ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου « για τήν τροποποίηση των διατάξεων
τοΰ Κεφαλαίου Α' τοϋ Ειδικού Μέρους τοϋ Ποινικού Κώ
δικα καί την κατάργηση τοϋ άρθρου 6 τοΰ Ν.774/1978».
Προς τη Βουλή τών 'Ελλήνων

Οί διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου Α' τοϋ Είδικοΰ Μέρους τοϋ
Ποινικοϋ Κώδικα έχουν ανάγκη" τροποποιήσεως για τούς
έξης λόγους :
"
α) Ό πρώτος λόγος είναι τό γεγονός ότι· οί διατάξεις αυ
τές είχαν διατυπωθεί για να προστατεύσουν κυρίως ένα πο
λίτευμα όπου θεμελιώδη σημασία είχε τό πρόσωπο τοΰ μο
νάρχη. Πρότυπο τοϋ άρθρου 134 Π.Κ. είχε άποτελέσει τό
άρθρο 123 τοΰ παλαιοϋ Ποινικοϋ Νόμου, τό περιεχόμενο τοϋ
οποίου απλοποιήθηκε σέ πολλά σημεία, άλλα παρέμεινε προ
σανατολισμένο στην προστασία τοΰ βασιλικού θεσμοϋ. Γι’
αυτό καί άπό τις μορφές αξιόποινης συμπεριφοράς πού άπειλ.οϋσε μέ ποινή τό άρθρο 134 στην αρχική του διατύπωση,
οί περιπτώσεις της παραγρ. 1 στοιχ. Α," στοιχ. Β α καί γ
καί της παραγρ. 2 αφορούσαν τό βασιλιά ώς κέντρο ιδιοτή
των καί λειτουργιών καί μόνο ή περίπτωση Β β της παραγρά
φου 1 άναφερόταν καί άναφέρεται ακόμα αόριστα στο πολί
τευμα της χώρας. Μετά τήν τροποποίησή τοΰ άρθρου 134
άπό τό~ άρθρο 5 τοϋ Ν.ΊΟ/1975 ό όρος-«βασιλεύς» άντικα—
ταστάθηκε μέ τον όρο «Πρόεδρος της Δημοκρατίας» καί
κατά τά λοιπά τό άρθρο αυτό παρέμεινε άμετάβλητο. "Ετσι
καί σήμερα δίνεται ή εντύπωση ότι αντικείμενο προστασίας
είναι κυρίως τό πρόσωπο, οί έξουσίες κλπ. τοϋ Προέδρου
της Δημοκρατίας, καί σέ δεύτερη μοίρα μόνο τό πολίτευμα.
Ωστόσο αυτό δέν είναι ορθό, γιατί πρωταρχικό άντικείμενο
προστασίας πρέπει νά είναι τό πολίτευμα της χώρας καί συνακόλ.ουθα οί έξουσίες κλπ. τοϋ Προέδρου της Δημοκρατίας
άφοΰ αυτές προϋποθέτουν τό πολίτευμα, άπορρέουν άπό αυτό
καί παρέχονται στον Πρόεδρο γιά νά τό ρυθμίζει σωστά.
(Πρβλ. άρθρ. 30 πάρ. 1 έδΤ 1 τοϋ Συντάγματος).
β) 'Ο δεύτερος λόγος τροποποιήσεως τών διατάξεων αυ
τών είναι ότι σ’ αυτές τό πολίτευμα προστατεύεται μέ άόριστη άναφοοά στο «πολίτευμα της χώρας» καί μπορεί νά
δοθεί έτσι ή εντύπωση ότι ό νομοθέτης άποσκοπεΐ νά προ-'
στατεύσει τό όποιοδήποτε πολίτευμα καί όχι ένα ορισμένο
πολίτευμα λόγω της ιδιαίτερης άξίας τήν όποια τοΰ άποδίδει. Άν ό σκοπός τοϋ νόμου ήταν ή προστασία όποιουδήποτε
πολιτεύματος επικρατεί έκάττοτε στη Χώρα, μοναρχικού ή
δημοκρατικού, τυρρανικοΰ ή φιλελεύθερου ή καί κατοχικού
άκόμη άνεξάρτητα άπό τήν ιδιαίτερη άξια τοϋ πολ.ιτευματος
αυτού, τότε έννομο άγαθό πού θά προστατευόταν δέν θά μπο
ρούσε νά είναι άλλο άπό κάποια μορφή κοινωνικής εΊρήνης
πού προφυλάσσεται άπό τάχα πολ.ιτικές άναστατώσεις. Κι*
αυτό γιατί αύτή θά ήταν τό μόνο κοινό χαρακτηριστικό όλων
αυτών τών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους πολιτευμάτων.
