ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
« Π ιρ\ τοΰ χραξικοχήματος τής 21ης ’Αχριλίου 1967, διώ-

ξεως έγκλημάτων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

/7οός ιήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν ιών Ελλήνων

τήν κχτισχυτιν
.
φιλοδοξιών μιάς μικρας ομαδος στρατιωτικών. Ούδεχοτε τούτο

-ίσχόν κατά δίκαιον. Προς άχοφυγήν, άκως, χροκλήσεώς-σάλου εις τον οικονομικόν καί τον κοινω/ικον καθ’ όλου βίον τής
χώρας έκ τής άνατροχής δημιουργηθεισών καταστάσεων, κρίνεται, αναγκαία ή διά τοΰ χροτεινομένου Ψηφίσματος διατήρησις τής ισχύος των, χαρεχομένης άμα τής εύχερείας άκυρώσεως αύτών έξ ϋχαρχής ή μή, ώς καί τρο-φχοιήσεώς -των,
δι’ άχλοΰ νόμου.
, -··;
Ταΰτα σκοχοΰνται διά τοΰ χροκειμένου Σχεδίου Ψηφίσμα
τος, τό όχοίον ύχοβάλλομεν χρός τήν Εθνικήν Άντιχροαω,·»
χείαν καί χαρακαλοΰμεν όχως τύχη τοΰτο τής ψήφου της., ··
’Εν Άθήναις τή 8 ’Ιανουάριου 1975
Ό Έχί τής Δικαιοσύνης 'Τχουργός
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

:ζ-

72■ί-ίσεω; τοΰ λ χολ Τούτου ένεκεν ή Δημοκρατία,^ χάριν τής
όχοίας ό λαός χλείστας όσας θυσίας ύχέστη, ούδεχοτε χατε7,ό·5η δίκαιη». Ό5εν έχιβάλλεται, ττρος έξαρσιν τού έμχρχκτως
έκδηλωθέντος άδουλώτου φρονήματος τοΰ λαοΰ μας καί χλήρη
άχοκατάστασιν τής ηθικής χαι δημοκρατικής τάξεως. οχο»ς
ίιακηρυνθή χανηγυρικώς ό χαρακτήρ τοΰ στασιαστικού κινήj.ito; τής 21 π; 'Αχριλίου 1967 ώς χραξικοχήματος. its ψησίσματος τής Ε' Άναθεωρητικής Βουλής των 'Ελλήνων.
α. ?Εν τώ άρθ:ω 1 τού σ/:!δ!·ου Ψηφίσματος λαμβ άνετα·. τ:Ο
νο; α διά τό ένιαίον τής διώξεως, άναχρίσεως χαί έχίιχασεως
τών άξιοχοίνων χράξεων των άσκησά/των χολιτικήν εξουσίαν
•/.ατά τήν ΐχταετίχ/. ώς χαιτών συμμέτοχων αότών. 'Ωσαύτως
όρίζετα: οτι ό άχό τής τελέσεως τών ώς άνω χράξεων μέχρι
τής δηαοσιεύσεως τοΰ χροτεινομένου ψηφίσυ-ατος ϊιαϊραμών
χρόνος δεν ύχολογίζεται εις τον χατά τον Ποινικόν Κώδικα
χρόνον παραγραφής. Διότι ό τυχών ύχολογισμός τοΰ χρόνου,
καθ’ ον οί δράσται εύρισκοντο έν τή εξουσία, ώς χοάνου παρα
γραφής. θά -ροσέίαλεν εύθέως -όσον έννοιαν δικαίου και ηθι
κής.
Διά τοΰ άρθρου 2 έχεκτείνονται, διά τό ένιαίον τής έκδικάσεως, αί χερί άρμοϊιότητος τοΰ Πεντοσεελοΰς Έφετείου ’Αθη
νών διατάξεις τής άσσο 3 ’Οκτωβρίου 1974 Συντακτικής Πράξεως καί έστί τών συναφών ττρός τάς έν αυτή άξιοχοίνων χράξεων. Περαιτέρω δέ γενικεύεται ή έφαρμογή τών χερί ανώτα
του ορίου διαρκείας τής χροφυλακίσεως διατάξεων τοΰ κοινοΰ
χοινικοΰ δικονομικοΰ δικαίου, έχί τε τών έν άρθρω 1 χαρ. 1
τοΰ χροτεινομένου ψηφίσματος, ώς καί έχί τών ύχό τής ώς
άνω Συντακτικής Πράξεως χροβλεχομένων έγκλημάτων καί
τών χρός ταΰτα συναφών.
3· Τό άξιόχοινον τών χράξεων καταχρήσεως εξουσίας, ώς
και τών χροσβ αλλουσών τήν άνθρωχίνην άξιοχρέχειαν ύχεοδασ·ών “τών άσκησά/των τήν έάουσίαν άχό 21 ’Αχριλίου 1967
μόχρις 23 ’Ιουλίου 1Q74, είναι άδιανόητον να έξηλείφθη
συνεχεία νομοθετικών χράξεων αυτών τών ιδίων τών δραστών
η συνεχεία χαραγραφής έχελθούσης έν χρόνω, καθ’ ον τα χερί
ών χρόκειται έγκλήμχτχ, ύχηρξαν θωρακισμένα διά τής βίας
τών σφετεριστών τής εξουσίας.
Δια ταΰτα υχο τοΰ άρθρου 3 τοΰ Σχεδίου ορίζεται ότι το
ύχ άριθ. 106/19/3 Ν.Δ. «χερί χαραγραφής έγκλημάτων
τινών», κηρύσσεται άκυρον άφ’ ής ίσχυσεν.
γ. Ή ρύθμισις τοΰ άρθρου 4 τοΰ χροτεινομένου Ψηφίσματος
αχοτελεί έλαχίστην αναγνώρισή τών άχηρεσιών τών άγωνισθέντων κατά τής τυραννίας και διά τήν άχοκατάστασιν τής
δημοκρατικής νομιμότητες.
δ. Εν συνεχεία χρός τη·/ έν τώ χροτεινομένω Σχεδίω ψηφισματος χεριλαμβανομένην διακήρυξιν χερί τοΰ χαρακτή
ρες τής δράσεως τών κινηματιών τής 21ης ’Αχριλίου 1967
ως χραςικοχηματος και τών εξ αύτου χροελθουσών Κυβερ
νήσεων ώς Κυβερνήσεων βίας, θά έδει νά κηρυχθή άκυρον
ολοκληρον το νομοθετικόν έργον τής χεριόδου άχό 21 ’Αχρι
λίου 1967 μεχρις 23 ’Ιουλίου 1974, ώς ούδεχοτε άχοκτήσαν

ΣΧΕΔΙΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
«Περί τοΰ χραξ'.-/.οχήματος τής 21ης ’Αχριλίου 1967, διώξεως έγκλημάτων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
Η Ε' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΤΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έκφράζουσα τήν θέλησιν τοΰ κυριάρχου Λαοΰ, ώς αΰτη
έ-σεϊηλώθη διά τών ελευθέρων εκλογών τής 17τς Νοϊ/,ι.βοιου
1974. διαχ-/εομένη άχό άχόλυτον σεβασμόν χρός τά άνθρώχινα
δικαιώματα καί άκλόνητον χίστιν χρός τάς δημοκοατικάς
ά.σχάσ. εις Sc ό Ελληνικός Λαός άνεμεινεν άχαρασαλευτως,
μή ένδώσας ούδ’ έχί στιγμήν εις τήν τυραννίαν.
Διακηρύσσει:
1. Ή Δημοκρατία δικαίω ούδεχοτε κατελύθη.
2. Τό στασιαστικόν κίνημα τής 21ης ’Αχριλίου 1967, έρ
γον όμάδΌς αξιωματικών, άχετέλει χραξικόχημα, δι’ ου έσκοχείτο ό σφετεριομός τής εξουσίας καί τών κυριαρχικών δι
καιωμάτων τοΰ Λαοΰ. Αί έξ αΰτοΰ άχορρεύσασαι Κυβερνή
σεις ήσαν Κυβερνήσεις βίας.
\

