
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου για τήν «κατάργηση τοϋ Α.Ν. 375/36 
καί τοϋ Α.Ν. 942/46».

Πρόζ τη Βουλή ιών 'Ελλήνων

I. Για όσους ζήσανε την φοβερή για την νεώτερη ιστο
ρία μας εμπειρία τοϋ εμφυλίου σπαραγμού καί τήν γεμάτη 
πάθη περίοδο των εκτάκτων μέτρων, τό άκουσμα καί μόνο 
τοϋ Α.Ν. 375 ξυπνά βιώματα πού ή ανάγκη της εθνικής ομο
ψυχίας επιβάλλει οριστικά νά ταφοϋν.

Γνήσιο προϊόν τοϋ φασιστικού καθεστώτος τής 4ης 
Αΰγούστου ό Α.Ν. 375/36 έγκλείει στις διατάξεις του τήν 
πρόθεση των έμπνευστών του νά άποτελέσει, τό νομικό πρό
σχημα για τήν ποινικοποίηση κάθε αντιφασιστικής δραστηριό
τητας εκείνης τής εποχής. Μ’ αυτό τον εγγενή σκοπό ένί- 
σχυσε τό όλο σύστημα τής έκτακτης νομοθεσίας τής μετεμφυ- 
λιακής περιόδου. Μ’ αυτόν τον νόμο καταδικάστηκαν καί 
έκτελέστηκαν ό Νίκος Μπελογιάννης καί συγκατηγορούμε
νοί του. Γι’ αυτούς τούς λόγους ό Α.Ν. 375/36 είναι βα
θύτατα στιγματισμένος στήν κοινή περί δικαίου συνειδητή 
σαν νόμος άντιδημοκρατικός.

2. Οί λόγοι αυτοί θά ήταν άπό μόνοι τους αρκετοί γιά 
νά δικαιολογήσουν τήν κατάργηση τοϋ Α.Ν. 375/36. Δεν 
είναι ωστόσο οί μόνοι. Τήν κατάργησή του-επιβάλλουν καί 
τα άκόλουθα :

α) Ή «εξωτερική άσφάλεια τής χώρας» έννομο αγαθό 
εξαιρετικά σημαντικής σημασίας γιά τό κοινωνικό σύνολο 
προστατεύεται ποινικά πολύ αποτελεσματικά άπό •"ίς 
διατάξεις των άρθρων 146-152 τοϋ Ποινικού Κώδικα. Ει
δικά « ή κατασκοπεία» ή πιά επικίνδυνη προσβολή τοϋ 
έννόμου αυτού άγαθοΰ, προβλέπεται καί τιμωρείται άπό 
τό άρθρο 148 Π.Κ. Ή διάταξη τοϋ άρθρου αύτοϋ είναι πλη
ρέστατη καί δεν αφήνει κενά ώστε νά απαιτείται ή παράλ
ληλη ισχύς ειδικού ποινικού νόμου πού νά ρυθμίζει τό ίδιο 
πεδίο.
Α Μέ τήν λεπτομερειακή μάλιστα περιγραφή τής πράξης 
κατασκοπείας τό άρθρο 148 Π.Κ. παρέχει σέ γενικές γραμ
μές τήν αναγκαία σαφήνεια στήν χάραξη τής εγκληματικής 
συμπεριφοράς. ’Αντίθετα ή άσάφεια κατά τήν περιγραφή τής 
αξιόποινης συμπεριφοράς άποτελεΐ τό κύριο χαρακτηριστικό 
πού διαποτίζει άπ’ άκρου σ’ άκρη τον ΑΝ 375/36. 'Η έννοια 
τής «κατασκοπείας» τού άτοτελιϊ ύτ ο τίθεται το κύριο αντι
κείμενό του οέν ορίζεται στο κείμενό του τουύενά.Άντι νά ορι
στούν αναλυτικά τά στοιχεία τού συγκροτούν το έγκλημα τής 
κατασκοιτείας ακολουθείται. ή εξής νομοτεχνική έιαρύρωση: 
Τά άρ-3-ρα 1, 2. 3, 5, 7 τού Α.Ν. 375/36 έτεκτείνοντα: σέ μιά 
αφόρητη τεριττωσιολογία καί γιά τήν παράβασή τους απειλούν
ται έιάφορες κατά περίπτωση ποινές. Σέ κά-3ε ένα όμως άπό 
τά παραπάνω άρθρα υπάρχει εδάφιο μέ τό όποιο ορίζεται ότι 
άν μιά άπό τις πράξεις πού προβλέπονται σ’ αύτό έγινε «έπί 
σκοπώ κατασκοπείας» τότε ομοιόμορφα γιά όλες τις πε
ριπτώσεις απειλείται ποινή θανάτου ή «ισοβίων δεσμών» (βλ. 
άρθρο I παρ. 2 έδ. 2, άρθρο 2 έδ. 3, άρθρο 3 έδ. 3 κλπ). Μ’ 
άύτό τον τρόπο τό έγκλημα τής κατασκοπείας στοιχειο- 
θετεΐται κατά τον Α.Ν. 375/36 όταν κάποια άπό τήν άπέ- 
ραντη σειρά τών παραβάσεων πού προβλέπει πραγματώ- 
θηκε «μέ σκοπό κατασκοπείας». ’Έτσι ή «κατασκοπεία» 
μετατρέπεται σέ αόριστη νομική έννοια καί τό αξιόποινο τών 
προσβολ.ών τής εξωτερικής άσφάλ.ειας τής χούρας στηρί
ζεται σέ μιά απαράδεκτη ταυτολογία, πού είναι έντονα ασαφής 
καί προβληματική. ’Αντίστροφα ό ΙΙ.Κ. περιέχει στό άρθρο 
148 παρ. 2 ειδική άναφορά τών στοιχείων πού συνθέτουν τό 
έγκλημα αύτό. 'Η άσάφεια αυτή στόν ορισμό τών στοιχείων 
τοϋ εγκλήματος, πέρα άπ’ αυτούς άλλ.ους κινδύνους αύθαί-

ρετων εφαρμογών τοϋ νόμου προσκρούει στήν ρητή επιταγή 
τοϋ άρθρου 7 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1975 πού έπιβάλλει στόν 
νομοθέτη νά ορίζει τά στοιχεία τής άξιόποινης πράξης.

