
;ών χπειλουσων τήν εςωτερικην ασφαλείαν της Λ,ωρας» και

2. Ή κατά την ζροηγουμένην παράγραφον άναστολή χορη-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚοΕΣΙΣ - -
. , , - - 376/1936 «πεοί μέτρων ασφαλείας οχτρών θεσεων». δυν2*-

Ξζ: τού Σχεδίου Νόμο» «“*f« "*?*r?*?tSS εγκλημάτων τινων - yi Ενστολης τής έκτίσεως τής ποινής των ή τής 4
Μ* ιόεργετικών αετρων υπέρ κατηγορίας χαταΣιχασθεν- _ε?3(.έ?ω· χ·-ών ϊ:ώξ£ως.
των ή διωκομένων».
Ποός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Λ:ά τοϋ Ν. 2058/1952 «περί αετρων είρηνεόσεως (άρθρα 

3 καί 14) ώς ούτος έτροποζοιήθη διά τοϋ Ν.Δ. 3437/55 ...
- " ..««/.«/— " - n n' θρου 3 τού Ν. 4496/1966, προβλεζομένης Επιτροπής.

3. Ή κατά τήν ζροηγουμένην παράγραφον "Επιτροπή επι
λαμβάνεται τού έργου της έζί τή αιτήσει τών ένδιαφερομέ- 
νων, γονέων, συζύγων ή τεχνών χυτών, έξουσιοδοτουμένων 
ζρος τούτο καί Σι" άζλής επιστολής χαί συνεΣριάζει παρόντων 
απάντων τών μελών αυτής. Προς σχηματισμόν τής χρίσεώς 
της λαμβάνει Οζ’ όψιν τήν σχετικήν δικογραφίαν έκαστου. ώς 
χαί εις το είδος τού εγκλήματος, τα αίτια καί τάς ζεριστά- 
σεις ύφ’ ας τούτο έτελέσθη, τήν ζοινικήν κατάστασιν τού αι- 
τοΰντος. ώς χαί ζάν έτερον στοιχεϊον χρήσιμον Σιά τήν κρίσιν 
αυτής. Ή Εζίτροζή δύναται νά άναβάλη τήν λήψιν άποφά- 
σεως. ζρος συγκέντρωσιν πλειόνων στοιχείων. Έν περιζτω- 
σει άπορρίψεως τής αίτήσεως ή Εζίτροζή δύναται νά έπιλη- 
φθή έκ νέου τής ύζοθέσεως τοϋ αΰτοϋ ζροσώζου μετά ζαρέ- 
λευσιν τουλάχιστον τριμήνου, κατόζιν νέας_αΐτήσεως καί έζί 
τή ίάσει νέων στοιχείων. Αϊ άποφάσεις τής "Επιτροπής λαΤ- 
βάνονται κατά πλειοψηφίαν.

4. Τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Τζουργείου Δικαιοσύνης, 
~ώς Πρόεδρον τής κατά τή/ ζροηγουμένην ζαράγραφον Έ-

ζιτροζής, έλλείζοντα, άζόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ό Γε
νικός Διευθυντής Σωφρονιστικής Διοιχήσεως τοϋ 'Τζουργείου 
Δικαιοσύνης.

5. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 16 τοϋ Ν. 2058/1952 εφαρ
μόζονται άναλόγως έν προκειμένω.

6. Ο! τυγχάνοντες τοϋ κατά το παρόν άρθρον ευεργετήμα
τος, έάν εντός ζενταετίας ήθε).ον ύποζέσει εις έγκλημα εκ 
Σόλου ζηγάζον, ΣΓ δ έπεβλήθη άμνετακλήτως ζοινή ΰζερόαι
νούσα το έτος, έάν μάν είχον καταϊσκασθή ύζόκεινται εις άθροι- 
στικήν έκτισιν τής τε άνοοσταλείσης καί τής νέας ζοινής, 
έκτος έάν ή άνασταλείσα ήτο ή ζοινή τοϋ θανάτου, δτε αυτή 
μετ2τρέζεται αυτοδικαίως εις ισόβιον κάθειμξιν, έάν δέ ήσαν 
φυγόϊικοι, εΐαάγονται εις ϊίκην καί Σιά τήν ύζόθεσιν ής ανέ
σταλη ή ποινική Σίωξις δυνάμει τών διατάξεων τοϋ ζαρόντος.

7. Έάν έντος τής ζενταετίας τής προβλεζομένης ΰζό τής 
προηγούμενης παραγράφου, ο! τυχόντος αναστολής έκτίσεως 
τής ζοινής ή τής περαιτέρω ϊιωξεώς των ϊέν ήθελον ύποπέ- 
σ.·ι εις έγκλημα έκ Σόλου ζηγ'άζφν, ΣΓ δ έπεβλήθη άμετακλή- 
τως ζοινή ΰζερβαίνουσα το έτος, ή μεν έζιίληθείσα ζοινή, 
ής ή έκτέλεσις άνεστάλη θεωρείται ώς άζοτιθείσα, ή άνα- 
σταλείσα Σε ζοινική ϊίωςις ζαύει όριστικώς, τών σχετικών 
δικογραφιών, τιθέμενων κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, 
εις τό άρχείον ϊιά ζράξεως τοϋ άρμοΣίου Είσαγγελέως ή 
’Επιτρόπου.

Άρθρον 2

1. Θεωρούνται ζαραγεγραμμέναι αί άξιόζοινοι πράξεις αΐ 
τελεσθεισαι έν Κρήτη μέχρι τής ϊημοσιεύσεως τοϋ νόμου 
2058/1952 «ζερι μέτρων είρηνεόσεως», αί άναφερόμεναι εις 
το άρθρον 13 τοϋ ώς·άνω Ν. 2058/1952, ώς καί τά ζρος 
αύτάς συναφή καί όζωσϊήζοτε συναζτάμενα έγκλήματα.