Άνεξάρτητα όμως άπό άλλους λόγους γιά τούς όποιους θά
ήταν άπαράδεκτη σήμερα μιά τέτοια εκδοχή, μόνη ή προ
στασία τής κοινωνικής ειρήνης δέ θά δικαιολογούσε ούτε
τήν ονομασία «έσχάτη προδοσία» ούτε τις αυστηρές ποινές
τοϋ άρθρου 134. Γι’ αύτό είναι άναγκαΐος ό ρητός προσδιο
ρισμός τοϋ πολιτεύματος πού προστατεύεται, τό όποιο δέν
μπορεί νά είναι άλλο άπό τό δημοκρατικό πολίτευμα πού
στηρίζεται στή λαϊκή κυριαρχία. 'Η προστασία αύτοΰ τοΰ
πολιτεύματος μέ σαφή ποινική διάταξη επιβάλλεται πλέον
άπό τή ρητή διάταξη τοϋ άρθρου 120 παρ. 3 τοϋ Συντάγμα
τος πού προβλέπει τήν τιμωρία τών σφετεριστών τής λαϊκής
κυριαρχίας. ’Εξάλλου ή άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας άναγνωρίζεται άνέκαθεν σέ όλα τά ελληνικά Συντάγματα άπό
τό Σύνταγμα τής Τροιζήνας τοϋ 1827 καί μετά καί παρά τις
παραβιάσεις της κατά τή διάρκεια τής νεώτερης ιστορίας
μας — ή ίσως καί έξαιτίας αύτών — έχει έδραιωθεί στήν συ
νείδηση τοϋ λαού ώς τό μόνο θεμέλιο τής νομιμότητας μιας
εξουσίας.
γ) Τρίτος λόγος τροποποιήσεως τών διατάξεων περί
έσχάτης προδοσίας είναι οί τραγικές έμπειρίες τοϋ λαοΰ μας
άπό τά τυραννικά καθεστώτα πού γνώρισε κατά τή διάρκεια

τοΰ εικοστού αιώνα. Άν καί μόνο οί ποινικές διατάξεις δέν
άρκοϋν γιά νά άποτρέψουν τήν έπιβολή τέτοιων καθεστώτων,
είναι άπό τήν άλλη μεριά πολύ πιθανό τό ότι ή σοβαρή έλπίδα
ατιμωρησίας που επετρεπαν οί άσάφειες τών παλαιών δια
τάξεων καί ή παρερμηνεία τής άρχής «επανάσταση επικρα
τή σασα δημιουργεί δίκαιον» συντελούσαν στήν εύκολη λήψη
αποφασεως απο τους διάφορους ύποψήφιους δικτάτορες καί
συνεργάτες τους νά έπιβάλ.ουν ή νά διατηρήσουν τήν τυραν
νία τους. Γι’ αύτό επιβάλλεται νά καταστεί σαφές καί νά
τονισθεί στή διάταξη γιά τήν έσχάτη προδοσία ότι τό έγκλημα
υπάρχει καί όταν τελείται «άπό πάνω» δηλαδή καί άπό αυ
τούς πού κατέχουν ήδη νόμιμα τήν κρατική εξουσία ή ένα
μέρος της. ’Επίσης νά καταστεί σαφές ότι όχι μόνο ή κατά
ληψη τής εξουσίας άλλά καί ή διατήρηση ή άσκηση τής παρά
νομα κατακτημένης εξουσίας άποτελεΐ συνέχιση δηλαδή διάρ
κεια τοΰ εγκλήματος τής έσχάτης προδοσίας.
Τέλό'ς‘"στο” πλαίσιο τής άποπροσωποποήσεως τών δια
τάξεων περί έσχάτης προδοσίας ή άπόπειρα θανατώσεως τοΰ
Προέδρου τής Δημοκρατίας πρέπει νά άποχωρισθεί άπό τις
λοιπές άντικειμενικές υποστάσεις τοϋ έγκλήματος αύτοΰ καί
νά καταστεί ιδιώνυμο έγκλημα κατά τοϋ πολιτεύματος. Είδικώτερα :
_ Μέ τό πρώτο άρθρο : ’Αντικαθίσταται ό τίτλ.ος τοϋ Κε~
φαλαίου Α' τοϋ Είδικοΰ Μέρους τοΰ Ποινικοϋ Κώδικα καί
τό όλο Κεφάλ.αιο λαβαίνει τον ευρύτερο τίτλο : «Προσβολές
κατά τοΰ πολιτεύματος καί τής ζωής φορέων πολιτειακών
λειτουργημάτων».