3) Ό Α.Ν. 375/36 περιέχει πολλές άκαμπτες διατάξεις, 
πού δέν διαφοροποιούν τό πλ.αίσιο τής απειλούμενης ποινής 
άνάλ.ογα μέ τις περιστάσεις τέλεσής του καί δέν γνωρίζει 
καθόλου τήν κλιμάκωση τοϋ ύψους τής απειλούμενης ποινής 
ανάλογα μέ τό άν τό έγκλημα έγινε σέ καιρό πολέμου ή 
σέ καιρό ειρήνης. Ή διάκριση αύτή άντίθετα άποτελ,εί συ
στατικό στοιχείο τής συστηματικής πού άκολουθεϊ ό Π.Κ. 
(βλ.. άρθρα 146 καί 148).

γ) 'Η άκαμψία τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 375/36 οδηγεί 
πο/λ.ές φορές σέ άμετρη διεύρυνση τοϋ αξιόποινου καί σέ 
πρόδηλη δυσαναλ.ογία άνάμεσα στήν άπειλούμενη ποινή καί 
τήν βαρύτητα ορισμένων άδικημάτων. Τέτοια περίπτωση, 
υπάρχει στό άρθρο 9 μέ βάση τό όποιο μπορεί νά οδηγηθεί στο 
απόσπασμα « ό προσφερόμενος» (στάδιο προγενέστερο καί 
τών προπαρασκευαστικών πράξεων τοϋ εγκλήματος) νά 
τελ.εσει άδίκημα πού τελικά δέν έγινε. Παρόμοια περίπτωση 
είναι τό άρθρο 10 μέ τό όποιο μέ τήν ποινή τοϋ αύτουργοϋ 
(άρα μέχρι καί ποινή θανάτου) μπορεί νά τιμωρηθεί «όποιος 
γνωρίζει τις προθέσεις τών αυτουργών ή τών συνεργών τους» 
ή «μεταφέρει την αλληλογραφία τους».

ό) Ένώ ό Π.Κ. άταιτϊί γ:ά τήν ττο:χε:ο·$έτηιη τών εγ
κλημάτων τής «εαραβίατης μυστικών τής πολιτείας)· καί τής 
«κατασκοπείας» τήν «παράνομη» τέλεσή τους ό Ά.Ν. 375/36 
αποφεύγει τήν γενική πρόβλεψη τοϋ στοιχείου αυτού. ’Αντί
θετα περιορίζεται στήν περιπτωσιολογική πρόβλ.εψη τών 
περιστάσεων, θεμιτής τέλεσης τών προβλ.επομένων σ’ 
αύτόν πράξεων ( βλ. άρθρο I παρ. 2 έδ. 4, άρθρο 6 παρ. I 
κλ.π).'Η περιπτωσιολογία όμως τοϋ ΑΝ 375/36 είναι έλλι- 
πής καί άφήνει κενά.

ε) Τά άρθρα 146-152 Π.Κ. παρέχουν επαρκή προστασία 
τοϋ έννόμου άγαθοϋ τής εξωτερικής ασφάλειας τής χώρας. 
Είναι στή διατύπωσή τους περιεκτικά καί πυκνά καί άπο- 
φεύγουν τήν περιπτωσιολογία αλλά καί τήν άσάφεια τοϋ 
Α.Ν. 375/36. ’Αποφεύγουν τήν άμετρη διεύρυνση τοϋ 
άξιοποίνου τής κατασκοπείας, καθώς επίσης καί τις άόριστες 
καί υδαρείς εκφράσεις πού είναι πρόσφορες νά συγκαλύψουν 
τάσεις ποινι κοποίησης τοϋ πολιτικού φρονήματος.

Γι’ αυτούς κυρίως τούς λόγους μέ τό άρθρο I τοϋ νο
μοσχεδίου καταργεΐται ό Α.Ν. 375/36. Ή κατάργησή του 
έχει τήν έννοια ότι στό εξής τό άξιόποινο τών προσβολών τής 
εξωτερικής άσφάλ,ειας τής χώρας θά στηρίζεται άποκλει- 
στικά στις διατάξεις τοϋ Ποινικού Κώδικα.

3. Μέ τό άρθρο 2 τοϋ νομοσχεδίου καταργείταει ό Α.Ν 
942/46 «Περί λήψεως μέτρων προς κατευνασμόν τών πο
λιτικών παθών». Ό νόμος αύτός όχι μόνο είναι περιττός άλλ.ά 
καί επικίνδυνος επειδή ποινικοποιεΐ τό πολιτικό φρόνημα. 
Οι πράξεις πού προβλ.έπονται στόν νόμο αύτό στό μέτρο πού 
προσβάλλ.ουν τήν καθαριότητα τής πόλης ή προκαλ.οϋν ήχο
ρύπανση θά τιμωρηθούν μέ τις κοινές διατάξεις. Δηλ.αδή σέ 
συνάρτηση μέ τό έννομο άγαθό πού πραγματικά θίγουν καί 
όχι μέ βάση τήν άπαράδεκτη γιά τό Δημοκρατικό Πολί
τευμα άπαγόρευση διακίνησης τών πολιτικών ιδεών.

