
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚπΗΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις διατάήεων τού Ποινικοί 
Κώδικα, τού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τού Κώδικα, 
-ερ! δικηγόρων, σύσταση ειδικών ν ομ οπ α ρ α σκευ α σ τΐίεών ε
πιτροπών καί ρύθμιση θεμάτων τής Δικαιοσύνης».

ΙΙοόζ rij Βον/.Ι) κυν ’Κλ/.ν,ν<·)ν 

Γενικά.
Το προτεινόμενο τχέδιο νόμον, αποβλέπει στο να ιερατεύ

σει μερικές από τις πιό επείγουσες ανάγκες στο χώρο τής Δι
καιοσύνης. Οι ανάγκες αυτές ανάγονται στο πεδίο ΐής ποινι
κής νομοθεσίας. ουσιαστικής καί Οικονομικής, στον τρόπο 
άσκησης τής δικηγορίας καί γενικότερα τής συγκρότησης τού 
δικηγορικού σώματος και τέλος σέ διάφορα ειδικότερα δέματα, 
όπως προπαντός στην σύσταση 'νομοπαρασκευαστικών επιτρο
πών για τήν αναμόρφωση μεγάλων κλάδων τής νομοθεσίας 
αρμοδιότητας τού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με βάση τους 
στόχους αύτοΰς το περιεχόμενο τού προτεινόμενου νομοσχέδιου 
διαιρείται σέ τέσσερα κεφάλαια. Για τ'ις διατάσεις τών κεφα
λαίων αύτών παρατηρούνται ειδικότερα τά έξης:

Α. Κεφάλαιο ΓΓρώτο: Τροποποίηση διατάσεων τού Ποινι
κού Κώδικα, τού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων 
ποινικών διατάσεων. Τό κεφάλαιο αύτό άποτελεΓται άπό έπτά 
νομικές ενότητες:

α, Μέ τήν-πρώτη ενότητα αναμορφώνεται-το κεφάλαιο A 
τού ειδικού μέρους τού Ποινικού Κώδικα, πού αφορά τήν έσχά- 
τη προδοσία.

6. Μέ τήν δεύτερη ενότητα, καταργείτα: ό X. 774/78 
«περί καταστολής τής τρομοκρατίας καί προστασίας τού δη
μοκρατικού πολιτεύματος» καί έπεκτείνεται τό αντικείμενο τού 
άρ-Spου 187 Π.Κ. πού αφορά τό έγκλημα τής σύστασης συμ
μορίας.\ ^ , . . ·

γ. Μέ τήν τρίτη ενότητα εκσυγχρονίζεται, στις νέες συνθή- 
κες, τό πλέγμα τών διατάξεων τού άρθρου 167 καί 315 Α 
τού Π.Κ. πού αφορούν τά εγκλήματα τής αντίστασης κατά 
τής αρχής καί τών διακεκριμένων σωματικών δ λ ατών κατά 
υπαλλήλων. . . ... . ..

δ. Μέ τήν τέταρτη ενότητα αναμορφώνονται οί διατάξεις 
πού αφορούν τήν περιύβριση άρχής. .... ' ·. - -

ε. Μέ τψ πέμπτη ένότητα καταιργείται ό Ν. 4.000/50 
«περί τεντυμποϊσμού», εΐσάγονται στον Π.Κ. νέες διατάξεις 
καί συμπληρώνονται ορισμένες άλλες.

στ. Μέ τήν έκτη ένότητα, αναμορφώνεται τό κεφάλαιο 
Ιθ τού ειδικού μέρους τού Ποινικού Κώδικα πού άφορά τά 
εγκλήματα κατά τών ήθών καί προσαρμόζεται ανάλογα ή δια
δικασία δίωξης καί εκδίκασης τού εγκλήματος τού βιασμού.

ζ. Μέ τήν έβδομη ένότητα τροποποιούνται οί διατάξεις 
«περί ασέμνων» τού Ν. 5060/31 «περί τύπου προσβολών τής 
τιμής έν γένει καί άλλων σχετικών διατάξεων».

Είδικώτερα: ·
Αα). Ως πρός τήν πρώτη ένότητα (άρθρα 1 έως 9 τού 

σχεδίου νόμου). Πρέπει ευθύς έξ άρχής νά παρατηρηθεί ότι · 
μέ τήν προτεινόμενη βαθειά αναμόρφωση τού κεφαλα!ου Α' 
τού ειδικού μέρους τού Ποινικού Κώδικα, πού άφορά τήν έσχά- 
τη προδοσία, δέν καταργείτα·. καμιά άπό τις ίσχύουσες διατά
ξεις τής παρ. 1 τού άρθρου 134 Π.Κ. Έτσι, καμιά άπό τις 
μέχρι τώρα, μέ τις διατάξεις χυτές, ποινικά κολάσιμες περι
πτώσεις δέν αποβάλλει τον αξιόποινο χαρατήρα της. Μέ τήν 
προτεινόμενη ρύθμιση δέν περιορίζεται δηλαδή ούτε στο ελά
χιστο τό αξιόποινο τών πράξεων πού συνιστούν έσχάτη προδο
σία. ‘Αντίθετα μάλιστα ό κύκλος τών αξιοποίνων πράξεων 
διευρύνεται. Γιατί ή διάταξη τής παρ. 1 τού άρθρου 134 Π. 
Κ. δέν καταργείτα:. αλλά συμπληρώνεται γιά νά καλύψει, 
όπως αναπτύσσεται στή συνέχεια, καί άλλες μορφές συμπερι
φοράς πού στρέφονται κατά τού δημοκρατικού πολιτεύματος 
τής χώρας. Μ’ αύτό τό νομοσχέδιο παρέχεται επομένως ευρύ
τερη /καί αποτελεσματικότερη προστασία στο δημοκρατικό μας 
πολίτευμα. Αυτή είναι άλλωστε καί ή RATIO, ό θεμελιακός

δη/.αδή νομοθετικός λόγος τού προτεινόμενου νομοσχέδιου. Α
ναλυτικότερα παρατηρούνται τά ακόλουθα: Οί διατάξεις τού 
Κεφαλαίου Α' τού Ειδικού Μέρους τού Ποινικού Κώδικα 
έχουν ανάγκη τροποποιήσεως γιά τους εξής λόγους:

1. Ό πρώτος λόγος είναι τό γεγονός ότι οί διατάξεις αυ
τές είχαν διατυπωθεί γιά νά προστατεύσουν κυρίως ένα πολί
τευμα όπου θεμελιώδη σημασία είχε τό πρόσωπο τού μονάρχη. 
Πρότυπο τού άρθρου 134 Π.Κ. είχε άποτελέσει τό άρθρο 
1-3 τού παλαιού Ποινικού Νόμου, το περιεχομένου τού όποιου 
απλοποιήθηκε σέ πολλά σημεία, άλλά παρέμεινε προσανατο
λισμένο στήν προστασία τού βασιλικού θεσμού. Γι’ αύτό καί 
από τις μορφές άξιόποινης συμπεριφοράς πούαπο τις μορφές απιοποινης συμπεριφοράς που απειλούσε με ποι
νή τό άρθρο 134 στήν αρχική, προ τού 1975 διατύπωσή του. 
οί περιπτώσεις τής παραγρ. 1 ττοιχ. Α.στοιχ.Βα καί γ καί 
τής παραγρ. 2 αφορούσαν τό βασιλιά ώς κέντρο ιδιοτήτων 
καί λειτουργιών καί μόνο ή περίπτωση Β6 τής παραγράφου 
1 άναφερόταν στό πολίτευμα τής χώρας. Μετά τήν τροποποίη- 
ση τού άρθρου 134 άπό τό άρθρο 5 τού Ν. 10/1975 ό όρος 
«βασιλεύς» άντικαταστάθηκε μέ τόν όρο «Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας» καί κατά τά λοιπά τό άρθρο αύτό παρέμεινε αμε
τάβλητο. Έτσι καί σήμερα δίνεται ή εντύπωση οτι αντικεί
μενο προστασίας είναι κυρίως τό πρόσωπο, οι εξουσίες κλπ. 
τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, καί σέ δεύτερη μοίρα μόνο 
τό πολίτευμα. 'Ωστόσο αύτό δέν είναι ορθό, γιατί τό κύριο 
αντικείμενο προστασίας πρέπει νά είναι τό πολίτευμα τής χώ
ρας. Οί εξουσίες κλπ. τού Προέδρου τής Δημοκρατίας απορ
ρέουν άπό αύτό καί παρέχονται στον Πρόεδρο γιά νά τό ρυθμί
ζει σωστά. (Πρδλ. άρθρ. 30 παρ. 1 έδ. 1 τού Συντάγματος), 
γι’ αύτό καί ή προσβολή τους άποτελεί διατάραξη τής ομαλής 
λειτουργίας τού πολιτεύματος.

2. Ό δεύτερος λόγος πού επιβάλλει τή συμπλήρωση τών 
διατάξεων αυτών είναι ότι σ’ αύτές τό πολίτευαα προστατεύε
ται μέ αόριστη άναφορά στό «πολίτευμα τής χώρας» καί μπο
ρεί νά δοθεί έτσι ή εντύπωση ότι δ νομοθέτης άποσ/.οπεί νά 
προστατεύσει τό όποιοδήποτε πολίτευμα καί όχι ένα ορισμένο 
πολίτευμα λέγω τής ιδιαίτερης άξίας τήν όποια τού άποδίδει.

Άν ό σκοπός τού νόμου ήτα; ή προστασία οποιοσδήποτε 
πολιτεύματος πού επικρατεί έκάστοτε στή Χώρα, μοναρχικού ή 
δημοκρατικού, τυραννικού ή φιλελεύθερου ή r/.αί κατοχικού
οποομη. χνεηαρτητα άπό την ιδιαίτερη αςάξια τού πολιτεύμα
τος αύτού. τό έννομο αγαθό πού θά προστατευόταν δέν θά 
•μπορούσε νά είναι άλλο άπό κάποια μορφή κοινωνικής ειρή
νης πού προφυλάσσετα: άπό πολιτικές αναστατώσεις. Κι αύι- 
τό γιατί αύτή θά ήταν τό μόνο κοινό χαρακτηριστικό όλων 
αύτών τών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους πολιτευμάτων. 
Ανεξάρτητα όμως άπό άλλους λόγους γιά τούς όποιους θά 
ήταν απαράδεκτη σήμερα μ·.ά τέτοια εκδοχή, μόνο ή προστα
σία τής κοινωνικής ειρήνης δέ θά δικαιολογούσε ούτε .τήν 
ονομασία «έσχάτη προδοσία» ούτε τις αυστηρές ποινές τού 
άρθρου 134. Γι’ αύτό είναι αναγκαία ή νέα διάταξη τής 
παρ. 2 τού άρθρου 13-4 όταν γίνεται ό ρητός προσδιορισμός 
τού πολιτεύμ2"ος -ού προστατεύεται καί τό όποιο δέν μπορεί 
νά είναι άλλο άπό τό δημοκρατικό πολίτευμα πού στηρίζεται 
στή λαϊκή κυριαρχία. Ή προστασία αυτού τού πολιτεύματος 
μέ σαφή ποινική διάταξη επιβάλλεται πλέον άπό τή ρητή 
διάταξη τού άρθρου 120 παρ. 3 τού Συντάγματος πού προ
βλέπει τήν τιμωρία τών σφετεριστών τής λαϊκής κυριαρ
χίας. ’Εξάλλου ή άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας αναγνωρίζε
ται ανέκαθεν σέ όλα τά έλληνσκά Συντάγματα άπό τό Σύν- 
τα-Μα τής Τροιζήνας τού 1827 καί μετά καί παρά τις παρα
βιάσεις της κατά τή διάρκεια τής νεώτερης ιστορίας 
μας — ή ίσως καί έξαιτίας αύτών — έχει εδραιωθεί στήν 
συνείδηση τού λαού ώς τό μόνο θεμέλιο τής νομιμότητας 
μιας εξουσίας.

3. Τρίτος λόγος γιά τή συμπλήρωση τών διατάξεων πε
ρί έσχάτης προδοσίας είναι οί τραγικές έμπειρίες τού λαού 
μας άπό τά τυραννικά καθεστώτα πού γνώρισε κατά τή διάρ
κεια τού εικοστού αίώνα. "Αν καί μόνο οί ποινικές διατάξεις 
δεν άρκοΰν γιά νά άποτρέψουν τήν επιβολή τέτοιων καθε
στώτων, είναι άπό τήν άλλη μεριά πολύ πιθανό, ότι ή σοβά-
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ρή ελπίδα ατιμωρησίας πού έπέτρεπαν ο! ασάφειες τών πα
λαιών διατάξεων καί ή παρερμηνεία τής αρχής «επανάστα
ση έπικρατήσχσα δημιουργέI δίκαιον» συντελούσαν στήν εύκο
λη λήψη άποφάσεως βτττο τούς διάφορους υποψηφίους δικτά
τορες καί συνεργάτες -τους να επιβάλουν ή νά διατηρήσουν 
τήν τυραννία τους. Γι’ αύτό επιβάλλεται νά καταστεί σά
ρες καί νά τονισθεί στήν διάταξη γιά την έσ-χάτη προδοσία 
ότι τό έγκλημα υπάρχει καί όταν τελείται «από πάνω» δη
λαδή -καί άπο αυτούς που κατέχουν ήδη νόμιμα τήν κρατική 
εξουσία ή ένα μέρος της. ’Επίσης νά καταστεί σαφές ότι όχι 
μόνο ή κατάληψη τής εξουσίας άλλά καί ή διατήρηση ή 
άσκηση τής παράνομα κεκτημένης έξουσίας αποτελεί συνέ
χιση δηλαδή διάρκεια τοΰ εγκλήματος τής «αχάτης προδοσίας.

4. Τέλος στο πλαίσιο τής διεύρυνσης τοΰ αντικειμένου τών 
διατάξεων περί έσχάτης προδοσίας ή απόπειρα -Soνατώσεως 
τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας πρέπει νά άποχωρ’.σθεϊ από 
τις λοιπές αντικειμενικές υποστάσεις τοΰ εγκλήματος αΰτοΰ 
καί νά καταστεί ιδιώνυμο έγκλημα κατά τοΰ πολιτεύματος, 
μαζί μέ την απόπειρα θανατώσεως άλλων φορέων άνωτάτων 
πολιτειακών λειτουργημάτων, >

’Αναλυτικότερα: , .
Μέ τό άρθρο 1: Αντικαθίσταται ό τίτλος τοΰ Α' κεφα

λαίου τοΰ είδικοΰ μέρους τοΰ Ποινικοΰ Κώδικα σέ «προσβο
λές τοΰ πολιτεύματος» γιά νά καλυφθεί άπό συστηματική 
πλευρά μέ ακρίβεια τό αντικείμενο προστασίας τών άρθρων 
134 έως 137α, όπως διαμορφώνονται μέ τις προτεινόμενες 
αλλαγές. Ό τίτλος «έσχάτη προδοσία» παραμένει ώς υπό
τιτλος τοΰ άρθρου 134 στο όποιο καί άναφέρεται.

Μέ τό άρθρο 2 παρ. 2: Γίνεται μία αναγκαία προσαρμο- .· 
γή τοΰ άρθρου 134 Π.Κ. που απορρέει άπό την κατάργηση 
τοΰ θεσμοΰ τής βασιλείας καί έτσι, καί τής κληρονομικής' 
διαδοχής. ·" ή ‘

Μέ.: τό άρθρο 2 παρ. 3:' Προστίθεται δεύτερη παράγρα
φος στο άρθρο 134 Π.Κ. Μέ την ουσιαστική αύτή προσθή
κη, προστατεύεται' κατά πρώτο λόγο τό δημοκρατικό πολί
τευμα που στηρίζεται στή λαϊκή κυριαρχία. ■

Ή ρητή άναφορά στή λαϊκή κυριαρχία δέν άποτε/νεί πλεο
νασμό. άλλά γίνεται επειδή ό όρος «δημοκρατία» έχει καί 
άλλες σημασίες π.χ. τή σημασία τής «μή μοναρχίας» (’Αγ
γλικά; REPUBLIC, γαλλικά: REPUBLIQUE, -εσαανι- 
κά: REPUBLIK; κλπ.).

Έκ.τός άπο τό πολίτευμα στο σύνολό του προστατεύονται 
ιδιαίτερα καί ο! θεμελιώδεις άρχές ή θεσμοί τοΰ πολίτευμα- · 
τος. Τοΰτο γίνεται γιά νά άποτραπεϊ ή κατάργηση ή μετα
βολή ένός μόνο θετμοΰ π.χ. τοΰ τρόπου άναδείξεως τοΰ ’Αρ
χηγού τοΰ Κράτους μέ τόν ισχυρισμό ότι καί έτσι τό πολί
τευμα παραμένει δημοκρατικό καί στηρίζεται πάντοτε στή 
λαϊκή κυριαρχία.

Ή νέα διάταξη προβλέπει περισσότερα άπό ένα είδη δλά- 
βης τοΰ πολιτεήιατος καί εΐδικώτερα, τήν κατάλυση, τήν 
αλλοίωση καί τήν άνενεργοποίηση.

Ως κατάλυση θεωρείται ή πλήρης εξαφάνιση ταυ δημο- 
κρατικοΰ πολιτεύματος π.χ. ή περιέλευση τής χώρας σέ μιά 
κατάσταση αναρχίας ή απόλυτης τυραννίας.

Ως άλλοιωση χαρακτηρίζεται ή άντικ.ατάσταση τοΰ πο
λιτεύματος με ένα άλλο πολίτευμα πού ενδεχόμενα διατηρεί 
καί μερικά δημοκρατικά στοιχεία π.χ. διατηρεί τις εκλογές, 
καταργώντας όμως τό κοινοβουλευτικό σύστημα τόν πολυ
κομματισμό. τά κυριώτερα θεμελιώδη δικαιώματα κ.λ.π.

Τέλος καθιστά ανενεργό τό πολίτευμα ό δράστης, όταν γιά 
ενα χρονικό διάστημα έπιτυγχάνει νά μήν λειτουργεί, νά μην 
εφαρμόζεται στήν πράξη τό πολίτευμα αυτό, ένώ τυπικά δέν 
έχει παύσει νά ισχύει.

"Οσον άφορά τους τρόπους καί τά μέσα προσβολής τοΰ πο
λιτεύματος προΐλέπονται τά άκόλουθα:

α) "Οπως καί στήν ίσχύουσα διάταξη ή έσχάτη προδοσία 
είναι έγκλημα έπιχειρήσεως, δηλαδή τιμωρείται καί ή επί
τευξη τοΰ σκοπού τοΰ δράστη καί ή άπόπειρα έπιτεύξεως τού

σκοποΰ αΰτοΰ ώς τελειωμένο έγκλημα. Ιδιαίτερη σημασία" 
αποδίδεται στά μέσα μέ τά οποία έπιχειροϋνται οι πράξεις 
έσχάτης προδοσίας. ’Εκτός άπό τή σωματική ί'.α ή τήν απει
λή της που προβλέπεται καί στήν πρώτη παράγραφο, ή δεύ
τερη παράγραφος περιλαμβάνει: αα’) Τή βία καί κατά πρα
γμάτων π.χ. άνατίναξη κτιρίων, φραγμάτων εργοστασίων κ. 
λ.π. βδ') Τήν κατάχρηση τής ιδιότητας τοΰ ’Οργάνου τοΰ 
Κράτους. Πρόκειται γιά τήν κατ’ έξοχή μορφή τής έσχά
της προδοσίας που ένεργείται «άπό πάνω» δηλαδή άπό τούς 
ίδιους τους κρατικούς λειτουργούς πού ήδη άσκοΰν τήν εξου
σία. γγ') Τό σφετερισμό τής ιδιότητας αυτής. Καί έδώ χρη
σιμοποιείται ό κρατικός μηχανισμός γιά τήν επίτευξη τών' 
σκοπών τοΰ δράστη, άλλά αυτός δέν κατέχει ήδη τήν εξου
σία τήν όποια κ.αταχράται άλλά τή σφετερίζεται πρώτα καί 
μετά τή χρησιμοποιεί. Ή περίπτωση αύτή άφορά πρόσωπα 
ποό βρίσκονται κοντά στά κέντρα έξουσίας π.χ. ανώτατους 
κρατικούς λειτουργούς πού αναλαμβάνουν αυθαίρετα ένα αξί
ωμα πού δέν κατέχουν ακόμη.

6) Πέρα άπό τήν αρχική βλάβη τοΰ δημοκρατικού πολι-, 
τεύματος μέ τους παραπάνω τρόπους προβλέπεται ώς αξιό
ποινη καί ή βλάβη τής λαϊκής κυριαρχίας μέ τή συνεχιζό
μενη άποστέρησή της άπό τό φυσικό της φορέα, τό λαό. Μέ ' 
σαφή διάταξη (έδ. γ τής παρ. 2) ξεκαθαρίζεται πλέον ότι 
ή έσχάτη προδοσία είναι έγκλημα διαρκές έτσι ώστε κυαί ή ’ 
συμμετοχή στή διατήρηση τοΰ παράνομου καθεστώτος νά τι
μωρείται όπως και ή συμμετοχή στήν εγκαθίδρυσή του. "Οπως 
είναι γνωστό, καί υπό τό κ,ράτσς τής παλαιάς ίιατάξεως εί
χε ύποστηριχθεί μέ σοβαρά επιχειρήματα ή άποψη ότι ή έσχά-. 
τη προδοσία είναι διαρκ.ές έγκλημα. Επειδή όμως ή 'Ολο
μέλεια τοΰ Άρείου Πάγου δέχθηκε τήν αντίθετη άποψη πα- 
ρίσταται άναγκαία ή λύση τοΰ ζητήματος αΰτοΰ αέ τή ρητή 
διάταξη νόμου. Ή σκοπιμότητα μιάς τέτοιας ρυθμίσεως είναι 
προφανής. Μέ αύτήν καθίσταται απόλυτα σαφές ότι ή συνερ
γασία μέ τυραννικά καθεστώτα είναι ή πράξη· πού άποδοκιμά- 
ζει καί τιμωρεί ό ναμοθετης καί δημιουργοΰνται γενικοπρολη- ’ 
πτικά αντικίνητρα μέ όσους θά έμπαιναν στον πειρασμό μιάς · 
τέτοιας συνεργασίας. γ _ \·~

γ) ’Ενώ οί δύο προηγούμενες περιπτώσεις αφορούσαν προ
σβολές τοΰ πολιτεύματος πού συνιστοΰσαν ολική ή μερική 
εξαφάνιση ή παραμερισμό του, στήν παράγραφο 2 έδ. 6 τοΰ 
άρθρου 134 προβλέπονται επίσης περιπτώσεις διαταράξεως 
τής ομαλής λειτουργίας τοΰ πολιτεύματος μέσω παρεμποδί- 
σεως ή έξχναγκασμοΰ σημαντικών φορέων κρατικής εξου
σίας νά πράξουν ή νά παραλείψουν πράξεις πού απορρέουν 
άπό τήν έξουσία αύτή. Έδώ δέν πρόκειται γιά κατάλυση, 
μεταβολή ή άδρανοποίηση ή όποια προϋποθέτει κάποια διάρ*- 
κεια, άλλά αρκεί ό εξαναγκασμός ή ή παρακώλυση να άσορά 
καί μιά μεμονωμένη πράξη, φτάνει νά διατασάσσετα: έτσι 
ή ομαλή λειτουργία τοΰ πολιτεύματος. Στή διάταξη αύτή 
περιλαμβάνονται οι πράξεις αού άφοροΰν σημαντικά πολιτεια
κά όργανα, άλλά άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας. "Ας 
σημειωθεί ότι ή διάταξη τοΰ άρθρου 100 Π.Κ. δέν καθιστά 
περιττή τή νέα ρύθμιση, γιατί έκεϊ μέν προστατεύεται γε
νικά ή ομαλή διεξαγωγή συνεδριάσεων τής Βουλής, ένώ με 
τή διάταξη τοΰ άρθρου 134 προστατεύεται τό ίδιο τό πολί
τευμα μεταξύ άλλων καί άπό τή διατάραξη πού θά προκαλοΰ- 
σε ό εξαναγκασμός τής Βουλής σέ πράξη που θά παρεμπό
διζε τήν ομαλή λειτουργία του.

Στο άρθρο 60 θά ύπαγόνταν λ.χ. ή πράξη εκείνου πού μέ 
φωνές δέν θά άφηνε; νά διεξαχθεί συζήτηση, ένώ στο άρθρο 
134 ή πράξη εκείνου πού μέ τήν απειλή τών όπλων εξαναγ
κάζει τή Βουλή νά κηρύξει τή λήξη τών εργασιών τη; ή 
νά κηρύξει τό στρατιωτικό νόμο.

δί Ή ζωή τού ’Αρχηγού τοΰ Κράτους δέν είναι στή σύγ
χρονη εποχή τόσο στενά συνδεδεμένη μέ τό πολίτευμα τής 
χώρας., ώστε ή «βασιλοκτονία» νά αποτελεί μορφή έσχατης 
προδοσίας όπως συμβαίνει στήν ίσχύουσα διάταξη. Ή από
πειρα θανατώσεως τού ‘Αρχηγού τοΰ Κράτους Ιζτι δέν εν
τάσσεται στά πλαίσια άλλων πράξεων κατά τοΰ πολιτεύμα
τος. συνιστά προσβολή του. διαφορετικής σημασίας όμως ά-
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πό τόν έξχ/χγκασμό ή την nap ακώλυτη τού Προώρου σχε- 
-τικά με πρ άξ::; τον πηγάζουν ~άπό την έξουσία τον. /Ακόμη 
καί στην περίπτωση δανάτωσης ή διατάραξη τής' λειτουρ
γίας τον πολιτεύματος είναι διαφορετική, άρον προδλέτον- 
:r. άχό τό Σύ/ταγμα ο: τρόποι προσωρινής χναπλήρωσης καί 
εκλογής τον Αρχηγού τον Κράτους (άρδ-ρα 32 καί 34 τον 
Συντάγματος . “Ας σηιειωδεί ότ: γι’ αύτό σε πολλές χώρες 
μέ δημοκρατικό πολίτευμα ή προσβολή τής ζωής Ανώτατου 
Αρχοντα δέν τιμωρείται ώς ιδιαίτερο έγκλημα ή όπου τιμω

ρείται οέν χαρακτηρίζεται ώς έσχάτη προδοσία. Γ:ά τούς λό
γους αυτούς κρίδηκε σκόπιμος ό αποχωρισμός των περιπτώ
σεων απόπειρας δανάτωσης τον Αρχηγού τού Κράτους άπό 
τό άρ-δρο 134 τον Ποινικοί Κώδικα καί ή χ/αγωγή του σε 
ιδιαίτερο έγκλημα.

