
ΕίΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «περί χχτβρν^ώς τοΰ Ν Λ. 346/

των μέχρις 
και Δημοσιογραφίας νομού.
ΙΙοός τφ· Ε' Άναοεωρηζιχήν Βονλψ ιών 'Ελλήνων
Ώ- ννωττόν, άπό 1ης ’Ιανουάριου 1970, τό δικτατοριχον 

καθεστώς είχε θέσει εν ίσχύϊ to Ν.Δ. 346/1969 «τερ^Τυ- 
-CJ„. Α:' αύτοΰ εισήχθησαν άκρως ανελεύθεροι διατάζεις, 
αναιρούσα· ουσιαστικούς την ελευθεροτυπίαν καί καθιστώσαί 
δεσμίαν. άλλα καί επικίνδυνον την άσκησιν τής δημοσιογρα
φίας. Μετά δε ένα περίπου έτος τό δικτατορικόν καθεστώς 
έπέτεινε την δέσμευσιν τού Τόπου διά τής τροποποιητεως του 
άρθρου 82 τού Ποινικού Κώδικος, διά τής θετπίτεως τής 
Π, μετατρεψιμότητος εις /ρήμα των στερητικών τής ελευθε
ρίας ποινών έπί αδικημάτων Τόπου, οΰτω δέ οι δημοσιογράφοι

.·,?/-■ ■■■ -ίς δυσμενεστέραν καί πράγματι δυσφημιστικήν 
διά τό λειτούργημά των θέσιν έναντι όλων τών άλων πολι
τών.

τής ελευθεροτυπίας νομικόν καθεστώς που ισχυσε ν επι

Εις την πράξιν όμως έγεννήθησαν καί άμφιβολιαι και αμφι
σβητήσεις. Προς τον σκοπόν αυτόν, δηλονότι τής αρσεως τών 
δημιουργηθεισών αμφιβολιών, έν δψει δε τοΰ γεγονότος οτι η 
εθνική αντιπροσωπεία επεξεργάζεται τό σ/όδιον τοΰ νέου Συν
τάγματος τής /ώρας, τό όποιον πλήν τών άλλων θά διασφάλι
ση καί ώς βασικό δικαίωμα την ελευθεροτυπίαν, μέχρι δέ έπι- 
ψηφίσεως τής σχετικής συνταγματικής διατάξεως, ή όποια θά 
καταστήση δυνατήν αλλά καί έπιβείλημένην τήν θέσπισιν 
ώλοκληρωμένου νόμου, ρυθμίζοντος τά τοΰ Τόπου καί τής 
άσκήσεως τής δημοσιογραφίας, ή Κυβέρνησις διά τό μεταβα
τικόν αυτό στάδιον, όπερ ελπίζει ότι θά είναι συντομώτατον. 
είσηγείται τήν ρυθμισιν τών προκυπτόντων εις τά θέματα τού 
Τύπου προβλημάτων διά τής επαναφοράς έν τφ συνόλου τού 
νομικού καθεστώτος που ίσχυε προ τοΰ πραξικοπήματος τής 
21ης ’Απριλίου 1967. Υπογραμμίζεται καί αυθις ότι ή ρύ- 
θμισις αΰτη είναι έντελώς προίωοινή, δεδομένου OTt ή Κυ- 
βέρνησις προπαρασκευάζει τήν υποβολήν εις τήν εθνικήν 
αντιπροσωπείαν σχεδίου νόμου περί Τύπου καί Δημοσιογρα
φίας, τό ταχότερον δυνατόν μετά τήν ψήφισιν τοΰ νέου Συντά- 
γματος. Ή δέ πρόθέσίς της είναι νά δώση εις τήν χώρα'·' 
εντός τών συνταγματικών πλαισίων τά όποια θά καθιερωθούν, 
ενα νόμον περί Τόπου, άπηλλαγμένον τών παγίδων ή καί τών 
σφαλμάτων ποό κατεδείχθησαν εις τήν πράξιν. όχι μόνον κατά 
τήν διάρκειαν τής δικτατορίας, αλλά καί προ αυτής.

Έπί μιάς έκάστης τών διατάξεων τοΰ ΰποβαλλομένου σχε
δίου δέον νά άναφερθοϋν τά κάτωθι:

Διά τοΰ άρθρου 1 άναφέρεται πανηγυρικούς ή κατάργησις 
τού περί Τόπου νόμου τής έπταετίας.

Διά τού άρθρου 2 άναφέροντα: α! προΐσχΰσυσαι περί Τύπου 
διατάξεις, αίτινες επανέρχονται έν ίσχύϊ προς πρατωρενήν 
ρύθμισιν τών θεμάτων τοΰ Τύπου μέχρις έκδόσεως τοΰ νέου 
■περί Τύπου νόμου, κατά τά ανωτέρω. Τά άναφερόμενα έν 
ισχυϊ νομοθετήκατα νοούνται ΰφ’ ήν μοροήν ίσ/ιυον κ.ατά τήν 
στιγμήν τής καταργήσεώς. των υπό τοΰ Ν.Δ. 346/1969, δη
λονότι μέ όλας τάς έν τώ μεταξύ συμπληρώσεις καί τροπο
ποιήσεις -άπό τής έκδόσεώς των μέχρι τοΰ χρόνου τής έν 
προκειμένω καταργήσεώς των. ·