4. Μέ τό άρθρο 3 τοϋ νομοσχεδίου προβλ.έπεται ή τύχη 
τών εκκρεμών δικογραφιών καί ή καταστροφή τών δελτίων 
ποινικού μητρώου πού άφοροϋν σέ καταδικαστικές άπο- 
φάσεις πού έκδόθηκαν σύμφωνα μέ τούς καταργούμενους νό
μους.

’Αθήνα, 25 Αΰγούστου 19S2

• 'Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
Γ. Α.’ ΜΑΓΚΑΚΗΣ



ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
A. NV 942/1946

Άνάγκ. Νόμος 942 της 13/15 Φεβρουάριου 1946 «Περί
λήψεως μέτρων πρός κατευνασμό των πολιτικών παθών» 
f Έφ. Κυβ. τ. Α' φ. 48).

"Αρθρ. 1. Μέ φυλάκισιν ενός μέχρι τριών μηνών και έν 
υποτροπή μέ φυλάκισιν δύο μέχρις έξ μηνών τιμωρείται όστις: 
α) ’Αναγράφει εις τούς τοίχους οικιών ή περιμανδρωμένων 
χώρων εις οδούς ή εις πεζοδρόμια ή οίονδήποτε άλλο μέρος 
προσιτόν εις τό κοινόν συνθήματα ή λέξεις ή φράσεις ή 
παραστάτεις ίηλ,ωτικάς πολιτικών ιτεών, β) Τοιχοκολ- 
λεΐ εις τά έν τφ προηγουαένω έίαφίω άναφερόμενα μέ
ρη έντυπα του αύτοΰ περιεχομένου, γ) Μεταοίϊει εί; τό 
κοινόν διά ζώσης φωνής ή τηλεβοών ή οίουδήποτε άλλ,ου 
τεχνικού μέσου συνθήματα ή έντολάς ή άπειλάς ή αγγελίας 
ή ανακοινώσεις δυναμένας νά έμβάλωσιν εις ανησυχίαν τούς 
πολίτας ή νά μειώσωσι τό παρ’ αύτοΐς αίσθημα ασφαλείας 
και τάξεως. δ) Φέρει δημοσία στολήν σήμα ή διακριτικόν οίον
δήποτε δηλωτικόν τοϋ ότι ό φέρων αυτό ανήκει εις ώρισμέ- 
νην πολιτικήν όργάνωσιν ή ιδεολογίαν.

"Αρθρ. 2. Ή μετατροπή τών συμφώνως τώ προηγουμένω 
άρθρω επιβαλλόμενων ποινών εις χρηματικάς άπαγορεύεται.

• "Αρθρ. 3. Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου αρξεται μετά 
παρέλευσιν δέκα πέντε ήμερών άπό τής δημοσιεύσεως αύτοΰ 
εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

375/1936 .
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

A. Ν. 375 τής 14/18 Δεκ. 1936 «περί τιμωρίας τών εγκλη
μάτων κατασκοπείας καί τών εγκληματικών ενεργειών 
τών άπειλουσών τήν εξωτερικήν ασφάλειαν τής Χώρας. 
(Ό νόμος ούτος εξακολουθεί ισχύων κατ’ άρθρ. 471 Π.Κ.).

• · "Αρθρον 1.- ■ ... . · . ... t
Τιμωρείται μέ ειρκτήν ή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο 

ετών καί μέ χρηματ. ποινήν 3.000- 30.000 δρχ :
1. Πας όστις ήθελε παραδώσει είτε έν Έλλάδι είτε έκτος 

αυτής έν όλω ή έν μέρει προς πρόσωπον μή έξουσιοδοτημένον 
διά τήν παραλαβήν ή γνώσιν υλικά στρατιωτικής φύσεως σχέ
δια ή σχεδιαγράμματα, χάρτας, γραπτά, έγγραφα μέσα κρυ
πτογραφικής συννενοήσεως ( λεξικά κώδικας κλείδας κλπ). 
ή μεταδώσει πληροφορίας περί μεταφερομένων στρατιωτικών 
ειδών ή υλικών οχύρωσε ως ή μυστικάς πληροφορίας σημα
σίας στρατιωτικής ( ή διπλωματικής ή οικονομικής) έν- 
διαφέροντα τήν άμυναν ή τήν οικονομικήν έπιστράτευσιν 
ή τήν εξωτερικήν άσφάλειαν τής χώρας καί τά όποια έχουν 
έμπιστευθή αύτώ ή τών όποιων έχει λάβει γνώσιν είτε 
έπισήμως είτε λόγω τής ειδικότητας του, τοϋ έπαγγέλματός 
του, άνατεθείσης αύτώ έργοληψίαςή έργασίας ή λόγω τής 
άνατεθείσης αύτώ άποστολής.

2. Πας, όστις διατελών εις μίαν τών έν τή προηγούμενη 
παρ. προβλεπομόνων περιπτώσεων, ήθελεν ανακοινώσει κοινο
λογήσει, δημοσιεύσει ή διαφημίσει καθ’ οίονδήποτε τρόπον, 
άνευ άδειας τής αρμόδιας άρχής, έν όλω ή έν μέρει υλικά, 
στρατιωτικά σχέδια, σχεδιαγράμματα, χάρτας,γραπτά, έγγρα
φα, μέσα κρυπτογραφικής συνεννοήσεως ώς καί τάς άνωτέρω 
άναοερομένας πληροφορίας ή ήθελε λάβει άντίγραφον άντί- 
τυπον ή φωτογραφίαν τών άνωτέρω αντικειμένων.

Μέ θάνατον τιμωρείται ή μέ δεσμά διά βίου ή διάπραξις 
ινος τών άνωτέρω άδικημάτων, αν έγένετο έπί σκοπώ κα
τασκοπείας.