Με το άρ-δρο 3: Προστίδ-εται νέο άρ-δρο στον Π.Κ. τού 
λαβαίνει τό> άριδμό 134α καί τίτλο «-δεμελιώδεις άρχές καί 
δεσμοί τον πολιτεύματος». Γιά να είναι άμεσα γνωστοί σέ 
κανε υποψήφιο δράστη οί κυριώτεροι δεσμοί καί άρχές τού 
προστατεύονται καί γ:ά να μην υπάρχει ο: αρκώ ς άνάγκη 
προσφυγής στό Σύνταγμα καί στή διδασκαλία τον Δημοσίου 
Δίκαιου προκειμένου νά έξακριβωδεϊ το:οί είναι οί -δεσμοί 
καί ο! άρχές αυτές κρίδηκε σκόπιμη ή τροσ-δήκη μιας νέας 
διαταξεως τον άπαριδμεί τις κνρ'.ώτερες άρχές καί -δεσμούς 
τον τολίτευματος. Ή άπαρίδμητη αΰτή πάντως είνα: ενδει
κτική γιά νά -διευκολυνδεϊ ή προσ αρμογή' τής^ διατάξεως 
τρ:ς τήν εξελισσόμενη μορφή τού πολιτεύματος. Ή προσφυ- 
γή στις διατάσεις τού Συντάγματος καί στη -3-εωρέα τού Δη
μοσίου Δ-.καίου δεν αποφεύγεται βέβαια άλλα χεριορίζετχι ή 
αναγκαιότητά της σε οριακές ή αμφίβολες μόνο περιπτώσεις. 
Άς σηαειωδεί ότι μία παρόμοια άχαρί-δμηση χερ'.έχει καί τό 
άρ-δρο 92 χαρ. 2 τον Ποινικού Κώδικα τής 'Ομοσπονδιακής 
Δτγυ.οκρατιας τής Γερμανίας.

Μέ το άρ-δρο 4: Προστί-δετα: νέα άρ-δρο στον Ποινικό 
Κώδικα πού λαό αίνε: τον άριδμό 134α καί μέ τό οποίο πε
ριορίζεται ό κύκλος τών διωκομένων προσώπων σέ εκείνους 
χού πραγματικά διευκόλυναν τις χολιτί/.ές βλέψεις των σφε
τεριστών τής έξουσίας. Ή έννο'.α αύτή δεν είναι νέα άφοϋ ύ- 
χά.ρχε: ήδη στό άρ-δρο 144, χαρ. 3 Π.Κ. όχου χροβλέχε- 
τα: ή ανάλογη περίπτωση τής ϋχοστηρίσεως τών πολιτικών 
βλεψεων τον έχ-δροΰ έχΐ ελληνικού εδάφους. . ·.

Μέ τόν τρόπο αντό καταχίχτε! τό επιχείρημα χού ίιατυ- 
χώδτ,κε κατά τού διαρκούς χαρακτήρα τής έσχατης προ
δοσίας. οτ: δηλαδή υπάρχει ό κίνδυνος διώξεως απεριορίστου 
άρ-ι-δμοΰ χροτώχων. κυρίως δημοσίων υπαλλήλων καί λειτουρ- 
γών μέ συνέχεια νά έξω-δούνται τά χρόσωχα αύτά σέ υποστή
ριξη τού χαρ άνομου κα-δεστώτος.

κρατίας. τον Πρω-δυχουργον κα-δώς καί τον Προέδρου τής 
Βουλής.

Μέ τό άρ-δρο 7: 'Αντικα-δίσταται τό άρ-δρο 136 τού Π υΚ. 
γ:ά νά έναρμονισ-δεί ή γλωσσική τον μορφή μέ τις ύχό- 
λο:χες διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου χύτου χού είναι διατυχωμέ- 
■-.; στή δημοτική γλώσσα.

Με το άρ-δρο 8: Άντικαδίσταται τό άρ-δρο 137 τον Π.Κ. 
έτσι ώστε τό άρ-δρο αύτό χού κα-διερώνε: περιπτώσεις έμ-
πρ ακτής Άετά'/ο'.α; ττήν 5 ττρ 0-C;οτία νά προσαρμόζεται
στο νεο -zp:r/£j.zv c τών οιατάτ £(i>V τών άρθρων 134 καί
135α.

.Μέ τό αρν-ρο· 9: Π ροτ*Γΐ'^εται νεο ο στον Π.Κ. πού
λαβαίνει τον ά: t'Sai 137α •χαί τίίτλο «Δυσφήμηση ή έξύίρι-
ση τον δημοκρατικοί χολιτεύματος». Ή διάταξη οτύτή, είναι 
επιβεβλημένη γ·:ά τήν προστασία τον δημοκρατικού χολιτενμα- 
τος. Καλύπτει τις σοβαρότερες χεριχτώσε:ς χερ:ϋβρίσεως 
τού δημοκρατικού χολιτεύματος ή έκδεια.σμοϋ χρώσεων έσχά- 
της προδοσίας χού δέν καλύπτονται άχ' τά άρδρα 134, 181 
καί 185 τον Ποινικού Κώδικα.

Αβ) Ώς χρός τή δεύτερη ενότητα (άρ-δρα 10 καί 11 τοϋ 
σχεδίου νόμου).

Ή κατάργηση τού Ν. 774/78 είναι άτόλυτ;: επιβεβλη
μένη για τούς εξής νομικούς καί ούσ-.αστικούς λόγους.

1. Οί διατάξεις τοϋ Π.Κ. καί ορισμένοι ειδικοί ποινικοί 
νόμο: είναι έχαρκείς για τήν προστασία τής κοινωνικής ολό
τητας καί τού δημοκρατικού πολιτεύματος άχό τήν «τρομο
κρατική» δραστηριότητα χού προέρχεται άχό πολιτικές ομά
δες ή εγκληματικές συμμορίες. Ή παράλληλη ισχύς ειδι
κού ποινικού νόμου πού καλύπτει τό ίσιο ή παρεμφερές αντι
κείμενο είναι, άχό νομική καί ουσιαστική άποψη περιττή. Δη
μιουργεί χλη-δώρα ερμηνευτικών προβλημάτων, -δέματα νο
μικού χαρακτηρισμού, συρροή (φαινομένη) ποινικών διατά
ξεων, κα-δώς καί δ :κ ο νομικές περιπλοκές κατά τόν προδικα- 
στικό έλεγχο τής κατηγορίας καί κατά τήν άσκηση ev2ί- 
κ.ων μέσων. 'Απλή καί μόνο άντιπαραβολή τών ουσιαστικών 
διατάξεων τοϋ 774, μέ ορισμένες διατάξεις τού ειδικού μέ
ρους τού Π.Κ. χεί-δει γιά τή; άκρίβεια τών παραπάνω πα
ρατηρήσεων. Συγκεκριμένα:

Ια). Τό άρ-δρο 1 καί 2 τού Ν. 774/78 επικαλύπτεται άχό 
τό σύστηαα τών διατάξεων τών άο-δρων 186, 188. 190. 192. 
195. 290. 291, 292, 293, 270. 272 κλπ.στίς περιπτώσεις 
τετελεσμένου εγκλήματος καί άχό τό άρ-δρο 187 σέ κά-δε 
άλλη περίπτωση.

1β). Τό άρ-δρο 3 επικαλύπτεται άχό τό άρ·δ;ο 231 καί 
232. . ϊ:..’.

. .Μέ τό άρ-δρο 5: Άντικα-δίσταται τό άρ-δρο 135 τοϋ Π.Κ. 
γιά νά εναρμονιστεί ή γλωσσική του μορφή με τις ύπό- 
/.οιπες διατάξεις τού Κεφαλαίου χύτου χού είναι διατυπωμέ
νες στη οημοτικη γΛωσσα.

Μέ τό άρ-δρο 6: Προστί-δεται νέο άρ-δρο στο-/ Π.Κ. χού 
λαβαίν-;·. τόν άρι-δμό 135α καί τίτλο «Προσβολές κατά τής 
ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων». Οί προσβολές, 
κατά τής ζωής τού Προέδρου τής Δημοκρατίας έχουν απα
ξία μεγαλύτερη άπό όποιαδήποτε άλλη προσβολή άν-δρώχ;- 
νης ζωής. Κι’ αύτό γιατί ή προσβολή χύτη δέν ανατρέπει μεν 
τό Ιδιο τό πολίτευμα, όπως άναφέρ-δηκε, αλλά προσβάλλει τό 
κύρος τού ανώτατου αξιώματος καί λειτουργήματος τού Κρά
τους. Επίσης συνιστά έμμεσα προσβολή τής Βουλής ώς εκ
προσώπου τής λαϊκής βουλή σε ως πού εξέλεξε τόν ’Αρχηγό 
τοϋ Κράτους καί ήδη έξαναγκάζεται νά εκλέξει άλλον. Πρέ
πει νά σημειω-δεί εξάλλου ότι τά πρόσωπα πού κατέχουν τά 
ανώτατα αξιώματα είνα: σέ μεγαλύτερο βαδμό έκτε-δε ιμέ.Χ 
σε κίνδυνο προσβολής τής ζωής τους απ' ότ: οί άλλοι πολί
τες. Εξάλλου οί λόγο: αυτοί προστασίας τής ζωής τού Προ
έδρου τής Δημοκρατίας Αφορούν καί τόν Π ρω-δυπουργό κα- 
δώς και τόν Πρόεδρο τής Βου/.ής. Γιά τούς λόγους αυτούς 
διατυχώ-δηκε ή νέα χύτη ποινική διάταξη ή όποια άχοτελεί 
ιδιώνυμο έγκλημα χού στρέφεται κατά τής ζωής άλλα καί 
κατά τού κύρους τοϋ αξιώματος τού Προέδρου τής Δημο-

1γ). Τό άρ-δρο 4 επικαλύπτεται άχό τό άρ-δρο 135 έδ. 6 
τού Π.Κ. Οί επικαλύψεις αυτές δείχνουν κα-δαρά ότι ή πα
ράλληλη ισχύς τού Ν. 774/78 δέν πρόσδεσε τίποτε στό ίσχϋον 
ποινικο δίκαιο, τό όχοίο είχε ήδη προβλέψε: εξαντλητικά 
τήν άξιόπο-.νη συμπεριφορά πού ήδελε νά πλήξει ό νομοδέ- 
της τού Ν. 774/78. Εξάλλου ή σημαντική έπαύξηση τών 
ποινών χού πρόβλεχε ήταν άδικαιολόγητη όχου πρόκειται 
γιά άχλές προπαρασκευαστικές πράξεις.

2. Τό δεύτερο νομικό πρόβλημα τού Ν. 774.Ή8 είναι ή 
άοριστία τής έννοιας τής «τρομοκρατίας» καί τών συναφών 
όρων, τρομοκράτηση, τρομοκρατική ομάδα, τρομοκρατική 
δράση κλχ.

Παρά τις προσπά-δειες πού έχουν καταβληδεί διεδνώς 
δέν έχει γίνε: ώς τώρα δυνατό νά προσδιορισ-δεί μέ σχετική 
έστω άκρίβεια τό νοηματικό περιεχόμενο αύτής τής έννοιας, 
συνεπώς καί ή ειδοποιός της διαφορά πού όριοδετεί τή σχε
τική εγκληματική συμπεριφορά κ-αι τή-; καδιστά αυτοτελές, 
όρισμένο και λογικά περιχαρακωμένο εγκληματικό φαινόμε
νο. Έτσι μπορεί κανείς νά παρατηρήσει ότ: κάδε κοινωνικό 
φαινόμενο πού ενέχει τό στοιχείο τοϋ κινδύνου καί τής απει
λής νά διαπράττονται βαριά εγκλήματα μέ κάποια αυξημένη 
συχνότητα μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς τρομοκρατία κλπ... 
άφοΰ δημιουργεί στό κοινωνικό σύνολο έντονο τό. συναίσ-δημα< 
τής''άνασφάλειας τής δυσπιστίας στήν άποτελεσματικότητα
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τής προστασίας τής κρατικής εςουσιας και έτσι τι τρομο
κρατεί. Χαρακτηριστικό τής άκαταλληλότητας τών ορών 
αυτών ν’ αποτελόσουν στοιχεία προσδιοριστικά τή; έννοιας 
εγκλημάτων είναι καί το γεγονός. ότ: ούτε ή Ευρωπαϊκή 
Σύυ.βαση ττού αφορά ειδικά στή δικαστική συνδρομή μεταξΰ 
των ευρωπαϊκών χωρών, ούτε ή νέα ποινική διάταξη τής 
παρ. 1 29α του προστέθηκε στο γερμανικό Π.Κ. χρησιμο
ποιούν τον όρο στο κείμενό τους, αλλά μόνο στόν τίτλο τους. 
Επομένως οΐ σχετικές διατάξεις ενέχουν μιά τέτοια άορι- 
στία -ου καθιστά πολΰ αμφίβολη τή συνταγματικότητα τους 
εν όψη τής ο:στάσεως το5 άρθρου 7 παράγρ. 1 τού Συντάγμα
τος. . :

3. Με τό άρθρο 7 τού Ν. 774 σε συνδυασμό με τά άρ
θρα 11 καί 12 τοϋ Ν. 969/79 δημιουργείτα: ένα ε!δ:κό 
δικονομικό σύστημα σύντομης έκϊίκασης των άϊικ.ημάτων 
τοΰ νόμου αύτοΰ. Κύρια στοιχεία τοΰ συστήματος είναι ή 
άτταγόρευση άσκησης τοΰ ενδίκου μέσου τής έφεσης στον κα
τηγορούμενο (στον Εισαγγελέα όμως έπιτρέπεταιί κα; ή 
κατάρ-'ηση τής ενδιάμεσης διαδικασίας των δικαστικών 
συμβουλίων. Τό αίτημα βέβαια συντόμευσης τής όιάρκε’.ζς 
τής ποινικής ϊίχης, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν πρόκειται γ;ά 
αδικήματα σου πλήττουν τό δημοκρατικό πολίτευμα. είνα; 
πολΰ σοβαρό. Αποτελεί ές’ άλλου κα; διεθνή ΰποχρέωση τής 
Ελλάδας σου απορρέει άσό τήν Ευρωπαϊκή σύμβαση προ- 
στασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ή συντόμευση όμως 
τής σο:ν:χής διαδικασίας πρέπει νά είναι γενικό μέτρο για 
όλα τά εγκλήματα κα; δέν σρέσε: πάντως νά εκτείνεται
στην άσκηση των ενδίκων μέσων σου άποτελοΰν αναφαίρετο 
ίικαίωμα τοΰ κατηγορούμενου καί μέσο τής εννομης τάξης 
γιά τήν διόρθωση τυχόν σφαλμάτων τής πρωτοβάθμιας ει
καστικής κρίσης. Για τους λόγους αύτους κριθηκε σκόσ·- 
μη ή κατάργηση των σαρασάνω ειδικών οικονομικών διατά
ξεων. '' , ■ “ ■"
,·ΐ 4. Πρέπει τέλος νά σημειωθεί ότι με τον Ν. 774/78 
άσειλοΰνται σοινές δυσανάλογα αυστηρές. Ποινές σου κα
ταλύουν κάθε έννοια νομικής καί ουσιαστικής σχέσης ανά
μεσα στήν βαρύτητα τής πράξης καί τό όθος τής άσειλού- 
μενης σοινής. Ή ϊυσαναλογία αυτή είναι σρόσθετος λόγος 
για τήν κατάργηση τοΰ νόμου 774/78 έσειόή πρεκαλε: άνε- 
σιεικεις διακρίσεις εις βάρος τών κατηγορουμένων καί έσει-. 
δή καθιστά σέ πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστες τις δια
τάσεις του.

5. Γιά τήν σληρέστερη όμως σροστασία τοΰ δημοκρατι- 
κοΰ πολιτεύματος σου στο έξης θά εξασφαλίζεται κυρίως 
μέ τις αναμορφωμένες διατάξεις τοΰ κεφαλαίου Λ τοΰ εί- 
δικοΰ μέρους τοΰ Π.Κ.. κρίθηκε σκόσιμη ή σσο'θήκη τρί- 
της παραγράφου στο άρθρο 187 τοΰ Π.Κ. Με ττν πασά-
γραφο αϋτή ενσωματώνεται στό σύστηνα τής ποινική; θω 
ρακισης τής λαίκ.ής κυριαρχίας το μόνο ουσιαστικό ένασο 
αενον κενό. σου άφηνε; ή κατάργηση τοΰ Ν. 774/78. Πρό

τήν έπαύξηση τοΰ άξιοσοίνου τών διακεκριμένων σωματικών 
βλαβών" κατά ΰκαλλήλων και στις σοβαρότερες σεριστώσεις 
τής βαρείας καί τής θανατηφόρου σωματικής βλάβης β) 
σρός τήν διευκόλυνση τών δικαστηρίων, νά εφαρμόζουν τήν 
διάταξη τοΰ άρθρου 167 Π.Κ. καί στις σιό ελαφρές πρά
ξεις σου στοιχειοθετοΰν το αδίκημα τής «ά^τίστασης κατά 
τής άρχής». Άναλυτικώτερα·

Μέ τό άρθρο 12 τοΰ -ροτεινόμενου σχέδιο·.'--νόμου τιμω
ρείται σέ βαθμό κακουργήματος (κάθειρξη μέχρι 10 ετών) 
ή πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης κατά υπαλλήλου εί
τε κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων τους είτε γιά λόγους 
σχετικούς μ’ αύτά. ’Επίσης αυξάνεται τό ύψος τής άπειλού- 
μενης -οινής στήν σερίστωση θανατηφόρου σωματικής βλά
βης κατά ΰσαλλήλου σέ κάθειρξη τουλάχιστον ί Ο ετών, χω
ρίς εξάρτηση τής άσειλούμενης σοινής άσό τόν βαθυό τοΰ 
δόλου τοΰ ύσαιτίου ή τήν κατεύθυνση τοΰ δόλου του. Μέ σρο- 
σθήκη δεύτερης σαραγράφου δασλάσσεται ώ; ΰσοχρεωτική 
γιά τό δικαστήριο έσιβαρυντική σερίσταση. στά π) αίσια τοΰ 
άρθρου 79 σαρ. 1 έί. (α) καί (δ), ή σίόκληση (όσοιαεδή- 
σοτε) σο>ματικής βλάβης κατά αστυνομικού όσγάνου κατά τήν 
εκτέλεση τής ΰσηρεσίας του. Ό νομικός λόγος τής αύστη- 
ροσοίησης τών σαρασάνω διατάξεων είναι ή ανάγκη μεγαλύ
τερης προστασίας τών σροσώσων σοΰ τάχτηκαν άσό τήν πολι
τεία νά_ διαφυλάσσουν τά έννομα αγαθά τών πολιτών ή νά 
έκτελοΰν τις άσοφάσεις τών δικαστηρίων, εκτιθέμενοι κατά 
τήν ΰσηρεσία τους σέ σσουδαίο σροσωσικό κίνδυνο.

Μέ τό άρθρο 13 τοΰ σχεδίου άφαιρείται άσό τό άρθρο 
167 Π.Κ., ή απαγόρευση μετατροπής σέ χρηματική ή ανα
στολής τής στερητικής τής ελευθερίας σοινής. Μέ :ήν έπέμ- 
βαση αυτή, όσο καί αν φαίνεται σαράδοξο, αΰστη; οποιείται 
τό άρθρο 167 Π.Κ. Αυτό συμβαίνει γιά τον ακόλουθο λόγος. 
Ή μετατροσή τής φυλάκισης σέ χρηματική σοινή καί ή άνα- 
στολή της έσιτρέσεται σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ γενι
κού μέρους τοΰ Ποινικού Κώδικα μόνο όταν ή σοινή σοΰ έσι-■ 
βάλλεται άσό τό σοινικό δικαστήριο είναι φυλάκιση μέχοί 
ενός έτους. Στήν σερίστωση μάλιστα τής αναστολής επιβάλ
λεται ή έλλειψη ΰσοτροσής, σράγμα σοΰ στήν σράξη άπο- 
δεικνύεται άσό τό «λευκό» σοινικό μητρώο τοΰ κατηγορουμέ
νου. Ή μικρότερη δυνατή σοινή σοΰ μποοεί νά επιβληθεί στον 
ΰσαίτιο παράβασης τοΰ άρθρου 167 σασ. ! είναι φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους. Αΰτό σημαίνει ότ: τό δκαστήσιο γιά 
νά επιβάλλει φυλάκιση κατώτερη τοΰ έτους οφείλε: νά ανα
γνωρίσει τήν συνδρομή έλαφρυντικών σε;ιστάσεων. Στις πε- 
σιστώσεις αΰτές καί ιδιαίτερα όταν ή «αντίσταση» δέν είναι 
έντονη σέ κοινωνική άσαξία ή όταν λχ.. συντρέχουν περιπτώ
σεις τών έδαρίων β.γ.δ. τής δεύτερης παραγράφου τοΰ άρθρου 
84 Π.Κ.. τά δικαστήρια διστάζοντας νά επιβάλλουν άμετά- 
τρεπτη ποινή καί μή έχοντας ευχέρεια αναστολής της προ
τιμούν νά άπαλάσσουν «λόγω αμφιβολιών» τόν κατηγορούμε
νο. Μέ τήν κατάργηση τών απαγορεύσεων αΰτών δίνεται ή 
εΰχέρεια στά δικαστήρια νά έπιβάλλουν ποινές κα: στις ορια
κές αΰτές περιπτώσεις. Ή απαγόρευση μετατροπή; έξ’ άλλου

απαιτουμενη αττ τή σύγχρονη σραγματικόττ,τα, ποινική προ 
7iZT;fw -θμοκ.οατικοΰ πολιτεύματος καί τής πολιτε.ια>-

εςουσιας.
Αγ) Ως προς τήν τρίτη ενότητα (άρθρα 12 καί 13 τοΰ 

σχεδίου νόμου).
Τά ποόσ, ,* ..ροσφατα κρούσματα ένοπλης βίας κατά αστυνομικών

οργάνων τήν ώρα ποΰ ασκούσαν τά καθήκοντα τους, έπανέ-
<Τ—0 rrr>rvr\j rr. λ-, , _ί ·

«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάσεων τοΰ Ποι- 
νικ.οΰ Κωοικος τοΰ Κωδικός Ποινικής Δικονομίας καί άλ
λων τινών διατάξεων». Ή τροποποίηση ποΰ επέρχεται στις 
διατάξεις αΰτές κινείται π?ός διττή κατεύθυνση α) πρός

πρόσθετο όπλο, έναντίον τοΰ δράστη. Μέ το ίδιο πνεύμα οΐ 
άπαγορεύσεις αΰτές διαγράφονται και απο το άρθρο οί5Α. 

αδί Ως πρός τή.ν τέταστη ενότητα (άρθρα 14 καί 15 τοΰ
σχεδίου νόμου).

Ή τετασττ. ένότστα τοΰ προτεινόμενου σχεδίου — νόμου 
άποτελεί ριζική ά^α·αόρφωση τής ποινικής υπόστασης του 
έγ/.λήχατος τής περιύβρισης αρχής.

1. Ε:"άγεται ένα σύστημα δύο άλληλένθετων διατάξεων 
(I 81 καί 363α'ι ποΰ ϋπτ,ιετεί δύο τκοπούς: Ό πρώτο^ σκο
πό; είναι ή προστασία τοΰ κύρους τής άρχής όταν ό δράστη; 
τό θίγει χωρίς αναφορά στον προσωπικέ της φορέα η περιύ
βριζε·. ή καταστρέφει εμβλήματα ή σύμβολα τής κυριαρχίας 
τοΰ κράτους. Ό δεύτερος σκοπός είναι ή προστασία τών προ
σωπικών φορέων τή; αρχές, άπό προσβολές τής τιμής τους, 
κατά τήν ενάσκηση τοΰ λειτουργήματος τη; ή γιά λόγους
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σχετικούς μ αύτό. Η προστασία τών προσωπικών φορέων τής 
άρχής ϊιαμορφώνετα: σέ θετική κατεύθυνση. με τη ρητή θέ
σπιση είίικού έγκληματος προσβολής τής τιμής. Διαμορφώ
νεται όμως και περιοριστικά μέ τον άποκλεισμτ τών περιπτώ
σεων καταχρηστικής υποβολής μηνύσεως ά.-τό πολιτικά ευαί
σθητους ή φανατικούς πολίτες πού έρχονται ώς αύτόκλιτο: 
προστάτες. όταν ό φορέας τού ενσαρκώνει την αρχή προσω
πικές ή λειτουργικός) ϊέν θεωρεί οτε θίγεται ή ϊέν έπιθυ- 
μεί γ:ά όποιοϊήποτε λόγο την. ποινική ϊίωξη τού υβριστή.

