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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΣ
Επί —αϋ σχεδίου -Νόμου «περί τής ευθύνης τοϋ Προέδρου τής 

Δημοκρατίας».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Διά τοϋ άρθρου 49 rap. 1 τοϋ Συντάγματος καθιεροϋται ή 

άρχή τοΰ άνεοθύνου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας διά τάς 
αράξεις αύτοϋ τάς σχετιζομένας προς την άσκησιν των καθη- 
κόντων του. μέ έξαίρεσιν το έγκλημα τής έσχατης προδοσίας 
ή την έκ πρ οθέτεως πζραβίασιν τοϋ Συντάγματος. Α! αράξεις 
αυτα: συνεπάγοντα·.. την ίίωξιν και παραπομπήν τοΰ Προέδρου 
τής Δημοκρατίας ενώπιον τοϋ κατά το άρθρον 86 τοϋ Συν- 
.τάτματος Εΐδ-κοϋ Δν.αττηρίου, το όαοίον είναι αυτό τοϋτο το 
δικαστήριον, τό κρίνον και περί τής ευθύνης των μελών τής 
Κυβερνήσεως καί των Υφυπουργών, κατά τον έκάστοτε ίσχύον- 
τα νόμο·/ περί ευθύνης Ύαουργών.

Ή ώς άνω αρχή τοϋ άνευθύνου, ώς καί αί εξαιρέσεις 
τούτης, είναι καφιερωμένοι εις άααντα τά δημοκρατικά πο
λιτεύματα τά καθιεροϋντα, το αιρετόν τοϋ άνωτάτου άρχοντος.

Ή ευθύνη τοϋ Προέδρου τής Δημιοκρατίας αροτϊιορίζεταε 
εις το νέον Σύνταγμα τής Χώρας σαφέστερον ή εις το παρελ
θόν ααρ’ ημίν ή εις ετερα συντάγματα, ϊιαγραφομένων εις γε- 

_νικάς γραμμας τόσον των ούσροητικών, όσον καί των δικονο- 
μεκών πλαισίων εντός των όαοίων κινείται ή κατά τοϋ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας δίωξες. .· -

Είναι γνωστόν, οτ: εις την σύγχρονον πολιτικήν ιστορίαν 
των δημοκρατικών χωρών τής δέσεως, αί αερί τής κατ’ έξαί- 
ρεσιν ευθύνης τοϋ αιρετού άνωτάτου άρχοντος διατάξεις ουδέ
ποτε έτυχον εφαρμογής είτε διότι δεν ύπήρ-ξαν - εριπτώσεις 
συνδρομής τών προϋποθέσεων διά την δίωξιν τοϋ άνωτάτου 
άρχοντος είτε έξ'άλλων λόγων. · ' - ·,
ν' Πλείστα, άλλωστε, Κράτη 'ουδέποτε προέβησαν εις την 
εκδοσιν ειδικού νόμου σερί τής'ευθύνης , τοϋ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας, θεωρούντο ότι οί κοινοβουλευτικοί δεσμοί κάτο- 
χυροϋνται πλήρως έν τή αράξει διά τής πολιτικής ευθύνης 
τής Κύβερνήσεως καί τής ποινικής ευθύνης τών Υπουργών.
* .’Ήδη, ή διάταξις τής rap. 5 τοϋ άρθρου 49 τοϋ ήμετέρου 
.Συντάγματος επιβάλλει την εκδοσιν ειδικού νόμου προς ρύθμισιν 
πάντων τών -δεμάτων τών σχετικών προς την εφαρμογήν τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου, άφ’ όνος διά τον προσδιορισμόν 
-τοϋ περιεχομένου τών πράξεων δι’ άς, κοιτά τήν προμνησθεί- 
σ>αν συνταγματικήν διάταξιν. εύθύνεται. ό Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας. 'άφ’ ετέρου δέ. διά τον καθορισμόν τής ενώπιον 
"τής Βουλής ακολουθητέας διαδικασίας διά τήν διερεύνησιν 
-τών κατά τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας στρεφόμενων κατη
γοριών καί τήν ένδεχομένην παραπομπή·) τούτου εις -τό κατά το 
άρθρον 86 τοϋ Συντάγματος δικαστηρίου.