Ώς ιδιαιτέρα έπιβαρυντική αίτια θεωρείται έάν τά υπό 
*ων δύο προηγουμένων παραγράφων προβλεπόμενα άδική- 
ιατα διεπράχθησαν παρά προσώπου ύπηρετοϋντος ή ύπηρετή- 
αντος ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα έν τώ Στρατώ τής Ξηρός τής 

ύαλάσσης ή τοϋ Άέρος ή έν τή Χωρ/κή ή δημοσίου ύπα/λή- 
ου ή πρώην τοιούτου ή παρά διωρισμένου ύπό τής Κυ- 
,ερνήσεως ή πράκτορες ή παρά τίνος έργολήπτου έργοδηγοϋ

εργάτου ή υπαλλήλου αύτοΰ ασχολούμενου ή άσχοληθέντος’ 
εις έργα σχέσιν έχοντα μέ τήν άμυναν τής Χώρας’πρός τό 
-όποιον πρόσωπον τά είρημένα στρατιωτικά υλικά σχέδια ή 
σχεδιαγράμματα, χάρται, γραπτά, έγγραφα, μέσα κρυπτο
γραφικής συννενοήσεως ή πληροφορίαι έτύγχανον διαπεπι- 
στευμένα η τό οποίον έλαβε γνώσιν τούτων ώε έκ τής ύπη- 
ρεσίας του.

Ή δημοσιευσις ή κοινολόγησις μένει ατιμώρητος άν 
έγένετο άδεια τής άρμοδίας στρατιωτικής άρχής ή άν πρό
κειται περί πληροφοριών σημαντικών διπλωματικώς ύπό 
τής άρμοδίας διπλωματικής άρχής.

Ώς πληροφορίαι μυστικής σημασίας στρατιωτικής θεω
ρούνται αί άναγόμεναι εις τά σχέδια τής έπιστρατεύσεως ή 
κινητοποιήσεως τής έν πολέμω ή έπιστρατεύσει ή ειρήνη 
όργανώσεως καί συνθέσεως τών στρατιωτικών ναυτικών καί 
άεροπορικών δυνάμεων καί ύπηρεσιών, ώς καί είς έργα οχυ
ρώσεων χρησίμων διά τήν άμυναν τής χώρας άπό ξηρας θαλάσ
σης καί άέρος, αί άναγόμεναι είς προπαρασκευαστικά μέτρα,’ 
άγοντα είς έπιστράτευσιν, κινητόποίησιν, όχύρωσιν ή πρός: 
κινήσεις στρατιωτικών, ναυτικών καί άεροπορικών δυνάμεών, 
ή είς τήν πολεμικήν ετοιμότητα τοϋ Κράτους έπί τών ύπό 
μελέτην ή έκτέλεσιν στρατιωτικών έπιχειρήσεων ή είς τό 
ήθικόν τοϋ στρατοϋ καί τήν κατάστασιν τοϋ πολεμικού 
ύλικοΰ ή είς τό δίκτυον τών στρατιωτικών συγκοινωνιών καί 
τήν κατάστασιν αύτών ή είς προμήθειαν πολεμικών μέσων ή 
υλικών οίωνδήποτε χρησίμων πρός τούς άνωτέρω σκοπούς ώς 
καί αί άναγόμεναι είς έκ,τέλεσιν γυμνασίων ή ασκήσεων 
ή είς πάσαν άλλην πληροφορίαν σχετικήν τοϊς άνωτέρω ήτις 
ήθελε χαρακτηρισθή ώς τοιαύτη διά ΒΔ προσκαλ,ουμένου 
ύπό τοϋ Ύπ. τών Στρατιωτικών, Ναυτικών ή ’Αεροπορίας.' 
Διά τον έκ στρατιωτικού έγγράφου φέροντος τήν έπισημείωσιν 
«άπόρρητον» λ,αμβάνοντα γνώσιν είδήσεώς τίνος θεωρείται 
ή εΐδησις αυτή ώς τοιαύτη μυστική πληροφορία.

"Αρθρον 2. /Τ
Μέ φυλάκισιν τούλάχιστον ενός έτους καί μέ χρηματ. ποινήν, 

3.000- 30.000 δρχ. τιμωρείται όστις χωρίς νά διατελ.ή ύπό: 
τάς έν τώ άρθρ.ίσυνθήκας ήθελ.ε προμηθευθή τά είρημένα στρα 
τιωτιχά υλικά, αχέϊια, χάρτας, αχεί:αγραφήματα. γραπτά ή 
έγγραφα ή πληροφορίας ή ήόελ.ε λ.άόε: γνώσιν αύτών όπωσ- 
ίήποτε καί παραεώτε: ή ανακοινώσει ή κοινολογήσει ταϋτα 
έν όλω ή έν μέρει έν Έλλαοι ή έκτος αυτής, είς πρόσωπα μή
εάουσιοϊοτημένα ρος τούτο υπο της αρμοσιας αρχής.

Ή δί οΐασδήποτε μεθόδου διαφήμησις ή δημοσίευσες ή 
άνατύπωσις έν όλω ή έν μέοει, τών είρημένων αντικειμένων 
ύλ.ικών, στρατιωτικών σχεδίων, χαρτών, γραπτών εγγρά
φων, μέσων κρυπτογραφικής συννενοήσεως ή πληροφοριών 
ύπό τών έν τή προηγουμένη παραγράφω προσώπων άνευ 
έγγράφου έγκρίσεως τής άρμοδίας άρχής τιμωρείται διά 
τής αύτής ποινής.

Μέ θάνατον τιμωρούνται αί άνωτέρω πράξεις ή μέ δεσμά διά 
βίου, έάν έγένοντο έπί σκοπώ κατασκοπείας.