2. Ή ίσχύουσα ϊιάταξη τού άρθρου 18! Π.Κ. όέν ίιαθέ- 
τε: την αναγκαία εύλυγισία γιά να καλύψει τις Ουσιαστικές 
ϊιαφορές τού αναφύονται στην το:ότητα καί την άπαξία τών 
ϊιαφορων τρότων περιύβρισης. Στην ο'άτατη αύτή σωρεύον- 
τα: όταν.τα τόσο ή άπρέσωπη περιύβριση αρχής όσο καί ή 
προσβολή τών φορέων της καί μάλιστα ανεξάρτητα άτύ τήν 
ϊική τους συμπεριφορά. Έτσι. εύκολα ·μ.τορεί νά χαρακτηρι- 
ττεί ώς περιύβριση ακόμα καί ή νόμιμη καί ό άτιμη κοιτική. 
αφού ό κατηγορούμενος όέν μπορεί νά άποϊείξει τήν άλήθ: α 
τών ίσχυςισμών του ή νά έπικαλεσθεί ϊικαιολογηαένα συμφέ
ροντα τού νά καθιστούν θεμιτή τήν τροσίολή καί ό «θγόμε- 
νος» μτορεί τά-^τα νά ένϊύετα: τον μανϊύα «άρχής» καί νά 
ϊιευκολύνετα; στήν κάλυψη τυχόν αυθαιρεσίας. κραόαίνοντας 
τήν ποινική-απειλή γιά νά-άπθσείσ«~τήν-άνετ'.θύμητηγώ - 
αύτόν κριτική.

3. Συγχρόνως ή γενίκευση τοϋ κανόνα τής αύτετάγγελτης 
■ ϊίωξης προσελκύει τούς κακόπιστους νά λύνουν με μηνύσεις
«γιά περιύβριση άρχής» τις τολ'.Τ'.κές τους ϊιαφορές ή κα
λόπιστα νά ϋποκαθιστοϋν τον ((θίγόμενο» τού είτε ϊέν θέλε: 
τήν ϊίωξη είτε ϊέν τήν θεωρεί σκόπιμη.

4. ’Ακόμα ή ίσχύουσα ϊιάταξη ίιαφοροπο-ιεί ώς τρός τό 
ύψος τής απειλούμενης ποινής τήν περιύβριση άρχής ατό 
την περιύβριση συμβόλων. Ή 3:αφοροτοίηση αύτή ϊέν ϊικαιο- 
λογείτα: άτό κανόναν νομικό ή ουσιαστικό λόγο. Ή το:ν-/.ή 
άπαξία καί τών ϊύο μορφών τερτύβρισης είναι ή ΐϊtat καί 
γ:’ αύτό τό ίί:ο τλαίσιο τοινής τοέτε: νά ύπάρχει καί στις* * tC'JO.

5. Μ:ά σημαντική άϊυναμία τής ίσχύουσας ϊιάταξης τοϋ 
άρθρου 181 είναι ή ϊιευρυνση τής έκτασης τοϋ άίικήματος 
τής περιύβρισης αργής καί σέ πράξεις έλάσσονος ή καί μη- 
ϊαμ'.νής αταξίας. Ή ασήμαντη λο:ϊωρία. τό σκληρό χιοϋ- 
uop. ή «κουβέντα» του είναι ανάμεσα στήν ΰβρ*. καί τήν κρι
τική. τό «ξέσπασαα» κάτοιου του θεωρεί ότι άϊικεΐται έαπ!- 
ττουν τάντα καί άϊιάκριτα στήν ίσχύουσα ϊιάταξη. άνεξά'-

. τητα άτ'τόν βαθμό απαξίας ή τήν έντασή του. 1 Η ϊ-.ευρημέ- 
νη όμως σύλληψη τής ύτόστασης τοϋ άϊικήματος αΰτοϋ. μτο
ρεί νά όϊηγήσε: σέ άστυνότμευση τοϋ τολιτικοϋ φρονήματος. 
Γι’ αύτό τό λόγο άταιτείτα: ή συστολή τοϋ έϊάφους έφαομο- 
Τή; τής ίσχύουσας ϊιάταξης μόνο στις σοβαρές περιπτώσεις 
ότου ή ΰίρις ένϊέχεται νά έχε: ώς συνέπεια τον κλονισμό τοϋ 
κύρους «αυθεντίας» τής άρχής.

6. Γιά τούς ταρατάνω λόγους κρίθηκε άναγκαία ή τρο- 
τοτοιηση τοϋ άρθρου 181 τοϋ Π.Κ. καί ή ένταξη στο κεφά
λαιο ΚΑ τοϋ Ποινικού Κώϊικα νέου άρθρου μέ αριθμό 303α.

Άν αλυτικώτερ α:

Μέ τό άρθρο 14: Τροτοτοιείται ώς έξής τό άρθοο 181 
τοϋ Π.Κ. α) ένοτοιοϋντα: σέ ένα ΰταλλακτικώς μικτό άϊίκημα 
οι αντικειμενικές υποστάσεις τών εγκλημάτων τών ίύο πα
ραγραφών τοϋ άρθρου 181 καί παίρνουν τον ενιαίο τίτλο 
«Περιύβριση άογής καί συμβόλων», ί) Περιορίζεται ή 
αντικειμενική υπόσταση τοϋ άϊικήματος μέ τήν προσθήκη 
ίύο ρητρών σοβαρότητας τής ττράξης: I) Ή πρώτη ρήτρα.

σροτο σου μτορεί να κλονίσει τό κύρος τής άρχής». Συγχοό- 
νως ϊιατηροϋντα: τά πρόσθετα τοϋ ϊόλου ύποκειοιενικά στοι- 
χεια. «τής έκϊήλωσης μίσους ή περιφρόνησης» γιά τήν στοι- 
χειοθετηση τ:ΰ άϊίκου τής περιύβρισης εμβλήματοςαή. συμ
βόλου τής κυριαρχίας τοϋ κράτους, γ) ’Απειλείται ομοιόμορ

φα γιά όλες τις περιπτώσεις τό !ϊ:ο πλαίσιο ποινής (φυλά
κιση μέχρι 2 χρόνια), ϊ) Τέλος πρέπει νά σημειωθεί ότι μέ 
τήν τροποποίηση αυτή ϊέν θίγεται τό άρθρο 53 παρ. 2 τοϋ 
Α.Ν. 590/77 πού απονέμει τήν προστασία τού άρθρου 18! 
καί στήν εκκλησιαστική άρχή.

Μέ τό άρθρο 15: Προστίθεται στό κεφάλαιο ΚΑ' τού 
Ποινικού Κώϊικα άρθρο μέ αριθμό 303Α μέ τό όποιο θε
σπίζεται ώς είίικό άίίκημα «κατά τής τιμής», ή προσβολή
τής τιμής ϊημοσίου λειτουργού ή ύπαλλήλου. Ό λόγος 
ίικαιολογεί τήν έπαύξηση τού αξιοποίνου και τήν άναγνώρι- 

άπαξίας τών προσβολών τής τιμής ϋπαλλή-ση αύ-οϊΰ
λων είναι ότι ή «τιμή» τοϋ ϊημοσίου λειτουργού ένώ ασκεί τό 
λειτούργημά τευ ή γιά λόγους σχετικούς μ" αύτό. άποτε/.εί 
καί προέκταση τού κύρους τής υπηρεσίας του. Γι' αύτό τό λό
γο ή προσβολή τής τιμής ύπαλλήλου συρρέει κατ’ ίϊέα μέ τήν 
προσβολή τής κρατικής οντότητας, ώς φορέα «κύρους». Πρό
κειται γιά μιά άξιόποινη πράξη πού βρίσκεται στό ένϊιάμεσο 
τής εξύβρισης, τής απλής ίυσφήμησης καί τής συκοφαντικής

τής περιύβρισης άρχής αφετεοου.ουσφημησης αφενός και 
Μέ τήν ένταξη τού άρθρου αΰτοϋ καλύπτεται τό κενό π;ύ 
αφήνεται, άπό τον αποχωρισμό τών περιπτώσεων αυτών άπό 
τήν ϊιάταξη. τού άρθρου 181. Τό άρθρο 363Α ϊιαρθρών-ται 
σέ ϊύο παραγράφους. Ή πρώτη παράγραφος περιλομίάνε' 
τήν αντικειμενική υπόσταση τοϋ έγκλήματος καί τό ύψος τών
απειλούμενων ποινών. Ή ϊεύτερη ■εντάσσει ρητά το αάρθρο
ττην συστηματική των εγικυ.γμιατων κατα της τιμής, με την 
πρόβλεψη άνάλογης εφαρμογής τών άρθρων 366, 367. 368 
καί 369 τοϋ Π.Κ.

Αμιτό σημαίνει κυρίως τά έξής; α) ’Απαλλάσσεται ό υπαί
τιος άν άπείείξει ότι τό γεγονός που ϊιέίωσε είναι αληθινό, 
έκτος άν ανάγεται στήν σφαίρα τοϋ οικογενειακού ή ϊϊιωτι- 
κοϋ βίου τοϋ θίγόμενου (366 παρ. 1). β) ’Αναστέλλεται ή 
ποινική ϊίωξη άν τό γεγονός πού ϊιέϊωσε ό Ψπαίτ'.ος είναι 
αξιόποινη πράξη γιά τήν όποια άσκήθηκε ϊίωξη (366 παρ. 
2). γ) Δέν είναι άοικη ^ράξη «ο! ϊυσμενεΐς κρίσεις» πού 
περιέχονται σέ έγγραφ>ο ϊημόσιας άρχής στον κύκλο τών κα
θηκόντων της και στις άλλες θεμιτές προσβολές τής τιμής 
(367). ϊ) Ή πράξη ϊιώκετα: κατ’ έγκληση· ή έγκληση 
υποβάλλεται είτε άπό τόν παθόντα είτε άπό τήν προίστααένη 
του άρχή (368). Μέ τήν εφαρμογή τών ϊιατάξεων Χυτών, 
εξασφαλίζεται ή προστασία τοϋ ϊημοσίου λειτουργού άλλα 
νέτα; ή ευχέρεια νά άντιταχτοϋν άπό τόν κατηγορούμενο επι
χειρήματα ούσίας γιά τήν υπεράσπισή του άπό τυχόν αυθαι
ρεσία που προέρχεται άπό κρατικό όργανο.

Αστ) Ώς πρός τήν πέμπτη ενότητα (άρθρα 16 έο>ς καί 
25) τοϋ σχεϊίου νόμου.

1. 'Ον. 4000/59 «περί τεντυμποϊσμοϋ» ήταν ϊημιούργημα 
μιας έκτακτης ανάγκης, άμυνας τής έννομης τάξης απέ
ναντι στήν προκλητικά άντικοινωνική συμπεριφορά τοϋ «κοι
νωνικού τύπου» πού έμεινε στ η ιστορία ώς «τεντυαπόυ». 
Παρ’ όλο όμως πού ό νόμος αυτός εκπονήθηκε μέ άφετηρία 
τήν ϊράση τών «τεντυμπόυς» χρησιμοποιήθηκε ά;μετρα σέ πε
ριπτώσεις τελείως ϊιαφορετι-κές σέ «εγκληματική ποιότητα». 
Έγινε τό μόνιμο στοιχείο τών κατηγορητηρίων τών πολιτι
κών ϊιαϊηλώσεων. Χρησιμοποιήθηκε εναντίον ανεπιθύμητων 
μορφών πολιτικής συμπεριφοράς. Έγινε τόσο μεγάλη κατά
χρηση τοϋ Ν. 4000/59 ώστε ϊίκαια αναγορεύτηκε σέ τυπικό 
παράϊειγμα. τών πανεπιστημιακών παραϊόσεων. γιά τήν ϊιά- 
σταση άν άμεσα στήν «βούληση τοϋ ιστορικού νομοθέτη» καί 
τό «γράμμα τοϋ νόμου». Τά στοιχεία πού καθόρισαν τήν 
καταχρηστική ϊιεύρυνση τής έκτασης εφαρμογής τοϋ 
Ν. 4000/59 ήταν κυρίως τά ακόλουθα:

α) Ή άτεχνη νομοτυπική του μορφή. '-

Μέ τις ουσιαστικές οιατάξεις τοϋ 4000/59 θεσμοθετή
θηκαν ϊ·.χκεκ.:·ριμένες παραλλαγές τών εγκλημάτων τής 
απλής καί επικίνίυνης σωματικής βλάβης, τής εξύβρισης, 
τής φθοοά; ξένης ίϊιοκτησίας καί τής κλοπής χρήσης με
ταφορικού μέσοο. 'Η τυπολογία αύτή έπιλέχτηροε άπό τον νο- 
μοθέτη μέ βάση τήν έγκληματολογική παρατήρηση τής ϊρά-
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σης των τεντυμπόυς. Κοινό νομοτυπικό στοιχείο γιά την διά- 
κριοη τών παραπάνω παραλλαγών από τις βασικές εγκλη
ματικές μορφές (308. 361, 374a y.x: 381 Π .Κ.) ήταν ή 
ρήτρα τής «ιδιάζουσας θρασυτητας καί προ/, 
τοΰ υπαιτίου έναντι τής κοινωνίας». Ή δόμηση 
διατάξεων αυτών τ' ένα στοιχείο τού υποκειμένου της

στον έξη μηνών. Me το Ιοιο κριτήριο κλιμακώνεται άνά;κ>γ.α 
ή ποινική απειλή καί στις περιπτώσεις απρόκλητης φθοράς 
Ξένης ιδιοκτησίας καί απρόκλητης έργω εξύβρισης. Εΐϊικω-

«γι’ αϊτό ποό έκανε». Ή στροφή αυτή πρός την όποκειμενι- 
κοποίηση τού αδίκου. άποτε;.εί αδικαιολόγητη κάμψη τής άρ- 

ότι το -ποινικό δίκαιο αποτελεί βασικά καί κυρίως δί
α..

(ν.έτητας τέρα γιά “:ήν έξύίρ
ι>ς τών σει a /τ:·/.είίμενο τής

ξύβρ : jrp>. 0 νομικό
Λζτζωζτ ά,ς έςύίρ:ίσης είναι
itcipuv- νητ; Ου 7.2':ά τής έ
v.cri οχι * ν— * | : ^ ; *λλη : ιραεη. Η ίίια αιτία όοήγησε 

στήν αφαίρεση άπό το αντικείμενο τής απρόκλητης σωματι
κής βλάβης τής απρόκλητης «όλως έλαφράς» απλής το>- 
ματικης βλάβης ; 308 παρ. 1 έδ. £ Π.Κ.). ‘Βπίσης καθί- 
σταται έγκλημα διακεκριμένης φθοράς ποό τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή φθορά ή βλάβη αρχαιολο
γικού μ.νη «είου ή καλιτεχνήματος τοποθετημένου σέ δημόσιο 
χώρο. Τά αρχαιολογικά μνημεία και το πολιτιστικό περιόάλ
λον τής πόλης, προέκταση τής ιστορικής συνείδησης τού κά
ψε πολίτη, όφίσταται -καθημερινά τήν βαρβαρότητα συγχρό
νων βανδάλων, ποό προκαλώντας την κοινή απέχθεια κατα
στρέφουν με διάς ορούς άποκρουστικοός τρόπους (μπογιά, κοπή 
μελών άπό αγάλματα, καταστροφή κρηνών κλπ.), την πολι
τιστική περιουσία τού κοινωνικού συνόλου. Τά αδικήματα αυ
τά έχουν εντονότατη κοινωνική άπαξ ία καί πρέπει νά τύχουν 
αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης. Γι’ αύτό το λόγο προσ
τίθεται μέ το παραπάνω αντικείμενο τέταρτη παράγραφος 
στό άρθρο 382 τοΰ Ποινικά; Κώδικα.

Μέ τό άρθρο 19: Ή έξαρση ποό παρατηρείτα: στήν τέλεση 
τοΰ αδικήματος τής κλοπής χρήσης μεταφορικού κέσου' έπιΓ 
βάλλει τήν αύξηση τής απειλούμενης ποινής άπό φυλά :σή 
μέχρις ένός έτοος σέ φυλάκιση 3 μηνών έως 2 ετών. Με τή 
διάταξη αύτή επιλύεται καί τό πρόβλημα ποό είχε άνακύψει 
στήν ερμηνεία σχετικά μέ τή; έκταση τού όρου ξένο μεταφο
ρικό μέσο. "Ηδη μέ σαφή θέση τής διάταξης τό μεταφορικό 
μέσο (καί άρα ή κλοπή χρήσης του) περιορίζεται μόνο στό 
«μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο» μό τήν έννοια ποό προσδίδει' 
στον όρο ό Κ.Ο.Κ.

Μέ τό άρθρο 21 : Γίνονται οί αναγκαίες προσαρμογές στό 
άρθρο 383 υ,ετά τήν προσθήκη νέων παραγράφων στό άσθρο 
382.

Μέ τό άρθρο 22: Καταργείται τό τρίτο εδάφιο.σας πρώ
της παραγράφου τού άρθρο-υ 308 τού Ποινικού Κώδικα. Ή 
κατάργηση επιβλήθηκε, άπό τον υπερβολικό, περιπτωσιολογι
κό καί ανούσιο τεμαχισμό τής άπλής σωματικής βλάβης σέ 
τρείς πράξεις τήν άπλή. τήν όλως ελαφρά καί τήν ασήμαντη. 
Κρίθηκε ότι ή ασήμαντος σωματική βλάβη επικαλύπτεται άπό 
τήν διάταξη γιά τήν όλως ελαφρά «σωματική βλάβη» ή εν 
πάση περιπτώσει άπό τήν διάταξη γιά τήν έργω εξύβριση. 
Άλλωστε ή καταργούμενη διάταξη είχε σπχνιώτχτα εφαρμο
στεί.

Μέ τό άρθρο 23: Τιμωρείται σέ βαθμό κακουργήματος 
(κάθειρξη μέχρι 10 ετών) μέ προσθήκη ζ περίπτωσης στήν 
κατάταξη των διακεκριμένων κλοπών τοΰ άρθρου 374 τού 
Ποινικού Κώδικα ή κλοπή άπό εποχούμενο (τοΰ κοινά λεγά
μενου τσαντάκια). Ή ρύθμιση αύτή είναι αναγκαία λόγω τής 
έπικινδυνότητας τών δραστών αύτών καί τής ευκολίας διαφυ
γής τους. Οί κλοπές μέ τέτοια μέσσ έχουν εντονότερη κοινών - 
κή αταξία, γιατί προσβάλλουν έντονα τό συναίσθημα ασφάλειας 
τού πολίτη καί πλήττουν τήν αξιοπιστία τής Πολιτείας, ότι 
μπορεί νά τόν διαφυλάξει. Άλλωστε καί ή νομολογία έτεινε 
νά έντάξει τις περιπτώσεις αυτές στήν περίπτωση στ τ:ΰ άρ
θρου 374 ή τις χαρακτήριζε ώς ληστείες. Ή προστιθέμενη 
περίπτωση τερματίζει τους αμφίβολους χϋτοός νομικούς χαρα
κτηρισμούς. Σημειώνεται ότι είναι διάταξη έπικουοική. επι
φυλάσσεται δηλαδή ή διάταξη τοΰ άρθρου 380 Π.Κ. αν συν
τρέχουν βέβαια ο! προϋποθέσεις εφαρμογής του.

Μέ τό άρθρο 24: Καλύπτεται ή επιτακτική ανάγκη τα
χείας εκδίκαση τών εγκλημάτων τής ληστείας καί διακεκρι
μένων κλοπών. Ή ταχεία εκδίκαση τών εγκλημάτων αύτών 
επιβάλλεται γιά νά άποφεύγεται λόγω τοΰ αργού ρυθμού τής 
προδικασίας, ή πάροδος τού άνωτάτου ορίου προσωρινής κρά-

πυορισης σε εργω

■/τ,;
και-s εγκ/.ηματικης πραςης και οχι οικαιο επικίνδυνης προ
σωπικότητας.

β) Ή άνελαστικότητα τών άποκλίσεών του άπό ορισμένους 
κανόνες τοΰ γενικού μέρους τού Π.Κ. καί τού Κώδικα Ποι
νικής Δικονομίας. Σύμφωνα μέ τούς ορισμούς τών αρ-θρων 
5. 7 τού Ν. 4000 απαγορεύεται α) ή μετατροπή τής ποινής 
φυλάκισης σέ χρηματική 'β) ή όφ’ όρο-; απόλυση τού καταδι- 
κασθέντος γ) επιβάλλεται γενικά σωφρονιστικός περιορισμός 
σέ δράστη 15—17 ετών ανεξάρτητα άν συντρέχει περίπτωση 
εφαρμογής τού άρθρο·; 126 παρ. 2 τσύ Ποινικού Κώδ-.y.a. 
Οί διατάξεις αυτές ξεκινούν άπό τή λογική οτι όσο αυστη
ρότερη μεταχείριση επιφυλαχθεί στο δράστη τόσο εντονότερη 
προληπτική επίδραση θά έχει έ νόμος. ’Ωστόσο ή λογική αύ- 
τη καθόλου δέ-ν έπαληθεύτηκε στήν πράξη. Τά δύο σύτά 
στοιχεία τής μορφής τού Ν. 4000/59 οδηγούν στη; άποψή 
τής αναγκαιότητας κατάργησης του. Γι’ αύτό τό λόγο:

Μέ τόν άρθρο 16 ό Ν. 4000/59 καταργείται.

; 2. ’Ωστόσο ή έξαρση στην εγκληματική δραστηριότητα
διαφόρων «κοινωνικών τύπων» τελευταίας εσοδείας (χούλι
γκαν ς, καμικάζι, αυτόνομοι κλπ.) άπαιτεί, την θέσπιση ει
δικών ποινικών διατάξεων, ποό θά προσαρμόζουν ορισμένα 
κεφάλαια τού, Π.Κ. έτσι ώστε νά καλύπτονται άπό αύτά ο
ρισμένες πράξεις ποό καταλύουν κάθε έννοια σεβασμού τής 
κοινωνικής συμβίωσης καί ιδιαίτερα όταν γίνονται άπρόκλη- 
τα ή γιά ασήμαντες αφορμές. Π ρυτανεύουσα αρχή κατά τήν 
εκπόνηση τών διατάξεων αύτών ήταν ή προσήλωση στήν πε
ριγραφή τών αντικειμενικών δεδομένων. ποό παρουσιάζουν 
διάφορες εγκληματικές πράξεις καί ή αποφυγή κάθε άναγω- 
γής στό υποκείμενό τους.

Γνώμονας γιά τήν έπιλογή τών πράξεω; που επιβάλλεται 
νά διακριθσϋν σέ βαρύτητα απ’ τά κοινά εγκλήματα άλλά 
και αύτών ποό θεωρήθηκε ότι πρέπει νά αύστηροποιηύούν οί 
ποινές τους, ήταν έ βαθμός κοινωνικής απαξίας τών πράξε
ων καί όχι τών δραστών. Αποφεύχθηκε επίσης ή προσφυγή 
σε έκτακτης υφής οικονομικές ρυθμίσεις ή άλλες άποκλίσεις 
τών κανόνων τοΰ γενικού μέρους τοΰ Ποινικού Κώδικα γιατί 
κρίθηκε ότι προκαλούν περισσότερα προβλήματα άπ’ όσα 
λύνουν.

Γι’ αύτους τοός λόγους:

Με τά άρθρα 17. 18. 20 δισπλάσσονται σέ δύο επίπεδα 
διακεκριμένων παραλλαγών, τών άντίστοιχων βασικών έγκλη- 
ματων οι σωματικές βλάβες, οί έργω εξυβρίσεις και ο! φθο- 
ρες ξενης ιδιοκτησίας ποό έγινα-; άπρόκλητα έκ μέρους τού 
παθοντος ή γιά ασήμαντη άφορμή. Ή ρήτρα «απρόκλητα έκ 
μέρους τοΰ παθοντος ή γιά ασήμαντη άφορμή» επικεντρώνει 
την προσοχή τής διωκτικής ή_ τής δικαστικής αρχής στις 
περιστάσεις τής πράξης /και όχι στήν ψυχοσύνθεση τού δρά
στη! και τις καλεί νά λύσουν τό θέμα τοΰ νομικού χαρακτη
ρισμού τής πρασης με κριτήριο αν ή πράξη έγινε μέ κάποιο 
συγκεκριμένο κίνητρο ενάντιον κάποιου ή άν έγινε «απρόκλη
τα» δτν.αδη χωρίς νά υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο σύν- 
οεσης τού οραστη με το θύμα ή ή σύνδεση είναι τόσο χαλαρή 
ώστε ή «άφ-ορμη» νά είναι πρόδηλα «ασήμαντη». Μ’ αύτό τό 
κριτήριο ή απλή σωματική βλάβη τιμωρείται ότα-/ έγινε ά- 
προκ/,ητα ή γιά ασήμαντα αφορμή, σε πρώτο επίπεδο με φυ
λάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Άν όμως επιπλέον έγινε 
απο περισσοτέρους συμμέτοχους ή συνιστά περίπτωση έπικίν- 
ευνης σωματικής βλάβης τιμωρείται μέ φυλάκιση· τουλάχι
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τό Σύντακ-χα. Έπιοάλλεται. έπ>τησης πού προβλέπεται άπό 
σης γιά νά εμπεδωθεί ή εμπιστοσύνη τών πολιτών στην ικανό
τητα τής πολιτείας νά άπονέμε: δικαιοσύνη έγκαιρα και άπε- 
τελεσχατικ.ά.

Για τους λόγους αυτούς τά εγκλήματα τής ληστείας καί 
τών διακεκριμένων κλοιών υπάγονται στη διαδικασία τού ορί
ζει το άρθρο 20 τού Ν. 663/1977. Κατ’ αϋτή την έννοια ο: 
κατηγορούμενοι για τά άδικήματα αϋτά παραπεμποντα: μέ άτ 
ευθείας κλήση στο ακροατήριο τού πενταμελούς Έφετείου 
με σύχφωνη γνώμη τού Εισαγγελέα και τού Προέδρου Ερε
τών οτν κρίνουν ότι προκύπτουν άποχρώσες ενδείξεις ένοχή: 
τους.

