ,ής σοβαρών ποινών κατά προσώπων, άτινα 
διά τών ύπ’ αύτών πραχθέντων απλώς ήμύνθησαν κατά 
τής αύθαιρέτου, τυραννικής καί έξοντωτικής δΓ αύτούς κατα- 
φορολογήσεως, ής ή Κυβέρνησις ’Εθνικής ένότητος σχεδόν 
αμέσως τούς άπήλλ.αξε άνταποκρινομένη καί είς τό άληθές 
συμφέρον τοϋ κοινωνικοϋ συνόλ.ου καί είς τό αίσθημα τοϋ 
βαρέως πληγέντος δικαίου των.

Τό Ν.Δ. 1370/1973 «περί έπιβολ.ής έκτάκτου τέλους έπί
τών μεταβιβαζόμενων άκινήτων καί τών έκδιδομένων αδειών 
άνεγέρσεως οικοδομών» ίσχυσεν άπό τής 30 Μαρτίου 1973.

Τό Ν.Δ. 8/1973 «περί Γενικοϋ Οίκοδομικοΰ Κανονισμού 
τοϋ Κράτους» ίσχυσεν άπό τής 9 ’Ιουνίου 1973.

Οΰτως αί προβαλλ.όμεναι παραβάσεις τής πρώτης περι- 
πτώσεως ήγαγον μοιραίως καί άθελ.ήτως, είς τινας περι
πτώσεις, καί είς παραβάσεις τοϋ Γενικοϋ Οίκοδομικοΰ 
Κανονισμοϋ.

Επομένως ή παραγραφή τών άδικημάτων δέον ν’ άφορά 
κατ’ άνάγκην άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, καθ’ όσον έν 
έναντία περιπτώσει ή παραγραφή τών παραβάσεων μόνον 
τοϋ Ν.Δ. 1370/1973 θά είναι δώρον άδωρον, δεδομένου ότι 
αί παραβάσεις τοϋ Γ.Ο.Κ. καί άν έγένοντο, έγένοντο τυ
χαίους καί άνευ προθέσεώς.

Άμφότεραι αί παραβάσεις έγένοντο μέσω Συμβολαιο
γράφων, οίτη/ες μοιραίως θά ύπέπεσαν καί είς άλλας τινάς 
παραβάσεις. Επομένως είναι όρθόν καί συνεπές νά συμπα- 
ραγραφώσι καί αύται.

Τέλος δέον νά τονισθή ότι διά τοϋ ρηθέντος σχεδίου νόμου 
έπιβάλλονται κίνητρα είσπράξεως σοβαρών ποσών ύπέρ 
τοϋ Έλληνικοΰ Δημοσίου καί δή έντός βραχέος χρονικοΰ 
διαστήματος.



— 2 —
Διά ταΰτα προτεινομεν την άκόλουθον τραποποίησιν τοΰ

Ν.Δ. 43/1974.
τής καταβολής των σχετικών δφειλών εντός διμήνου άπό 
τής δημοσιεύσεώς του άνευ δέ προσθέτων.

Πρότασις Νόμου.

«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ν.Δ. 43/ 
1974».

Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Νομοθετικού Διατάγ
ματος 43/1974 άντικαθίσταται ώς άκολούθως :

"Αρθρον 1—1. Τά Νομοθετικά Διατάγματα 1370/1973 
καί 333/1974 ώς τούτο έτροποποιήθη διά τοΰ Ν.Δ. 434/ 
1974 κηρύσσονται έξ ύπαρχής άκυρα, ή δέ ισχύς των καταρ- 
γεϊται άφ’ ής καί έφ’ δσον χρόνον ταΰτα έφηρμόσθησαν. Τά 
έκ τής εφαρμογής όμως των ώς άνω άκυρουμένων διαταγ
μάτων είσπραχίέντα τέλη ΰπό τοΰ Δημοσίου, δεν αποδίδονται, 
ούδέ κατά τάς άρχάς περί άδικαιολογήτου πλουτισμού, τά δε 
όεόαιω-ίέντα καί άπαίτητά εΐσπράττονταϊ κατά τάς διατά- 
ξεις τής παραγράφου 2 τού άρ-Spou 1 τού Ν.Δ. 43/1974 
άνευ προσθέτων τελών.

Αί παράγραφοι 2 καί 3 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 43/1974 
παραμένουν ώς έχουν έν αύτώ.

Προστίθενται τά άρθρα 3 καί 4 έχοντα οΰτω :
«Άρθρον 3 παράγραφος 1. -'Άπασαι αί παραβάσεις καί 

τά πάσης φύσεως άδικήματα τελεσθέντα μέχρι 23ης ’Ιου
λίου 1974 προς καταστρατήγησιν των διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 
1370/1973, 8/1973, 333/1974 καί 434/1974 κηρύσσονται
παραγεγραμμένα, ή δέ ποινική δίωξις αυτών παύει αύτο- 
δικαίως άπό τής δημοσιεύσεώς τοΰ παρόντος, ΰπό τόν όρον

Παράγραφος 2. «’Ωσαύτως παραγράφονται άδικήματα 
πραχθέντα ύπδ Συμβολαιογράφων μέχρι 23ης ’Ιουλίου 

_ 1974 καθ’ οίονδήποτε τρόπον έκ τελών χαρτοσήμου έναντι 
τοΰ Δημοσίου ή έναντι ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών ή 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπό τόν όρον τής 
καταβολής τών σχετικών οφειλών ή προ τής δημοσιεύσεώς 
τοΰ παρόντος ή έντός διμήνου άπό τής δημοσιεύσεώς του.

"Αρθρον 4. Ή ισχύς τοΰ παρόντος λογίζεται άνατρέχουσα 
άπό τής δημοσιεύσεώς τών Ν.Δ. 1370/1973, 8/1973 καί 
333/1974.

Έν Άθήναις τή 4 Σεπτεμβρίου 1975 

Οί προτείνοντες Βουλευταί
Δ. Παπασπόρου, Γ. Παπαγιαόής, Δ. Ρίζος, Β. Μπεκίρης, 

Γ. Άπαστολάτος, Κ. Μπαντσυόάς, Ν. I. Π απαΐωάννου, 
Άύτ. Πετραλιάς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Έμμ. Σκορ, 
δίλης, θεόδ. Γ. ’Αναγνωστόπουλος, Κ. Γ. Γιατράκος, Ν. 
Κτιστάκης, Σ. Παπαστρατής, Π. Τουρίκης, Μ. Κακα- 
ράς, Ά-S. Μίχας, Α.Ε. Ντεντιδάκης, Β. Κατσιδαρδάκος, 

” "Λ. Κίρκος/’Απ. Κράτσας, θ. Βύζας, Ά·5. Γκελεστάίης,
I. Βαγιάτης, Χριστ. Τσαντούλας, Χρ. Κάκαρης, Ε. 
Άνεφοόσης, Λ. Κσυτήφαρη, Α. ΆνδριΟΓνόπουλος, Ν. Βι- 
γέλης, Στ. Ά·3ανασιάδης, Χρ. Ίωάννου, I. Σπέντζας, Ά·5. 
Ταχυρίδης, Χατζή Χαφοόζ Άλή Γκαλήπ Σαμπαχεδ'ίν, 
Μ. Βαρδάκ«ς.


