
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επ: τοϋ σχεδίου νόμου «περί καταστάσεως πολιορκίας». 

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Γπό τού ζ;Δρου 48 παρ. 1 τοϋΣυντάγματος παρέχεται 
το δικαίωμα εϊ; τον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας όπως εις 
τεριιπτωσιν πολίτου ή έπιστρατεόσεως ί>εκεή εξωτερικών 
κινδύνων. ώ; /.Η εις περίπτωσιν σοίαρα: διαταραχής ή έλ- 
ΐήλου απειλής κατά τής δημοσία; τάξεως και ασφαλείας τού 
κράτους έξ έσωτεριο.ών κινδύνων. α) άναστείλη κχΔ-’ χπασαν 
τήν Ετικρ/τειαν ή τμήμα αυτής τήν ΐσχόν ώρ.ισμενων άρΔρ :·>ν 
τοϋ Συντάγματτος, άναφερομένων εις τήν προστασίαν τών 
ατομικών το» κοινωνικών ϊιχΛκομάτων. βϊ Δέση «? εςζρτεο- 
γήν τον έκάστοτε ισχύ ον τα νόμον περ: ν.:τζστασεω ς πιν.·::- 
κίας ή γ) σοστήση έξ αιρετικά δικαστήρια.

Αί ώς άνω εξουσία; τού Προέδίρσυ τής Δημοκρχτ'.χς. ανα
λογώ; τών συντρεχουσών έκάστοτε περιστάσεων. νυναται-να 
ισκηΔ οϋν είτε άΔροιστικώς είτε κεχωριομενως.

Διά τού ύπό κσιστν σχεδίου νόμον σκοπεί: αι ή Δίεσπισις τών 
χνογκαιοοσών διατάξοων αί όποίχι Δά τιΔενται ε’.ς εφαρμο
γήν. οσάκις ϋτό τοϋ Πρίέδρου τής Δημοκρατίας ήΔελε κριΔή 
ότι επιβάλλεται ή ,κήρυξις τής Χώρας εις καταστασιν πο-
/.'.ορ/.’.ας. υπο τας εις το σ.ρ·>ρον 48 τοϋ Συντάγματος όριζο- 
■ίνας προϋποΔέσεις. Είδιαωτερον:

α) Ύπό τοϋ zp-Sooo 1 ορίζεται, ότι όπί τής έκδοσειως τοϋ 
Προεδρικού Διατάγματος. διά τοϋ όποιου τιΔετζ; εις εφαρ- 
υογ-ήγ ό νότιος περί καταστάσεως πολιορκίας, εφαρμόζονται 
αί διά τοϋ παρόντος νιμο-σχειδ'ίου προτεκνόμεναι: διατάξεις. 
Τονίζεται ίέ. σΛφώνως ναι τυρός τήν rap. 3 ταυ αϋτοϋ ως 
άνω αρνρου τοϋ Συντάγματος. ότι ό νόμος «περί καταστάσεως 
τολ’ορν.ία'.» 'σχύει νενρις άνακλήσεως τοϋ Προεδρικού Δια
τάγματος διά τοϋ όποιου έτέ-Δη αυτός εις έςαρι;χαγτν ή μέχρι 
τής αυτοδίκαια; άρσεως αύτοϋ.

3) Ύπό τοϋ άρ.Δίρου 2 πραβλέπεται άνάληψις ύπό τής στρα
τιωτικός άρνής. ν.α-3’ ό κίτρον κρίνει αΰτη άναγκαϊον. τών 
εξουσιών τών πολιτικών άριχώ'ν, τών αναγόμενων εις Tip/ τη- 
ρττιν τής τάξεως χ)αί τήν αστυνομίαν.