Με το άρθρο 25: Καταργείται το άρθρο 384α τού Ποινι
κού Κώδικ.α. Με το άρθρο αύτό ποινικοποιή-ύηκε «ώς προσβο
λή τού κοινού αισθήματος» το σπάσιμο πιάτων σέ νυκτερινά 
ή άλλα κέντρα. Ή διάταξη τής παρ. 2 τού άρθρου αυτού 
επαυξάνει την ποινή σέ φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών 
«άν έγινε μέ ίδιάζουσα -θρασύτητα ή προκλητικότητα έναν τι 
τής κοινωνίας». Ή διάταξη τής παρ. 3 επιφυλάσσει και «άνά- 
λογον εφαρμογή» τώ διατάξεων τού ~Ν. 4.000/59 «περί τε- 
ντυμποϊσμού» (πού καταργείται) πράγμα πού μεταξύ άλλων 
σημαίνει ότι ή φυλάκιση γιά παράβαση τού άρθρου αυτού είναι 
άμετάτρεπτη. Ή νομική σύνδεση τού «κοινού αισθήματος» με 
το «σπάσιμο πιάτων» αποτελεί εκτρωματική επινόηση. δικ.τα- 
τορικής έμπνεύσεω’ς,'πού πρέπει νά—απομακρυνθεί ώς ςένο 
σώμα άπο τον Ποινική Κώδικα. Πρόκειται γιά πρόδηλα άό- 
ριστη ποινική διάταξη πού στερείται αντικειμένου δεκτικού 
ποινικής προστασίας.

Ζ. Ειδικότερα ώς προς τήν έκτη ενότητα (άρθρα 26 έως 
31 τού σχεδίου νόμου).

Τό κεφάλαιο ΙΘ τού Ποινικού Κώδικα πού έχει ώς τίτλο 
«εγκλήματα κατά τών ηθών» έχει ανάγκη ριζικής αναμόρφω
σης. Οϊ λόγοι πού καθιστούν επιτακτική τήν άναμόρφοιση αυ
τή είναι σε γενικές γραμμές οί εξής:

α). Έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά οϊ κοινωνικές άξιες 
πού καθόριζαν τήν μορφή τού προστατευόμενου εύνόμου αγαθού 
(ή·2η). τήν κλιμάκωση τής ποινικής απειλής, και τήν έκταση 
προστασίας ανάλογα μέ τό φύλο τού -λύματος. 'Εχει γίνει κοι
νωνικά αποδεκτό. σέ μεγάλη έκταση, ότι δέν είναι τά ήθη 
πού προσβάλλονται <άπ’ το σεξουαλικό έγκλημα, άλλά ή προ
σωπική ελευθερία στήν ίδική έκ.φρασή της πού μπορεί νά απο
δοθεί μέ τον όρο «γενετήσια έλευθεσία». Ή γενετήσια ελευθε
ρία αναλύεται σέ δύο θεμελιώδη δικαιώματα.

αα) Το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής ερωτικού συντρόοευ 
βί) το δικαίωμα επιλογής τής χρονικής στιγμής πού θέλει 
κάποιος νά έχει μέ τον ερωτικό του σύντροφο ερωτικό διάλογο. 
Έχει ακόμα γίνει, κοινωνικά αποδεκτό ότι ό εξαναγκασμός 
μέ τή βία σέ άλλη σεξουαλική (άσελγή) ποάξη άπο- 
τελοΰν και τά δύο εγκλήματα μέ τον ίδιο βαθχό άπαξίας. 
Οΐ διαφοροποιήσεις πού μέχρι σήμερα ισχύουν εκκινούν άπο 
την ξεπερασμένη αντίληψη ότι ή «παρθένα» ή ό κίνδυνος άκ.ου- 
σιας σύλληψης δικαιολογούν τήν αυστηρότερη τιμώρηση του 
βιασμού" σε σύγκριση μέ τον εξαναγκασμό σέ ασέλγεια. Τέλος 
είναι πλέον κοινωνικό: άποδεκτο ότι ή «συζυγική υποχρέωση» 
δεν γεννά δικαίωμα βίαιου εξαναγκασμού τού συζύγοο πού γιά 
οποιοδήποτε λογο άρνείτατ νά έκτελεσε: τά «κ.αθ*ήκσντά» του. 
Ό βιασμός σέ γάμο άποτε'λεί καί αύτος ανεπιθύμητο κοινω
νικό φαινόμενο, πού άν καί δέν έχει τον ίδιο βαθμό άπαξίας 
πού έχει ό εξώγαμος βιασμός, άποτελεί καί αύτος πράξη πού 
πρέπει νά διώκεται ποινικά.

6) Ή έγκληματολογικ.ή παρατήρηση, έχει δείξει, πώς ή 
περίπτωση τού «ομαδικού βιασμού» άποτελεί πράξη εντονότα
τα αποκρουστική. πού πρέπει νά διακριθεί σέ άπαξία. άπο 
τον απλό βιασμό. Ό ομαδικός βιασμός άποτελεί τον έσχατο 
εξευτελισμό τοΰ θύματος, ταπείνωση τής ανθρώπινης άξίας 
στο επίπεδο «δοχείου ηδονής». Γι’ αύτο το λόγο, πρέπει νά
μην θεωρείται, ώς άθροισμα πολλών εγκληματικών πράξεων

γ' Μετά τήν νομική εξίσωση τών φύλων ε:να·. άπαραι- 
ττπο ή ποινική προστασία νά καλύπτει πλήρως και ισοόαρώς 
τόσο τον άντρα όσο καί τήν γυναίκα, άπό πράξεις πού προσ-
C 7/.λ ΰ JV Τ ήν 7 · V £ 7 Τ 7 ’. 7 £ Λ £JV £ C 2 .

να άναπ τυχϋι·

τηροτερη μεταχειρηση το-υ δράστη

δ Επίσης, πσέπει νά αναπτυχθεί αυτοσυναμα το ποινι
κό πεδίο προσπασίας πού αγαθού τής «γενετήσιας αξιοπρέ
πειας» άπό πράξεις πού τήν προσβάλλουν. Τό αγαθό αύτό 
πού μέχρι τώρα καλυπτόταν καταχρηστικά άπό τήν διάτα
ση τής ίργω εξύβρισης πρέπει νά αποσυνδεθεί άπό τό αγα
θό τής «τιμής» καί νά βρει τήν ορθή δογματική του θέση, 
σσό κεφάλαιο πού προστατεύει τήν γενετήσια ελευθερία τού 
ανθρώπου.

Γι’ αυτούς τούς λόγους. θεωρήθηκαν απαραίτητες οί 
έξης αλλαγές στο κεφάλαιο ΙΘ τού Ποινικού Κώδικ.α.

Μέ τό άρθρο 26: Αλλάζει ό τίτλος τού κεφαλαίου άπό 
«εγκλήματα κατά τών ηθών» σέ «εγκλήματα κατά τής 
"ενετήσιας ελευθερίας καί εγκλήματα οικονομικής εκμε
τάλλευσης τής γενετήσιας ζωής». Μέ τήν άλλαγή αυτή, 
όριοθετείται σέ νέο δογματικό βαθμό ή φιλοσοφική αντίλη
ψη πού διέπει τήν ποινική προστασία άπο τά σεξουαλικά 
εγκλήματα. Τά εγκλήματα αύτά στρέφονται κατά τής γε
νετήσιας ελευθερίας πού άποτελεί προέκταση τής άνθρώ- 
πινης άξίας καί όχι κατά τής κοινωνικής ηθικής. Με 
αυτή τήν αντιμετώπιση ανοίγεται ολοκληρωτικά νέος ερμη
νευτικός δρόμος στήν νομική έρευνα τού προβλήματος τής 
φύσης τών εγκληματούν αυτών.

Μέ τό άρθρο 27: ’Επέρχονται^σπουδαιότατες μεταβολές 
στήν ουσία άλλά καί στήν νομοτυπική απεικόνιση τού εγκλή
ματος «τοΰ βιασμού». Μέ τροποποίηση τού άρθρου 336 τοΰ 
Ποινικού Κώδικα είσάγονται τρεις ουσιαστικές διατάξεις 
διαρθρωμένες σέ τρεις παραγράφους.

α) Ή πρώτη παράγαφος -άποτελεί, τροποποιημένη! σέ 
διάφοεα σημεία, ενοποίηση τών άντικειμενικών υποστάσεων 
τών άρθρων 336 κ.αί 337 τού Π.Κ. Ενοποιούνται σε ένα 
έγκλημα πού ονομάζεται «Βιασμός» οί άξιόποινες πράξεις 
τού βιασμού κ.αί τού εξαναγκασμού σέ ασέλγεια. Ή άπει- 
λούμενη ποινή είναι ενιαία (κάθειρξη) καί στις δύο περι
πτώσεις. Ό εξαναγκασμός σέ άσέλγεια θεωρείται στό έξης 
μορφή βιασμού κ.αί όχι αυτοτελές έγκλημα. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο, άπυτυπώνεται νυμοτεχνικά ή πραγματική φυσιογνω
μία τού βιασμού, πού δέν διαφέρει άνάλογα μέ τό είδος τών 
ορέξεων τού δράστη. Κατ’ αϋτή τήν έννοια χαρακτήριζε- · 
τα: ώς βιασμός α) ό μέ τή βία ή απειλή σπουδαίου κ.αί άμε
σου κινδύνου εξαναγκασμός γυναίκας σέ συνουσία (άπό άν- 
δρα). 4) ό εξαναγκασμός άλλου προσώπου (άνδρα ή γυναί
κας) σέ επιχείρηση ή άνοχή ασελγούς πράξης (είτε άπό 
άντρα είτε άπο γυναίκα). ·

β) Μέ τή δεύτερη παράγραφο προβλέπετα: ώς διακ.εκοι- 
μένη παραλλαγή ή τέλεση ομαδικού βιασμού (μέ τήν έν
νοια πού παίρνει αύτό το αδίκημα) κ.αί επιβάλλεται ή αυ
στηρότατη ποινή τή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών.

γ) Μέ τήν τρίτη παράγραφο τίθεται ώς ελαφρότερη πα- . 
ραλλαγή βιασμού ό βιασμός μεταξύ συζύγων στό» δράστη · 
τού όποιου επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι δύο ετών Ή ηπιό
τερη μεταχείριση τού «συζύγου βιαστή,» δικαιολογείτα· άπό 
τήν σκέψη ότι ό βιασμός στό γάμο πλήττει τή αία μόνο όψη 
τής γενετήσιας ελευθερίας, το δικαίωμα τής επιλογής τής 
χρονικής στιγυής τής σεξουαλικής επαφής κ.αί όχι τό δι- 
κ.αίωμα επιλογής έρωτικ.ού συντρόφου (πού τεκ.μαίρετα: 
ότι ασκήθηκε ελεύθερα μέ το γάμο).

Μέ τό άρθρο 28: Στή θέση τού παλαιού άσθρου 337 
(πού ενοποιείται μέ τό 336) ή τίθεται διάταξη μέ τήν οποία 
τιμωρείται ή προσβολή τής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Με 
τήν πρωτότυπη, σέ διεθνές επίπεδο, διάταξη τού άρθρου 
337. καλύπτονται ποινικά διάφορες μορφές προσβολών με 
χειρονομίες ή προτάσεις πού επειδή δέν στοιχειοθετούσαν 
κανένα άπό τά γνωστά «εγκλήματα κατά τών ηθών», κ.αλύ- 

:ονταν άπο τή νομολογία μέ υπερβολική επέκταση τής ίν-
··· ό τ'» μ.·/ V ~ν. ·_ . νοιας τής ίργω εξύβρισης, πράγμα πού είχε έπικριθεί άπό
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την επιστήμη καί σ' έμάς καί στο εξωτερικό. Ήδη 3*’ 3ντη 
τη διάταξη αποχωρίζονται σαφώς άπό το σύστημα

*ζεται το άρλρο 361 Π.Κ.). Τό αδίκημα στοίχε:ολετευα: 
σέ δύο πεδία a) απλή μορφή μέ υποκείμενο τον καλέ ενα 
ί) ιδιαίτερη μορφή (μη γνήσια) με παλόντα πρόσωπο κά- 
τω των 12 ετών, οπότε έπαυξάνεται καί τό πλαίσιο πο'.νής 
(άπό φυλάκιση έως ένός έτους σε φυλάκιση 3 μηνώ·, έως 2 
ετών).

Με τή ρύλμιση αυτή ολοκληρώνεται ή νέα συστηματική 
πού είσάγεται με τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου πού έχε: ώς 
έξης μέ σειρά βαρύτητας.

Εγκλήματα κατά τής γενετήσιος έλευλερίας. .
a: 'Ομαδικός βιασμός
β: Βιασμός

γ: Βιασμός σέ γάμο

δ: Προσβολή γενετήσιος αξιοπρέπειας προσώπου κάτω
τών 12 ετών

ε: Προσβολή τής γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου.

Στην κατάταξη αυτή προστίλενται φυσικά καί τά υπό
λοιπα εγκλήματα κατά τής γενετήσιας έλευλερίας πού~ 
δέν αλλάξουν υ,ορφή με τό προτεινόμενο σχέδιο νόυ.ου I33S. 
339. 341, 342, 343. 347, Π.Κ.). "

Με τό άρλρο 29: a) Προβλέπετα: ή κατ' έγκληση δίωξη 
εγκλημάτων κατά τής γενετήσιας έλευλερίας, τών <Σρ $'ρων
136 παρ. 3, 337, 338, 339, 341, 342 καί 343 χωρίς υώ'τέ
ά έξα,ρτάται άπό τό φύλο τοΰ λύματος. Ή προσαρμογή χύ

τη liivxt αναγκαία έν όψει τής ισονομίας τών φύλων, β) Ώς 
π.ρός την δίωξη τοΰ εγκλήματος τοΰ βιασμού είσάγεται κατ’: 
άρχήν ό κανόνας τής χύτεπάγγελτης δίωξης. Ή λύση χύτη 
’κρίληχε σκόπιμη γιά τους εξής λόγους: α) γ:ά νά διχπαιδα-~ 
γωγηλεί ό πολίτης στην νοοτροπία ότι ό βιασμός δέν αποτε
λεί σέ κχμμία περίπτωση στίγμα γ:ά τό λύμα άλλά γ:ά τόν 
λύτη β) γιά νά μειωλεί ή έκταση τής άδηλης έγκληματΐ7.ό- 
τητας γ) γ:ά νά μειωλεί ή έκταση τοΰ φαινομένου τών παρά
ταιρων «γόμων» λύτη κα: λύματος καλώς καί ή οικονομική 
συναλλαγή τού συνοδεύει τήν διαπραγμάτευση τής «ταραί
τησης άτό -τήν έγκληση». Τό γεγονός όμως ότ: στή ποινική 
δίκη μτορεϊ νά δημιουργήσει σοβαρό, επιπλέον, ψυχικό τραυ
ματισμό στο λύμα (ενα δεύτερο «β'.ασμό» ότως χαρακτηριστι
κά εχε: είπωλεί) έ τι βάλλει τήν εισαγωγή κάποιων κάμψε
ων στ ή,, απόλυτη εφαρμογή _τής αρχής τής χύτεπάγγελτης 
δίωξης. Γι’ χύτό τό λόγο είσάγεται. σέ περιορισμένη έκταση ή 
άρχή 'ήί σκοπιμότητας στή δίωξη ώς έξης: Ό εισαγγελέας 
ύποχρεοΰται νά άσκήσει τήν ποινική ΐίωξη. "Αν όμως τοΰ 
ύποίληλεί άπό τό λύμα ή άπό τά πρόσωπα τού ορίζονται στό 
118 Π. ·Κ.. ό ισχυρισμός ότι ή ποινική δίωξη λά έχει ώς α
ποτέλεσμα τό σοβαρό ψυχικό τραμαυτισμό τοΰ λύματος, έχει 
τήν διακριτική ευχέρεια, άν πεισλεί γιά τήν σοβαρότητα τοΰ 
ισχυρισμού, νά άπόσχε: άπό τήν άσκηση ποινικής ίίωξης.

Μέ τό άρλρο 30: Τροποποιείται σέ δύο κατευλύνσεις τό 
άρλρο 3c3 του Π .Κ. α) Αλλάζει ό τίτλος του άπό «πρόκλη- 
ση σκαντάλου ί:’ ασέμνων πράξεων» σέ «πρσ/λ.ηση σκανδάλου 
με ακόλαστες πράξεις». Μέ τήν αλλαγή χύτή πχύει νά υπάρ
χει ό όρος άσεμνη πράξη πού χρησιμοποιήληκε ώς ερμηνευ
τική βάση διαστολής τής έννοια; τής «ακόλαστης πράξης» 
πού ύπά:χε: στό κείμενο τής διάταξης. 'Ετσι παρέχεται ή 
βάση γιά τον περιορισμό τής εφαρμογής χύτοΰ τοΰ άρλρου μό
νο στις ακόλαστες πράξεις.

β) Στις περιπτώσεις προσβολής τής αίδοϋς άλλου απαιτεί
ται έγκληση.

Μ αύτό τό τρόπο ίέν λά μπορεί νά λίγετα: κάποιος γιά 
λογαριασμό άλλου.. άλλά λά μπορεί νά ζητήσει τήν δίωξη 
τοΰ υπαιτίου μόνο άν λίχτηκε ή δική του «αιδώς». Περιορί

ζεται έτσι στις φυσιολογικές του διαστάσεις τό αδίκημα το 
άιιλ. ευ 3ΰ3 τοΰ Ποιν.κοΰ Κώδικα, ώστε νά μήν άσκοΰντα 
αδικαιολόγητες διώξεις πού πολλές φορές δημιουργούν ’ κα 
ίιελνή ακόμα πρόδληχα στή Χώρα.

Μέ τό άρλρο 31: Με τροποποίηση τοΰ άρλρου 330 το 
Κώδικα Ποινικής Αιχονομίας, δίνεται ή δυνατότητα στι 
δικαστήριο, νά διατάξει τήν «κεκλευμένων τών λυρών» διε 
ξαγωγή τής έπ’ άκροατηρ'ίω διαδικασίας μέ αντικείμενο έγ 
κληχα βιασμού, άν κρίνε: ότ: τό λύμα λά ύποστεΐ σοβαρή ψυ 
χική ταλαιπωρία ή ίιαανρμό.

Η. Ώς προς τήν έβδομη ενότητα, (άρλρα 32 μέχρι κα 
34 τοΰ σχεδίου νόμου).

Ή ποινική νομολεσία πού αφορά τά «άσεμνα» (Ν. 5060/ 
31 άρλρα 28, 29, 30) χρειάζεται αναμόρφωση. Οί λόγοι'ποί 
επιβάλλουν τήν αναμόρφωση αύτή είναι οί άκόλουλοι: .

α. Ή νομολεσία είναι παλιά (άπό τό 1931). Από τότε < 
τρόπος κοινωνικής αξιολόγησης τοΰ ασέμνου άλλά και ή κτα 
τοΰσα αίσλητική αντίληψη έχουν σηχαντικά..δ:αφορ οποιηύεί

β. Οί διατάξεις τοΰ Ν. 506IV31 είναι έτσι διατυπωμένες 
ώστε τό δικαστικό όργχ-ο κα! τό δικαστήριο νά γίνονται κ?ι 
τές δυσεπίλυτων ακόμα καί γιά τούς ειδικούς τεχνοκρίτε; 
προβληχάτων αίσλητικής. Γι' αυτούς τούς λόγους κρίληνυ 
αναγκαία ή προσαρμογή τής νομολεσία; περί άσεμνων στις 
σύγχρονες αντιλήψεις καί ή απαγκίστρωση τοΰ Δικαστή .καί 
τοΰ- Εισαγγελέα άπό τό ρόλο τοΰ «ζωτικού». ..

(J'i προτεινόμενο; διατάξεις συμπυκνώνουν τρεις άλληλέν 
δετούς σκοπούς: . '. ·

I. Νά μήν υπάρχουν φραγμοί στην κυκλοφορία τών έργωι
τέχνης ή επιστήμης· φραγμοί πού απορρέουν άπό ύπερίολικϊ 
εύαισλησία ή συντηρητισμό. ··.

II. Νά προστατεύονται οί ανήλικοι (κάτω τών 17 έτών)
άπό τόν κίνδυνο διαστρέβλωσης τής φυσιολογικής έκίήλώσης 
τοΰ γενετήσιου ένστικτου. · .

III. Νά γίνει σεβαστό τό δικαίωμα τοΰ πολίτη νά μήν > 
πόκειται άτ/.ούσια σέ μηνύματα πού -λεωίρεί ότι προσβάλλουν 
τήν ήλική του ταυτότητα ή τήν. αίσλητική του. Τ ' ,; ν~

Ή έξισορρόπηση τήν μερικά συγκρουςχένων παραπαίω 
σκοπών γίνεται μέ τον άχόλουλο τροπο: ·. .

Μέ τό άρλρο 32: Όριολετείται τό πεδίο τής αξιόποινης 
συμπεριφοράς. Μέ τήν μέλοίο τής τροποποίησης τοΰ άρλροο 
29 τοΰ Ν. 5060/31 εΐσάγονται τά έξης αδικήματα:

I. Άπα-ορεύεται καί τιμωρείται μέ φυλάκιση καί χρηχατι- 
κή ποινή ή κυκλοφορία, (.καλώς καί ή μέ σκοπό εμπορίας, 
διανομής ή δημόσιας έκλεσης, κατοχή, κατασκευή, μεταφο
ρά. εισαγωγή, εξαγωγή) πορνογραφημάτων πού μπορούν νά 
διεγείρουν σέ έγκληχατικές πράξεις. Τά πορνογραφήματα 
χύτοΰ τοΰ τύπου άπαριλμοΰνται στην διάταξη περιοριστικά.

II. 'Απαγορεύεται ή δ:άλεση κάλε είδους πορνογραφηχά- 
των σέ ανηλίκους ή ή προβολή τους σέ τόπους προσιτούς 
σ' αυτούς. Ή πράξη αύτή τιμωρείται μέ φυλάκιση μέχρι δύο 
έτών.

III. 'Απαγορεύεται ή αποστολή σέ άλλον, πορνογραφημά
των. χωρίς νά τό έχει ζητήσει. Ή πράξη τιμωρείται μέ φυ
λάκιση μέχρι δύο έτών.

IV. Διακεκριμένη παραλλαγή αποτελεί ή πράξη τής διά- 
λεσης πορνογραφημάτων πού απαγορεύονται γενικά, σέ ανή
λικους. Στή*/ περίπτωση αύτή αυξάνεται τό κατώτατο όριο 
ποινής σέ φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

V. Γιά τά α;ικηχατα αυτα σοβ/.επονται οι πασεπομενες
τοινες ; οημευσης και της αφαίρεσης αοειας επαγγέλμα
τος σέ ορισμένες περιπτώσεις.

Μέ τό άρλρο 33: Διευκρινίζεται ή αόριστη έννοια τοΰ 
ασέμνου. Έτσι τό ενδιαφέρον τής έννομης τάξης γιά τήν κυ
κλοφορία «ασέμνου» έργου εντοπίζεται στά ποςνργραφήματα. 

•ήών όποιων ή έννοια παρέχεται μέ σαφήνεια στά πλαίσια τοΰ 
έξης τετραμερούς κριτηρίου.

I. Τό πορνογράφημα ανάγεται στή γενετήσια σφαίρα.
II. Τό πορνογράφημα είναι πρόσφορο νά προκαλέσε: γενε

τήσια διέγερση σέ άλλον.
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Tc . κριτήριο xΰτό συμπληρώνει το προηγούμενο. Λεν αρκεί 
τό έργο νά ανάγεται στήν γενετήσια σφαίρα άλλα πρέπει νά 
ενέχει τήν δυνατότητα πρόκλησης-γενετήσιας διέγερσης.

III. Το ^ρνογράφημα υποβιβάζει τόν ανέρωτο σέ αντικεί
μενο ηδονής. ‘Αποτελεί άρα ακραίο σέ ^χυδαιότητα καταοκεύα- 
σμι.. Το άςιολογί'/.ό αύτό κριτήριο εμποδίζει την ποινική δίω
ξη. για έργα τέχνης του έχουν ορισμένα «τεχνικά γνωρίσμα
τα τών ττορνό» αλλά δεν προκαλοΰν χυδαίο υποβιβασμό τής 
άνλρώπινης άριας.

IV. Έσαιρούντα: άπό τήν χατακτηρισμό του; ώς πορνο
γραφικών όλα ανεξαιρέτως «τα "έργα ,μέχνης ή έπιστήυης». 
Ή σκόπιμη εύρεία εξαίρεση επιδιώκει τον μη εγκλωβισμέ τοϋ 
δικαστή σέ -στενά «τεχνικά» κριτήρια, ν.αί την παροχή τής 
'δυνατότητας' ουσιαστικής εκτίμησης σπομ είναι άναγκαία. Για 
τον εντοπισμό καί την έξειδίκευσαμ -rev όρων «έργο τέχνης 
ή επιστήμης» τίνεται και ή ένοεικτεκή περίπτωση τοΰ έρ
γου του συνέβαλε στη πολιτιστική δημιουργία τής άν-3ρωπό- 
τητας ή στην- προώΰηση τής άν-3ρώπινή^ γνώσης.