-.3“ Ή έκδοσις τοϋ ειδικού τούτου νόμου καθίσταται έξ άλλου 
επιβεβλημένη ύπο τής nap. 1 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Συντάγματος, 
καθ’ ήν «'Εγκλημα δεν υπάρχει, οΰδε ποινή επιβάλλεται άνευ 
νόμου, βσχόοντος προ τής τελέσεως τής πράξεως καί όρίζον- 
τος τά στοιχεία τούτης»,"ή ανάγκη δέ τοΰ καθορισμού τών' 
στοιχείων τής αντικειμενικής ύποστάσεως τών πράξεων δι’ άς 
εύθύνεται ό-Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έπισνμαίνετ-αι καί 
ύπο πάντων τών περί τοϋ θέματος τούτου’θεωρητικώς άσχολη- 
θέντων. Εις τούτα αποβλέπει τό προτεινέμενον σχέδιον ^ίόμου, 
έπι τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ οποίου έκτίθεμεν τά έξης:
. Έπι τοϋ άρθρου 1: > ' ·

Διά τοϋ άρθρου τούτου (nap. 1) επαναλαμβάνεται, διά λό
γους συστηματικούς, ή διάταξις τοϋ δευτέρου εδαφίου τής πιαρ.
1 τοΰ άρθρου 49 τοϋ Συντάγματος Περί ευθύνης τοϋ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας διά πράξεις αύτοϋ μή σχετιζομένας 
Προς τήν άσκησ.ν τών καθηκόντων του, όριζομένου ότι διά 
ΙΟιαύτας πράξεις ή παραλείψεις δ Πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας εϋθύνεται κατά τάς διατάξεις τοΰ Ποιν. Κωδικός ή 
άλλων ειδικών ποινικών νόμων. > ·.· ·'

'Διά τής παρ. 2 δε τοϋ αύτοϋ άρθρου τοϋ σχεδίου Νόμου ορί
ζεται, συμφώνως πρός τήν ώς άνω Συνταγματικήν διάταξιν,

ότι ή ποινική δίωξις διά πράξεις ή παραλείψεις τοΰ Προέδρου 
τής Δημοκρατίας μή σχετιζομένας προς τήν άσκησιν τών κα
θηκόντων του αναστέλλεται ύποχρεωτικώς μέχρι τής καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον λήξεως τής θητείας αύτοϋ.

Έπι τοΰ άρθρου 2:
Διά τής. nap. 1 τοϋ άρθρου τούτου, ωσαύτως διά λόγους 

συστηματικής διασυπώσεως τοϋ νομοσχεδίου, επαναλαμβάνε
ται r Συνταγματική διάταξις. καθ’ ήν ό Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας διά^ πράξεις αύτοϋ σχετιζομένας πρός τήν άσκη- 
σιν τών καθηκόντων του, υπέχει ευθύνην ·έφ’ όσον αυται συνι- 
στοΰν έσχάτην προδοσία/ ή έκ προθέσεως παραβίασιν τού 
Συντάγματος.

Όσον άφορά τάς πράξεις ταότας δέον νά παρατηρηθούν 
τά έξης: , ...

α) Π ροκειμένου περί τοϋ εγκλήματος τής έσχάτης προ
δοσίας: ‘Περί τούτου προβλέπει τό άρθρον 134 τοϋ Ποιν. 
Κωδικός. Άλλ έν προκειμένω ό νόμος δεν είναι- δυνατόν νά 
άρκεσθή εις απλήν παραπομπήν εις τό άρθρον 134 τοϋ Ποιν. 
Κωδικός, δεδομένου ότι, ώς είναι πρόδηλον, έκ τής διατυπώ- 
σεως αύτοϋ ό νομοθέτης τοϋ Ποινικού Κωδικός είχεν ύπ’ οψιν 