"Αρθρον 3.
Μέ φυλάκισιν έξ μηνών μέχρι τριών ετών τιμωρείται 

όστις μή έχων αρμοδιότητα διά τήν παραλαβήν ή διά νά λάβη 
γνώσιν καί χωρίς νά δικαιολ,ογήται άπό νόμιμόν τινχ αιτίαν 
ήθε/,ε προμηθευθή έν όλω ή έν μέρει τά είρημένα άντικεί- 
μενχ, στρατιωτικά υλικά, χάρτας, σχεδιαγραφήματα, γραπτά, 
έγρρχφχ, φωτογραφίας, ανατυπώσεις ή πανοραμικά σχέδια 
τών είρημένων αντικειμένων.

’Εάν ή παράβασις έλαβε χώραν έπί σκοπώ κατασκοπείας 
ό ένοχος τιμωρείται μέ θάνατον ή δεσμά διά βίου.

"Αρθρον 4.
Πας εντεταλμένος τήν φύλαξιν ή χρήσιν ή παράδοσιν κρυ

πτογραφικών μέσων συνεννοήσεως ( λ.εξικών κωδίκων, κλ.ει- 
δών κ/.π) ή διαπεπιστευμένος τήν φύλαξιν ή χρήσιν ή παρά- 
δοσιν πραγμάτων ή υλικών, στρατιωτικών σχεδίων, χαρτών, 
γραπτών, έγ,'ράφων ή πληροφοριών τής έν άρθρ. 1 φύσεως 
όστις έπέδειξεν οίανδήποτε περί τήν ύπηρεσίαν ταύτην άμέ-
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λείαν, συνέπεια τής όποιας ήδύναντο άλλοι νά λ.άβωσι γνώσιν 
αύτών ή έτέθη έν άμφιβάλω ή περαιτέρω έξασφάλισις τού 
απορρήτου τιμωρείται μέ φυλ.άκισιν τριών μηνών έως δύο 
ετών ή μέ χρημ. ποινήν μέχρι 50.000 δρχ.

’Εάν, όμως ώς έκ τής άμελείας ταύτης, έττήλθε κατα
στροφή ή κλοπή ή ύπεξαίρεσις τών ανωτέρω πραγμάτων 
καθόλου ή εν μερει όριστικώς ή προσωρινώς ή κατώρΟωσαν 
άλλοι νά λάβωσιν γνώσιν τών αύτών πραγμάτων ή πληρο
φοριών ή αντίγραφου ή άνατύπωσιν αύτών δι’ οίασδήποτε 
μεθόδου έν δλ.ω ή εν μέρει, ό ένοχος τιμωρείται μέ φυλάκισιν 
τούλάχιστον έξ μηνών.

Άρθρον 5.
Μέ ειρκτήν ή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον 3 ετών καί μέ 

χρηματικήν ποινήν 5.000- 30.000 δρχ. τιμωρείται :
1. "Οστις υπό μεταμφίεσιν ή ψευδώνυμον ή άποκρύπτων 

την ιδιότητά του ή τό επάγγελμά του ή τήν εθνικότητά του 
ήθελεν εισχωρήσει έν Φρουρίω ή Ναυστάθμω ή Όρμητηρίω 
ή έν οίωδήποτε άμυστικώ έργω θέσει ύττηρεσία αποθήκη 
κχτχστήματι, στρατιωτικό) όρχω ύλικοϋ πυρομαχικών ή 
εφοδίων τοϋ στρατού ή τοϋ ναυτικού ή τής αεροπορίας έν 
πολεμικώ πλ.οίω ή άεροδρομίω ή έν οίαδήποτε άλλη έγκα- 
ταστάσει τών πολεμικών υπηρεσιών εΐτε έν έμπορικώ πλοίω 
ή βιομηχχνικώ έργαστηρίω ίδρυθέντι ή χρησιμοποιουμένω 
παρά τής άρμοδίας αρχής διά τήν ’Εθνικήν άμυναν ή τήν 
εξωτερικήν τής Χώρας ασφάλειαν.

2. "Οστις υπό μεταμφίεσιν ή ψευδώνυμον ή άποκρύπτων 
τήν ιδιότητά του ή τό επάγγελμά του ή τήν εθνικότητά του 
ήθελε συλ.λέξει σχέδια, άναγνωρίσει οδούς, συγκοινωνίας ή 
μέσα άνταποκρίσεως ή διαβιβάσεων ή συλλέξει μυστικάς 
πλ,ηροφορίας άφορώσας τήν άμυναν ή τήν εξωτερικήν ασφά
λειαν τής χώρας.

’Εάν αΐ έν τοϊς έδαφίοις 1 καί 2 παραβάσεις έγένοντο 
έστω καί άνευ μεταμφιέσεως ή χρήσεως ψευδωνύμου ή 
άποκρύψεως ΐδιότητος έπαγγέλ.ματος ή έθνικότητος ά/.λ’ 
επί σκοπώ κατασκοπείας ό ένοχος τιμωρείται μέ θάνατον ή 
δεσμά διά βίου.

Μέ τήν αύτήν τοϋ προηγουμένου έδαφ. ποινήν τιμωρείται 
όστις έστω καί άνευ μεταμφιέσειυς ή χρήσεως ψευδωνύμου 
ή άποκρύψεως τοϋ έπαγγέλματος ή τής έθνικότητος ά/λ’ 
έπί σκοπώ κατασκοπείας ήθελεν οργανώσει ή χρησιμοποιή
σει οίονδήποτε μέσον ανταποκρίσεων ή διαβιβάσεων.