Μέ το άρ-Spo 34: Καταργείτα: το άρ·3ρο 3 τοΰ Ν. 120!/ 
1082. -ου είχε ήδη τροποποιήσει μΤ?-κά τό ά:·3;ο 30 τοϋ 
5000/1031. ' . .... I Έ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β/

_ Στό κεφάλαιο αύτό προτεϊνδνται πρσς ψήοιση τροποποιή
σεις στον Δικηγορικό Κώδικα, ο! όποιες σκοπό έχουν άοενός 
νά κατοχυρώσουν τήν -άσκηση τοΰ δικηγορικού λειτουργήμα
τος για τους δικηγόρους που πραγματικά καί βιοποριστικά 
άσχολοΰνται μέ χυτό, καί αφετέρου νάϋροσαρμέσου' τις δια
τάσεις του άφοροΰν στην εκλογιμότητα κα· τήν διαδικασία 
εκλογής τών μελών τών Διοικητικών’Συμβουλίων τών Δικη
γορικών Συλλόγων στην σύγχρονη πραγματικότητα. Μέ τις 
τροποποιήσεις αύτές έπιχειρείται ή αντιμετώπιση τών προ
βλημάτων, που άπό μακρό χρόνο απασχολούν τους δικηγόρους, 
μέσα στά πλαίσια που διαγράφονται άπό τήν συνταγματική 
προστασία τής επαγγελματικής έλευ-3ερ!ας καί άπό τήν ίδιο— 
μορφιά τοϋ δικηγορικού επαγγέλματος σάν δημόσιου λειτουρ
γήματος καί τών Δικηγορικών Συλλόγων σάν αύτοδιοικού- 
μενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Οί προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σέ δυο ομά
δες διατάξεων: ή πρώτη (άρ-λρχ 35 εως 38) αφορά στήν κα- 
τοχύρωση τής άσκησης τοΰ δικηγορικού επαγγέλματος' ή 
δεύτερη (άρ·3ρα 39 ώς 44) αφορά στην ανάδειξη τών διοικη
τικών συμβουλίων τών Δικηγορικών Συλλόγων.

Α. Στήν πρώτη δυάδα διατάξεων πρέπει ιδιαίτερα νά 
έξαρ·5οΰν έκεΐνες. οί όποιες προβλέπουν δύο ριζοσπαστικά, μέ
τρα, που γιά πρώτη φορά λαμβάνονται (άπαγόρευση εισδο
χής στό δικηγορικό σώμα τών συνταξιούχων) ή λαμβάνονται 
σέ καθολική έκταση καί κατά τρόπο αποτελεσματικό (μονο
θεσία έμμισ-ύων δικηγόρων). Είδικώτερα: : .

1) Στό ά:-3ρο 35 πασ. 2-3 (που αντικαθιστά τό ά;·5ρο 
21 πασ. 1 έδάφ. γ' καί 4-8 τοΰ Δικηγοοικοΰ Κώδικα) λακ-; 
βάνετα: πρόνοια γιά τήν προστασία τοΰ δικηγοοικοΰ έπσγ-. 
γέλματοσ μέ τήν άπαγόρευση τής επανόδου ή εισόδου σ' αΰχ 
τό προσώπων ποό είτε έχουν έγκαταλε’ψει τό δικηγορικό 
επάγγελμα καί έχουν άποξενω-ΰεί απ’ αύτό (δικη-,-όοΟ·. που 
έχουν παραιτηθεί καί τραπεί σέ άσχετα επαγγέλματα), είτε 
έχουν σταδιοδρομήσει σέ υπηρεσιακές ενασχολήσεις ξένες 
πρός τήν νοοτροπία καί τις παραδόσεις τοΰ δικηγορικού σώ
ματος (δημόσιοι καί στρατιωτικοί υπάλληλοι κ.λ.π.) κτί 
έχουν εξασφαλίσει μιά ικανοποιητική σύνταξη καί τών όποιων 
ό διορισμός ή επαναδιορισμός ώς δικηγόρων δημιουργεί ·επ·- 
πρόσ-ύετα ά-/ίσους όρους επαγγελματικού ανταγωνισμού, λό- 
τω τής προσελκύσεως τών πελατών άπό τήν προγενέστερη 
ΐδιγςητά τους, ιδίως τών φορολογικών καί ασφαλιστικών 
υπαλλήλων, τών αξιωματικών τών σωμάτων ασφαλείας. Ή 
μοναδική έξα!ρε_η ποό προβλέπεται στις παραπάνε» διατά
ξεις άφ-ορά στους συνταξιοδοτούμενους δικαστικούς λειτουρ
γούς καί τό προσωπικό των νομικών διευθύνσεων τών 'Υ
πουργείων (τοΰ άρ-ύρου 10 τοΰ Ν. 125G/1982) καί δικαιο
λογείται άσσο τό γεγονός ότι οί συνταξιούχοι χυτοί έχουν, ώς

όργανα απονομής τής δικαιοσύνης ή δικηγόροι τοΰ Δημοσίου, 
ασχοληθεί κατ’ επάγγελμα μέ τήν-νομική—5εωρία καί πρά- 
ξη. όπως οί δικηγόροι, άλλα καί επιβάλλεται, γιατί ή δυνα
τότητα τών δικαστικών καί δημοσίων αυτών λειτουργών νά 
δι-ορ σύοΰ* δικηγόροι μετά τήν αποχώρησή τους άπο τήν υπη
ρεσία αποτελεί μ:ά πρόσθετη σημαντική εγγύηση σής- ανε
ξαρτησία; “σου; κατά σόν χρόνο σή; άσκηση; τοϋ- λειτουρ
γήματος του;. Καί γιά τού; εξαιρούμενους όμως άπό τήν 
άπαγόρευση συνταξιούχους αυτούς τίθεται ένας περιορι
σμός. ότι δεν πρέπει νά έχουν Όαύμό ανώτερο τοΰ όαΰμοΰ 
τοΰ Έφέτη ή τοΰ Αντεισαγγελέα Έφετών ή τοΰ Π αρέδρου 
τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας, ή τοΰ Παρέδοου τή; Νο
μικής Δ'.ευύύνσεως Υπουργείου καί στήν περίπτωση τής 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης ανώτερο το3 βα-ύαοϋ τοΰ Δι
καστικού Σ μβούλου τών "Ενόπλων Δυνάμεων. Καί τούτο, 
γιατί όσοι λά αποχωρήσουν άπό τήν υπηρεσία τους μέ ανώ
τερους άπό τούς παραπάνω προίλεπομένους βαίμοός ·5ά 
έχουν εξασφαλίσει μ:ά αρκετά ικανοποιητική σύνταξη, ένώ 
ή πλήρης σύνταξη τών δικηγόρων που έχουν άνα/.ωΰεί στήν 
άσκηση τοΰ επαγγέλματος τους δεν μπορεί νά ύπερβεΐ τήν 
σύνταξη τοΰ Έφέτη. Έξ άλλου ό περιορισμός αυτός κατά 
βα-ύμό. σέ συνδυασμό μέ τόν άλλο τιθέμενο επίσης περιορι
σμό του νά μή μπορούν νά διοριστούν ή έπαναδιορισ-ύοΰν στά 
Δικαστήρια τοΰ τόπου όπου υπηρέτησαν κατά τά τολευτα·'α 
δύο χρόνια πριν άπό τήν αποχώρησή τους, μειώνει στό ελά
χιστο, αν δεν εκμηδενίζει, τήν δυνατότητα έπηρεασμοΰ λό
γω ή κατά κατάχρηση τής δικαστικής ιδιότητάς τους τών 
κατωτέρων δικαστών, καί έτσι συμβάλλει στήν ενίσχυση τοΰ 
κύρους τής Δικαιοσύνης.

2) Τό :ρ·3ρο 38 (άρ*3ρο G3A τοΰ Δικηγορικού Κώδικα), 
ώποσκοπεί νά δώσει ριζική καί ολοκληρωμένη λύση στό κρί
σιμο καί καίριο πρόβλημα τής πολυθεσίας τών δικηγόρων. 
Τό πρόβλημα αύτό χρονολογείται άπό μακρότατο χσόνο, αλ
λά στις μέρες μας έχει προσλάβει διαστάσεις ποό εκτείνον
ται πολυ πέρα άπό τά όρια τής εξυπηρέτησης τής τάξης 
τών έπσγγελματιών δικηγόρων, ή όποια χειμάζεται άπό 
όξύτατο πληθωρισμό καί άπτεται τοΰ γενικότερου συμφέ
ροντος τοΰ κοινωνικού συνόλου, άτ/.όμ.η καί τών όρον λει
τουργάς τής Δικαιοσύνης. ·μέ τήν όποια ’συνδέεται άμεσα 
ή άσκηση τοΰ δικηγορικού λειτουργήματος.

Είναι γνωστό ότι οί περισσότερες άπό τις ίμυ.:σ-3ες ·3έ- 
σεις τών δ.κηγόρων καί νομικών συμβούλων κατέχεται άπό 
μικρό άριλμό δικηγόρων. Ό καύένας άπό αυτούς διατηρεί 
■όέσεις σέ νομικά πρόσωπα καί όργανσμοός όχι μόνο τοΰ 
δημοσίου τομέα, αλλά καί τοΰ ιδιωτικού, τις όποιες μάλι
στα. πολλές ιφορές αποκτά μέ επιρροές καί ευ'ο-ες κοθεμα
τικές. μέ αποτέλεσμα τήν υπεραπασχόληση καί συνακόλουθα 
την ανεπάρκεια του στήν εκπλήρωση τών αναλαμβανόμενων 
πολλαπλών υποχρεώσεων, ποό αποβαίνει σέ βάρος τών έντο- 
,λέων του. Καί είναι συνηθισμένο φαινόμενο οί δικηγόροι
αυτοί νά προσλαμβάνουν νέους δικηγόρους ώς ίοη-ΰοός ή τυ- 
νεργάτεσ. που αμείβονται συνή-ΰως ελάχιστα απ' αυτούς. 
Ή κατάσταση αυτή καταλήγει στήν πλημμελή εξυπηρέτηση 
τών δικαστικών -καί έξώδικων υποθέσεων τών έντολέων καί 
γενικότερα στη δημιουργία άνισων όρων κατά τήν άσκηση 
τοΰ δικηγορικού λειτουργήματος.

Έτ"! επιβάλλεται ή νομοθετική επέμβαση χάριν τής 
ΰπέρ τοϋ κοινού συμφέροντος πλήρους κατά τό δυνατόν απα
σχόλησης καί τής αποκατάστασης στό μέτρο τοΰ δυνατού 
τ?σ ισότητας μέ τήν εξασφάλιση στους πολλούς, ά/τί τών 
λίγων τών ανωτέρω -ύέσεων. Οί νομο-3-:τ:·/.ές προσπάθειες 
ποό έγιναν μέχρι σήμερα (Π.Δ. 3026/1954 αρΰοο 63 
,παρ. 6. Π. 4507/1.9G6 άσ·3?ο 1. Π. 1093/1980 a-Spo
1) άποτέλεσαν μεν σοβαρά διαδοχικά βήματα στήν άντι- 
μετώπ·"η τοΰ προβλήματος τής πολυ-ΰεσίας. άλλα δέ; έφτα
σαν σέ μιά ολοκληρωμένη καί συστηματική λύση του. κυ- 
,ρ'ως γιατί περιορίστηκαν στήν περιστολή τής π'-λυύ-σίας 
μόνο στο δημόσιο τομέα καί μάλιστα όχι ΰ.-.ό τήν εύρεία 
έκταση μέ τήν όποια προσδιορίσθηκε πρόσφατα (άρλρο I
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zap. C Π. 1250/1982·) καί άφησαν εξω άζό κάθε νομο
θετική rpcvoia, ένα μεγάλο αριθμό φορέων ζοΰ ανήκουν ήθη 
στόv~ τομέα αυτό, καθώς καί τους φορείς ζοΰ ανήκουν στον, 
ίϊ’.ωτικό τομέα. όζου ή άνάγκη άζασχόλησης ϊίκηγόρων με 
ζάγια ζεριοϊική αμοιβή ανακύζτει έντονη καί σε συνεχώς 
αυξανόμενη έκταση, λόγω τής-αύξησης τού αριθμού των 
φορέων (ανωνύμων εταιρειών, Ε. Π.Ε., ζροσωζινών έται- 
ρειών) καί τών ύζοθέσεών τους.

’Αρτο τις άνωτέρω συνθήκες κατέστησα; έζιτακτικά αναγ
καίες οΐ ρυθμίσεις ζοΰ ζροτείνονται για την ολοκλήρωση 
xat συστηματοζοίηση τών μέτρων ζοΰ εξασφαλίζουν αζοτε- 
λεσματικά τ-ίςν κατάργηση τής ζολυθεσίας τών ϊίκηγόρων. 
Τις άνάγχες χύτες έζιίιώκει νά ίκανοζοιήσει το άρθρο 38. 
γιά τις έζί μέρους Ειατάξεις τού όζοίου σημειόνονται τά
έξής:

а) Στ!ς ζαραγράφους 1—5 ζροβλέ.τοντα: απαγορεύσεις, 
y.at περιορισμοί ζου καλύπτουν όλο το φάσμα τών ζεριζτώ- 
σεων τής ζολυθεσίας τών ϊίκηγόρων, τόσο -το ϊημόσιο όσο 
y.at στον ίϊιωτικό τομέα, y.at άζοτρέζουν στον έφικτό βαθμό 
τις περιπτώσεις κζτζστρχτήγησης ζοΰ σημειώθηκαν στην 
ζράξη. Εξάλλου έζεκτείνεται ή απαγόρευση τής πολυθεσίας 
xat σε ζεριζτώσεις ζου έςομοιούνται με χύτην y.at όζου συν
τρέχει τχυτότητζ νομιχοΰ λόγου, όζως ότ2υ ό ϊικηγόρος κα- 
τέχει ιάμειβόμενη θέση ή λαμβάνει σύνταξη, χωρίς νά ζρο-' 
βλέπονται ο! ελάχιστες εξαιρέσεις ζου ϊικαιολογοΰνται-άζό 
εΐϊιχές ζεριστάσεις, όζως τών ϊίκηγόρων ε!ϊ:κών συνεργα
τών υπουργείων ή μελών Νομοπαρασκευαστικών Έζ'.τροζών 
(zap. 2 έϊάφ. 6') ή άζό τήν άνάγ-/.η τών πραγμάτων

(«Ρ· 3)· , , ,
б) Ή zap. ^ ρυθμίζει την τύχη τών υφιστάμενων ζεριστό- 

τερων άζό μία συμβάσεων ζαροχής νομικών ή ϊικηγορικών. 
υπηρεσιών μέ ζάγια ζεριοϊιχή αμοιβή, με την zapοχή στό 
ϊικηγόρο τοΰ' ϊικαιώματος έζιλογής τής θέσης ζοΰ ζροτιμά' 
νά ϊιατηρήσει ή έζιλογής μεταξύ αυτής xat άλλης όμεπό
μενης θέσης ή σύνταξης y.at την επιβολή τής υποχρέωσης 
στό ϊικηγόρο νά άζοχωρήσει άζό τις θέσεις μέ ζάγια ζεριο- 
ϊική άμοιβή ζου ϊέν επιτρέπεται νά ϊ:ατηρήσε:. Επίσης στην 
ζαράγραφο χύτη ρυθμίζονται κατά τρόζο εύλογο κοΐ ϊικαιο 
γιά το ϊικηγόρο καί τους έντολεΐς του οι οικονομικές συνέ
χειες άζό την άζοχώρησή του άζό τις περισσότερες άζο μια 
θέσεις ζου κατείχε.

γ) Στις zap. 7—11 λαμ'βάνετα! πρόνοια γιά την εξα
σφάλιση τής ζραγματ'.κής εφαρμογής τών άζαγερεύσεων καί 
ζεριορισμών τής ζολυθεσίας, μέ την έζιβολή είίικών ΰζο- 
χρεώσεων τών έντολέων καί τών ϊίκηγόρων γιά την παροχή 
στοιχείων καί ζληροφοριών άνχγκαίων γιά τον έλεγχο τής 
συμμόρφωσής τους στις ζαραζάνω άζαγορευτικές Ειατάξεις,' 
καί άζειλο'ΰντα! άναλογες ποινικές καί ζε:θαρχικές κυρώ
σεις κατά τών ζαραβατών. Έζιζρόσθετα άζαγγέλλετα: ή 
αϋτοϊικαιη ακυρότητα τών συμβάσεων ζαροχής νομικών καί 
ϊικηγορικών ΰζηρεσιών μέ ζάγια άντιμισθία ζοΰ θα συνα- 
φθοΰν ή θά ϊιατηρηθοΰν κατά ζαράβαση τών έν λογω άζα- 
γορεύσεων.

Β. Στην ϊεύτερη όμάϊα ϊιατάξεων (άρθρα 5- 9) ρυθμί- 
ζεται έν πρώτοι; τό θέμα τής έκλογιμότητος τών Προέορων 
καί τών μελών τών Διοικ. Συμβουλίων τών Δικηγορικών

ταρ

όζοίους κρίθηκε ότι ορισμένη οι 
άνχγκαία γιά την έξοικείωση μέ τά ζροόλήματα τοϋ Κλά- 
ϊου καί την μετά κύρους έκζροσώζηση τών Συλλόγων ώς οη- 
μοσίων Αρχών. Περαιτέρω ζροβλέζονται τροποποιήσεις 
ζοΰ ϊιευκολύνουν την έκλογική ϊιαϊικασία γιά Την άνάοειξη 
τών ίιοικήσεων τών ϊικηγορικών συλλόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέ τή σύσταση είίικών νομοζαραχκευαστικών έζ’.τροζών 
για τήν τροποποίηση τών βασικών κω οίκων τής νομοθεσίας
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ούτε ά-ο ορισμένο ταγρ2οών.
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ορική y-ηρ εσία
τε’.να: τάςεις.Τό

μας. έζιίιώκεται να τεθούν τά θεμέλια γιά την επέκταση 
τοΰ μετα;ρυθμιστεν.οϋ έργου τής Κυβερνήσεως τής Άλλα-; 
γής καί σέ άλλες βασικές περιοχές τής έννομης τάξης καί; 
γενικώτερα τή,ς κοινωνικής ζωής μας, ζοΰ άζό καιρό έζτζη- 
τοΰν τή ρυθμιστική έζέμβαση τού νομού έτη. Σημχ/τική ώ- 
θτ;τη ζρός τή; κατεύθυνση αυτή έϊωσε ό ν. 1237/1982 «ζε- 
ρί συστάτεως Είίικών Νομοζαρασκευαστικών· ’Επιτροπών 
στό Γζουργείο Δικαιοσύνης» ζοΰ ζροέβλεθε τή σύσταση Ε
πιτροπών γιά τή νομοθετική πραγμάτωση τής συνταγματι
κής έζιταγής τής ισονομίας μεταξύ τών άντρων καί τών γυ
ναικών (άρθρο 4 zap. 2, άρθρο 116, zap. 1 καί 2 Συντ.),· 
τή βελτίωση τού ϊικαστηριακοϋ συστήματος μας, τον έκσυγ- · 
χρονισμό τών· κανόνων ϊικαίου. ζοΰ ϊιέζουν τό καθεστώς τών·- 
ίικαστικών λειτουργών καί τών Εικαστικών υπαλλήλων και, 
τέλος, τή; ά; ανόργωτη τού ’Εμπορικού Νόμου. _ε_

Σταθερός γ;ώμο;ας γιά τή σχεϊιαζόμενη μεταρρύθμιση 
είναι ό εκσυγχρονισμός τής νομοθεσίας μας. Τό αντικείμενα 
καί ή φύση έξαλλου τού έργου ζοΰ ζρόκειται να έζιτελεσθεί' 
όϊη-ροΰν στή νομοθετική ζαραγωγή μέ βάση τήν εέϊική Ειτο- 
Er/.ασία ζοΰ ζροίλέζει το άρθρο 76 ζαρ. 6 τού Συντάγματος 
γιά τήν έζιψήφιση ΙνωΕίκων. Είναι ζραγματικά φανερό, όη 
όζοιαΕήζοτε ά/.λη έζι/Λγή στό τηυεϊο χυτό θά άζοϊυκνυό
ταν άζο/.ύτως άζρόσφορη κ.αί θά συ·;εζέφερε ουσιαστικά τή; 
ματαίωση τής ζροσζάθειας ζοΰ χ;αλαμβάνουμε- 'ύτΐί';'

;Ή σΰ;θεση τών- ’Εζιτροζών άζΰ-ϊιακεκριμένούς ζίενεζι-- 
στημιχκοΰς ϊασκάλους, Εικαστικούς λειτουργούς καί Εικηγό-·' 
ρους έγγυώνται όχι μόνο τήν ΧΛΤίζροσωζευτικότητα ά).λά 
καί τήν άζοτελεσματικότητά τους. Αυτονόητο είναι «κόμη 
ότι μεταξύ τών άλλων, θά ληφθούν ΰζόψη καί οί ζροιεργαΐ-· 
σίες άτ;αλόγων έζ'.τροζών ζοΰ ειχχ; συγκροτηθεί κατά τό 
ζαρελθόν.

ΚΕικότερα, ο;ί ϊιατώξεις τοΰ Γ' Κεραύνιου τοϋ σχεΕίου·’ 
νόμου ζοΰ ζροτείνουμε έχουν τό ακόλουθο ζεριεχόμενο: τ;. ■ λ

Τό άρθρο 45 ζροβλέζει τή σύσταση τών εξής ’Εζιτροζών:

α) Γιά τήν έζεξεργασία σχεϊίων νόμων ζοΰ θά τροζοζο:-.· 
ηύοϋν καί θά συμζληρώνουν, όζου κριθεί ά;αγκαίο, τό;; Ποι-· 
νι/.ό Κώϊικα καί τόν ΚώΕικα Ποινυκής Δικονομίας |ύ) Γιά 
τή; αναμόρφωση τού σωφρονιστικού συστήματος καί τοΰ Σω
φρονιστικού Κώϊικα. Οί ζρόσφατες αναταραχές στα ζερισσο- 
τερα σωφρονιστικά καταστήματα τής χώρας ήρθαν νά άζοκα- 
;.ύ·ύ:υν μέ τή μεγαλύτερη σαφήνεια τήν αναγκαιότητα τής 
μεταρρυθμίσεως καί στήν ζεριοχή αΰτή. Το άρθρο ζεριλαμβά- 
νει ακόμη λεζτομερεϊς Ειατάξεις γιά τό Ειορισμό τών μεύών 
τής Έζιτροζής καί τή λειτουργία της. γ) Tta τή σύνταξη σχέ- 
ϊίου νόμου μέ τις αναγκαίες τροζοζοιήσεις στον Κώϊικα Πο-" 
λιτικής Δικονομίας γιά τή; έζ:τάχυ·;ση άζονομής τής Εικα’.ο- 
-ύ·;ης. E)‘ Γιά τή σύνταξη τού νέου σχεϊίου Πτωχευτικού 
Κώϊικα. ε) Γιά τήν έζεξεργασία σχεϊίου Κώϊικα Διοικητι
κής Δικονομίας. Ή ανάγ/.η για τήν ένιαιοζοίηση τών κανό
νων ζοΰ ϊιέζουν τή οιοσκητική ϊίκη ή όζοία έχε: συντελεσθεί 
αέ έζιτυχία ζ.χ. στή Δυτ. Γερμχ;!α είναι άζό καιρό αισθητή 
στήν ζράξη καί έχει κατ’ έζχ/άληθη καί μέ έμφαση έζιση- 
μχ;θεί στήν έζιστήυη. Τις ϊιαστάσε’.ς τού ζροβλήματος μζο- 
ρεί νά ά'/τιληφθεί κχ;ε.ίς καλύτερα έάν ά·;αλογοσθεί τή; ο
λοένα καί μεγαλύτερη σημασία ζοΰ άζοκτοΰν στήν ζράξη τό 
Συμβούλιο τής Έζικρατείας, τα τακτικά ϊιΟικητικα ϊικαστη-

υογη ζρος τις ιχ/υουσες συνταγματικές οια- 
ο άρθρο ρυθμίζει ακόμη λεζτομέρειες για τό ϊιο- 

ρισμο των μελών τήν ’Εζιτροζής καί τή λειτουργία της.

Στήν ίίια Εζιτροζή ά;ατίθετα; ή έξέταση τη; ίιευρύν- 
σεως τή; άρμοίιέτητας τών τακτικών ϊιοικητικών ϊικαστη- 
ρίων καί ή έγκαιρη ΰζοβολή σχετικού ζορίσματο;; στον Ύ- 
ζουργό τής Δικαιοσύνης. Μέ τή μεθόίευση αύτή έζιχε’.ρεΐ- 
τα: η συστηματική αντιμετώζιση τού ζητήματος καί ή μή 
ζαραζομζή του «στις έλληνσ/ές καλένϊες» μέσω τής «ϊιαρ- 
κούς» ζαρατάσεως τής ζροθεσμίας ζοΰ ζρεβλέζει τό άρθρο 
94 zap. 1 τού Συντάγματος.
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Με τό άρθρο 47 ζροιδλέζετα: ή υποβολή στήν ’Ολομέλεια 
τής Βουλής των κειμένων ζοό θά συντάξουν ο: Επιτροπές 
τού άρθρου για τήν κύρωσή τους με τή διαδικασία του ζρθ
έλετε: το άρθρο 7G παρ. 0 τοϋ Συντάγματος, σχετικά μέ τήν 
επιψήφιση Κωδίκων.

II επιλογή τής διαδικασίας αυτής εξηγήθηκε προηγου
μένως.

Τέλος, μέ τό άρθρο 48 ρυθμίζεται με γεν.-/λ τρόπο ή απο
ζημίωση των μελών τής Επιτροπής.

Με τό άρθρο 49 οργανώνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
κατά τρόπο αποτελεσματικό καί σέ μόνιμέ τερη βάση. ή ’Επι
τροπή τής Δημοτικής. Ή Επιτροπή χυτή, του στήν πράξη 
λειτουργεί άζό καιρό. έχε: γιά σκοπό τή σταδιακή επιβολή 
τής δημοτικής γλώσσας στό μόνο χώρο του δέν έχει ακόμη) 
κυριαρχήσει: τή δικαστική καί συμβ ολα: ογρα ρ ιν.ή πράξη.