2. Δικογραφίαι άφορώσαι εις τά έγκλήματα. ζερί ών ή 
ζροηγουμένη παράγραφος, τίθενται εις τό Άρχείον Σιά ζρά
ξεως τοϋ άρμοΣίου Είσαγγελέως ή "Επιτρόπου.

Άρθρον 3

Ή ισχύς τοϋ ζαρόντος άρχεται άπο τής ϊημοσιεύσεως του 
Σιά τής ’Εφημερίϊος τής Κυθερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1975

. Ό έζί τής Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΆΚΗΣ

:ροίλεζόμενα ϋζό τών Α.Ν. 375 καί 376/1936.
Δεν ζέοιελήφθησαν όμως εις τάς ώς άνω ευεργετικός Σια- 

άςεις ο! διωκόμενοι έζί ζαραβάσε: τών ζροαναφερθέντων 
όμων. είτε διότι ούτοι είχον καταοικασθή ερήμην είτε διότι 
άχον ϊιαφύγει εις τήν άλλοι οπήν, ένθα εξακολουθούν νά Σια- 
ίιοϋν έζί μακράν σειράν ετών. Ώς έκ τούτου κρίνεται σκόζι- 
ιον, όπως καί τά άτομα ταϋτα υπαχθούν εις τάς αύτάς ευερ
γετικός διατάξεις.

Πρός τούτο, ϊιά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύζό κρίσιν Σχεδίου Νδ
ιό υ προβλεπεται όπως τά άτομα ταϋτα κριθοϋν ύζό τής αυτής 
Επιτροπής καί κατά τήν αυτήν διαδικασίαν, ώς ορίζεται εις 
;ό άρθρον 14 τού Ν. 2058/1952.'ώς τούτο άντικατεστάθη 
νπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 4496/1966. Εις τήν ζροκειμένην 
τερίπτωσιν, αντί τής ύφ’ όρον άπολύσεώς. ζροίλέπεται ή ανα
στολή τής ποινικής ϊιώξεως ή τής έκτίσεως τής έζιβληθεί- 
ιης έρήμην ποινής, έζί πενταετίαν.

Οι τυγχάνοντες τοϋ ώς άνω ευεργετήματος, έάν έντός τής 
ζενταετίας ήθελαν όποζέσει εις έγκλημα έκ δόλου ζηγάζον, 
ίι’ δ έπεβλήθη άμετακλήτως ζοινή ύπερό αινούσα τό έτος, 
ίάν μέν είχον καταοικασθή ύζόκεινται εις αθροιστικήν έκτι- 
σιν τής τε άνασταλείσης καί τής νέας ποινής, έκτός έάν ή 
άνασταλείσα ήτο ή ποινή τοϋ θανάτου, ότε αυτή μετατρέζε- 
ται αυτοδικαίως εις ισόβιον κάθειρξιν, έάν ίέν ήσαν φυγό- 
δικοι είσάγονται εις Σίκην καί Σιά τήν ύζόθεσιν ής άνεστά
λη ή ποινική Σίωξις. Έν περιπτώσει μή Σιαπράξεως ετέρου 
εγκλήματος ή μέν έπιβληθείσα ποινή, ής ή έκτέλεσις άνε
στάλη θεωρείται ώς άζοτιθείσα, ή άνασταλείσα Σέ ποινική 
Σίωξις ζαύει όριστικώς, τών σχετικών Σικογραφιών τιθεμέ- 
νων, κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, εις τό άρχείον Σιά 
ζράξεως τοϋ άρμοΣίου Είσαγγελέως ή Επιτρόπου.

Διά τού άρθρου 2 τοϋ ΣχεΣίου σκοζείται ή άζοκατάστασις 
άσημάντου άριθμοϋ άτόμων έν Κρήτη,-τά όποια ύπέπεσαν εις 
άξιοζοίνους πράξεις προβλεζομάνας ύζό τοϋ άρθρου 13 τοϋ 
Ν. 2058/1952. κατά τήν άνώμαλον περίοδον τής έχθρικής· 
κατοχής και άπό τοϋ έτους 1946 μέχρι τής ϊημοσιεύσεως τοϋ 
Ν. 2058/1952. Τά άτομα ταϋτα Σέν έτυχον τών ΰζό τοϋ 
ΝΆ. 2058/1952. ώς ουτος έτροποζοιήθή. παρασχεθέντων 
εύίσγετικώ'ν μέτρων, ών πλείστοι έτυχον, λόγω μή έμφανί- 
σεώς των έντός τής ταχθείσης Σιά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ 
4496/1966 προθεσμίας.

Ταϋτα σκοποϋνται ΰζό τοϋ προκειμένου ΣχεΣίου Νόμου, τό 
όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύζό τήν κρίσιν τής Ε
θνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως αΰτη 
άεριβάύ.η τούτο Σιά τής ψήφου της.

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1975 
Ό έζί τής Δικαιοσύνης 'Τπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΣΧΒΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί παραγραφής έγκλημάτων τίνών καί ευεργετικών μέ
τρων ύζέρ κατηγορίας καταϊικασθέντων ή Σιωκομένων.

Άρθρον 1
1. Καταδιχασθέντες έρήμην ή Σιωκόμενοι ΣΓ έγκλήματα 

προβλεζόμενα ύζό τών Α.Ν. 375/1936 «περί τιμωρίας τών 
έγκλημάτων κατασκοπείας καί τών εγκληματικών ένεργιιών