Ψηφίζει :
Άρθρον 1.
1. 'Αρμόδια·, διά τήν δίωξιν καί άνάκρισιν άξιοχοίνων χρά
ξεων. τολεσθεισών χαρά άσκησά/των έργα μέλους 'Τχουργικου Συμβουλίου, 'Τφυχουργοΰ, Γενικού Γραμματέως, ώς καί
τών συμμέτοχων αύτών. κατά τό άχό 21 ’Αχριλίου 1967
μεχρις 23 ’Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα,
καθίστανται
ύχοχρεωτικώς αί έν άρθρω 29 τοΰ Κώδ. Ποιν. Δικονομίας
δικαστικαί άρχαί, διά τήν έκδίκασιν δέ τών ά/ω χράξεων τά
χενταμελή Έφετεία, ών ή άρμοδιότης διατηρείται καί έκλιχουσης, έξ οΐουδήχοτε λόγου τής συμμετοχής.
2. Έχί τών τελ.εσθεισών άξιοχοίνων χράξεων χαρά τών
έν χαραγράφφ 1 χροσώχων, ό διαδραμών άχό τής τελέσεως
αύτρίν μέχρι; τής δημοσιεύσεως τοΰι χαρόντος ψηφίσματος
χρόνος δέν ύχολογίζεται εις τον κατά τον Ποινικόν Κώδικα
χρόνον χαραγραφής.
■

Άρθρον 2.

1

1.
Εις τό κατά τήν άχό 3 ’Οκτωβρίου 1974 Συντακτικήν
Π σάς :ν αρμόδιον δικαστήρια·/ ύχ άγονται καί άχαντα τά συναφή
χρός τά έν χυτή χροβλεχόμενα έγκλήματα.

tv
^ ~3p. 1 τοΰ χαρόντος χροβλεχομένων άξιοχοίνων χράξεων. τών έν τή άχό 3 ’Οκτωβρίου 1974
Συντακτική Πραςει και τών χρος τα τεέ,ευτχΐχ
ταΰτα
συναφών,, ισχύει τό κατά τό κοινόν χοινικόν δικονομικόν δίκαιον άνώτατον όριον χροφυλακίσεως.

—

Άρδρον 3.

2

—

Άρδρον 5.

_ 1. 'Επί των-πράξεων χαταχρήτεως έξουτίας, περί ύν το
άρδρον 239 τοΰ ΓΓοιν. Κώίιχος χαί τών εν συρροή μετ’ αυ
τών συναφών, των τελεβδεισών χατά το άπο 21 ης ’Απριλίου
1967 μέχρις 23ης 'Ιουλίου 1974 χρανιχον ϊιάττ-rjxo:, εφαρμο
γήν έχει ή παρ. 2 ταϋ άρδρου 1 του παρόντος.

Πράξεις
τών ίιχτατορτχών κυβερνήσεων
νομοδετιχοό
περιεχομένου ύπό οίονϊήποτε τόπον ή τίτλον έχϊοδεΐσαι άπό
21τ,ς ’Απριλίου 1967 εως 23ης ’Ιουλίου 1974, ϊιατηροΰν,
δυνάμει τοΰ παρόντος, την ίσχυν των, έφ’ όσον δεν ήχυρώδησαν
ήϊη, ίυνάμεναι πάντως νά τροπαποιηόώσιν ή άχυρωδώσιν έξ
ύπαρχής δι’ άπλαΰ νόμου.
2.
Το όπ’ άριδ. 106/1973 Ν.Δ. «περί παραγραφής έγχλημάτων τινών», κηρύσσεται άχιυρ-αν, άφ’ ής ίσχυτεν.
Άρδρον 6.
Άρδρον 4.
Καταδιχαστικαί άποφάοεις, έκίοδείσαι ϊιά κράξεις τελεσδείσας έπί σκοπψ ανατροπής τής παταστάτεως τής ίημιουργηδείσης έκ τοΰ πραξικοπήματος τής 21 Απρίλιον 1967,
ίέν αναγράφονται, εν οόϊεμιά περιπτώσει, εις τό ποινικόν μητρψον, τά ϊέ τυχόν συνταχδέντα περί αύτών ϊΐλτία ποινιχοό
μητρώου χαταστρέφονται.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπο τής ϊημασιεόσεως αύτοΰ ίιά τής ’Εφημερίδες τής Κυδερνήσεως.
’Εν Άδήναις τή 8 Ίατνουαρίσυ 1975
Ό Έπί τής Διχαιοσόνης Υπουργός
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