Ακόμη παρέχεται ή δυνατότητα νά λειτουργεί κατά κλι
μάκια και νά συγκροτούνται για νά τήν υποβοηθούν είδικότε- 
ρες ομάδες εργασίας. Λ αχ β άνετα: οε πρόνοια νά μεταγλωττί
ζουν ο! κώδικες καί άλλα σημχ/τικά νομοθετήματα. Τον 
τελευταίο χρόνο όλες οέ νομοθετικές πράξεις τοΰ κοινοβου
λίου καί ο: κχ/;νιστικ-:,ς καί ατομικές πράξεις τής διοίκη
σης διατυπώνονται στή ζωντανή γ/αύσσχ τοϋ λαοϋ. Το έργο 
τής_ μρτχ/λώττισης των βασικών κωδίκων θά δ/ευκολύνει 
στήν καθολική επιβολή της. Ή διάταξη παρέχει πλήρεις 
ίγγυήτε:ς γ:ά τήν ακρίβεια τής εργασίας ρυθμίζοντας τά 
σχετικά θ-έματα. μέ τήν επιφύλαξη πά/τως σέ περίπτωση) 
ερμηνευτικής δυσχέρειας νά κατισχύε: τό ζαραζά/ω· κείμενο.

Έτ/σης στο ίδιο Κεφάλαιο Γ' τό άρθρο 50 οίνε: τή δυνα- 
τότητζ στον 'Τζουργό Δικαιοσύνης νά παρατείνει, με δική 
του ·;.ζόσπση. τό χ-όνο λειτουργίας νομοπαρασκευαστικών ε
πιτροπών του έχουν συσταθεί καί λειτουργούν, άλλά οέν έ
χουν av.0u.rj περατώσει τό έργο τους. .

■'V ·;.' ·· ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ', 'έή ; '···■·

Μέ τά άρθρα ο·1 :— 56 καθιερώνεται ό δεύτερος βαθμός 
πειθαρχικής 'δικαιοδοσίας τών άμισθων όποθητκοφυλάν.ων ή 
όζσία ασκείται άζό τό συμβούλιο τών ερετών μέ τριμελή σύν
δεση, σύμφωνα μέ τό άρθρο 92 τοΰ Συντάγματος, ζοό. επι
τάσσει τήν άσκηση τής πειθαρχικής εξουσίας άζό δικαστι
κά συμβούλια.

Ή ά/ωτέρω τροποποίηση κρίθηκε άζαραίτητη διότι οϊ 
κείμενες διατάζεις προβλέπουν μεταρρυθμιστική εξουσία τοΰ 
’Γζουργοΰ Δικαιοσύνης έζί τών άζοράσεων τών συμβουλίων 
ζρωτοδικών μέ άζοτέλεσμα νά είναι αντισυνταγματικές.

’Ακόμα μέ τήν zap. 1 τοΰ άρθρου 57 αυξάνεται τό ζοσό 
ζοό καρέχεται ώς βοήθημα στους συμβολ/φους τών’ άγονων 
ζεριοχών άζό δραχμές 150.000 σέ 240.000. γιά συμζλήρω- 
ση τών ζροσόδων των. Ή αύξηση αύτή επιβάλλεται άζό. τήν 
άνάγκη διατηρήσεως συμίολ/ρων στις ορεινές καί παραμε
θόριες ζεριοχές. άλλά και γιά λόγους κοινωνικής ζολιτ·- 
κής. Μέ τήν ζαρ. 2 καταργοΰντα: οι διακρίσεις ζοό όζάρ- 
χουν μεταξύ τών συμβολ/ρων καί τά δικαιώματα ζοό ζροέρ- 
χοντα: άζό τά κρατικά συμβόλαια, διανέμονται έξ! ίσου σέ 
όλους τοός συμβολ/ρους τής ίδιας ζεσιρέρειας.

Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου 58 σκοζεΐται ή άρση τής άζα- 
γόρευσης ζλήρωσης τών κενών θέσεων συμβολαιογράφων καί 
τής αύξησης αΰτών Ττά Πρωτοδικεία Σάμου. Χίου και Μυ
τιλήνης. Τούτο έζιίάλλεται έζειδή έχουν αυξηθεί οι συναλ
λαγές και οί συχβολαιογράρο: ζού όζηρετούν δέν έζαρκοΰν 
έζειτα άζό τα μέτρα ζού ζαρθήκανε για τίς ζαραμεθόριες 
ζεριοχές. Άλλωστε, ή διάταξη αύτή συντομεύει τήν άρση 
τής άζαγόρευσης κατά ένα χρόνο, διότι ή καταργουμένη διά
ταξη έχει μεταθετική ισχύ και άτον-ί μετά τήν 17.12.S3.

Τό άρθρο 59 άζοβλέζε: στή διατήρηση τής κοινής τοζι- 
κής αρμοδιότητας τόσο τών συμβολαιογράφων ζοό εδρεύουν 
στήν ζεριρέρεια τώ/ ειρηνοδικείων ζοό άναρέροντα: στήν ζαρ.
3 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Γί.Δ. 670/1977 όσο καί τών συμβολχιο- 
γράρων ζοό εδρεύουν στή/ ζεριρέρεια τών ειρηνοδικείων ζοό 
έχοw συσταθεί ή θά συσταθοΰν. όζως άναρέρετα: στήν ζρο- 
τεινόμενη διάταξ-Λ.

Όσον σφορα τό άρθρο 60. τό αιτίολογικό τής ζροτεινό- 
μενης διάταξης είναι ότι. μέ τή/ έναρξη τής ισχύος τοϋ 
νόμου 1330/1983 συσταθήκχ/ε. ώς γ'/ωστόν, 200 θέσεις δι
καστικών λειτουργών, άζό τίς όζοίες 175 τών ζολυμελών 
ζολιτικών καί ζοινικών δικαστηρίων καί μέ τό άρθρο 2 τοΰ 
ίδιου νόμου άλλες 200 άζό τίς όζοίες 160 τών ζολυμελών 
ζολιτικών καί ζοινικών δικαστηρίων καί 20 τών διοικητικών 
δικαστηρίων.

Ή ανάγκη νά ζληρωθοϋν αυτές οί θέσεις στή βάση τους, 
δηλαδή στό εισαγωγικό βαθμό τοϋ ζαρέδρου. ανεξάρτητα άζί 
τις ζροαγωγές. ζού θά γίνουν σέ διάρορους βαθμούς, είναι 
έζιτακτ: κή.

Ό διαγωνισμός έξ' άλλου έμμισθων ζαρέδρων τών ζολι- 
τικών καί ζοινικών δικαστηρίων, ζοό ζερατώθηκε ζρόσρατα. 
άζέδωσε ικανό αριθμό εύδοκιμησάντων καί μάλιστα μέ υψη
λή βαθμολογία ζέραν τοΰ άριθμοΰ τών 76 ζαρέδρων. για τόν 
όζοίον ζροκηρύχθηκε.

Μέ τήν ζροτεινόμενη διάταξη έζιδιώκεται να έζιτραζεί 
ή ζλήρωση στή βάση τους, δηλαδή στό βαθμό τοΰ έμμισθου ζα
ρέδρου όλων τών κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών, ζοό 
θά όζάρχουν κατά τήν έναρξη τής ισχύος της. ώς καί έκεί- 
ων ζοό θά κενωθούν μετά τή δημοσίευση τής ζροτεινομένης 
διατάξεως ή ζοό θά συσταθοΰν μέ τό άρθρο 2 τοΰ Νό 1330/ 
1983 άζό έτοιμους καί μέ υψηλή βαθμολογία υποψηφίους έμ
μισθους ζαρέδρους.

Έζίσης ζροβλέζεται καί ό διορισμός ζέντε έζιλαχόντων 
τοΰ διαγωνισμού ζαρέδρων τών διοικητικών δικαστηρίων.

■Μέ τό άρθρο 61, ζαρατείνεται ή όζαγωγη στή δικαιοδο
σία τών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων τών διοικητικών 
διαφορών ούσίας ζοό δέν έχουν ακόμα ανατεθεί στά τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια καί τούτο, γιά νά δοθεί χρόνος νά 
ζροετοιμαστοΰν. άζό άζοψη αριθμητικής έζάρκειας. τά διοι
κητικά ζρωτοδικεία καί έρετεία νά έ-ωμισθοΰν τό βάρος -ών 
όζολοίζων διοικητικών διαφορών ουσίας.

Μέ τό άρθρο 62, ζαρέχετα: διέξοδος στους Έλληνες δι
κηγόρους τοΰ εξωτερικού καί ιδιαίτερα στους δικηγόρους πο
λιτικούς πρόσφυγες νά επιστρέφουν άν θέλουν καί να δικη- 
γορήσουν στήν Ελλάδα, έρ" όσον έχουν τίς αυστηρά ανα
γκαίες προϋποθέσεις ζοό άζαιτοΰνται γιά τήν άζόκτηση τής 
ιδιότητας τοΰ δικηγόρου στήν Ελλάδα.

Το ζροτεινόμενο σχέδιο νόμου άζοτελεί. ζιστεύοχχε, σημχ/- 
τικό βήμα για τόν εκσυγχρονισμό ορισμένων πεδίων τής νομο
θεσία; καί γι’ αΰτό άζοτελεί μέρος τής αναγκαίας γενικό- 
τερης προσπάθειας γιά τήν άναμόρρωση τών νομικών θε
σμών τής χώρας. Μέ τίς σκέψεις αυτές εισηγούμαι τήν υπερ
ψήφιση τοΰ ζροτενόμενου σ/εδίου νόμου. .

’Αθήνα, 29 Μαρτίου 1983

Ό Ύζουογός Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΤΡΟ Π ΟΠΟΙΟ ΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέ τό Σχέιδιο Νόμου γιά την τροποποίηση διατάξεων τοΰ
Ποιν. Κώδικα, τοΰ Κώδικα Ποιν. Δικονομίας, τοΰ Κώδι-
δα περί Δικηγόρων, σύσταση Ειδικών Νσμοζαρ/κών Επι
τροπών καί ρύθμιση θεμάτων τής Δικαιοσύνης.

Ποινικός Κώδικας

ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Έσχατη προδοσία.

Άρθρον 134.

1. Τιμωρούνται δια τής ζοινής της ισοβίου κχλείρξεως ή 
τής πρόσκαιρου καθείρξεως: Α') 'Ο άζοζειρώμε'/ος ν’ άζο- 
στερήση δ:’ οίουόήζοτε τρόπου τό·/ Βασιλέα (1) ή τόν άσκοΰν- 
τα τή·/ βασιλικήν εξουσίαν τής έκ τοΰ Συντάγματος εξου
σίας αυτού. Β') Ό διά δίας σωματικής ή ϊι’ απειλών τοι-
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αυτής αποπειρώμενος: a'.) νά παρακώλυση τινα έξ αυτών 
άπό τής άσκήσεωφ τής έκ τού Συντάγματος έξουσιας αυτού, 
η νά έξαναγκάση εις έπιχείρησιν πράξεως άπορρεσόσης ex 
τής έξουσία; ταυτής δ') νά μεταδάλη το πολίτευμα τού κρά
τους (2) ή γ') νά μεταδάλη τήν νόμιμον τής διαδοχής τού 
■3ρόνου τάξιν. 2. Ό αποπειρώμενος τή/ -Δανάτωσιν του Βα- 
σιλέως ή τού άσκούντος τήν βασιλικήν εξουσίαν τιμωρείται 
μέ θάνατον ή μέ ισόβιον κάλειρξιν.

' I ... "Ap-Spov 135.

1. "Οστι; δημοσία ή διά διαδόσεως έγγραφων, εικόνων ή 
παραστάσεων έχ προ·3έσεως προκαλιεϊ ή προσπα-3<εί νά διε·- 
γείρη άλλους εκς έπιχείρησιν τίνος των έν αρΰρω 134 πρά
ξεων, τμωρείται διά κα-3είρξ«ως. — 2. "Οστις συνωμοτεί 
μμτ’ άλλου, όπως προδώσιν εις έκτέλεσιν τίνος των έν άρ·3ρ>ω 
134 πράξεων ή προπαρασκευάζει τήν έκτέλεσιν τίνος τών 
πράξεων τούτων διά συνεννοήσεων μετά ξένης τίνος κύδερ- 
νήσεως, τιμωρείται ϊίά χα·3είρξεως. — 3. Πάσα άλλη έν. 
προ·3έσεως προπαρασκευαστική ενέργεια τινός τών έν άρ*5ρω 
134 πράξεων τιμωρείται με φιέλάκισιν τουλάχιστον τριών 
μηνών. — 4. Συνωμοσία υπάρχει, όταν δύο ή πλείονες συνα- 
ποφασίσωσι περί πράξεως έσχατης προδοσίας ή συνυποχρε- 
ω·3ώτι μετ’ άλλήλων προς ταύτη/.

Άρ-Spov 136." -

Εις τάς περιπτώσεις τοϋ άρ·3ρου 13ο δύναται τό δικα- 
στήριον, προς τή ποινή τής φυλαικίσεως νά έπιδάλη καί άπο- 
στέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων (αρ-3ρ. 61), τοΰ δέ 
καταδικ.ασΰ εντός αλλοδαπό’ νά διατάξη χαι τήν έχ του κρά
τους άπέλάσιν (άρ·3ρ. 74), ' ' "λ'

ό - --.'Ap-Spov 137. _

τ ιΒίς τάς περιπτώσεις τών άρ-3ρ. 134 καί 135 αν'ό πράτ- 
των πσρεκώλυσεν οικεία δουλήσει τό διά τής πράξεως έπιδιώ- 
κόμενον αποτέλεσμα. απαλλάσσεται τάσης κοινής. ·''-“ ■ ε*ίιτ

λ- V : ΝΟΜΟΣ ΓΠ: ΑΡ1Θ. 784/1978'

Περί καταστολής τής τρομοκρατίας καί προστασίας 
- τοΰ Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Άρίροτυ 1.

Κατάρτισις τρομοκρατικής ομάδες.

1. Ό καταρτίζων τρομοκρατική·/ ομάδα ή μετόχων αυτής

προς τον σκοπόν διαπράξεως: 
α) άν·3ρωπ οκ τον ία ς,
δ) έτ•.’κίνδυνου ή δασείας σωματικής βλάβης διά τής χρή- 

στως όπλου ή έκρηκτικών υλών,
γ) αρπαγής ή παρανόμου κατακρατήσεως προσώπου ή ν.α- 

ταλήψεως συγκοινωνιακού μέσου εντός τοΰ όσο ίου ευρίσκον- 
ται πρόσωπα. έπί σκοπώ εξαναγκασμού τής Αρχής εις πρα- 
ξιν ή πσράλειύιν ή ανοχήν πράξεως.

δ) παραδάσεω; τού Νόμου «περί προ/.ήόεω; καί καταστο
λής πράξεων κατά τής ασφαλείας τής άεροπλοιας, καί

ε) εγκλήματος περιλαμίάνοντος χρήσιν δομδών ή χειροβομ
βίδων ή ρσυκεττών ή πυσοδόλων όπλων ή ετέρων έκ.ρττ/.τικών 
υλών ή παγίδευμένων επιστολών ή δεμάτων, έφ' όσον ή τσιαλ 
τη. χρήσις ·5έτει εις κίνδυνον πρόσωπα.

τιμωρείται:

αα) διά κα·3είρ·3εως. έν περιπτώσε: καταρ 
τοχής εις τοιαύτην τρομοκρατική·/ ομάδα.

οο) σ: ισοδιου κα·3ειρ=:ως εν περιπτώσε· 
τών ύπο στοιχεία δ'—ε' πράξεο.ν.

γγ) διά ·5ανάτου, εάν έπήλ-3ε ·3ά/ατος.

τισεως η συμμε-

2. Ο προετοιμάζων τήν κατάστισιν τρομοκρατικής όμάδος 
καί προμηλευόμενος προς τούτο όπλα ή έκρηκτικάς ΰ/.ας ή έ- 
κρηκτικά μηχανήματα, τιμωρείται διά κα·3εί.ρξεως μέχρι δέ
κα έτώ·/.

Έ/ :η έννοια του παρόν νομού, οια την υπαοσιν τ:ο-

μοκρατικής όμάδος αρκεί ή σΰμπραξις δυο τουλάχιστον προ
σώπων. ■--·'■

'ApSpov 2. " :

Ή τέλεσις τ:·/ός τών έν τή παραγράφω 1 τού προηγουμένου 
άρ-5ρου πράξεων έστω καί ύπο ένός ατόμου, έπέ σκοπώ τρομο- 
κρατήσεως ή εξαναγκασμού τής ’Αρχής εις πρίξιν ή παρά- 
λειψιν ή ανοχήν πράξεως τιμωρείται κατά τάς διατάξεις 
τού παρόντος νόμου.

'Ap-Spov 3.

ί. "Οστις λαδών κατά τρόπον άξιον πίστεως γνώσιν κα- 
ταρτίσεως τρομοκρατικής όμάδος ή σχεδιαζόμενης τελέσεως 
τίνος τών έν άρ-3ρο·.ς 1 καί 2 τού παρόντος πράξεων, παρα
λείπει νά άναν.οινώση τούτο αμελλητί εις τήν Αρχήν, τι
μωρείται διά κα·8είρξεως μέχρι δέίκα ετών.

2. Ή παρ. 2 τού άρ-3ρου 232 τού Ποινικού Κωδικός έχει 
εφαρμογήν επί πράξεων τού παρόντος νόμου.

3. Ί'ής υποχρεώσεως x/ακθινώσεως εις τήν ’Αρχήν- πρά
ξεων τού παρόντος νόμου απαλλάσσονται ο· δυνάμει ειδικών 
διατάξεων έχοντες δικαίωμα έχεμυ·3είας. ' ·

4. Ό ύπο·3’άλπων τον διαπράξαντα έγκλημα έκ τών προ-
όλοπομένων ύπό τών δ*.ατάξεων τών άρ-3σω·ν 1 καί 2 τοϋ 
πασοντο; νόμου τιμωρείται διά καόείρξεως μέχρι δέκ.α ετών. 
Ή παρ. 2 τού άρ-3ρου 231 τού Ποινικού Κώδικας έχει εφαρ
μογήν έπί πράξεων τού παρόντος νόμου. ν.-κί ι

Άρ-3ραν 4. ,

Πρόκλησις καί έγκωμιασμός ..:-r ··»'■·' 2

τρομοκρατικών πράξεων.

Ό δημοσία κα·3’ οίονδήποτε τρόπον προκαλών ή διεγείρωγ 
π.ρός διάπραξιν τίνος τών έν άρ·3ροις 1 καί 2 τού παρό/τος 
πράξεων ή έγκωμιάζων δ:απραχ·3εΐσαν τοιτυτη/ πράξιν καί 
έκ·3έτων ούτως εις κίνδυνον τήν δηιοσίαν τάξιν, τιμωρείται 
διά ουλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, .'τ..'·σ

...... . "Ap-Spov 5. - Γ-ΓΙ- '
’Απαλλαγή άπό ποινής καί χρηματικαί άμοιδαί.

1. Οίοσδήποτε συντέλεσεν εις τήν ά/ακάλυψτ/ ή έξάρ-3ρω- 
σιν τρομοκρατικής όμάδος ή τήν ματαίωσιν σχεδιαζόμενης 
ύπ’ αυτής πράξεως έκ τών έν άρ·3ρω 1 παρ. 1 τοΰ παρόντος, 
απαλλάσσεται πάσης ποί'/ής προδλεπομένης διά τάς πράξεις 
σαΐτας, ίπϊ τών 1/ λόγω άρ·3ρων.

2. Δικαιούται ήαοιδής έκ. δραχμών μέχρι πεντακοσίων χι
λιάδων, πάς οστις, χωρίς νά είναι αϋτουργρς ή ή-3:κός αυ
τουργός ή συνεργος μιας τών προίλεπομένων έν άρ·3ρθ:ς 1, 
2 καί 3 τοϋ πατέντες αξιοποίνων ηράξεων, συμδάλλε: άπο- 
τελεσματικώς εις τήν σόλληέιν έπικηρυχ·3έντθς ή μή δρά
στου τών υπό τών άρ-3ρων 1 καί 2 προδλεπομένων πσάξεω·/.

3. Διά Προεδρικού Διατάγματος έφ’ άπαξ έκδιδομενου 
προτάσει τοϋ 'Τπουργοϋ τής Δικαιοσύνης, κ2·3ορ:σ·3ήσονται αΐ 
λεπτομέρεια! εφαρμογής τών περιπτώσεων τής παραγράφου 
2, ώς κ.αί τό ύψος τής δι’ έκάστη/ περίπτωσιν προδλεπομέ- 
νης άμοιδής.

'Ap-Spoy 6.

1. "Οστις μετ’ άλλου συνωμοτεί ή αποπειράται όπως διά 
παρανόμων πράξεων δίας καταλύση ή μεταδάλη τό Δημοκρα
τικό-/ πολίτευμα τής χώρα; ή ·3εμελ:ώδε:ς ·3εσμοός αυτού 
τιμωρείται δι’ ίσοδίου κα·3είρξεως ή καόείρξεως τουλάχι
στον δέκα ετών.

2. Αί προπαρασκευαστικά· ένέργεια: τών έν τή προηγού
μενη παραγράφω πράξεων τιμωρούνται διά φυλακίσεως του
λάχιστον έπ μηνών.

"Ap-Spov 7.

Δικονομικα! διατάξεις.

1. Διά τή*/ ά/ά/.ρισ:ν καί έκδίκασιν τών πράξεων τών 
άρ-3ρων 1, 2 καί 3 τοϋ παρόντος έφαρμόζετα: ή υπό τού 
ά?*3ρου 20 τοϋ Νόμου 663/1977 προδλεπομέ.νη διαδικασία.

2. Ή ά/ά/.ρισις έπί τών πράξεων τή; προηγούμενης παρα
γράφου περασΟύταΊ εντός προθεσμία; ένός μηνός άπό τή;
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περιελεύσεως τής δ’κογρχφιχς εις τόν Ανακριτήν. δννχμέ- 
νης να πχ:χτα·3ή έπΐ ένα είσετ: μήνα, διά κοινής Πράξεως 
τον Προέδρου καί τον Είσαγγελέως Εμετών.

3. Ηέκδίκασις τών υποθέσεων ορίζεται εντός δεκαπεν
θημέρου άτο τής υποβολής περχιωμένης τής δικογραφίας 
παρά τον Άνχκριτοΰ, σνντεμνομένων εις το ήμ: συ τών ίσχν-. 
ον τών προ-3εσμιών περί κλητεύσεω ς ενώπιον τον άν.ροατη- 
;:ον.

Άρ-Spov 187(*).

Σύ στάσις καί συμμορία.

1. Ό μετ’ άλλον σύμφωνων τήν διάπραξιν ώρισμένον 
τινός κακουργήματος ή ένονμενος πρός διάτρχξιν πλειό- 
νων κακουργημάτων, 5τ:να είσετ: δέν κα·3ωρίσ·3ησαν 
κώς. τιμωρείται 3;<χ φνλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.

2. Ό μετ’ άλλον σνμφωνών την διάπραξιν ώρισμένΟν τί
νος πλημμελήματος ή ένονμενος προς διάπραξιν πλε όνων 
πλημμελημάτων, άτ:να είσετ! δέν κχ·3ωρ!σ·3ησχν είδικώς, τι- 
μωρείτα; διά φνλακίσεως.

3. Τής έν ταίς προηγούμενα:ς παραγράφεις ποινής άπαλ-
λάσσετα! ό υπαίτιος άν δε’ αναγγελίας εις τήν αρχήν κα- 
ταστήση δυνατήν τήν προσληψιν τής διαπράξεως τών κα- 
κανργημάτών ή πλήμμελτ^εάτών. - :

Άρ-Spov 315 Α.

Έπιβαρυντικαί περιπτώσεις (1).

τήν έκτέλεσιν αυτής έπιβάλλετα: εις μέν τήν 
τον άρ-Spov 308 πο:νή φνλακίσεως τουλάχιστον 
νών, εις δε τήν περίπτωσιν τον άρ-3ρου 309 πο 
σεως τουλάχιστον ές μηνών.' '· .

2. Ή τέλεσις τών έν ap-Sp. 310 καί 311 έδάφ. πρώτον 
τον Π οινικοΰ Κώδικος πρίάξεων, έφ’ όσον αυταί'στρέφονται 
κατά προσώπων εκ τών έν παρ.' i τοΰ παρόντος άρ-3ρου άνα- 
φερομένων καί όπό τάς έν τή αυτή παραγράφω περιστάσεις, 
σννιστά ιδιαιτέρως έπιίαρνντικήν περίπτωσιν, δεν έπιτσετε- 
τα· ;ε έπί τούτων μετατροπή ή αναστολή τής ποινής».

. ..... . Ά?·3ρον 167.

’Αντίστασις (1).

1. Όστ'.ς μεταχειρίζεται βίαν ή απειλήν βίας ίνα έξαναγ- 
κάση αρχήν τινά ή υπάλληλον εις τήν ενέργειαν πράξεως 
αναγόμενης εις τά καθήκοντα των ή παράλειψιν νομίμου 
τοιαύτης. ώς καί ό βιαιοπταγών κατά υπαλλήλου ή προσώ
που προσληρ-5εντσς ή έτερον υπαλλήλου προστρέξαντος προς 
νποστήριςιν τούτου, διαρκοώσης τής νομίμου ένεργείας του, τι
μωρείται διά φνλακίσεως τούλάχιστον ένος έτους, άποκλειο- 
μένης εις πάσαν περίπτωσιν τής μετατροπής ή αναστολής 
ϊύτής.