1 Άρθρον 6.
. Μέ φυλάκισιν ενός μηνός μέχρι δύο έτών καί μέ χρηματικήν 
ποινήν 500- 5.000 δραχμών τιμωρείται :

: 1. "Οστις άνευ άδειας τής άρμοδίας στρατιωτικής άρχής 
ήθελε λάβει φωτογραφίας έκτε/.έσει πανοραματικά σχεδια
γράμματα τοπογραφικάς ή ύδρογραφικάς εργασίας έντός 
άκτΐνος 10 χιλιομέτρων πέριξ φρουρίου τίνος ή έργου οίουδή- 
ποτε ’Εθνικής άμύνης ή στρατιωτικής έγκαταστάσεως ή 
-έρις άλλων χώρων ή σημείων δι’ ά ήθελ.ε όρισθή τοιαύτη 
άπαγόρευσις δι’ ειδικών διαταγών τών αρμοδίων στρατιωτικών 
ή ναυτικών άρχών. . -

2. "Οστις ήθελ.εν έκδώσει ή παραχωρήσει οπωσδήποτε 
ή διανείμει άνατυπώσεις τών πανοραματικών τούτων τοπο
γραφικών υποτυπώσεων, σχεδιαγραμμάτων σχεδίων ή χαρ
τών.

’Εάν άποδειχθή ότι αί ύπό τοϋ παρόντος άρθρου προβλ.επό- 
μεναι παραβάσεις έγένοντο έπί σκοπώ κατασκοπείας ό 
ένοχος τιμωρείται μέ θάνατον ή μέ δεσμά διά βίου.

"Αρθρον 7.
Μέ φυλάκισιν καί μέ χρηματικήν ποινήν 500- 5.000 δρχ· 

τιμωρείται :
1. "Οστις, διά νά άναγνωρίση ή κατοπτεύση έν οίονδή

ποτε έργον άμύνης ή υπηρεσίαν ή αποθήκην ή κατάστημα 
η ορχον ( ύλ.ικοϋ, πυρομαχικών, έφοδίων) τοϋ στρατού ή 
τοϋ ναυτικού ή τής άεροπορίας, ήθελε') άναρριχηθή ή

διαβή καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί δι’ οίουδήποτε μέσου 
(πτήσεων μηχανών κλ.π.) εΐτε υπέρ τας επενδύσεις η τα 
πρανή τών οχυρώσεων εΐτε υπέρ τοίχους, φράκτας κιγκλιδώ
ματα ή οίαδήποτε άλλα περιφράγματα έγκατεστημένα έπί 
τής στρατιωτικής ζώνης ή εις τά όρια αύτών ή ήθελεν είσέλ- 
θει εις άπηγορευμένην άπό θαλάσσης ζώνην.

2. "Οστις άνευ άδειας τής άρμοδίας άρχής ή άνευ εύλ.όγου 
αιτίας, ήθελ.εν εισχωρήσει εΐτε έν άμυντικώ εργω ή χώρω 
έκ τών έν τώ προηγουμένω έδαφίω άναφερομένων εΐτε καί 
έν χώρω οίασδήποτε βιομηχανικής έγκαταστάσεως ή 
έμπορικώ πλ.οίω περί τών οποίων γνωρίζει ότι κατέχονται 
ή χρησιμοποιούνται διά τούς σκοπούς τής ’Εθνικής άμύ
νης.

3. "Οστις τή άδεια μέν τής άρμοδίας άρχής ή μετ’ εύλ.ό
γου αιτίας, είσήλ.Οεν εις ένα έκ τών χώρων τούτων ά/λά 
φέρων μεθ’ έαυτοϋ φωτογραφικήν μηχανήν ή άλλον μέσον 
άπεικονίσεων.

’Εάν άποδειχθή ότι αί ύπό τοϋ παρόντος άρθρου προ- 
βλ.επόμεναι παραβάσεις διεπράχθησαν έπί σκοπώ κατα
σκοπείας ό ένοχος τιμωρείται μέ θάνατον ή μέ δεσμά ισο- 
βίως.

Άρθρον 8.
Ή άπόπειρα τίνος τών έν άρθροις 1, 2, 3 κάί 5 πράξεων 

τιμωρείται μέ τήν ποινήν ήν ήθελ.ε έπισύρει τετελεσμένη η 
πράξις αυτή.

‘Ομοίως δέ καί ή τών έν άρθροις 6 καί 7 καί έφ’ όσον 
ήθελε κριθή ότι έγένετο έπί σκοπώ κατασκοπείας.

Άρθρον 9.
Μέ θάνατον ή μέ δεσμά διά βίου τιμωρείται δστις έπί 

σκοπώ κατασκοπείας ήθελεν προκαλέσει τήν έκτέλεσιν ή 
ήθελ.ε προσφερθή διά τήν έκτελεσίν τίνος τών έν άρθροις 
1, 2, 3, 5, 6 καί 7 πράξεων καί άν έτι τήν πρόσκλ.ησιν 
ταύτην ή τήν προσφοράν δέ') ήθελ.εν έπακολ.ουθήσει ή έκτε- 
λεσις.

Άρθρον 10.
1. Μέ τάς διά τούς αύτουργούς τών άνωτέρω πράξεων 

όριζομένας ύπό τοϋ παρόντος νόμου ποινάς τιμωρείται 
δστις γνωρίζων τάς προθέσεις αύτών ή τών συνεργών των, 
ήθελε παράσχει αύτοΐς βοήθειαν μέσα συντηρήσεως κα
τοικίαν τόπον άποκρύψεως ή συγκεντρ ώσεως ή δστις 
έν έπιγνώσει ήθελε·) άποκρύψει άντικείμενα ή έργαλ.εΐα ή 
ή μηχανήματα χρησιμοποιηθέντα ή προοριζόμενα νά χρη- 
σιμοποιηθώσι διά τήν έκτέλεσιν τών πράξεων αύτών δστις 
έν γνώσει ήθελε μεταφέρει τήν άλλ.ηλογραφίαν ή έν γνώσει 
ήθελ.ε διευκολύνει καθ’ οίονδήποτε τρόπον τούς αύτουργούς ή 
συνεργούς έν τή άνχζητήσει ή άποκρύψει ή μεταφορά ή 
μεταβιβάσει άντικειμένων ύλ.ικών, σχεδίων, χαρτών έγ- 
γράφων ή πλ.ηροφοριών έκ τών καθοριζόμενων έν άρθρω 1 
καί 5 παρ. 2 ή άντιγράφων άντιτύπων φωτογραφιών, ή 
οίωνδήποτε άνατυπώσεων άναφερομέ')ων έ·) άρθροις 3, 4 καί 
6. ;- · . . · . . .

