
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

H;οτασεως νόμου «Γι* ~ην κατάργηση το« ν. 1303 της 1Ίη»
Λοεμόριου 1982. περί -δεσπισει»; της «λίστας» για την ανά
δειξη δουλευτών».
1. Με τη όιασαξη του άσ-δρου 1 τον νομού 1303/ 1;θ82. άντε- 

ζχζζττά&τ,-. o>c *ρ/ω3τόν. ο «σταυρός τροτίαησ&ως» μ.ε “τίν */-3τά 
-,.*2 κατατάξει»; των υποψηφίων βουλευτών από το κά-3ε χόμ- 
·;.ι. και. ο-υσιαστικα. από τον Αρχηγό τον.

Η ρώδαιση χυτή. καπά την ορ-δότερη άποψη : τον δεν επε- 
κσάτησε: an xpt-δ. 34/8δ απόφασι; Ανωτάτου Ειδικού Λιν.α- 
στηρίΡυ) δεν είναι συνταγματική:

!va τούτο διότι. εκ τη; έννοιας τη; διατάξει»; τον άρδρου 
51 --a?. 3 τον Συντάγματος 1975 (κα-δ: ην «ο: όουλευταί tx- 
λέ-Όνσα: δ: άμεσου. κα-δολιχη; και μυστικής ψηφοσοριας. υπο 
των εχόντων το δικαιωμα τον εκλεγεί» τπλ: των, ως νοκος opt— 
ζε: κλπ.») συνάγεται:

a) Το μεν ότι εκλογήν αποτελεί η δια ώηφοφοριας εκσήλωσι; 
τη; προτιμήσει»; τον εχοντο; σο-δικαίωμα τον εν.λεγειν Έλ- 
ληνος ττολίτον. υπέρ ενός ή πλείστων συγν.εκρ'.μόνων πρ οσωπων. 
ινα αναχηρυχ-δούν όορλευταί. r.a: δ) το τι. ότ: το δικαίωμα τον- 
το (ω; κα: το άρ-δρά93 παρ. 4 τον ίδιου Συντάγματος επάάλ- 
λει ι δεν δϋνατα: να περιερισ-δεί- ούτε δια νόμον, -/.ατά τρόπον 
ώττε η εκλογή τον δουλευτού να μην απορρέει. αμέσως. εν. τη; 
σουλήσεως —και τη; αντιστοίχου ψήφου— τον εκλογέως, α/>- 
λά να απορρέει ΚΑΙ εν. τη; όονλήαεω; ετέρου ττροτώττον.

Ειδιν.ώτερα. η μειοψηφία τη; ω; άνω αποφάσεω; τον ΑΕΑ. 
επί λέτε·., εδέχ-δη οε-δώς. ότ: με τον ν. 1303/1982 «ν.αταργει- 
τα: ολοσχερώ; το ναό τον Σνντάγματο; χορηγούμενο·/ ν.α: προ- 
ττατενόμενον δικαίωμα τον Έλληνος ττολίτον τον εκλέγει·/ τον; 
όουλευτά; τον Έ-δνου; τον ν.α: η ανακήρυξη. ττλέον. τούτων, 
οεν γίνεται ν.ατόττ:ν εκλογή; νττό των εν.λογέων ο: εμμεαον ψη- 
ο-.ο-ορία;. αλλά δια διορισμού των νττό τον κόμματος. αποκενε: 
δε. ούτω. ε:; τον εκλογέα. μόνον, το δικαίωμα τη; εν.λογη; 
κόμματος».

Πρείγματ: όνο σκοπού; η-δέλησε να καλύψει ο συνταγματι- 
ν.ό; νομο-δέτη; τον 1975. με την ως άνω διάταση τον άρ-3ρον 
51 παρ. 3: Ο μεν ττρώτο; είνα: η χαδολιχότητα τη; ψησοφο- 
ρία; αλλά να: η αμεαότητα αυτή; (ν.α:. οντω. απέκλεισε την 
εν.λογη. με εν.λέν.τορες, δηλαδή την έμμεση). ο δε δεύτερος ει- 
να:. ο εκλογεύ; να εκφράζει. την τρ ο τιμητή τον. ττρο; ένα ττρό- 
τωττο τον ’χυτού τννδνατμού, όττω; προκύπτει ατό τη·; φράση τον 
ίδ:ον άρ-Spov. που τόνιζε: το «δικαίωμα τον εκλέγετν».

