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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τής προτάσεως νόμου «-s.pt παροχής δικαιώματος έπα- 
νακρίσεως τών ύπο τών εκτάκτων στρατοδικείων καταδι- 
-/ασθεντων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων ένώπιον τών 
τακτικών ποινικών δικαστηρίων».

77ρός τήν Βουλήν χών 'Ελλήνων

Κατά τή% περίοδον τής δικτατορίας τά έκτακτα στρατοδι
κεία κατ’ έξαίρεσιν έπελήφθησαν κα! έξεδίκασαν άποδοθέν- 
τα εις αυτά έγκ.λήματα, εις βαθμόν πλημμελήματος, διαπρα- 
χθέντα υπό μονίμων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς 
τον έπιβαλλόμενον άνακριτικόν καί δικαστικόν έν γενει έλεγ
χον, πολλάκις χρ ησ:μο π ο ι ηθ ε ίση ς τής τοιαύτης μεθόδου
προς άπομάκρυνσιν έκ τών δημοσίων υπηρεσιών άντιτιθεμέ 
νων προς τήν δικτατορίαν δημοσίων υπαλλήλων, άτε μη υπα
γόμενων χρονικώς εις τάς Συντακτικάς Πράξεις θ' καί I' 
καί οΰτω έξεδόθησαν υπό μή φυσικών δικαστών καταδικαστι- 
καί αποφάσεις, χω-ρίς νά καλύπτουν αυται τήν έννοιαν τοΰ δι
καίου καί νά παρέχουν τά έχέγγυα, τοΰ Ποινικού Νόμου καί 
τής Ποινικής Δικονομίας, ως καί εκείνα, άτινα έθέσπισεν 
νά· ήθέλητεν ό Νόμος 1811/51 «περί Κώδικος δημοσίων 
υπαλλήλων», βάσει τοΰ όποιου ό καταδικαστείς υπάλληλος 
αυτοδικαίως εκπίπτει έκ τοΰ λειτουργήματος, έν διαπράξει
τών—έν αϋτώ άναφ>ερομένων πράξεων.------

Δίκαιον είναι συνεπώς όπως ο! έν λόγψ υπάλληλοι κριθοΰν 
άπό τους φυσικούς ίικαστάς ήτοι άπό τά τοτκτικά ποινικά 
δικαστήρια ώστε νά μή επιβράβευσή ή δικτατορική δολ,ιότης 
ή ή δικαστική πλάνη.

"Οθεν προτεινομεν ένώπιον τής Βουλής τών Έ/ 4ήνων 
τήν κατωτέρω πρότασιν Νόμον:

.ΠΡΟΤΑΣΓΝ ΝΟΜΟΤ
«ΔΙόνιμοι πολιτικοί δήμόσιοε υπάλληλοι ή υπάλληλοι τών 

σωμάτων άσφαλείας καταδικασθέντες κατά τήν περίοδον τής 
δικτατορίας υπό τών εκτάκτων στρατοδικείων καί αναθεω
ρητικών τοιοότων, δι’ αδικήματα έμπίπτοντα εις τάς διατά
ξεις τοΰ κοινοΰ ποινικού δικαίου, εις βαθμόν πλημμελήματος 
καί έπισύροντα ποινήν αύτοδικαίας έκπτώσεώς των έκ τοΰ 
λειτουργήματος, είσάγοντα*. προς έκδίκασιν ένώπιον τών αρ
μοδίων. τακτικών ποινικών δικαστηρίων, κατόπιν αίτήσεως 
τών καταόικασθέντων, ύπο·βαλλομένης τφ άρμοδίφ Είσαγγε- 
λεί, εντός μηνός άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος.

Εντός τής αυτής προθεσμίας δέον νά διαβιδασθώσιν ΰπό 
τών στρατοδικείων, τφ άρμοδίφ Εΐσαγγελεί, άπασαι αί σχη- 
ματισθείσαι δικογραφία:.

Μετά τήν τελεσιδικίαν τών αποφάσεων οι δικαιωθησόιμειοι 
υπάλληλοι άποκαθίστανται κατά τάς οικείας διατάξεις τοΰ 
ΝΑ. 76/74.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άοχετα: άπό τής δημοσιευσεώς του 
εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
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