2. Όστις άντλ.ηφθείς τελ,ουμέ>ην ή παρασκευαζομέ-)ην 
τινά τών άνωτέρω πράξεων δέν άναγγέλ.ει τούτο αμέσως 
εις στρατιωτικήν άστυνομικήν ή είσαγγελικήν άρχην τιμω
ρείται μέ φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών εί δι’ άντελ.ήφθη και 
σκοπόν κατασκοπείας μέ φυλάκισιν τούλ,αχιστον ενός έτους. 
Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν δύναται νά προστεθή και 
χρηματικήν ποινή μέχρι δρχ. 10.000.

Άρθρον 11.
’Απαλλάσσεται τής ποινής πας δστις προ τής έκ- 

τελέσεώς τίνος τών ύπό τοϋ παρόντος νόμου προβλεπΟμενών 
παραβάσεων ήθελεν άναγγεί/λει ταύτην εις τάς διοικητικός 
ή άστυνομικάς άρχάς.

Δύναται κατά τήν κρίσιν τοϋ δικαστηρίου ν’ άπαλλ.αγή 
τής ποινής ό ένοχος δστις κατήγγειλε τήν πράξιν μετά τήν 
έκτέλ.εσιν άλλά προ πάσης διώξεως, ώς καί δστις καί μετά



την έναρξιν της διώξεως rfiz)£ προκαλ-έσει άποτελ,εσματικώς 
τήν σύλληψιν ετέρων αυτουργών ή συναιτίων ή συνερ
γώ''· . r ·

Άρθρον 12.
"Οστις λαβών γνώσιν πληροφοριών σχετικών προς διεξα- 

γομένας ανακρίσεις, δι’ ύπόθεσιν παραβάσεως προβ/.επομένης 
ύπδ τοϋ παρόντος νόμου ήθελε κοινολογήσει ταύτην κατά 
τρόπον δυνάμενον νά βλάψη τήν ’Εθνικήν "Άμυναν ή τήν 
εξωτερικήν ασφάλειαν τοϋ Κράτους τιμωρείται διά φυ
λακίσεων 6 μηνών μέχρι 3 ετών καί χρηματικήν ποινής 
2.000-20.000 δρχ.

Φυλάκισις τουλάχιστον ένός έτους επιβάλλεται καί χρηματ. 
ποινή τουλάχιστον 5.000 δρχ. έάν ή κοινολόγησις αϋτη 
διεπράχθη προς τον σκοπόν διαφυγής ενόχου τίνος άπό 
τής ποινικής διώξεως ή έάν ό αυτουργός έλαβε γνώσιν 
τών πληροφοριών τούτων ώς έκ τής υπηρεσίας τής θέσεως 
τοϋ επαγγέλματος τής έργασίας ή τής άνατεθείσης αύτώ άπο- 
στολής. ;

Άρθρον 13.
Γενομένης ποινικής διώξεως δύναται το έπιληφθεν τής 

ύποθέσεως δικαστήριον ν’ άπαγορεύση τήν έν όλ.ω ή έν μέρει 
δημοσίευσιν τής διαδικασίας τής σχετικής προς τάς υπό 
τοϋ παρόντος νόμου προβλεπομένας παραβάσεις έάν κατά 
τήν κρίσιν του ή δημοσίευσις αϋτη δύναται νά άποβή έπιβλ.α- 
βής εις τήν άμυναν ή τήν έξωτερικήν_άσφάή.ειαν τής χώ
ρας.

’Εάν τό δικαστήριον διέταξε τήν διεξαγωγήν τής δίκης 
κεκλεισμένων τών Ουρών, άπαγορεύεται πάσα έκθεσις 
τοϋ όλου ή μέρους τής διαδικασίας.

Τό δικαστήριον δύναται δι’ άποφάσεώς του νά άπαγο
ρεύση τήν παράστασιν συνηγόρου έάν κρίνη ότι ούτος δεν 
παρέχη έχέγγυα έχεμυθείας· έν τή περιπτώσει ταύτη ορίζει 
δ πρόεδρος αΰτοΰ αΰτεπαγγέλτως έτερον συνήγορον είτε 
ιδιώτην είτε στρατιωτικόν δικαστικόν σύμβουλον είτε 
αξιωματικόν Χωρ/κής. - . · ■ , ·

Ή μελέτη τών έν τή δικογραφία έγγράφων θά έπιτρέπηται 
εις συνήγορον πάρέχοντα τά ώς άνω έχέγγυα έγκρίσει τοϋ 
ένασκοϋντος τήν ποινικήν άγωγήν.

Αΐ άπαγορεύσεις αύται δεν ίσχύουσιν διά τάς έκδιδομένας 
άποφάσεις αΐτινες πάντοτε δύνανται νά δημοσιεύωνται.

Πασα παράβασις τών ανωτέρω άπαγορεύσεων τιμωρείται 
με φυλάκισιν δέκα ήμερων μέχρι τριών μηνών καί χρηματικήν 
ποινήν 5.039- 30.000 δραχμών.

Άρθρον 14.
Λί ύπό τοϋ παρόντος νόμου προβλεπόμεναι παραβάσεις 

υπάγονται εις τά στρατιωτικά δικαστήρια ( στρατοδικεία 
ναυτοδικεΐον), οίοιδήποτε καί άν ώσιν οΐ παραβάται 
είτε στρατιωτικοί είτε ΐδιώται. Συναφείς πράξεις άλλης 
διαδικασίας χωρίζονται.