Μέ τό δεύτερο άρθρο : ’Αντικαθίσταται τό άρθρο 134
τοΰ Ποινικού Κώδικα. Μέ τήν προτεινομένη νέα διατύπωση
τοΰ άρθρου 134 Π.Κ. τό όποιο λαβαίνει τόν τίτλ.ο : «έσχάτη
προδοσία» προστατεύεται κατά πρώτο λόγο τό δημοκρατικό
πολίτευμα πού στηρίζεται στή λ.αϊκή κυριαρχία.
Ή ρητή άναφορά στή λαϊκή κυριαρχία δέν άποτελεΐ πλεο
νασμό, άλλά γίνεται έπειδή ό όρος «δημοκρατία» έχει καί
άλλες σημασίες π.χ. τή σημασία τής «μή μοναρχίας» (’Αγ
γλικά : republic, γαλλικά : republique, γερμανικά : Republik, κ.λ.π.).
’Εκτός άπό τό πολίτευμα στό σύνολό του προστατεύονται
ιδιαίτερα καί οί θεμελιώδεις άρχές ή θεσμοί τοϋ πολιτεύ
ματος. Τοΰτο γίνεται γιά νά άποτραπεί ή κατάργηση ή με
ταβολή ενός μόνο θεσμοϋ, π.χ. τοϋ τρόπου άναδείξεως τοΰ
Άρχηγοϋ τοϋ Κράτους μέ τόν ισχυρισμό ότι καί έτσι τό πο
λίτευμα παραμένει δημοκρατικό καί στηρίζεται πάντοτε στή
λαϊκή κυριαρχία.
*Η νέα διάταξη προβλέπει περισσότερα άπό ένα είδη βλά
βης τοΰ πολιτεύματος καί είδικώτερα, τήν κατάλυση, τή
μεταβολή καί τήν άνενεργοποίηση.
Ώς κατάλυση θεωρείται ή πλήρης έξαφάνιση τοϋ δημο
κρατικού πολ.ιτεύματος π.χ. ή περί έλευση τής χώρας σέ μία
κατάσταση άναρχίας ή άπόλυτης τυραννίας.
Ώς μεταβολή χαρακτηρίζεται ή άντικατάσταση τοϋ πο
λιτεύματος μέ ένα άλλο πολίτευμα πού ενδεχόμενα διατηρεί
καί μερικά δημοκρατικά στοιχεία π.χ. διατηρεί τις έκλογές
καταργώντας όμως τό κοινοβουλευτικό σύστημα, τόν πολυ
κομματισμό, τά κυριώτερα θεμελιώδη δικαιώματα κλπ
Τέλος καθιστά άνενεογό τό πολίτευμα ό δράστης όταν γιά
ένα χρονικό διάστημα έπιτυγχάνει νά μήν λειτουργεί, νά μήν
εφαρμόζεται στήν πράξη τό πολίτευμα αύτό, ένώ τυπικά
δέν έχει παύσει νά ισχύει.
Όσον άφορά τούς τρόπους καί τά μέσα προσβολής τοϋ
πολατεύματος προβλέπονται τά άκόλ.ουθα :
α) Όπως καί στήν ΐσχύουσα διάταξη ή έσχάτη προδοσία
είναι έγκλημα έπιχειρήσεως, δηλαδή, τιμωρείται καί ή επί
τευξη τοϋ σκοποΰ τοΰ δράστη καί ή άπόπειρα έπιτεύξεως τού
σκοπού αύτοΰ ώς τελειωμένο έγκλημα. ’Ιδιαίτερη σημασία
άποδίδεται στά μέσα μέ τά όποια έπιχειροΰνται οί πράξεις
έσχάτης προδοσίας. Έκτος άπό τή σωματική βία ή τήν άπεί-
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λή της πού προβλχπεται καί στην ίσχύουσα διάταξη ή νέα
διάταξη (άρθρ. 134 παρ. 1, έδ. α') περΛαμβάνει : αα') Τή
βία καί κατά πραγμάτων π.χ. άνατίναξη κτιρίων, φραγμά
των, εργοστασίων κλπ. αβ') Τήν κατάχρηση τής ιδιότητας
τοϋ οργάνου τοϋ Κράτους. Πρόκειται για την κατ’ έξοχή
μορφή τής έσχάτης προδοσίας πού ένεργεΐται «άπό πάνω»
δηλαδή άπύ τούς ίδιους τούς κρατικούς λειτουργούς πού ήδη
άσκοϋν τήν εξουσία, αγ') Το σφετερισμύ τής ιδιότητας αυ
τής. Καί εδώ χρησιμοποιείται ό κρατικός μηχανισμός για
τήν επίτευξη των σκοπών τής δράσης άλλα ό δράστης δεν
κατέχει τήν έξουσία τήν όποια καταχραται άλλά τή σφετε
ρίζεται πρώτα καί μετάτή χρησιμοποιεί. Ή περίπτωση αυτή
αφορά πρόσωπα πού βρίσκονται κοντά στά κέντρα εξουσίας
π.χ. άνώτατους κρατικούς λειτουργούς πού αναλαμβάνουν
αυθαίρετα ένα άξίωμα πού δεν κατέχουν άκόμη.