■ν του κυρίως πάντα άλλον δυνάμενον νά διαπράξη τό περί ού 
ό λόγος έγκληυα, πλήν τοϋ άνωτάτου άρχοντος. Ούτως at 
πράξεις αίτινες προίλέπονται εις τό έν λόγω άρθρον (134) 
τοϋ Ποιν. Κωδικός, δέν^προσαρμόζονταΓ ε"ις~τήν' παρούσαν 
περίπτωσιν, εξαιρέσει τής πράξεως ήτις σχετίζεται πρός τήν 
απόπειραν μεταβολής τοϋ Π ολι-τευματος τής Χώρας, εις 
τήν οποίαν προφανώς άπέβλεψε κατ’ άρχήν ή Συνταγματική 
■Διάταξις. Τούτου δοθέντος, ανακύπτει ή ανάγκη τοϋ προσ-. 
■διορισμού τής αντικειμενικής ύποστάσεως τοϋ προκειμένου 
ιέγκλήματος. αϋτοτελώς, διά τήν περίπτωσιν διαπράξεώς τοϋ 
ύπο τοΰ ’Αρχηγού τοϋ Κράτους. Έφ’ ώ.καί διά τής παραγρά- 

' φου 2 τοϋ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου προσδιορίζονται επακριβώς τά 
στοιχεία καί -αί -προϋποθέσεις, επί τή συνδρομή τών οποίων 
θέλει λογίζεται'ότι ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας υποπίπτει 
εις .τό έγκλημα τής έσχατης’προδοσίας. Ούτως : απαιτείται 
όπως ή απόπειρα μεταβολής (πολλφ δέ μάλλον καταλύμεως) 
τοϋ πολιτεύματος γίνη διά βίας ύπό τοΰ Προέδρου τής Δη-' 
μοκρατίας, χρησιμΛποιοΰντος'τήν τοιαύτην: ιδιότητά του καί 
τάς εξουσίας τάς όποιας τό Σύνταγμά τώ έχει έμπιστευθή.

6) Προκειμενου περί τοϋ ετέρου έκ τών έν άρθρω 49 τοΰ 
; Συντάγματος εγκλημάτων, δέον νά παρατηρηθή οτι ή ευθύ- 
• .νη 'τού Προέδρου τής Δημοκρατίας δέν δύναμαι νά άνακόη 

έφ’ όσον καί καθ’ ό μέτρον αύτη καλύπτεται διά τής υπουρ
γικής ευθύνης. ΕΙνάι γνωστόν οτι διεθνώς αναγνωρίζεται ή 
άρχή τοϋ άποκ).εισμοϋ τής συνδρομής άμφετέρων τών εύθρ- 
νών ή ύπαρξις τής μΊάς τών όποιων αποκλείει τήν έτερον, 
άκόμή καί ότα/ ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έχει τήν έξο-υ^ 
σι αν νά άναντιωθή εις τήν έχδοσιν πράξεως προταθείσης 
ιτΰτφ, δοθέντος ότι τοϋτο ανάγεται εις τήν σφαίραν τών έκ 
τής 'τυχόν άρνήσεώς του προσκαλουμένων πολιτικών επιπτώ
σεων^ καί ούχί εις τήν ΰδρυσιν ποινικών ευθυνών. Διότι δφι- 
σταμένης νομίμου κυδερνησεως άπολαυοόσης τής εμπιστοσύ
νης τής Βουβής,; αύτή είναι πολιτικώς ^ύπεύθυνος ενώπιον 
αυτής κοά τά μέλη της είναι ποινικώς διώκτέα, έφ’ όσον 

. πράξις τις τούτων δημιουργεί ποινικήν εύθύνην. ,*Αν διά τήν 
αύτήν πράξιν θά ήτο διωκτέος καί ό Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας ή ύπουργική εΰθόνη θά ήτο περιττή.'Ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας δέον συνεπώς νά θεωρηθή ώς εύθυνόμενος 
διά τάς πράξεις είς τάς όποιας προβαίνει αυτός ό ίδιος αύ- 
τοτελώς καί ούχί διά τάς -πράξεις τάς οποίας εκδίδει τή 
συνυπογραφή τών υπευθύνων ύπουργών, έφ’' όσον όμως διά τών 
πράξεων τούτων παραβιάζει επιτακτικήν τίνα διάταξή τοϋ 
Συντάγματος, διότι διά πράξεις διακριτικής εΰχερείας δέν 
νοείται εΰθόνη. Αλλά, ώς γίνεται δεκτόν καί έν Γερμανίά,