ΙΛ
Διά τοΰ άρθρου 3 έπαναφέρεται έν ίσχύϊ τό περί άτελείας 

χάρτου νομικόν καθεστώς τής προΐσχυοόσης τοΰ Ν.Δ. 346/ 
1969 καταστάσεως καί κατ' ακολουθίαν, πάσαι α: έφημε'ρί- 
δες καί τά περιοδικά δικαιούνται πλήρους άτελείας χάρτου, 
άνευ τών περιορισμών τούς όποιους έπέόαλεν ό δικτατορικός 
πέίί Τόπου νόμος. Αί ύπό τόν Α.Ν. 1992/1938 καί 582/ 
1945 προίλεπόμεναι Έπιτροπαί Χάρτου ειχον ήδη καταρ- 
Υτθή δ'.: τοΰ Ν.Δ. 4352/1964 καί ή άρμοδιότης είχε περι- 
έλθε: εις τόν άρμόδιτν έπί τοΰ Τύπου 'Τπουργόν. πράγμα 
όπερ πράττει καί τό έν προκειμένω άρθρον. Είχε δέ διατη- 
ρηύή ή Επιτροπή πρός χορήγησιν άτελείας χάρτου εις μη' 
περιοδικά έντυπα (βιβλία), όπερ ομοίως πράττει τό άρθρον 
τούτο τοΰ σχεδίου.

Διά τοΰ άρθρου 4 ικανοποιείται τό σπουδαιότερου αίτημα 
τοΰ Τύπου τό όποιο·/ έντόυως υποβάλλεται άπό τοΰ έτους 1970· 
καί εφεξής καί βεβαίως τυγχάνει απολύτως δεδικαιολογημένον 
κατά τά είδικώτερ-σν ανωτέρω άναφεράμενσ. τουτέστιν κατχρ- 
γείται ή άπαγόρευσις μετατροπής εις χρήμα τών στερητικών 
τής ελευθερίας ποινών έπί αδικημάτων Τύπου. Ούτως οι ϋπο- 
πίπτοντες εις αδίκημα δημοσογράφοι θά δικαιούνται νά άπο- 
λπυ.βάυοον εφεξής τής αύτής ποινικής μεταχειρίσεως. ώς 
καί πάυτες οί λοιποί πολίται.

Διά τοΰ ίδιου άρθρου καί διά τής δευτέρας παραγράφου, 
καταογείται ή διατύπωσις τοΰ άρθρου 191 τοΰ Ποινικού 
Κώδικος. ήν είχε θεσπίσει ή δικτατορία διά τοΰ Ν.Δ. 372/ 
1969 πσός τόν σκοπόν όπως έπιτύχη τήν καταδίκην τών τότε 
καλουμένων «ψιθυριστών», λόγω τού ότι ή διάταξις αΰτη 
τυγχάνει καθ’ ολοκληρίαν άδικος καί σκληρά, έπεκτεινομένη 
εις άκρατον περιπτωσεολογίαν.

Δια τού άρθρου 5 ορίζεται ό χρόνος θέσεως έν ίσχύϊ τοΰ 
συνη.τμίνου σχεδίου.

Δι ολους τους ως ανω λογους έ/ομεν τήν τιμήν νά παρα- 
καλέσωαεν όπως άποδεχθήτε διά τής ψήφου σας τό συνηυμέ- 
νον σχεδιον, προκειμένου τούτο νά καταστή Νόμος τοΰ Κρά
τους.

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1975
Ό έπί τής Δικαιοσύνης Ό έπί τής Πσοεδρίας Κυβ/σεως 

'Υπουργός * 'Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΛΑΔΙ ΠΡΙΑΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί καταργήσεώς τοΰ Ν.Δ. 346/ 

1969 περί Τύπου», επαναφοράς έν ίσχόΐ τών υπό τούτου 
καταργηθεισών διατάξεων καί ρυθμίσεως συναφών θεμά
των μέχρις έκδόσεως νέου καί ώλοκληρωμένου περί Τόπου 
καί Δημοσιογραφίας νόμου.

Άρθρου 1.
Τό ΝΔ. 346/1969 «παρί Τύπου» καταργείτα*.

Άρθρου 2.

Έπαυαφέρο/ται έν ίσχόΐ ‘τά άτκόλουθα νομοθετήμ2τα. ώς 
τούτα ίσχυον κατά τόν χρόνον τής δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 346/4969
«περί τοπίου» καταργήσεώς τοον:

a) Ν. 5060/1981 «στερί τύπου, προσβολών τής τιμής έν 
γένει καί άλλων πινών διατάξεων».

(3) ΑόΝ. 1092/1938 <ατ£.ρί τύ^ου». 
γ) Α.Ν. 582/1945 «περί τρόπου χορηγήσεως χάρτου εις 

εις τόν Τύπου».
•δ) Άρθρου 4 τοΰ Ν. 73/1944 «περί ρυθμίσεως τοΰ τρό

ποι έκδόσεως καί κυκλοφορίας τών έφημερίδων».
ε) Α.Ν. 199/1945 «περί συμπληρώσεως τοΰ Α.Ν. 1998/ 

1939 «περί σημάτων».
στ) Α.Ν. 265/1945 «περί μέτρων προστασίας τών νομί- 

μως κυκλοφορούντων εφημερίδων, περιοδικών κλπ.».
ζ) Αρθρου 30. του Ν.Δ 2493/1953 «περί τροποποίησε ως 

καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων τοΰ Ποινικού Κώδικος 
καί τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας».