fc, β) Πέρα άπό τήν άρχική βλάβη τοϋ δημοκρατικού πολι
τεύματος μέ τούς παραπάνω τρόπους προβλέπεται ώς άξιόποινη καί ή βλάβη τής λαϊκής κυριαρχίας με τή συνεχιζομένη άποστέρησή της άπό τό φυσικό της φορέα, τό λαό (άρθρ.
■ 134 παρ. 1 έδ. β). Μέ σαφή διάταξη ξεκαθαρίζεται πλέον
οτι ή έσχάτη προδοσία είναι έγκλημα διαρκές έτσι ώστε καί
ή συμμετοχή στή διατήρηση τοϋ παράνομου καθεστώτος νά
τιμωρείται όπως καί ή συμμετοχή στήν εγκαθίδρυσή του.
Όπως είναι γνωστό, καί ύπό τό κράτος τής παλαιάς διατάξεως είχε ύποστηριχθεΐ μέ σοβαρά έπΐχειρήματα ή άποψη
ότι ή έσχάτη προδοσία είναι διαρκές έγκλημα. Επειδή όμως
ή 'Ολομέλεια τοϋ Άρείου Πάγου δέχθηκε τήν άντίθετη
άποψη παρίσταται άναγκαία ή λ,ύση τοϋ ζητήματος αύτοϋ
μέ ρητή διάταξη νόμου. Ή σκοπιμότητα μιας τέτοιας ρυθμίσεως είναι προφανής. Μέ αυτήν καθίσταται άπόλυτα
' σαφές ότι ή συνεργασία μέ τυραννικά καθεστώτα είναι πράξη
πού άποδοκιμάζει καί τιμωρεί ό νομοθέτης καί δημιουργοϋνται γενικοπροληπτικά άντικίνητρα σέ όσους θά έμπαιναν
στον πειρασμό μιας τέτοιας συνεργασίας. Τό έπιχείρημα
εξάλλου πού διατυπώθηκε κατά τοϋ διαρκοϋς χαρακτήρα
τής έσχάτης προδοσίας, ότι δηλ,αδή υπάρχει ό κίνδυνος διώξεως άπεριόριστου άριθμοϋ προσώπων, κυρίως δημοσίων
υπάλληλων καί λειτουργών μέ συνέπεια τήν υποστήριξή τους
προς τό παράνομο καθεστώς, άντιμετωπίζεται μέ τή διά
ταξη τής παραγράφου 3 τοϋ νέου άρθρου 134, μέ τή βοήθεια
τής όποιας περιορίζεται ό κύκλ.ος τών διωκομένων προσώπων
σέ έκείνους πού πραγματικά διευκόλ.υναν τις πολ.ιτικές βλ.έψεις τών σφετεριστών τής έξουσίας. Ή έννοια αυτή δέν είναι
νέα άφοϋ υπάρχει ήδη στο άρθρο 144 παρ. 3 όπου προβλ,έπεται ή άνάλ.ογη περίπτωση τής ύποστηρίξεως τών πολιτι
κών βλ.έψεων τοϋ έχθροϋ έπί ελληνικού έδάφους.