2. ’Εάν α! περί ών ή προηγούμενη παράγραφος. πράξεις έ- 
τε/-έσ-3ησαν υπό όπλοφοροΰντος ή φίροντος με-3’ εαυτόν άντι-; 
κείμενα, διά τών όποιον) δύναται νά προκλη-3ή σωματική βλά- 
βη, ή υπό προσώπου έχοντος κεκαλνμμένα ή ήλλοιωμένα τά 
χαρακτηριστικά αύτον ή υπό πλειόνων. ώς καί έάν ό κα·3’ 
ον έστράφη ή πράξις διέτρεξε· σπονδαίον προσωπικόν κίνδυ
νον, έπιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον δύο ετών, έφ’ όσον 
η πράςις δεν τιμωρείται βαρύτερον ύπό έτέρας διατάξεως.

Ά?·3ρον 181. (3)

Περιύδρισις τής αρχής καί συμβόλων.

1. Με φυλάκισιν μέχρι 3 έτών τιμωρείται, όστος δημο- 
σίως περιυβρίζει άρχήν δημοσίαν, δημοτικήν ή κοινοτική/ ή; 
ανεγνωρισμένον κατά τον κανονισμόν τής Βουλής αρχηγόν 
Κόμματος έν τή Χώρα(1).

2. Με φυλάκισιν μέχρι δύο έτών τιμωρείται, όστις δημο-γ 
σίως περιυβρίζει ή προς έκδήλωσιν μίσους ή περίφρονήσεως 
άφαιρεί, βλάπτει ή παραμορφώνει έμβλημα ή σύμίολον τής σμός,

κυριαρχίας τοΰ κράτους, τον Βασιλέω,ς ή άλλα τής ίασίλι- 
κή; άξίας σημεία(2).

1. Ή πασ. 1 τίθεται ώς άντ:κατεστά-3η διά τοΰ ά:-3σ. 4
Χ.Λ. 2493/1953.

2. “Ιδετ: άρ-3ρ. Γ> Νόμου 10/1975.
3. Τήν υπό τον άρθρου 181 τον Ποινικού Κωδικός προβλε- 

πομένην προστασίαν, απολαμβάνουν καί αί Έκκλησιαστικαί 
Ά.ρχαί κλπ. (Άρθρον 53 παρ. 2 τον Α.Ν. 590/1977).

Ά?·3ρον 363.

Συκοφαντική δνσφήμησις (1).

Εάν εις τήν περίπτωσιν τον άρθρ. 362 το έν αύτώ γεγονός 
είναι ψευδές καί ό υπαίτιος έτέλει έν γνώσε ι τής άν αλη,θ ε ία ς 
αύτον, τιμωρείται διά φνλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, 
π,ρός τή όποια δύναται νά έπ Αληθή καί χρηματική ποινή, 
δύναται δε νά άπαγγελ·3ή καί στέρησις τών έν άρ-3ρ. 63 πο
λιτικών δικαιωμάτων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ νπ’ άρ:·3. 4006.

Περί καταστολής αξιοποίνων τινών πράξεων καί σνμπλη- 
ρώσεως τού άρθρον 6 τοΰ Κωδικός Ποινικής Δικονο
μίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΆ 

.7 Άρθρον 1.

1. "Αν ή έν άρθρω 308 παράγρ. 1 τον Ποινικού Κώδικος 
σωματική βλάβη ή κάκωσι,ς ώς έκ τον τόπον, τοΰ χρόνον και

βαούτεσον.

ΰ Κώδ:κ:ς τών έν γένε» περιστάσεων, μαρτυρή ίί
κατά τήν υπαιτίου καί προκλητικότητα έναντι

ιικους προς τα: διά φνλακίσεως τουλάχιστον τρίι
περίπτωσιν λην διαταξιν ή τ:ράς:ς οέν τ’.μωρεΓ
τριών μη-

2·, 'Η ^:»·;ας:ς τ:ΰ άρθρου 3-15
ινή φυλακί- κειμένω έφαρ;μογην.. ,

(άρθ-ρ. 309 Π.Κ.), συντρέχονσι δε καί ο! λοιποί όροι τής 
παρ. 1 τού παρόντος άρθρου, έπιβάλλεται φυλάκισις τούλά

χιστον έξ μηνών. / ;ν ν . έ r. .· ε · ■'
• Άρθρον 2.;ή: ·* ί: σ:

1. *Αν ή έν τή παραγράφω 1 τον άρ-3ρου 361 τού ΙΙοιν. 
Κώδικος έξύβσρισ'.ς ώς έκ τνύ τόπου, τού χρόνου καί τού τρό
που αυτής καί τών έν γένε": περιστάσεων μαρτυρή ίδιάζονσαν 
·3ρασύτητα τοΰ υπαιτίου καί προκλητικότητα έναντι τής κοι
νωνίας. τιμωρείται διά φνλακίσεως τουλάχιστον τριών μη'ών.

; 2. Ή διάταξις τοΰ άρ-3ρου 368 Π,Κ. δεν έχει έν προ- 
κειυ,ένω έοαομογήν. . ■■ ■.- - - · ; - -··- . - .

'Αρ·3ρον 3. ■ νΓ :

1. Άν ή έν τω άρ·3:ω 374α τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος πρά- 
ξις ώς έκ τοΰ τόπου, τοΰ χρόνου καί τών έν γένε: περιστά
σεων. μαρτυρή ίδιάζουσαν ·3ρασύτητα τοΰ υπαιτίου καί προκλη
τικότητα έναντι τής κοινωνίας, τιμωρείται διά φΛΓ/.ισεως 
τουλάχιστον τριών μηνών, έάν κατ’ άλλην διάταξιν ή πράξις 
δέν τιμωρείται βαρύτερον. ,·.ν ' Κ· : ·.

■ 2. Αί διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 τοΰ άρ-3ρσυ 
374α τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος δεν έχουσιν έν προκειμένη εφ-αρ- 
μογήν. ’ ν: · : '.

'Αρ-3ρον 4. - ■

1. ’Αν ή έν τώ άρ·3ρω 381 Ποιν. Κώδικος πράξις, ώς 
έκ τοΰ τόπου, τοΰ χρόνου καί τών έν γένε: περιστάσεων μαρ
τυρή ιδιάζονταν -3ρχσύτητα τοΰ υπαιτίου καί προκλητινΛτητα 
ένα'/τ: ττ,ς κοινωνίας, τιμωρείται διά φνλακίσεως τουλάχι
στον τριών μηνών, έάν κατ’ άλλην διάταξιν ή πράξις δέν τι
μωρείται βαρύτερον.

2. Αί διατάξεις τών άρ·3ρων 383 καί 384 Ποινιδτ.οΰ Κώ
δικος δέν έχουσιν έν προκειμένω έφ-αρμογήν. . - ...
τ.’Εάν ό υπαίτιος τών εές τά προηγούμενα άρ^ρα 1, 2, 3 

καί 4 αξιοποίνων πράξεων σννεπλήρωσε το 15ο·/, ά/.λ’ονχ' 
καί το 17ον έτος τής ηλικίας τον, έπιβάλλεται ό κατα τά

?-3ρα 54 καί 127 τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος,ποινικός ·πε?·.ορ:- 
μός, μή έχοόσης εφαρμογήν τής παραγράφου 2 τοΰ άρ·3ρον
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126 τοΰ Ποινοχου Κώίικος, έχιφυλασσε-ται όμως ή εφαρμογή 
των άρθρων 130 χαί 133 τοΰΙΙο-.νικοΰ Κώδικος, Έν τή 
χεριχτώσει. ταύτη ό ελάχιστος όρο; τοΰ χοινικοΰ χε-ριορισμοϋ 
είναι τρεις μήνες.

Άρθρον 6.

Δ;ά την έπδίκασιν των έχ’ αύτοφώρω καταλαμβανόμενων 
χαραβάσεων των χροηγουμένων άρθρων, έφαρμόζονται ai δια
τάξεις τών άρθρων 417 καί έτομένως τον Κώδικος Ποιν:- 
κής Δικονομίας.

Άρθρον 7.

Δεν έχιτρέχεται ή μετατροχή τής έχιβαλλομένης το νής 
εις χρηματικήν διά τάς ντο τοΰ χαρόντος Ν.Δ. χροβλεχομέ- 
νας άξιοχοίνους χράξεις ώς/καί ή ύφ’ όρον άναστάλή έν.τελέ- 
σεως αύτής.

; -ό _ . .. Άρθρον 8. . - ,; *

At κατά τά τροη-ροόμενα άρθρ a 1, 2, 3 καί 4 έχιβαλλόμε- 
vat χοιναί έκτάλοΰνται έν φυλακή έκτο,; τής σσεριφορείας τής 
τέως διοικήσει»; χρωτευονση’?. ύχοβαλλομίνι» ν των χατοί
χων εις ιδιαιτέραν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν χατα τα εΐ- 
δικώτερον έκάστοτε διά Β. Διατάγματος οριζόμενα. 'Ομοίως 
ϊίά Β. Διατάγματος δΰνχντat να ν.αθορίζωνται έκάστοτε τά 
τής έκτελέσεως τοΰ χοινικοό σωφρονισμού εις σωφρονιστικά 
καταστήματα ή άλλα ιδρύματα ώς θέλε.: όρισθή ϊίά Δια
τάγματος άιευ χεριορισμοΰ τ'.νο,ς έχ των χειμενων δ: ατασεων.

1/ ; ‘ ΚΒΦΑΛΑΙΟΝΒ'.'·

'ν:-^Τ-:ε ... . Άρθρον 9. . ·-■’-■ -

Έν τέλε: τοΰ άρθρου 6 τοΰ Κώδικος Ποινίχής. Δικονο- 
'μίας, χροστίθενται τά εξής: '

«Κατά τον Ατον τρόετον δένατα ι νά όρισθή χαί άλλος, 
χλήν τής έδρας ειρηνοδικείου, τόκος συνεδριάσει»;. έάν αί έν 

. τφ τόχω τοντφ. συνθήκχι συνεδριάσει»; χαϊ συζητήσει»; των 
,,ύχοθέσεων έχιτρέχουσι τον ορισμόν αύτοΰ». . ,1

• γ “.7;. 'Ap-Spov 374α (1)- ,-- V. »". '

1. Ό έχ τής κατοχής έτερον άφαιρών ξένον μεταφορικόν 
μίτον έχϊ τφ άχοκλειστικώ σκοχώ όχως χοιήσηται χρήτιν 
αύτοΰ έτί βραχυτάτι» χρονικώ διαστήματι τιμωρείται ο:α φυ- 
λαχίτεως μέχρις ένος έτους έ·φ’ ότον ή χράξις δεν έχισυρει 
βαρυτέραν ττο’.νήν κατ’ άλλην διάταξιν..

2. Ή ττο:ν:χή δίωξις χωρεί μόνον έκί έγκλήσει.

3. Ή διάταξις τοΰ άρθρ. 379 έχε·, εφαρμογήν χαί έττί τοΰ 
άο’χή-ματος τής ταρ. 1 τον χαρόντο,ς άρθρου, άχαιτοΰμένης 
όμως χρος τή άτοδότε: τοΰ αράγματος καί τής έντελοΰς ικα- 
νοττοιήσεως τοΰ ζημιωθεντος.

'Ap-Spov 382.

Δ·.αχεχρ:μένα: χεριχτώσει; φθοράς.

Έάν το άντ:χείμενον τής έν άρ·3ρ. 381 αράξεως: α) εΐ- 
να: χράγμα χρησιμεϋον ε!ς κοινόν όφελος, ή β) είναι ιδιαιτέ
ρως μεγάλης αξίας, ή γ) έάν ή φθορά έγένετο διά κύρος ή 
τίνος των έν άρθρ. 270 μίτων, έκιίάλλετα: φυλάκισις τον- 
λάχιττον τριών μηνών.

'Ap-Spov 383.

Γενιχαί ί:ατάξε:ς.
Εις τάς αεριατώτεις των άρ-3ρων 381 χαί 382 ατο:χ. β' 

ή ττοιν·.χή δίωξ:ς χωρεί μόνον έτοί έγχλήτε:.

'A?-Spov 308.

Άαλή τωματ:χή όλάόη.

1. Ό έχ αρο-3έτεως αρο ξένων εις έτερον τωματ-.χήν χά- 
χωτιν ή δλάδην τής νγείας αύτοΰ τιμωρείται διά τνλαχίτεως 
μέχρ: τριών ετών. Έάν δ’ ή τροξενηΐείττ χάχωτις ή 6λά6η 
της υγείας είναι όλως έλατρά τιμωρείται διά ονλαχίτεως 
το ττολυ έξ μηνών ή δ>ά χρηματχής αο:νής. Και έχ^ αυτή 
είναι άτημαντος τιμωρείται ί:ά χρατήτεως ή χροττίμαν (1).

2. Δεν είνα: άο:χος ή έν ταρ. 1 οωματχή όλάίη ότάχις

έττιχειρείται τή τνναινέτει τοΰ αα-$όντος χαϊ ϊέν χροτχρονε 
εις τά χρηττά ή-St}. ^ ^ ^ >tT.-

3. Ό ύααίτιος τής έν ααρ. 1 αράξεως ίύναται νά άτταλ- 
λαγή αάτης το:νής, έάν εις την αράξιν ααρετύρ-5η έχ δεδι- 
χαιολογημένης άγαναχτήτεως ένεχα άμέτως αροηγηλείτης 
αράξεως τού χα-3όντος τελουμένης έναντίον ή ένώαιον 
αύτοΰ χαί ί;:αζό·/τως οχληράς ή 6αναντου.(1)ι

'A?-Spov 374.

Διαχεχριμέναι αεριατώτεις χλοαής.
Ή χλοαη τιμωρείται διά χα·3είρξεως μέχρι δέχα ετών:

α) Έάν χράγμα άςιερωμένον εις την -3ρητχευτ:χήν λατρείαν 
άςηρέ-ΰη έχ τόαου αροωριομένον αρός ταύτη.ν. 6) 'Έάν χλααή 
αράγμα έτιστημονιχής, καλλιτεχνικής ή ίοτοριχής σημασίας, 
εύρισχόμενον έν συλλογή έχτε-3ε:μένη εις χ.οινήν ·3έαν ή έν 
δημοσίφ οΐχήματι ή έν άλ)ω δημοσίφ τόαω. γ) Έάν ή χλοαη 
γίνη είς αράγματα μεταςερόμενα δι’ οίουδήαοτε μέσου έξυ- 
αηρετοΰντος την δημοσίαν συγκοινωνίχν ή τοαο-3ετημένα εις 
χώρους χροωρισμένους ύαέ τών διεξαγόντων τάς μεταφοράς 
αρος τοαο-3έτησιν τών χρος μεταφοράν αραγμάτων ή εις αρά
γματα φερόμενα ύχο ταξειδιώτου- δ) Έάν ή ν.λοαη έτε)>έσ·3η 
ύα» κλειόνων ηνωμένων χρος διάχραξιν χλοχών ή ληστειών, 
ε) Έάν ή χράξις έτελέσ-3η ύαο χροσώχου διαχράττοντος κατ’ 
έχάγγε/φλα ή κατά συνή-Seiav χλοχάς ή ληστείας, στ) Έάν 
αί αεριστάσεις, ύφ’ άς έτελέσθη ή χράξις'μαρτυροΰσιν'ότι ό 
ύχαίτιος είναι ιδιαιτέρως έχικίνδυνος.

Ν. 663/1977.

' ! ' 'Ap-Spov 21. “

- Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 20 τοΰ χαρόντος νόμου χαί ή 
ύχο τούτου, χρούλεχομένη διαδικασία εφαρμόζονται χαί α) 
έχί τών εγκλημάτων τών άναφερομένων είς την ύχ’ άοιθ. 
4 διάταξιν τοΰ άρθρου 111 τοΰ Κωδικός ΙΓοινιχής Δικονο
μίας, ώς άντικατεστάθη αυτή ύ^ τοΰ άρθρου 16 χαρ. 1 Ν. 
480/1976 «χερί χρολήόεως χαί καταστολής χράξεών τινων, 
στρεφόμενων κατά τής ασφαλείας τής άεροχλοιας», β) τών 
εγκλημάτων τών άαναφερομένων εις άρθρον 13 χαρ. 1 Ν. 
495/1976 «χερί όχλων, εκρηκτικών υλών καί εκρηκτικών 
μηχανημάτων καί άλλων τινων χοινικών διατάξεων» καί 
γ) τών εγκλημάτων τών άτ;αφερομενων είς τά άρθρα 3 καί 
4 Ν.Δ. 743/1970 «χερί τιμωρίας τών χαραδατών τών νό
μων χερί ναρκωτικών κλχ.», αρμοδίου καθιστάμενου χρός έκ- 
δίκασιν τούτων τοΰ χενταμεύ.οΰς έφετείου, καταργουμένων 
άχό τοΰ ισχύος τοΰ χαρόντος τών διατάξεων τοΰ άρθρου 16 
χαρ. 2 Ν. 4S0/1976 καί τών άρθρων 13 χαρ. 4 καί 22 Ν. 
495/1976, «χερί όχλων, εκρηκτικών υλών καί εκρηκτικών 
μηχανημάτων καί άλλων τινων χοινικών διατάξεων», τών 
είς τούς νόμους τούτους χαραχομχών εις τά; καταρμουμένας 
διατάξεις, νοουμένων άχό τής ισχύος τοΰ χαρόντος ώ; χαρα- 
χομχών, είς το άρθρον 20 αύτοΰ.

Άρθρον 3S4a.

Καταστολή φθορών χροκαλουσών τό κοινόν αίσθημα (1).
1. Όστις δημοσία ή εντός κατστημάτων ή κέντρων ή άλ

λων χροσιτών εις το κοινον τάχων διασκεδάσεως, ένθα χροσ- 
ςέρονται χάσης φύσεως εδέσματα ή χοτά, χροκαλεί ή διεγεί
ρει καθ’ οίονδήχοτε τρέχον το κοινόν αίσθημα, καταστροφών 
ή δλάχτων ή ά/.λως χως καθιστών άνέφικτον τήν χρήσιν 
κινητών χραγμάτων (ξένων ή μη), έστω καί τή συν α ινέσε: ή 
Κόχή τοΰ κυρίου ή τοΰ κατόχου αύτών ή τών ύχευθύνων τοΰ 
καταστήματος ή κέντρου, τιμωρείται διά φυλακίσει»ς μέχρι?
6 μηνών.

2. Έάν ή χράξις, ώς ίκ τοΰ τόχου, τοΰ χρόνου καί τών έν 
γίνε: χεριστάσεων. μαρτυρή ίοιάζουσαν θρασύτητα τοΰ όχαι- 
τίου και χροκληθικότητα έναντι τής κοινωνίας, τιμωρείται 
διά φυλακίσει»; τούλάχιστον 3 μηνών, έάν κατ’ άλλην διά- 
ταξιν ή χράξις δέν τιμωρείται διά βαρύτερα; χοινής.

3. Αί διατάσεις τών άοθρ. 4 χαοΚραοο: 2. 5. 6. 7 καί 8 
τοΰ Ν.Δ. 4000/59 «χερί καταστολής άξιοχοίνων τινών χρά- 
ξεων καί συμχληρώσεως τοΰ άρ·3ρ. 6 τοΰ Κώδικος Ποιν. 
Δικρνου ίας» ,ήφαομόζοντα: καί h χ:οκειμένιρ άναλόγως.
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ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ'.

"Εγκλήματα κατά τών ήΰών.

Άρκτον 336.

Β; ατμός.

Ό διά σωματικής βίας ή δι’ 
σου κινδύνου έςιναγκάζων θ7,/,- 
μωρείται διά καθείρξεως.

άχειλής σχουδαίου καί άμέ- 
ε!ς ϋσώγαμον συνουσίαν. τι-

Άρθρον 337.

Εξαναγκασμός εις ασέλγειαν.

Ό διά σωματικής βίας ή cάχειλής σχουδαίου και ά-
7C-J· εΗαναγν.ί'ων θήλυ ή σρρεν εις ανοχήν ή

7£jp’/jjiv έτί ;α; άτελγ^ς χράςεως, τιμωρείται διά κα-
·,:ς εως μέ*/:: ζίζ.ζ έτών.

ζονται κατ’ άναλογίαν αΐ διατάξεις σοΰ άρθρου 82 χαρ. 4 
τοΰ Ποιν. Κωδικός» (4).

2. Διά της καταδικαστικής αχοράσεως ί-ττγγελλετα: χαί 
ή δήμευσις τών έν τώ άρθρω 1 τής εν Γενεύη ύχογραρεισης 
συμβ·άσεως(5) άναρερομένων αντικειμένων, ώς καί τών τυ- 
χογραρικών καί ρωτογραρικών κλακών, τής καταστρορής 
αυτών ένεργουμένης έχιμελεία τής αστυνομικής άρχής, δ α
χανή τού καταδικασθέντος, ήτις καί ττpc-c:oρίζεται κατ’ ά- 
χοκοχήν διά τής καταδικαστικής άχοράσεως καί είσχράττε- 
ταί συγχρόνως μετά τών εξόδων καί τελών διά γραμματίου 
χαραν.αταθήκης. ’Εάν το έχιλήύιμον άντικείμχνον άχοτελή 
μέρος δημοσιεύματος χεριέχοντος χαί μή έχιλήψιμα μέρη, 
δύναται τό δικαστήριον, έρ! όσον είναι δυνατός ό χεριορισμός, 
νά χεριορίση την δήμευσιν χαί καταστρορήν διά μόνον το έττι- 
λήψιμον μέρος. Ή δήμευσις χαί καταστρορή τού έν τώ ττρ&- 
ηγουμένω έδαρίω αντικειμένου δύναται να c ι α ταχθή χατά 
τήν κρίσιν τοΰ δικαστηρίου χαί έν ττερετττώαϊ· άθωώσεως, 
τής δαχάνης τής καταστρορής βαρυνούσης έν τοιαύτη ττερε- 
χτώσει το Δημόσιον(Ι).

Άρθρον 344.

'Εγκλησις (1).

Εις τάς χεριχτώσεις τών άρθρων 336, 337, 338, 341 
-ώς χαί εις τάς-τών -άρθρων “339,' 342 χαί 343, όταν τό 
χαθόν χρόσωχον είνα: θήλυ, ή χοινική δίωξις χωρεί έχ: έγ- 
κλήσει. 1 !

!Εΐς τάς χεριχτώσεις τοΰ άρθρου 341, όταν ό ύχαίτιος έτέ- 
λεσεν γάμον μετά τής χαθούσης, χοινική δίωξις χωρεϊ μό
νον άρ’ ου προηγουμένως ό γάμος χηρυχθή άχυρος.

; . "· Άρθρον 353.

; Πρόκλησις σκανδάλου St’ άσεμνων κράσεων.

Ό δημοσία έχιχειρών ακόλαστον χράξιν χαί ιδι’ αύτής κρο
καλών σκάνδαλον τιμωρείται διά ρυλαχίσεως μέχρι δύο έτών. 
Ό δέ όχωσδήχοτε χροσβάλλων βαναυτως την αιδώ ετέρου 
δι’ ακολάστου χράξεως έχιχειρουμένης ένώχιόν _του, τιμωρεί
ται διά ρυλαχίσεως μέχρις εξ μηνών ή διά χρηματικής κοι
νής. .

Άρθρον 330.

‘ V” . Παράνομος βία.

Όστις, μεταχειριζόμενος σωματικήν βίαν ή άχειλήν τοι- 
αύτης ή άλλης χαρανόμου χράςεως ή χαραλείψεως, έξαναγ- 
χάζε: έτερον εις χράςιν, χαράλειψιν ή ανοχήν, χερί τών 
έιχοίων δεν όρίσταται όχοχρέωσις τοΰ χαθόντος, τιμωρείται 
διά ρυλαχίσεως μέχρι δύο έτών, άδιαρόρως άν τό άχειλού- 
μενον χζχόν στρέρητά: χατά τοΰ άχειλουμένου ή τίνος τών 
οίχείων οώτοΰ.

Ν. 5060/1931.

Άρθρον 29.

uo
1. Όστις, χρός τον σχΟχόν έμχορίας, ή διανομής, ή δη- 
:ία έχθέτεως χαιρατχευάζει, άχοχτά, κατέχει, μεταρέρ·ει. 
άνε: εις τό Κράτος, ή έςαγει, ή καθ’ οίον-ήχοτε τρόχον τί-

θησιν ε'ς κυκλοροιρίαν έγγραρα. έντυχα, χυγγράμματ* σχέδια, 
ε.κό/α.ς. ζωγραρίας. έμβλήματα, ρωτογραρίας. χ.ινηαατογρα-
ρικάς ταιν:ας(3) ή ά)θ.α αντικείμενα άσεμνα, οίουδήχοτε 
είδους, όστις μεταχειρίζεται οίο'λδήχοτε μέσον δημοσιότητος 
χρός διενχόλυνσιν τής χυχλορορίας ή τοΰ έμχορίου τών αυ
τών ασέμνων ά/τιχειμένων, «τιμωρείται διά ρυλακίσεως του
λάχιστον ένρς μηνός χα! διά χρηαατιχής χοινής τοΰλάχιστον- 
30.000 μεταλλικών δραχμών. Έν ΰχοτροχή δέ διά ρυλακί- 
σεως τουλάχιστον 6 μηνών καί διά χρηματικής χοινής του
λάχιστον 50.000 μεταλλικών δραχμών. ’Εάν όμως ή καθ’ 
ΰχοτροχήν χράΐόις έτε/χσθη διά δημοσιεύματος έν έρημερίδι 
ή χεριοδικώ. ή χρηματική χοινή δεν δυναται νά είναι έλάσσων 
τών 200.000 μεταλλικών δραχμών. Έν χροκειμένω έραρμό-

Άρθρο 30.