Η πρό-δεσι; χύση. άλλωττε. επϊΕεδχιούται χα: αττό τα; δισ
τάσει; τη; ατό 24.9.74 Σνντ. Πράσεως τη; Κυδεενήσεω; 
Ε·3ν:ν.ή; Ενότητος. δ:α της οτοία; ελήφ-δη τρόνοια δια την, 
ν.ατ ε;αίρεττ. ανάδειξιν μικρού αρι-δμού δουλευτώ·/ 7.ατά την 
οετράν αναγρατή; των υποψηφίων ε:; το ·3ηρ·ο;έλτ:0-Λ Την αο- 
χήν αντήν ατοδίδε: ν.α: η ταο. 3 τον άρ-Spov 54 τον Σνντ. 1975.
Λττο την ειδικόν. εν τοάτω. τννταγματτν.ήν τρένο:αν ν,αταδη- 
λοντα: ότ: η τροτεταιέτη; εκλογή; των ντοψηρίων τοοτδτορίζε- 
ταε. ν_ατά v.x/όνα. ατό τη-/ λαϊκή-; ψήτον. (Κων/νο; Ε. Πατα- 
-/.ο ν-ττα/τίνεν. Γα εκλογικά τντττ,χατα. ! 9S5 >.

Ττό την χ;τ:-νετον εκδοχήν, τον εδέχ-Sr η τλε:ο·άητία τη; 
ά/ω ατοτάτεω; τον ΑΕΑ. ότι δηλαδή η κατάργητ:; τον τταν- 
ρού τροττμήοεω; δεν ενρίακετα: δή-Sr;. οε δνοαρμονία με το 
αρ-5ρο 51 ταρ. 3. οτερεί τον εκλογέα ν.α: ατό το δικαίωμα τον 
ν' αναττύαοε: την τροοωτικότητά τον κα: να ονμμετέχει «ελεν- 
-3έρε·);» οτην το/.ιτική ζωή τη; χώρα;, ω; όριζε: το άο-Spc 5 
τον Σνντάγματο;. οε οννδναομό με το άρ-5?ο 52 αντον.

2. Πράγματι, άοχετα με την οννταγματοκότητα ή μτ τη; 
ν.αταργήοεως τον σταυρού τροτιμήοεω; κα: τον ρεαλιστικού 
ετιχειρήματος. ότ: η τλειο'ΐηοία τον ADA οεν ήτο δυνατόν, εκ 
tcov ·τοαγ;χάτων. να ατοο>α-;-3ή, διαφορετικά, διότι, άλλως, -5α 
ανετρέτετο η δημόσια και κο'.νοόονλεντ:ν.ή ζωή τη; χώρας, 
ονδεί; καλότιστο; κρττής δνναται να έχει αντίρρησιν ότι, μετα- 
;ύ άλλων κακών, η «λίστα;):

α) Αναιρεί ν.α: οαλκιϊεύε: την λαϊκήν κυριαρχίαν κα: την 
τ:α τη; λ-αΐκή; ψήσου -ανάδειξιν των Εονλεντών — ττο/.λώ μάλ

λον τον. στη χώρα μας, δεν ντοάρχονν τροκραχατιν.ε; εκλο
γές. μεταξύ των οτταδών των κομμυττων. Ούτω το·/ όονλεντας 
δεν τον; εκλέγει. δήτ3εν. ο κυρίαρχο; Λαό;, τον; διόριζε: ο

(δ) Κα-νιστα τον; όονλεντας ανδρείκελα τη; ηγεσία; των. U: 
οονλενταί ασχολούνται, αττο·κλε:στικά, νοε ΐιασορα μέσα, χε την 
καταν.τηση της έννοια; τη; ηγεσία; ν.α-3ε κόμματος ν.α: τον 
στενού ττερτσάλλοντό; της. Μεταοαλλοντα: σε άόονλα τιόνια 
στνγνη; κομματική; σει-3αρχίας, αττοστερούμενο; ν.ά·3ε ίχνονς 
κομχατική; κριτικής. Υττοό’.όάζονται. ω; αντιττρασωτο: τον Έ- 
·3νον; και τον Λαού, ώστε ΚΑΙ η συνταγματική διαταξ-τ ότ: 
«ο Βουλευτή; -.χε: αττερ:όριστόν το δικαίωμα τη; κατά σννεί- 
δησ:ν γνώμη; ν.α: ψήοον» κα-νίστατα:, ττλέον, κενή ττεριεχο- 
μ ενοο.

γ'! Αποστερεί τον Λαό από τον; όονλεντά;. ασον ούτο:. έπαυ
σαν πλέον, να ασχολούνται με την λαϊκή δάση, τον; «εκλογείς» 
των. τα προόλήματα κα: τ:ς ανάγκες των περιφερειών των. 
την εγκαταλελειμμένη ελληνική επαρχία, ύπαι-νρο κλπ.