■ ή διατόπωσις τοΰ Συντάγματος τής όποιας είναι κατά τό 
σημείον τοϋτο ,εύρυτέρα τής τοϋ ήμετέρού, ή εύθύ/η τοϋ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας δέν ανακύπτει διά πάσαν μεμονωμέ
νη/ ιίάραβίασιν Συνταγματικής διατάξεως. Πρέπει ή παρα- 
βίασις τοΰ Συντάγματος νά ίχη τοιαύτην σποοδαιότητα καί 
πολιτικόν αντίκτυπον, ώστε αΰίη νά θίγη αύτήν ταύίην τήν
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Συντακτικήν τάξιν. 'Υπό το πρίσμα -τούτο άν τ ι μετωπέζετ α γ 
ύπο τού προτεινομενου νομοσχεδίου ό καθορισμός τής άντικ-ει- 
μενικ.ής ύποστάσεως τοΰ δευτέρου (εγκλήματος, it’ δ διώκεται 
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, άριζομένου έν ap-Spcp 2 παρ. 3 
ότι διά τήν ύπαρξιν εϋίύνης δέον έκ τής παραβιάσεως νά 
έπήλ-Ss σοβαρά διάτάραξις τής λειτουργίας τοΰ πολιτεύματος 
καί των σχέσεων των συντεταγμένων εξουσιών τοΰ Κράτους. 
Εις τάς ώς άνω προβλεπομένας περιπτώσεις δύναται νά 
ύπαχΨεΰν λ.χ. ή μή διάλυσις τής Βουλής συντρεχόντων των 
ορών' τοΰ άρ·5ρου 32 -παρ. 4 τοΰ Συντάγματος, ή μή ταχτική 
συγκλησ-ς τής Βουλής χατά τό άρ-Spov 40 παρ. 1, ή μή κύρω- 
σ:ς. εκδοσις καί δημοσίευσις τών ψηφισόέντων υττο τής Βουλή; 
νόμων έν μή αναπομπή τούτων εις ταυτήν ή μετά τήν τυχόν 
ϊευτέραν έπιψήφισιν αυτών, χατά τό άρ-Spov 42 τοΰ Συντάγμα
τος κλπ., έφ’ όσον βεβαίως, ήόελε συντρέξη ή ώς άνω ττροϋττό- 
5‘εσις, τής σοβαρά; διαταράξεως τής λειτουργίας .τοΰ Πολι
τεύματος.· ·

’Επί τοΰ άρ-Spo-j 3:
Τό άρ-Spov τοΰτο πραγματεύεται -περί ηών έπιόλητέων ποι

νών εις iw Πρόεδρον τής Δημοκρατίας'. 'Ορίζεται δε ότι 
επί τοό εγκλήματος τής έσχάτης προδοσίας επιβάλλεται η 
ποινή τ,ής ισοβίου ή πρόσκαιρου κα-λείρξεωςγ έκπτωσις ex
τοΰ άξιώμχτός jroo χαί_ίσόβιοςή, πρόσκαιρος άποστέρησις
Τών πολιτικών m> δικαιωμάτων..

Ταΰτα σκ.αποΰνται διά τού πρόκα ιμένου σχεδίου Νόμουj 
όπερ εχομεν τήν τιμήν νά ιλέσωμεν υπό τήν κρίσυν τής Έ5νι- 
κής ’Αντιπροσωπείας χαί νά παρακαλέσωμεν όπως αΰτη περι- 
βάλη τούτο διά τής ψήφου της.

- Έν 'Αύήνας τή 2α Ια/ουαρίου 1976
*0 Ύπουργρός Δικαιοσύνης 

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟίΜΟΤ .
Περί τής ευθύνης τοΰ Προέϊρου τής Δημοκρατίας. 