γ) Ένώ οί δύο προηγούμενες περιπτώσεις άφοροϋσαν
προσβολές τοϋ πολ.ιτεύματος πού συνιστοϋσαν όλ.ική ή μερική
έξαφάνιση ή παραμερισμό του, στήν παράγραφο 2 τοϋ νέου
άρθρου 134 προβλέπονται περιπτώσεις σοβαρής διαταράξεως
τής όμαλ.ής λειτουργίας τοϋ πολιτεύματος μέσω παρεμποδίσεως ή εξαναγκασμού σημαντικών φορέων κρατικής έξου
σίας νά πράξουν ή νά παραλ,είψουν πράξεις πού άπορρέουν
άπό τήν έξουσία αύτή. Έδώ δέν πρόκειται γιά κατάλ.υση,
μεταβολή ή άδρανοποίηση ή οποία προϋποθέτει κάποια διάρ
κεια, άλλά άρκεϊ ό έξαναγκασμός ή ή παρακώλ.υση νά άφορα
καί μιά μεμονωμένη πράξη, φθάνει νά διαταράσσεται έτσι
σοβαρά ή ομαλή λειτουργία τοϋ πολιτεύματος. Στή διάταξη
αύτή περιλ.αμβάνονται άφενος μεν οί πράξεις τοϋ Εσχύοντος
άρθρου 134 παρ. 1 β α πού αφορούν τον Πρόεδρο τής Δημο
κρατίας καί άφετέρου παρόμοιες πράξεις πού αφορούν άλλ.α
σημαντικά πολ.ιτειακά όργανα. "Ας σημειωθεί ότι ή διάταξη
τοϋ άρθρου 160 Π.Κ. δέν καθιστά περιττή τή νέα ρύθμιση,
γιατί έκεϊ μέν προστατεύεται γενικά ή ομαλή διεξαγωγή συνε
δριάσεων τής Βουλής, ένώ μέ τή νέα διάταξη τοϋ άρθρου
134 προστατεύεται τό ίδιο τό πολ.ίτευμα μεταξύ άλλ.ων καί
άπό τή διατάραξη πού θά προκαλοϋσε ό έξαναγκασμός τής
Βουλής σέ πράξη πού θά παρεμπόδιζε τήν ομαλή λειτουρ
γία του.
Στο άρθρο 160 θά υπαγόταν λ.χ. ή πράξη έκείνου πού μέ
φωνές δέν άφηνει νά διεξαχθεΐ συζήτηση, ένώ στο άρθρο 134

2

—

ή πράξη έκείνου πού μέ άπειλή όπλου έξαναγκάζει τή Βουλή
νά κηρύξει τή λήξη τών έργασιών της ή νά κηρύξει τό στρα
τιωτικό νόμο.
.·
'Η ζωή τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Κράτους δέν είναι στή σύγ
χρονη έποχή τόσο στενά συνδεδεμένη μέ τό πολίτευμα ττς
χώρας, ώστε ή «βασιλ.οκτονία» νά άποτελεϊ μορφή έσχάτης
προδοσίας όπως συμβαίνει στήν ίσχύουσα διάταξη. 'Η από
πειρα θανατώσεως τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Κράτους όταν δέν έντάσσεται στά πλαίσια άλλων πράξεων κατά τοϋ πολιτεύματος, συνιστά προσβολή του διαφορετικής σημασίας άπό τόν
έξαναγκασμό ή τήν παρακώλ.υση τοϋ Προέδρου σχετικά μέ
πράξεις πού πηγάζουν άπό τήν έξουσία του. ’Ακόμη καί στήν
περίπτωση θανατωσεως ή διατάραξη τής λειτουργίας τοϋ·
πολιτεύματος είναι διαφορετική, άφοϋ προβλχπεται άπό τό
Σύνταγμα ό τρόπος προσωρινής άναπληρώσεως καί εκλογής
τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Κράτους (άρθρα 32 καί 34 τοϋ Συντά,γματος). Γι’ αύτό σέ πολλές χώρες μέ δημοκρατικό πολί
τευμα ή προσβολή τής ζωής τοϋ ’Ανώτατου Άρχοντα δέν
τιμωρείται ώς ιδιαίτερο έγκλημα ή όπου τιμωρείται δέν
χαρακτηρίζεται ώς έσχάτη προδοσία.
·°·Γ
Μέ τό τρίτο άρθρο : Προστίθεται νέο άρθρο στόν Π.Κ.