δ) Οδηγεί στην εγκανίδρυση κομματική; και ν.ο:νοοονλεντι- 
κής δικτατορίας, περισσότερόν, μάλιστα, απροκάλυπτης, μετά 
την τελευταία-; συνταγματικήν ανα·3εώσησ:ν. η οποία απογύ
μνωσε σον Πρόεδρο τη; Αηκοκρατια; από κάψε ουσιαστική αρ- 
μοδ.ότητα ή πρωτοίονλία κα: κατέστησε, παντοδύναμο, εις ό/,α. 
τη-; πλειοψησία τη; Βον/.ή;, δηλαδή, ουσιαστικά, τον Π ρωύυ
πουργό.

ε) Στερεί από τον; εκλογείς τη; δυνατότητα; να αποδον.ι- 
μάζονν κα: τιμωρούν τον; χάξιονς. χ/ίκχ/ον; ή αδιάφορου; 
(όονλευτας. να επιδοκιμάζουν τον; άξιου; και να εκτιμούν, έκτο; 
από το κόμμα ν.αι την προσωπικότητα και τι; ικανότητε; των 
υποψηφίων.

3. Η επιχειρηματολογία τη; καταργήσϊω; -0J σταυρού προ- 
"ΐμήσεως δεν εδικαίωσε, στη-; πράξη, τους εμπευστέ; τη;. Η 
Κνόέρνηση τη; «αλλαγής». επεκαλέσ-3η. δή·3εν. τον εκσυγχρο
νίσκο των πολιτικών μα; πραγμάτων, την κατάογηση τη; συ
ναλλαγή; των υποψηφίων με του; ψηφοφόρους, της. σύμφυτη; 
με την ψηφο-3ηρία. ρουσφετολογίας, τον οξύ ανταγωνισμό μετα
ξύ των υποψηφίων του ιδίου κόμματος, την ενίσχυση τη; δηυ.ο- 
ν.ρατιν.ή; λειτουργίας των κομμάτων κλπ.

Ει; την πράξη, η ν.ατάργησισ αυτή, ενίσχυσε τα αντί·3ετα. 
ακριίως. των επυδιωκομένων σκοπών: Ούτω. συγκεκριμένα: 
Ενδυναμώ-5η η αρχηγιν.ή ν.α: προσωποπαγής δοχή των κομμά
των. Υπεδα·3μ:τ-3η ο διάλογο; ν.α: η πολυφωνία στο Κοινοϊού- 
/.ιο. Αντί τη; συναλλαγή; των υποφηφίων με τους ψηφοφόρους, 
επεν,ρατησε η χειρότερη, «οιονεί» συναλλαγή, με την ηγεσία του 
κόμματος.Η μετατόπισι; του κατακριτέου ρουσφετιού. στις πα- 
ντοδόναμε; κλαδικέ; του Π ΑΣΟΚ ν.λπ. Η οικογενειοκρατία, 
ο παραγοντίσκος, η αναξιοκρατία. ο φαβοριτισμό;.

4. Για όλου; αυτου; του; '/άγους, ά/.ω; ενδεικτικώ; ανα- 
φεροχένους. προτείνουμε την κατάργηση των διατάξεων του ν, 
1303.Ε982. με τι; οποίες καταργή-3ηκε ο σταυρός προτιμή- 
σεω;. Τ: σύστημα αυτό ιπου ε:σήχ-3η σο 1982 κα: εφηρμότ-3η. 
ανεπτσυχώς. σσι; τελευταίες όουλευτινά; εκλογές) αποκλείει 
στον εκλογέα το δικαίωμα να εκφράσε: και ένα ελάχιστο ίχνος 
προτιμήσει»;, στην αξιολόγηση των υποψηφίων.