ν') Ύπό τοϋ ζρΔοα» 3 άπχσιΔιχοϋνται, ένώειχτιν.ώς. >α!
ενε-νεια; εΐς τας οττοιας ϊύναται νά τροδαιντ; η ττρατ·ωτιχη 
αρχή εις τ?ερίττωτιν χατά τττ/ ότοοίχ/ ίΑ τοϋ Προεορτ/χϋ 
Αιατάγιατος ανεττάλη ή ΐτχός όιατάξεων τοϋ Συντάγματος, 
έχ τών εις το άρ-S:·:ν 48 ταρ. i τούτου τ/α^εριαμενω.ν. Έχ 
τών τραγμάτων, ϊεν είναι, βε-όαίως. ίϋνατή ή -εριοριιστιχή 
άταρίνμτμτς τώίυ ενεργειών «ίς τάς όττοίας ϊύναται να τρο- 
'αΐ.ντ, έχτστοτε ή τττατιωτιν.ή άρχτ. χ/α>5’ όσον τοϋτο έξαρ- 
τίται Ι.χ τών χατ’ ίϊίχν ταριοτάτεων. Εύναι τά-υτως αΰτο- 
νοτ/οον οτι τάτα ενεργεί α τής στρατιωτικής αρχής ϊεαν νά 
;.ή οτροτκοχύτ; εις μή. χ^ζτταλείτζς ϊιατάαεις τοϋ Συντάγχα- 
τος. Εις τό ώς άνυ> zp-Spov τοϋ ϋτό χρίστε νταοτχεϊίου άνα- 
τερονται έ·/ϊ;*υχτ:χώς ή χατ' οΙχο> ερευνά, ή άτοομάχρυνσις 
ταντός ϋτόττοτυ ίιαταράςεως τής τάξεως έχ τοϋ τόπου τής 
οιανανής του, ή άχαγόρεοτις άττοοχΛοόντεως έχ τού τότου 
του του ή ή υποχρεωτική ϊιατχονή εις ώριτχτυον τότο-Λ ή σϋλ- 
_/.τ/όις τρρυτώτωγ ά-^τυ ϊοκχστικιοιϋ έντάύςαατος. ή έιτιΑολή 
υτο·χρεώτ·ΐως ταραϊότεως ότλων. ή άπαγόρευσις συναόμοί- 
τεων χαί ή ii ά).·υτ: ς σωματείων χα: όυώτεω·>.

ό) Τ”. τοϋ άρ·5ρου 4 ά7Γ£!λ·οϋνται roivxt χατά τών άοοει- 
υα·ύ·;των εις τάς ·?ιαταγάς τής στρατιωτιχτς αρχής, έτί τών 
τεριιοττωτεων τών προςγουΓχέ-Λων άρθρων, ώς χ·ζί χατά τών 
υτιεούονων ?·:ά οτςυοτιεόχατα έχ τών ότοίων έχτίϋΐτζι εις 
'/.ινϊυ-νον ή άτςάλτοα ή ή ? γιατί α τάαις τής περιοχής εις τήν 
οοοοιαν ισχύει ό νόμος -περί χαταστάτεως πολττρχίας ή ϊιά τών 
οττοιων ττροχαλείτα: ή ϊιάτρααις τώ>; ύτο τοϋ νόμου τούτου 
τροόλετομε-νων έγχλγχάτων.

ε) 'ΤΆ τοϋ άρ-ύρου 5 ορίζεται ότι, ές>’ όσον έχουν άναστοο- 
λί αΐ ϊιατάτεις τών άρ·5ρων 8, 96 οοαρ. 4 χαί 97 τοΰ Συν- 
ταγμχτος. άρμόϊια προς έχϊίχατιν τών εγκλημάτων άπει- 
νεια- χα* τών έγχλτμάτων τώ-^ στρεφόμενων χατά τής άσφα-

σ-πί ζ

: 'Ο
/χ.ιας _τοΰ Κροετους, τοϋ Πολιτεύματος, τής ϊγχοσίας τάςεως 
χαί ειρήνης, είναι τά στρατιωτικά ϊ'.καστήρια ανεξαρτήτως 
τής ϋ.τχιτιότητος τών αυτουργών ή τών συμμέτοχων. Τπό 
ταϋ αϋτοϋ άρ-ύρου προόλέπεται καί ϊυνατότης περιορ'σμοϋ τής 
ώς άνω oiy.aio:όσιας τών ττρ: τιωτικών ϊιχαστηρίων, ϊιά 
Προείρικοϋ Διατάγματος έ/.ϊ:ίιμένου κατά το ap-Spov 48 τοϋ 
Συντάγματος, παρεχόμενου οΰτω τοϋ ϊικαιώματος εις τήν 
ΚΆέρνητιν τής εύχερείας, νά είσηγήται προς τον Πρόεϊρον 
τής Δημοκρατίας τήν ρύ-ύμιτιν τής ϊικαιοϊοσίας τών στρα
τιωτικών ίιχαττηρίων. άυαλόγως τής άντιμετωτιζομένης 
χαταστάσεως. Τέλος ϊιά τοϋ αύτοϋ άρ-λρου προίλέπεται χαί ή 
μεταδιϊατις εις τά στρατιωτικά ίιχαστήρ'α τών έχκρεμουσών 
ενώπιον τών ταχτικών ποινικών ϊικαστηριων ύποτόέσεων έπί 
τών ώς άνω εγκλημάτων.