πού λαβαίνει τόν άριθμό 134α καί τίτλο «θεμελιώδεις άρχές
καί θεσμοί τοϋ πολιτεύματος». Γιά νά ctvxt άμεσα γνωστοί.,
σέ κάθε υποψήφιο δράστη οί κυριώτεροι θεσμοί καί άρχές
που προστατεύονται καί γιά νά μήν υπάρχει διαρκώς άνάγκη προσφυγής στό Σύνταγμα καί στή διδασκαλία τοϋ ΔηMnrrinii Λ,... ™ ,,Λ
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τοϋ πολιτεύματος. Ή απαρίθμηση αύτή πάντως είναι ένδεικτική γιά νά διευκολ,υνθεΐ ή προσαρμογή τής διατάξεως πρός
τήν έξελισσόμενη μορφή τοϋ πολιτεύματος. Ή προσφυγή
στις διατάξεις τοϋ Συντάγματος καί στή θεωρία τοϋ Δημοσίου
Δικαίου δέν αποφεύγεται βέβαια άλλά περιορίζεται ή ανα
γκαιότητά της σέ οριακές ή άμφίβολ,ες περιπτώσεις. Άς
σημειωθεί ότι μιά παρόμοια άπαρίθμηση περιέχει καί τό
άρθρο 92 παρ. 2 τοϋ Ποινικού Κώδικα τής 'Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας τής Γερμανίας.
Μέ τό τέταρτο άρθρο : ’Αντικαθίσταται τό άρθρο 135
τοϋ Π.Κ. μέ την έννοια ότι ή άντικατάσταση αύτή άφορα μόνο
τήν άπόδοση τοϋ άρθρου αύτοϋ στή δημοτική γλώσσα.
Μέ τό πέμπτο άρθρο : Προστίθεται νέο άρθρο στόν Π.Κ.
πού λ.αβαίνει τόν άριθμό 135α καί τίτλ.ο «Προσβολ,ές κατά
τής ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων». ΟΙ προ
σβολές κατά τής ζωής τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας έχουν
άπαξία μεγαλύτερη άπό όποιαδήποτε άλλη προσβολή άνθρώπίνης ζωής. Κι’ αύτό γιατί ή προσβολή αύτή δέν άνατρέπει μέν τό ίδιο τό πολ.ίτευμα, άλλά προσβάλλει το κϋρος
τοϋ άνώτατου άξιώματος καί λειτουργήματος τοϋ Κράτους.
’Επίσης συνιστά έμμεσα προσβολή τής Βουλής ώς εκπροσώ
που τής λ.αϊκής βουλ.ήσεως πού έξέλ.εξε τόν ’Αρχηγό τοϋ
Κράτους καί ήδη έξαναγκάζεται νά έκλ.έξει άλλον. Πρέπει
νά σημειωθεί εξάλλου ότι τά πρόσωπα πού κατέχουν τά άνώτατα άξιώματα είναι σέ μεγαλ.ύτερο βαθμό εκτεθειμένα σέ
κίνδυνο προσβολής τής ζωής τους άπ’ ότι οί άλλοι πολίτες.
Εξάλλου οί λ.όγοι αύτοί προστασίας τής ζωής τοϋ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας άφοροϋν καί τόν Πρωθυπουργό καθώς
καί τον Πρόεδρο τής Βουλής. Γιά τούς λόγους αυτούς δια
τυπώθηκε ή νέα αύτή ποινική διάταξη ή όποια άποτελ.εί
ιδιώνυμο έγκλημα πού στρέφεται κατά τής ζωής άλλά καί
κατά τοϋ κύρους τοϋ άξιώματος τοϋ Προέδρου τής Δημο
κρατίας, τοϋ Πρωθυπουργού καθώς καί τοϋ Προέδρου τής
Βουλής.
Μέ το έκτο άρθρο : ’Αντικαθίσταται τό άρθρο 136 τοϋ
Π.Κ. μέ τήν έννοια ότι ή άντικατάσταση αύτή άφορα μόνο
τήν άπόδοση τοϋ άρθρου αύτοϋ στή δημοτική γλ.ώσσα.
Μέ τό έβδομο άρθρο : ’Αντικαθίσταται τό άρθρο 13/ τοϋ
Π.Κ. έτσι ώστε τό άρθρο αύτό πού καθιερώνει περιπτώσεις
έμπρακτης μετάνοιας στην έσχάτη προδοσία νά προσαρμό-
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ζεται στο νέο περιεχόμενο των διατάξεων των άρθρων 134
και 135α.
Μέ τό όγδοο άρθρο : Προστίθεται νέο άρθρο στον Π.Κ.
—ού λαβαίνει τον αριθμό 137α καί τίτλο «Δυσφήμηση ή εξύ
βριση τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος». 'Η διάταξη αύτή,
πού είναι επιβεβλημένη για την προστασία τοϋ δημοκρατικού
πολιτεύματος, καλύπτει τις σοβαρότερες περιπτώσεις περιυβρίσεως αρχής για τις όποιες κανείς δεν έχει διατυπώσει
επιφυλάξεις ώς προς τό αξιόποινο.