Αντ:-3ετα. στις χώρε; τη; Ευρώπης, εκεί που δεν υπάρχει 
σταυρό; ποοτιχήσεως. έχουν εξευρε-3εί έντομα συστήματα π.γκε- 
ρασμού και τη; αξιολογήσει»; του κόμματος για τους υποψη- 
σίευς. αλλά κα: τη; έουλήσεω; των εκλογέων, γ: αυτού; που 
·3α Ί-εωΌού'/τα: αντιπρόσωπο -τους. Τα συστήματα αυτά ποικί- 
λουν. από την πλήρη ή μερική δυνατότητα των εκλογέων να ιε
ραρχούν. ο: ίδιοι, του; προτεινόμενςυ; από το κόμμα υποόηοίου; 
(προτεινςμένου; με -γνήσιες —κα: όχι φραστικέ;— δηχοκρα- 
τικέ; διαδικασίες), έως την περιορισμένη (αλλά ωστόσο όχι 
και τόσο ασήμα/τη) δυνατότητα τη; εκλογική; ίάσεω; να μετα- 
όάλ/ει τη/ σειρά αυτή των υποψηφίων (προόλ. αναλυτιν.ώ; 
Κων/νος Ευστ. Παπακωνσταντίνου. Τα εκλογικά συστήματα 
1985). Μια τέτοια με-3όδευσι; και ένα τέτοιο σύστημα, δημο
κρατικέ και λαϊκό, ευκταίο είναι να μελετηδεί και να εφαρμο
στεί. στο μέλλον, το ταχύτερο, κα: στη. χώρα μας. άσχετα από 
το γενικότερο δέμα του εκλογικού νόμον.
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δ. ‘Επίσης. προτείνουμε. όπως ο αρι-όμος των .υποψηφίων έκα
στου συνΒυασμού ν2 Βύναται V2 προσαυξ άνετα; πέραν του αριθ
μού των ετρών εκάστης εκλογικής περιφέρειας και ειτικώτερα. 
ν.ατα ένα. προκειμενου περί περιφερειών εκλεγουσών μέχρι ν.α: 
3 Βουλευτάς. κατά Βύο. προκειμένου περί περιφερειών εκλεγου
σών από 4 μέχρ: και 6 Βουλευτάς και κατά τρε'-ς. προκειμενου 
περί των λο:πών εκλογικών περιφερειών.

Ή πρότασις αυτή. που εν ,μέρε: ίσχυτε ν.α: επιτυχώς εφηρ- 
μόσ-5η (άρ&ρο 34 παρ. 6 Π Δ. 895/81 ) :

α) Διευρύνει τε -όεμέλιο του πολιτεόματός μας. την λαϊκή 
7.ιιριμρχία, αφού επαυξάνονται ο: Βυνατότητες επιλογών του 
εκλογικού πώματος.

£) Παρέχει την ευκαιρία y.a: τη Βυνατότητα να ασχολη
θούν, περισσότερο:. με τι Βημόσιο Βίο με όλας τας. εντεύΨεν. 
ευμενείς επιπτώτεις ν.α:

γ) Διευκολύνει την ανανέωαη. που τόπο τη χρειάζεται η πο
λιτική μας ζωή.
■■ Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, η πρότασις νόμου της (ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ' . ίιαμορφούται ως κάτω-3::

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ύΝΌΜΟΤ

ΆρΨρο πρώτο.
1. Καταργούνται αι Βιατάξεις των άρθρων 1 ν.α: 13 του νό

μου '1303/1982. ως ν.α: α: Βιατάξεις των άρόρων 88 παρ. δ.

89 παρ. 9 ν.α: 90 παρ. 6 της. ϊια του υπ αρι-S. 152/1985 
νομίμως Βημοσ:ε>όέντος Π. Δ/τος και ίια τας εκλογά; της 
2 .'6.1 985. ν.ω;τ/.οποιη-όείετης εκλογικής νομο-όεσίας, ως ν.α: 
r.sca άλλη συναφής Βιάταξις ουσιαστικού νάυου Βία, των ο
ποίων κ,ατηργή-ότ η Βια του σταυρού προτιμήσεως άμεση εκλο
γή Βουλευτών.

2. Βπαναφέροντα: και ισχύουν αι σχετικά: με τον σταυρό 
προτιμήσεως Βιατάξεις του Π.Λ. 10/23 Αύγουστου 1981.

Άρ-Spc Βεύτερο.

Tc ατ-όρο 34 παρ. 6 του υπ' αριό. 152/1985 Π Δ., αντι
καθίστανται ως ακολούθως :

Ο αρι-όμός των υποψήφιων έκαστου συνΒυασμού Βύναται να 
ανέλύη μέχρι του αρι-άμού των Βουλευτικών έΒρών εκάστης 
εκλογικής περιφέρειας, προσαυξανόμενος ν.ατά ένα. προκειμέ
νου περί περιφερειών εκλεγουσών μέχρι και τρεις Βουλευτές, 
κατά Βύο. προκειμενου περί περιφερειών εκλεγουσών μέχρ: ν.α 
εξ Βουλευτές και κατά τρεις, προκειμενου περί των λοιπών 
εκλογικών περιφερειών.

ΑΨήνα 18 ΝοεμΒρίου 1986 

Οι προτείνοντες Βουλευτές 
Γεώργιος ΜουτζουρίΒης, Μανουσάν.ης Διάκος.

ΜαλεΒίτης Ηλίας. Βρεττάκος Δημήτρης