'Η έν έκάστη ειδική περιπτώσει άρμοδιότης τής στρα
τιωτικής ή ναυτικής δικαιοσύνης κρίνεται κατά τάς κειμένας 
διατάξεις τής Στρατιωτ. καί Ναυτ. Ποιν. Νομ.

Ίδιώται κατηγορούμενοι ■ ( έκτος τών έν άρθρω 4 τοϋ 
ΧΝΒ’ νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων) υπάγονται εις τά 
στρατοδικεία.

Άρθρον 15.
’Ανεξαρτήτως τών ποινών τών άπειλουμένων ύπό τοϋ 

παρόντος νόμου τό δικαστήριον δύναται νά έπιβάλη είς τόν 
καταδικασθέντα καί στέρησιν τών πολιτικών δικαι
ωμάτων καί ικανοτήτων έπί 3-10 έτη ώς καί έκτοπισμόν 
ες μηνών εως πέντε έτών είς νήσον τινά έκ τών ύπό τοϋ 
3 π. Εσωτερικών προς τούτο όριζομέ*/ων.

Έάν ό παραβάτης είναι βαθμοφόρος τοϋ Στρατού (ξηράς ή 
αερος) ή τοϋ Ναυτικού ή τής Χωρ/κής ή ’Αστυνομίας Πό
λεων δάναται νά καταδικασθή καί είς έκπτωσιν άπό τού 
βαθμού. Η έκπτωσις είναι ύποχρεωτική άν έπεβλ.ήθη φυλ.ά- 
κισις άνωτέρα τών δύο έτών.

Άρθρον 16,
Ή κατάσχεσες ύλικών σχεδίων, χαρτών έγγράφων αντι

γράφων γραπτών τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων φω
τογραφιών, άπόψεων, άνατυπώσεων, συσκευών διαβιβά
σεων καί άλλων άντικειμένων προβλ.επομένων ύπό τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος νόμου διατάσσεται είς πάσαν περί- 
πτωσιν άνευ έρεύνης άν ταϋτα ανήκουν ή μή είς τόν κατα- 

δ ικασθέντχ.
'Η ύπό τοϋ παραβάτου τυχόν λ.ηφθεϊσα άμοιβή διά τήν 

έκτέλεσιν τής πράξεως κατάσχεται καί διά τής άποφάσεώς 
έπιδικάζεται είτε αυτή αϋτη είτε ( άν δεν κατέστη δυνατή 
ή κατάσχεσις) ή άξια αυτής ύπέρ τοϋ Δημοσίου όπερ διά 
τήν εϊσπραξιν αυτής άπολ.αύει γενικού προνομίου έπί παντός 
περιουσιακού στοιχείου τοϋ καταδικασθέντος. ν.κ^_

Άρθρον 17.
Αί ύπό τοϋ παρόντος νόμου άπειλ.ούμεναι ποιναί 

έπιβάλλ.ονται έάν ή πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ 
άλλην τών νόμων διάταξιν. - ·-

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
αΰτοΰ είς τήν Ε.Κ.

Άρθρον 18.
Κατά τών άποφάσεων τών στρατοδικείων καί ναυτοδι

κείων. τών έκδιδομένων έπί παραβάσεων τοϋ παρόντος νόμου 
έφεσις δεν έπιτρέπεται. τ -

Ή μετατροπή δέ ποινής, συμφώνως τώ παράντι νόμω 
έπιβαλλνομένης είς χρηματικήν ουδέποτε είναι διά τό δι- 
καστήριον ύποχρεωτική. " Α-

. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΔΙΟΓ

Κατάργηση του Α.Ν. 375/1936 καί τοϋ Α.Ν. 942/194GI

Άρ-Spo 1.
Ό Α.Ν. 375 τής 14/18 Δεκεμβρίου 1936 «περί τιμω

ρίας τών εγκλημάτων κατασκοπείας καί τών εγκληματικών 
ενεργειών τών άπειλ.ουσών τήν εξωτερικήν άσφάλ.ειαν τής 
χώρας/) όπως αυτός τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε μέ 
μεταγενέστερους νόμους καταργείται.

Άρ·5ρο 2.
Ό Α.Ν. 942 τής 13/15 Φείρουαείοο 1946 «περί λ.ή-

ύεως μέτρων προς κατευνασμόν τών πολ.ιτικών παύών» κα- 
ταργείται. * ]

’Ap-Spo 3.
1. Εκκρεμείς δικογραφίες για πάραώάσεις τοϋ Α.Ν. 

375/1936 καί τοϋ Α.Ν. 942/1946 μπαίνουν -τό αρχείο με 
πράξη τοϋ αρμόδιου Είσαγγελ.έα, τά δε δικαστικά έγγραφα 
που έχουν έκίο-5εί έπιστρέςονται άνεκτέλ.εστα.

2. Ο! καταίικαστικες αποφάσεις πού έχουν έκσο-λεί για 
παράίαση τοϋ Α.Ν. 375/1936 ή τοϋ Α.Ν. 942/1946 δεν 
αναγράφονται στό ποινικό μητρώο, καί τά δελ.τία ποινικοϋ 
μητρώου πού τυχόν έχουν συνταχ-ϋεί γι’ αυτές καταστρέφον- 
ται.

Άρ-Spο 4.
Ή ισχύς τοϋ νόμου αΰτοΰ άρχίζει άπό τή δημοσίευσή του 

στήν Εφημερίδα τής Κυόερνήσεως.

Ά-ύήνα, 25 Αύγουστου 1982

Ό Υπουργός Δικαιοσύνης 
Γ. Α. ΜΑΠΚΑΚΗΣ