Μέ τό ένατο άρθρο : Καταργεϊται ή διάταξη τοϋ άρθρου 6
τοϋ Ν.774/1978 «περί καταστολής της τρομοκρατίας καί
προστασίας τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος» ώς περιττή,
γιατί καλύπτεται άπό τις νέες διατάξεις των άρθρων 134
καί 135α τοϋ Π.Κ. "Ας σημειωθεί ότι ή διάταξη αύτή είχε
τεθεί σέ ένα κατά βάση άσχετο πρός την προστασία τοϋ πο
λιτεύματος νομοθέτημα.
Μέ τό δέκατο άρθρο : 'Ορίζεται ή έναρξη τής ισχύος αύτοϋ τοϋ νομοθετήματος.
Άθήναι, 22 Σεπτεμβρίου 19S2
'Ο 'Υπουργός Δικαιοσύνης
Γ.Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
•

Άρθρον 6.
1. "Οστις μετ’ άλλου συνωμοτεί ή αποπειράται όπως διά
παρανόμων πράξεων βίας καταλύση ή μεταβάλη τό Δημο
κρατικόν πολίτευμα τής χώρας ή θεμελιώδεις θεσμούς αύτοϋ
τιμωρείται δΓ ισοβίου καθείρξεως ή καθείρξεως τουλάχι
στον δέκα έτών.
2. Αί προπαρασκευαστικά! ένέργειαι τών έν τή προηγουμένη παραγράφω πράξεων τιμωρούνται διά φυλακίσεως του
λάχιστον εξ μηνών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ Η ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ '
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο πρώτο.

Ποινικός Κώδικας
ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Έσχάτη προδοσία
-

Άρθρον 134.

1. Τιμωρούνται διά τής ποινής τής ισοβίου καθείρξεως ή
τής πρόσκαιρου καθείρξεως : Α') Ό αποπειρώμενος ν’ άποστερήση δΓ οίουδήποτε τρόπου τον Βασιλέα (1) ή τον άσκοϋντα την βασιλικήν έξουσίαν της έκ τοϋ Συντάγματος ε
ξουσίας αύτοϋ. Β') 'Ο διά βίας σωματικής ή δΓ απειλών
τοιαύτης αποπειρώμενος : α') νά παρακωλύση τινα έξ αύτών
άπό τής άσκήσεως τής έκ τοϋ Συντάγματος έξουσίας αύτοϋ
ή νά έξαναγκάση εις έπιχείρησιν πράξεως άπορρεούσης έκ
τής έξουσίας ταύτης β') νά μεταβάλη τό πολίτευμα τοϋ κρά
τους (2) ή γ') νά μεταβάλη την νόμιμον τής διαδοχής τοϋ
θρόνου τάξιν. 2. 'Ο αποπειρώμενος την θανάτωσιν τοϋ Βασιλέως ή τοϋ άσκοϋντος την βασιλικήν έξουσίαν τιμωρείται
μέ θάνατον ή μέ ισόβιον κάθειρξιν.
Άρθρον 135.
1. "Οστις δημοσία ή διά διαδόσεως έγγράφων, εικόνων ή
παραστάσεων έκ προθέσεως προκαλεΐ ή προσπαθεί νά διεγείρη άλλους είς έπιχείρησιν τίνος των έν άρθρω 134 πρά
ξεων, τιμωρείται διά καθείρξεως. — 2. Όστιςσυνωμοτεΐ
μετ’ άλλου, όπως προβώσιν είς έκτέλεσιν τίνος των έν άρθρω
134 πράξεων ή προπαρασκευάζει ‘ την έκτέλεσιν τινός των
πράξεων τούτων διά συνεννοήσεων μετά ξένης τινός κυβερνήσεως, τιμωρείται διά καθείρξεως.—3. Πάσα άλλη έκ
προθέσεως προπαρασκευαστική ένέργεια τινός των έν άρθρω
134 πράξεων τιμωρείται μέ φυλάκισιν τουλάχιστον τριών
μηνών. — 4. Συνωμοσία υπάρχει, όταν δύο ή πλείονες συναποφασίσωσι περί πράξεως έσχάτης προδοσίας ή συνυποχρεωθώσι μετ’ άλλήλων πρός ταύτην.
"Αρθρον 136.
Είς τάς περιπτώσεις τοϋ άρθρου 135 δύναται τό δικαστήριον, πρός τή ποινή τής φυλακίσεως νά έττιβάλη καί άποστέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρ. 61), τοϋ δέ
καταδικασθέντος άλλοδαστοϋ νά διατάξη καί την έκ τοϋ κρά
τους άπέλασιν (άρθρ. 74).
.