στ) Ττό ταϋ άρϋ-ρου 6 παρέχεται το δικαίωμα άσκήσεως 
τών κατά τον Στρατ. Π οιν. Κώίικα ένδικων μέσων χατά 
τών ά.τοοάτεων τών στρατιωτικών δικαστηρίων, τών έκϊιδο- 
μένων έπί πράξεων προδλεπομάνων ύπο τοϋ υπό χρίσιν σχεδίου 
νόμου.

ζ) Τπό τοϋ άρ-ϋρου 7 ορίζεται ότι αί αποφάσεις τών στρα
τιωτικών ϊικαστηριων έκτελοϋνται κατά τά ύπο τοϋ Στρα- 
τιωτικσϋ Π οιν. Κώϊικυς, προδλέπεται ϊέ επίσης ότι ϊιά την 
εκτέλεσιν τής ύανατικής ποινής απαιτείται ή παρέλευσις 
πέντε ήμερων άπό της απαγγελίας τής άποφάτεως.

η) 'Τπό τοϋ άρν-ρου 8 ρυ-υμίζέταΐ τό -λέμα τής μετά τήν 
άρσιν τοϋ νόμου περί καταστάτεως πολιορκίας μεταδιδάσεως 
τών έκκρεμουσών ενώπιον τών στρατιωτικών δικαστηρίων 
ύποϋέσεων τών άφορωσών εις ίδιώτας, εις τά ταχτικά ποινι
κά δικαστήρια, ώς χαί τών ύπυόόσεων τών άφορωσών εις 
στρατιωτικούς κατηγορουμένους, εις τά διαρκή στρατιωτικά 
δικαστή:ή. Ταϋτα δέ συμφώνως προς τό άρ-λρον 96 παρ. 4 
έδάφ. α' τοϋ Συντάγχατος. ύττό τοϋ όποιου ορίζεται ότι εις 
τή άσχοϊιότητα τών στρατοδικείων, ναυτοδικείων χαί άερο- 
δ·κείων δεν ϊένατα: νά ύπαχ-3οϋ·> ίδ'ιώται.

Τέλος, διά τών άρόρων 9 κ:ί 10 προδλέπεται ή συμπλη
ρωματική εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ Στρατιωτικού Π οιν. 
Κωδικός καί τοϋ Κώϊ. Π οιν. Δικονομίας, ώς ή κατάργητις 
τοϋ X. 798/1971 «περί καταστάτεως πολιορκίας» καί τά
σης ϊ'.ατάξεως άυαγομενης εις Δέματα ρΑμιζόμενχ ύπό τοϋ 
προτεινεμένου νόμου.

Τιϋτζ τχοποϋνται δ ά τοϋ ύπό χρίσιν Σχεδίου Νόμου, π-α- 
ρακαλοϋτχεν ϊέ όπως ή ΈΔνική ’Αντιπροσωπεία περιλάίη 
τοϋτο ϊιά τής ψήφου τηρ.

Έν Ά-υήναις τή 14 Φεδρουαρίου 1977 
Οί 'Τπουργοί

Έ-ύνικής ’Αμύνης Δικαιοσύνης
Ε. ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ Κ. ΣΓΓΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ 
Περί Καταστάτεως Πολιορκίας.

. ΆρΔρον 1.
’Από τής ϊημοσιεύσεως τοϋ κατά τό άρ-ύρον 48 τοϋ Σσ/τά- 

γχατος Προεδρικού Διατάγματος, ϊιά τοΰ όποιου τίΔετα: εις 
εφαρμογήν ό νόμος περί καταστάτεως πολιορκίας καί μεχρις 
άνακλήσεως ή αύτοϊικαίας άρσεως τής ισχύος αύτοϋ, ισχύουν 
αί κατωτέρω διατάξεις εις την περιοχήν όπου έτέΔη ό νόμος 
ούτος εις εφαρμογήν.

ΆρΔρον 2.
Αί έξουσίαι τών πολιτικών αρχών αί αναγόμενα! εις τήν τή- 

ρησιν τής τάξε ως καί τήν αστυνομίαν άναλαμδάνονται καί 
ασκούνται ύπό τής στρατιωτικής άρχής κα-3’ 5 μέτρον ήΔελε 
Δεωρη-υή ύπό τούτης άναγκαίον.