'Ap-Spov 1.
1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας εύλύνεται διά πράξεις 

ή παραλείψεις αυτού μή σχετιζομένας προς τήν άσκησιν. τών 
καθηκόντων του χατά τάς διατάξεις τοΰ ποινικού κωδικός 
ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων. *

2. Ή ποινική δίωξις έπί τών έν τή προηγούμενη παρα-, 
γράριρ περιπτώσεων άν»αστέλλετα: ΰποχρεωτΐκώς μέχρι τής 
κα-S’ οίονδήποτε τρόπον λήξεως τής -υητείας τοΰ Προέδρου
•τής Δημοκρατίας.-— - ——' —-τ-;' ^ * " Τ-Τ

. · .'Ap-Spov 2. ι
Διά τό έγκλημα δε τής έκ προ-5έσεως παραβιάσεως τοΰ 

Συντάγματος προβλέπεται ώς ποινή ή έκπηωσις έκ τοΰ αξιώ
ματος τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας, 'ώς ισχύει καί εις 
τάς έχούσας αντίστοιχον πρόβλεψιν ευθύνης ξένας "νομοθε
σίας, ώς καί ή αποστέρησες τών πολιτικών· δικαιωμάτων 
ηούτου άπό 0ΰο μέχρι δέκα έτώ-Λ ·, '

’Επί' τοΰ άρ-Spco 4: · · γ ·**·.· 7 · ·-■·· . · ;· j ·:
Διά τοΰ άρ-8ρου τούτου προβλέπεται διετής μεν παρα

γραφή διά τό έγκλημα τής έσχάτης προδοσίας, ένιαυσία δέ ί
διά τό έγκλημα τής παραβιάσεως τοΰ Συντάγματος. Περαι-, 
ηέρω δε, διά τοΰ αύτοΰ άρ-3ρου, λαμβάνεται μέριμνα διά τόν 

Νπεριοριομόν τοό χρόνου μέχρι τοΰ όποιου δύναται νά άνα- 
σταλή ή παραγραφή κατά τό άρ-Spov 113 τοΰ Κωδικός Ποι
νικής Δικονομίας, όριζομένου έν τή οικεία διατάξει τοΰ Σχε
δίου, ότι ή ώς άνω προθεσμία, αναστέλλεται, έφ’ όσον χρό
νον διαρκεΐ ή κυρία διαδικασία καί μέχρι τοΰ άμετρσκλήτου 
τής καταδιΧαστικής άποφάσεως, έν μέν τή περιπτώσει τοΰ 
άρ-λρ’ου 2 παρ. 2 έπί έν έτος, έν δέ τή περιπτώσει τοΰ 
άρ-Sp ου 2 παρ.. 3 έπί έξ μήνας.

1·. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας εύάύνεται διά πράξεις’ 
αύτοΰ-σχετιζομένας προς τήν άσχησιν τών κα3ηκ.όντων του 
μόνον έφ' όσον αύται συνιστοΰν έσχάτης προδοσίαν ή έκ προ- 
ι3εσεως ποραβίασιν τοΰ Συντάγματος.

. 2. Ό Πρόεδρος τής ^Δημοκρατίας διαπράττει τό έγκλημα 
τής έσχάτης προδοσίας οσάκις ουτος, χρησιμοποιών τήν ιδιό
τητά του ταύτην καί τάς έκ τοΰ Συντάγματος έμπεπιστευμέ- 
νας αύτφ έξσυσίας, αποπειράται νά κατάλυση ή μεταβάλη~ 
διά τής βίας τό πολίτευμα τής Χώρας. - '
. 3. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας διαπράττει τό έγκλημα 
τής έχ προ5έσεως παραβιάσεως τοΰ Συντάγματος όσάχις ύπό 
τήν ιδιότητά του ταύτην π)ροβ>αίνη έχ πσολέσεως εις έκδεσεν 
πράξεως ή εις άλλην ενέργειαν ή ύποπίπτη εις ,παράλειψιν 
αντικείμενα; ε!ς επιτακτικήν διάτάξιν τοΰ ^Συντάγματος, έκ 
τών άναφερομένων εις τάς ύπό τοΰ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας άτομικώς καί άνε'υ διακριτικής εύχερείας Τ.ατά τό ύπό 
τοό Συντάγματος ΰποχρεωτΐκώς όρίζόμενον τρόπον, άσκουμέ- 
νας αρμοδιότητας, συνεπεία τής όποιας -έπήλ-Se σοβαρά δια- 
τάραξις τής λειτουργίας τοό πολιτεύματος καί· τών σχέσεων 
τών συντεταγμένων έξσυσιών τού Κράτους.