Νόμος 774/1978

Για την τροποτοίητη τών διατάξεων τοϋ κεφαλαίου Α' τοϋ
Ειδικού Μέρους τοϋ Ποινικού Κώδικα καί την κατάσγηση
--.-τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 774/1978.-----------
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Άρθρον 137.
Είς τάς περιπτώσεις τών άρθρ. 134 καί 135 άν ό πράττων
παρεκώλυσεν οικεία βουλήσει τό διά τής πράξεως έπιδιωκομενον αποτέλεσμα, άπαλλάσσεται πάσης ποινής.

1. "Ιδετε καί άρθρ. 5 Νόμου 10/1975
2. "Ιδετε καί άρθρ. 6 Νόμου 774/1978 «περί καταστολής
τής τρομοκρατίας καί προστασίας τοϋ Δημοκρατικού Πο
λιτεύματος».

Ό τίτλος τοϋ Κεφαλαίου Α' τοϋ Ειδικού Μέρους τοϋ Ποι
νικού Κώδικα άντικαθίσταται ώς έξης: «Προσβολές κατά
τοϋ πολιτεύματος καί τής ζωής φορέων πολιτειακών λειτουρ
γημάτων».
Άρθρο δεύτερο.
Τό άρθρο 134 τοϋ Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ώς
εξής: «Άρθρο 134. Έσχατη Προδοσία. 1. Τιμωρείται μέ
την ποινή τής ισόβιας κάθειρξης: α) όποιος μέ δία ή μέ
ιάπειλή δίας ή μέ κατάχρηση τής ιδιότητάς του ώς οργάνου
τοϋ κράτους ή μέ σφετερισμό μιας τέτοιας ιδιότητάς επιχειρεί
νά καταλ.ύσει, νά μεταδάλει ή νά καταστήσει ανενεργό διαρ
κώς ή προσκαίρως τό δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται
στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς τοϋ πο
λιτεύματος χυτού, β) 'Οποιος ασκεί τήν εξουσία ποό ό ίδιος
ή ό άλλος κατέλαβε μέ τά μέσα που άναφέρονται στο στοι
χείο α', σφετεριζόμενος τή λαϊκή κυριαρχία μέχρι νά άποκατασταθεί ή νόμιμη εξουσία.
2. Μέ πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών τιμω
ρείται όποιος μέ τά μέσα ποό άναφέρονται στήν παράγραφο 1
στοιχείο α' επιχειρεί νά αποστερήσει ή νά παρακωλύσει τον
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας ή τον αναπληρωτή του, τή Βου
λή, τήν Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό άπό τήν ενάσκηση
έξουσίας ποό τους παρέχει τό Σύνταγμα ή νά τους εξαναγκά
σει νά έκτελέσουν ή νά παραλείπουν πράξεις ποό απορρέουν
άπό τήν εξουσία αύτή σέ τρόπο ώστε νά μπορεί νά διαταραχθεί
σοβαρά ή ομαλή λειτουργία τοϋ πολιτεύματος.
3. Δέν τιμωρούνται σάν συμμέτοχοι στις πράξεις τής παρα
γράφου 1 στοιχείο β' δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, οι
όποιο: άσκησα’; τά καθήκοντα τους όσο χρόνο 51ήρχεσε ό σφετερισμός τής λαϊκής κυριαρχίας καί ή παράνομη κατάλυση,
μεταβολή ή αδράνεια τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος, εφοσον
ή άσκηση τών καθηκόντων αύτών ήταν αναγκαία για τή συνέ
χιση της λειτουργίας τοϋ κράτους καί δέν έγινε μέ σκοπό νά
διευκολύνει τή διατήρηση τής εξουσίας άπό τούς σφετεριστές
της».
Άρθρο τρίτο.
Μετά τό άρθρο 134 τοϋ Ποινικού Κώδικα προστίθεται
νέο άρθρο πού λαμβάνει τον αριθμό 134α καί τό οποίο εχει
ώς εξής: «Άρθρο 134α. Θεμελιώδεις άρχές καί θεσμοί τοϋ
πολιτεύματος. Ώς θεμελιώδεις άρχές καί θεσμοί τοϋ πολι
τεύματος θεωρούνται ιδίως: α') Ή ανάδειξη μέ εκλογή τοϋ
’Αρχηγού τοϋ Κράτους, β') τό δικαίωμα τοϋ λαού να εκλέγει
τή βουλή σέ γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές
ψηφοφορίες μέσα στά συνταγματικά χρονικά πλαίσια, γ') το