.’Επί τών ' άρύρων 5 έως 14:
Διά τών άρ-λρων τούηων ρυθμίζονται τά τής διαδικασίας 

ενώπιον τής Βουλής, πρός διερεύνησιν τών κατά τού Προέ
δρου τής Δημοκρατίας κατηγοριών καί την, συντρεχούσης 
περιπτώσεως, παραπομπήν τούτου εις ιρ κατά τό ap-Spov 86 
τοΰ Συντάγματος Ειδικόν Δικαστήριον.

Αί διατάξεις αύται διετυπώίησαν έν άντιστοιχί? προς 
τάς διατάξεις τρΰ ΐσχύοντος Κανονισμού τής Βουλής τα>ς 
άναφερομένας εές τήν κατηγορίαν κατά 'Υπουργών (άρ-Spa 
102 έως 104), αά όποέαι, ώς έκ τής Ιαρτιότητος αυτών, 
περίελ.ήφ-5ησαν έν τψ προτεινομένφ Σχεδίφ, κατά τό πλεί- 
σηον μέρος αΰτούσιαι.

’Επί- τοΰ ap-Spiw 15:
Διά τοΰ άρ-Sp.ου τούτου ορίζεται ότι απαιτήσεις αστικής 

φύσεως επί- τών περιπτώσεων τών προβλεπομένων ύπό τοΰ 
νομοσχεδίου ασκούνται μόνον ενώπιον τών πολιτρχών δικα
στηρίων. .

’Επί τοΰ ap-Spoo 16: '
Διά τοΰ άρόρου τούτου ορίζεται ότι ή εύύύνη τών ύπό τής 

παρούσης Βουλής έκλεγέντων, Προέδρων τής Δημοκρατίας 
κρίνεηαι κατά τάς διατάξεις τοΰ προτεινεμίνσυ νόμου. _

'·’ 1 ' 'Ap-Spov 3.
1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας διαπράττων τό έγκλ.ηαα 

•τής έσχάτης προδοσίας τιμωρείται δι’ ισοβίου ή πρόσκαιρου 
κα-5είρξεως, έκπτώσεως έκ τοΰ αξιώματος του χαί ισοβίου 
ή πρόσκαιρου άποστερήσεως τών πολιτικών του δικαιωμάτων.

2. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας διαπράττων τό έγκλημα
τής έκ προάέσεως παραβιάσεως τοΰ Συντάγματος τιμωρείται 
δι’ έκπτώσεως έχ τοΰ αξιώματος του καί άποστερήσεως τών·
πολιτικών του δικαιωμάτων άπό δύο μέχρι δέκα έτών.

•. 'Ap-Spov 4.
1. Ή παραγραφή τού έν άρ-3ρω 2 παρ. 2 προβλεπομένου 

εγκλήματος ορίζεται διετής, ή δέ τοΰ έν άρ-3ρω 2 παρ. 3 
προβλεπομένου ένιαυσία.

2. Ή προΰεσμία τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
παραγραφής αναστέλλεται έφ’ όσον χρόνον διαρκεΐ ή κυρία 
διαδικασία καί μέχρι τοΰ άμετακλήτου τής καταδιχαστικής 
άποράσεως.έν μέν τή περιπτώσει τοΰ aprSpoo 2 παρ. 2 επί 
έν έτος,' έν δέ τή περιπτώσει τού άρ-Spου 2 παρ. 3 έπί εξ 
μήνας.
. . 'Ap-Spov 5.

1. Τήν ποινικήν δίωξη» κατά -τοΰ Προέδρου τής Δηαοκρα- 
τίας διά τά έν ά>5ρω 2 εγκλήματα άο-χεί ή Βουλή, δι’ άπο-