Τοΰ Ν. 5060/1931, όχως άντικαταστάθηκε μέ τό Ν. 1290/
1982.

Άρθρο 3.

5060/1931 αντικαθίσταται ώς έχής: 

«Άρθρο 30.

Άσεμνα χατά τις χεριχτώσεις τοΰ χροηγοΰμενου άρθρου 
θεωρούνται τά χειρόγραρα, έντυχα, εικόνες καί λοιχά αντι
κείμενα, όταν, σύμρωνα μέ τό κοινό αίσθημα, χροσβ'άλλαυν 
τήν αιδώ. Δεν θεωρούνται άσεμνα τά έργα τέχνης ή Ιχιστη- 
μης καί ιδίως αύτά χοό χ;ήκουν στήν χολιτιστική δημιουρ
γία τής ά/θρωχότητας ή χου συμβάλλουν στη; χροώθηση 
τής ά·;θρώιχινης γνώσης,' έκτος αχό τήν χερίχτωση όχου 
χροσρέρονται χρός χώληση, χωλοΰνται ή χαρέχονται ειδικά 
σέ χρόσωχα ηλικίας κάτω τών 18 έτών καί για σκοχους άλ
λους, έκτος άχό τη σχουδή. Για τό χαρακτηρισμό έργου ώς 
άνήκοντσς στις χαραχάνω έςαιρέσεις ό εισαγγελέας μχορεί 
νά χροκαλέσε: συμβουλευτική γνωμοδότηση χενταμελοΰς έχι- 
τροχής, τήν όχοία διορίζει ό ίδιος άχό χαιδαγωγους, καθη^ 
γητές τής ’Ανώτατης Σχολής τών Καλών Τεχνών και 
μέλη συλλόγων γιά τήν χροστασία τής χαιδικής ηλικίας η 
όχου δεν ΰχσιρχτον τέτοια χρόσωχα. τριμελούς έχιτροχής άχό 
χαιδαγωγους καί λογίους».

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤ.4ΓΜΑ ύχ’ άριθ. 3026/1954.

Περί τοΰ Κωδικός τών Δικηγόρων.

.· Άρθρον 21.

1. Αΐ κατά το άρθρο·; 13 χαράγρ. 3 και 4 όριζόμεν-αι χαρ’ 
έκάστω Δικηγορικώ Συλλόγω κενοί θέσεις, ώς χληροΰμεναι 
άνευ διαγωνισμού, καταλαμβάνονται ώς έξης.; α) Διά μετα- 
θέσεως Δικηγόρω·; έκ της χεριρερείας έτέρου Πρωτοδικείου 
καί β) δι’ έχα;αδιορισμοΰ. Ό έχαναδιορισμός έχιτρέχεται άχο- 
κλειστικώς καί μόνον εις κε·/ήν θέσιν τοΰ αύτοΰ Δικηγορικού 
Συλλόγου, ουτινος ό οίτοΰμενες τόν έχαναδιορισμόν Δικηγό
ρος ΰχήρχε μέλος κατά τόν χρόνον τής άχοίολής τής Δικη
γορικής ίδιότητος καί έρ’ όσον τή; χερί έχαναδτορισμοΰ αί- 
τησιν ΰχοβάλη εντός χέ·;τε έτών, άρ’ ής άχέβαλε τήν ιδιό
τητα τοΰ Δικηγόρου, συνάμα δέ κατά τόν χρόνον τής ϋχοβο- 
λής τής αΐτήσεως: α) κέκτηται ηλικίαν οϋχί άνω τέραν τών 
50 έτών ταυ,χεχληρωαένων. (ή συμχλήρωσις λογίζεται ώς έ- 
χελθοΰσα τήν 31 Δεκεμβρίου τοΰ έτντιστοίχου έτους) καί β) 
δεν ϋ.τάγεται εις κώλυμά τι έκ τών άρθρων 26, 62 καί 63 
τοΰ χάροντες. Καχ οΰδεμίαν χερίχτωσιν δι·/.α:οΰτ;·ται έχα;·α- 
διορΊτμοΰ οι άχοβα’/.όντες τή; ιδιότητα τοΰ Δικηγόρου λογω 
χοινής ή λόγω έκκαθαρίσεως τοΰ μητρώου, έχιρυλασσομενων 
των διατάάεων τών άρθρων S3 καί 84. . . :

Τό άρθρο τοΰ Ν.
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2. Ή κατάληψις των κενών τούτων ύέσεων γίνεται κατά
τήν χρονολογικήν σειράν τών ΰποβαλλομένων αιτήσεων. Έπί 
ταυτοχρόνως νποόαλλομένων αιτήσεων, αποφασίζει ό οικείος 
Δικηγορικός Σύλλογος, προτιμωμενων όμως πάντοτε τών έν 
παρχγρ. 4 τού άρ-Spov 17 οριζόμενων προσώπων. ·

3. 'Η —·ερε επαναδιορισμού ή μεταύέσεως αίτησις, υποβάλ
λεται εις το Ύπονργειον τής Δικαιοσύνης. Εις ταντην έπι- 
σννάπτεται. 5ν πρόκειται περί μετατιύεμένον, πιστοποιητικό·/ 
ότι ό σίτων είναι εγγεγραμμένος εις έτερον Σύλλογον κατά 
τό έτος κ?·5’ ό ένεργηύήσεται ή μετάύεσις καί κεν.νρωμένον 
απόσπασμα τής έν τώ μητρώω μερίδος τον μετά σημειώσεως 
τής πειθαρχικής αυτού καταστάσεως, έπί δέ αίτονντος έπα- 
/αδιφρισμόν, εικαστικόν μέν, πιστοποιητικό·/ περί τής δικα
στικής τον υπηρεσίας καί ττερε τον λόγον τής έξοδον αυτού 
εκ' τής υπηρεσίας καί τέλος έττί παντός άλλον, πιττοποιη- 
τικόν περί τον λόγον τής έςόδον έκ τής υπηρεσίας, άντίγρα- 
9ον τον πτυχίου τον καί τον Διατάγματος τον αρχικόν διο
ρισμόν τον, ώς καί αντίγραφου πρακτικού ή άποφάσεως οίον- 
οήποτε Δικαστηρίου ή δικαστού, έμφαίνον την τελενταίαν έ- 
νώτειον αυτών παράστασιν τον αίτονντος ως Δικηγόρον και 
τίντα τά έν άρύρω 20 οριζόμενα. ,

Ίο Τπονργείον Δικαιοσύνης μετά ιτροηγονμένην σύμφωνον 
γνωμοίότητιν τον Διοικητικός Συμβουλίου τον παρ’ ώ αΐτεί- 
ταιι τήν μετάύεσιν ή έπχ/αδιορσμόν Σύλλογον, πρυκαλεί το 
σχετικόν Διάταγμα διορισμόν ή μετα-λέσεως. ~

4. Έξαιρετικώς οί Είρηνοδίκαι, Π ταισματοδίκαι, Δικα
στικοί Λειτονργοί άπό τον βαύμού τον Πρωτοδίκου καί Άντ- 
εισαγγελέως Πρωτοδικών καί άνώ, δικαιούνται νά έπανα- 
διορισ-όώσι Δικηγόροι καί μετά πάροδον ,πενταετίας ά?’ ήί 
άπέβαλοντήν ιδιότητα τον Δικηγόρον, οαρμοζομένων κατά 
τά λοιπά τών διατάξεων τών’ παραγράφων 1, ’2 καί 3 τΐξ 
παρόντος. Έκ τών" ανωτέρω διοριζόμενων, ο! μέν διχτελίέ- 
σαντες Πρόεδροι. Είσαγγελοίς Πρωτοδικών καί έτί τέντα-, 
έτιαν Πρωτοδίκαί δννχνται νά διορισ-ύώσι Δικηγόροι, αίτ’; 
εν-όείας παρ’ Έ-φεταις, οί δέ διατεύχσχ/τες άτό τον βαθμού 
τον Έφέτον ή Άντεισαγγεύχως Ερετών' καί άνω, άτ’ εν-' 
ύείας ταρ’ Άρείω Πά/ω. Οί είρημένο: δεν δύναντχι νά διο- 
ριτόώσιν έν ώ τότω ύτηρέτονν κατά τον χρόνον τής έκ 
τής δικαστικής υπηρεσίας άτοχωρήσεως χυτών ή υπηρέτησαν 
δύο έτη τρό αυτής, τρό τής παρελεύσεως τενταετίας άτό τής 
άτοχωρήσεως των. Διά την έφαρμογήν τής ταρονση; διατά- 
ξεως ή περιφέρεια τών Πρωτοδικείων ’Αύηνών καί 11 ει- 
ραιώς θεωρείται ώς μία τοιαντη.

3. Δέν δννχνται νά διορισύώσι Δικηγόροι δημόσιοι (το- 
λιτικοί ή στρατιωτικοί, Χωροφυλακής κλπ.) καί δημοτικοί 
υπάλληλοι έν ταίς περιφερείαις τών Πρωτοδικείων, ένύα 
ντηρέτησαν κατά την τελενταίαν τρό τής άτοχωρήσεως των 
πενταετίαν.

6. Δημόσιοι έν γένει ντάλληλοι (Δικαστικοί Λειτονργοί 
καί ντ άλληλοι στρατιωτικοί, Χωροφυλακής κλτ. ή Διοικη
τικοί). ή Δημοτικοί ή Κοινοτικοί καί έν γένει ντάλληλοι Χο- 
μικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιον, ώς καί Συμβολαιογρά
φοι, δέν δννχ/ται νά έπχ/χδιορισύώσι Δικηγόροι, έφ όσον 
άτελν-όησαν τής ντηρεσίας ένεκα ταραττώματος ή έξήλ-όον 
ταντης λόγω άνικανότητος σωματικής ή πνευματικής.

Άρ-όρον 39.
1. Ό Δικηγόρος έργον έχει νά άντιπροσωπενη καί ύπε- 

ρσστίζη τόν έντολέα χότον ενώπιον πχ/τός Δικαστηρίου κχι 
τάσης αρχής έλευύέρως καί άνεμτοδίστως ενεργών άτασας 
τάς τρος τούτο αναγκαίας τράτεις. Τον έργον τούτον ή άσκη- 
σις, τροκειμένον τερί Δτ/.αστηρίων (μηδέ τών τολνμελών 
διοικητικών καί άσςαλιστικών τοιοντων έξαιρονμένων), Δι
καστικών Αρχών καί φορολογικών έτιτροτών καί Δικαστη
ρίων, ανήκει άτοκλε:στ:κ.ώς εις τόν Δικηγόρον, ό δέ διάδι
κος μή ών Δικηγόρος, δνναται μό·/ον νά σνμταρίσταται μετά 
Δικηγόρον. Ένώτιον Οικονομικών καί Διοικητικών ’Αρχών 
καί διαιτητικών Δικαστηρίων έτιτρέτεται ταράστασις διαδί- 
κ.ον άνεν Δικηγόρον ότον έκ τής κείμενης νομοθεσίας σνγ- 
χωρείται τοντο. Ονδέτοτε όμως διάδικος ή ένδιαφερέταενος 
δνναται ν’ χ;τιτροσωτε·ν5ή ντό τληρεξονσίον μή Δικηγόρον.

2. Κατ’ έξαίρεσιν έτιτρέτεται εις τόν 3·,άδικον ή άνεν 
Δικηγόρον ένέργεια-και ταράστασις: α) Έτί τοινικών ύτο- 
·$έσεων, τλήν τών ένώτιον τον Άρείον Πάγον, τοΰ Έφε- 
τείον καί τον ΚακΌνργιόδικείον, §) έτί Είρηνοδικειακών 
διαφορών, γ) ένώτιον τάσης δικαστικής αρχής τρός άτοτρο- 
τήν έτικεηεένον κινδννον (άχ/.ησις ένδικων μέσων, διακατή 
ταραγραφής κλτ.) καί δ) ένώτιον φορολογικών έτιτρ-οτών 
καί Δικαστηρίων, έφ’ όσον οό ά-^τικείμενον τής φοροί.ογικής 
δίκης δέν ντερξαίνει τό τοσόν τών δραχμών 20.000. '■

3. Τό Δικαστήινίΐλ δνναται εις τάς τεριττώσεις τής τροη- 
γονμέ'/ης ταραγράφον, νά ντοχρεώνη τόν διάδικον τρός διορι
σμόν δικηγόρον ή δικολάδον διά την τεραιτέρω ότεράστισιν 
τής ντοώέσεως έάν κρίνη τοντο χ;αγμ.αίον.

'Ap-Spov 40.

1. Έτίτης έργον τον Δικηγόρον άτοκλειστικώς είναι καί 
ή έτ'.μςλειμ φορολογικών, δασμολοιγικών· καί διοικητικών 

έν γένει Ιτοόίσεων ώς καί ή κατάΤεσις σημάτων καί διτ7.ω
μά των εόρεσιτεχνίας.

Πρόσωτον ταρέχον τοιαντας ντηρεσίας χωρίς νά κέκτη- 
ται την ιδιότητα τον Δικηγόρον, διώκεται καί τιμωρείται μέ 
τάς έν άρ-ίρφ 175 τον Ποινικόν Κώδικες κα-3«ρΐζομένας 
τοινάς, αόξανομένα.ς έν ντοτροτή εις φνλάκισιν τουλάχιστον 
τριών μηνών καί χρηματικήν τοινην τουλάχιστον 1.000 με
ταλλικών δραχμών. 'Ως ύτοτροτή θεωρείται ή έξακολο^η- 
σις τής ταροχής τοιχντης ύτηρεσίας με-$’ έκάστην καταδί
κη·/.

2. Πάς ιδιώτης ά·/αλαμόάνων ή έμφανιζόμενος ή δια-
φτ.μίζων ώς άτοδεχόμενος την έτιμέλειαν ή διαχείρισιν ΰτο- 
•S-έσεων, δι’ ας κατά τό ταρόν καί τό τροηγούμενον άρ·3ρον 
είναι άττοκλειστικώς αρμόδιος ό Δικηγόρος, είτε άνεν Δικηγό
ρον είτε διά Δικηγόρου τής έκλογής τον, τιμωρείται κατό- 
αιν έγκλήσεως Δικηγόρον ή Δικηγορικού Συλλόγου διά ποι
νής φνλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Ηροκειεένον 
περί νομικού προσώπομ την αυτήν ποινικήν εύ-3ννην εχει ό 
έκπρόσωπος αυτού. '·■ ■': < '

Άρθρον 217.

"Ινα έκλεγή τις μέλος τού Σ.μίονλίου απαιτείται : 1) 
ΧΤά είναι Δικηγόρος έχων δεκαετή δικηγορικήν υπηρεσίαν καί 
οιωρισμένος παρ’ Έφέταις προκειμένον περί Δικηγορικών 
Σνλ'.ύγων τών πόλεων έν >αις έδρευεt Έφετείον, ή κεκτημέ- 
νος χενταετή τουλάχιστον δικηγορικήν υπηρεσίαν εις πόλεις 
έν-3α έδρεΰει μόνον Πρωτοδικείον. Είδικώς προκειμένον περί 
τών Δ κηγτρικών Συλλόγων Ά-3ηνών καί Πει;α ώς δέον νά 
είναι διωρισμένος καί παρ’ Άρείψ Π άγω καί 2) νά είναι 
έγγεγραμμένος πρό πενταετίας τουλάχιστον έν τώ μητρώο 
τού Συλλόγου εις τό Σνμβυύλιον τού όποιον πρόκειται νά 
έκλεγή. Παρ’ οίς Σνλλόγοις δέν υπάρχουν Δικηγόροι σνμ- 
πληρώσαντες τάς έν τή προηγούμενη παραγράφω πενταετίας 
αρκεί διετής δικηγορική παρά τώ Πρωτοδικείο) υπηρεσία 
καί πρό διετίας έγγραφή έν τώ μητρώο τον αυτού Συλλόγου.

"Λούρον 219.

• 1. Ή ύητεία τών Διοικητικών Σνμόονλίων ορίζεται τριε- 
τής. άπό τής 16 Μαρτίου, ημέρας ένάρξεως τον πρώτον 
έτους, έως 15 Μαρτίου τον τρίτον έτους.

2. Ή εκλογή τών μελών τον Διοικητικού Σνμίονλίον ένερ- 
γείται ταντοχρόνως έν τακτική συνεδριάσει τον Συλλόγου ορι
ζόμενη ύπό τον Προέδρου τήν πρώτη·/ ή την δεντέραν Κυρια
κήν μετά τήν εικοστήν Φεβρουάριον διά μυστικής ψηφοφορία; 
καί διά ψηφοδε/.τίων. ιδιαιτέρων διά τόν Π ροεδρον καί ιδι
αιτέρων διά τά μέλη, ε!; ιδιαιτέρα; ψηφοδόχους. Η ΰπαρ- 
σις απαρτίας έλέγχεται στο τέλο; τής ψηφοφορίας έκ τον 
αριύμον τών ψηφοφορησάντων.

Άρύρον 220.

1. Ειίς ονς Συλλόγους νπάρχονσιν εγγεγραμμένα έν τώ μη- 
τρώο) πλείονα τό)ν χιλίων μελών, ή έκλογή ένεργείτα: κατά
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τμήματα. Τά τμήματα ορίζοντα: δ:' άκοφάσεως τού Α:ο:κτ- 
τ:·/.ού Συμβούλιου τού οικείου Λ:κηγορ:κού Συλλόγου. έκαστον 
ce τούτων δέον νά κερ:λαμβάνη κεντακοτίους εκλογείς κατά 
σε:ράν τού αΰξοντος ά?:θμού τού μητρώου ή κατ' άλφα-ητ:- 
κήν σειράν. 'V—όΧο:—ον έκλογέων, έαν μεν ύκερβαίνη τού: 
•250 άκοτελεί ίο:ον τμήμα, άλλως ένσωματούτα: ε:ς το προ
ηγούμενο*;. Κατά τα λο:κα. μερ:μντ, τού Α'.ο:κητ:κοϋ Συμοου- 
λίου τοϋ οικείου Α:κηγορ:κού Συλλόγου λαμβάνοντα: μεσρα 
κρός δ'.ευκόλυνσίν τής ψηφοφορίας καί εξασφάλισή τής μο- 
στ’.κότησος αύσής.

2. Κατά κάσαν κρος εκλογήν συνεδρ:ασ:ν. ό Προεορος 
ρίζε: εις έκαστον ζεύγος ψηφοδόχων. ώς ψηφολέκταφ. δύο εκ 
των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών μετ ισαρίθμων άνακλη- 
ρωματ:κών άτ:να οέον νά καθίστανται καθ’ ολη; την διαρ- 
κε'.αν τής συνεδριάσεως.

3. Εις την αίθουσαν τής ψηφοφοτίας κατά τήν διενέργειαν 
;ϋτής ακαγ-ορεύετα: ή καραμονή άλλου κροτώ του κλήν του 
Π ροεορου τού Συλλόγου, τών Συμβούλων, τών ψηφολεκτών ή 
αναπληρωτών αύσών καί καντος ύκοψηοιου ή αντικροσωκου 
του. Δικαιούνται ο: ύκοψήφιο: νά ό'.ορίτουν καί άντικροσώκους 
αύτών έκ τών εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και ο: μεν υκο- 
ψήφ:ο: Πρόεδροι δικαιούνται νά διορίσωσιν ένα άντικρότωκον 
αύτών καί eve άνακληρωτήν δ:’ έκαστον Τμήμα, οί δέ ύκο- 
ψήφισι Σύμβουλο·, άνά ενα έκαστος :Γ όλα τά τμήματα. Ό 
διορισμός τοΰ άντικροσώκου γίνετα: δ: αναφοράς τού ύκοψη- 
φίου ύκοβαλλομένης κρός τον Πρόεδρον τού Συλλόγου ούο 
ήμέρας κρό τής εκλογής καί ισχύει διά κάσαν τυχόν έκαγά- 
ληψ'.ν τής ψηφοφορίας.

4' Άκαγορεύετα: ή ψηφοθηρία καί ο ή κατά τήν ήμερα-; τών 
άρχα:ρεσ:ών εντός τού καταστήματος τής εκλογής καί ε:ς 
τούς κροθ αλάμους. τήν κλίμακα, τήν είσοδον καί τό κεζοδρό- 
μ:ον τής είσόόου. Ή καράβασις τής διασάξεως ταύτης άκο- 
τελεί κειθα-ρχικον καράκτωμα. Ώς ψηφοθηρία θεωρείται 
καί ή κέραν τού κρός ψηφοφορίαν άκα'.τουμένου χρόνου καραμο
νή τών 'εκλογέων εντός τού κασαστήματος τής ψηφοφορίας 
καρά τήν ϋκόμνησ:ν ύκό τού Προέδρου τού Δικηγορικού Συλ
λόγου τών διατάξεων τού άρθρου τούτου. "Ινα έχή κύρος κά
σα κρός εκλογήν ιυνεδρίασις, ίέον νά μετάσχωσ: καί ψηφοφο- 
ρίσωσι τά έν άρθρω 227 οριζόμενα κατ’ άροθμόν μέλη, ών 
όμως ή σύγχρονος καρουσία δεν είναι άκαραίτητος. Ή συνε- 
δρίασις εξακολουθεί μέχρι κέρατος τής διαλογής έστω καί 
άν δεν καρίστατα: νόμιμος κρός άκαρτίαν άριθμός μελών.

5. Ή εφορευτική Έκιτροκή άκοτελείτα: έκ τού Προέδρου 
κού Συλλόγου ή τού νομίμου άνακληρω- 
ιωρισμένων ψηφολεκτών ή έν κερ:κτώσε: 
νομίμων άνακληρωτών τούτων, άκοφασί-

όσον άκουσιάζουν ώρ"τυέ

ξεως του καί κατ' αύτήν έτ: τήν ημέραν τής εκλογής νά δ’.ο- 
ρίση μέλη τής εφορευτικής, είς άντ'.κατάστασιν τών άκόντων. 
Δικηγόρους έχοντας δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική·* ΰκη- 
ρεσίαν.

Άρθρο·; 221.

1. Στερούνται τού δικαιώματος οκως ψηφοφορήσωσιν 
είς τάς κρός εκλογήν συνεδριάσεις α) Δικηγόρο: μή όντες 
εγγεγραμμένο: έν τώ μητρώω τού Συλλόγου ένθα ψηφίζουν, 
έν κλήρες έτος τουλάχιστον κρό τής όρ:σθείσης δ:ά τάς 
αρχαιρεσίας ημέρας, β^ Δικηγόρο: διατελούντες κατά τήν 
συνταξ:·; τού έν καρ. 2 τού άρθρου τούτου καταλόγου ύκό 
κροσωρ:νήν καϋσιν.

2. Πρός βεία!ωσ:ν τών άνωτέρω καταρτίζετα: ύκό τού 
Διοικητικού Συμβουλίου μέχρ: τής 15 ’Ιανουάριου τού τε
λευταίου έτους τής θητείας, κατάλογος τών έχόντων δ:κα!ω- 
μ.α ψήφου μελών. Ό κατάλογος ούτος έκτίθετα: είς τά γρα- 
φεία τού Συλλόγου :να λάβη γνώσιν κάς ένδ'.αφερόμενος καί 
διορθοϋτα: ύκό τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου δ:’

τού Οί*/.ε: c*j Δ’.χηγορ :κού Συ)
τού TCU χα: εχ τών δ:ωρ:σμέ·
κω) έχ τών νομ’μων
7 r - η» · U χατα -λε :οψη,φίαν κερ
7.ατ α τ ην έχλε- r

■ην; J’JV · ε
άναν.ηρ /

•J77·'. του ς έν.λεγέντα:
νοι θησολ.ε·/ καί οί ά·; ακ'
7ην . 6 Πρόεδρο ; -Γ-ύ Α'.κηγο

i-οφάσεώς του έκί τή αίτήσε: παντός έκλογέως. ισχύει δε 
δ:ά κάσαν έκαναληκτ’.κήν έκλογήν. Η α:τησ:ς ε·να: άκαρα- 
οεκτος έάν δεν ύκοοληθή κέντε κλήσεις ημέρας ,τρο τής κα- 
θοριτθειτης ημέρας συνεδρ:άσεως. Προσβολ.ή του καταλο- 
γου ά’νευ ύκοόολής καρά τοΰ κροσίάλλοντος τής κατά τά άνω 
αίτήτεως είνα: άκαράδ έκτος.

“Αρθρο·; 223.

Κκ τών έν τώ κροηγ-ουμένω άρθρω καταλόγων, οί εκλο
γείς ψηφίζοοσ: τον ΙΙρόεδρον έκ τών άνακηρυχθέντων ώς 
ύκοθηφίων ΙΙροέδρων καί τούς Συμβούλους έκ τώ- άνακη- 
ρυχύέντων ώς υποψηφίων το:ούτων. δ:ά ψηφοδελτίων περι- 
λαμόανόντων τά ονόματα τών ψηφιζομένων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ άρ:θ. 3700/1937
Περί τροποκοιήσεως καί συμκληρώσεως διατάξεων τ:νων

τού κώδικες κερί δικηγόρων.

Άρθρο·; 4.

3 Είς τό άρθρο·; 21 τού 3026/1954 Ν.Α. κερ: τού κω
δικός τών δικηγόρων. κροστίθετα: έβδόμη καράγραφος, έχοο- 
σα οΰτω:

8. Είς τό-άρθρο·; 21 τού Ν. Δ:ατάγματος 3020/54 «κε
ρί Κώδ:κος Α:κηγόρων» κροστίθετα: καρ. 8 έχουσα οΰτω:

«8. Κατ' έξαίρετ:·; καί άνευ τών έν καρ. 4 καί 5 τού κα- 
ρόντος κερ:ορ:σμών δύναντα: νά έκαναδ:ορ:τθώσ: δικηγόρο;
είς θέσε:ς κληρουμένας άνευ διαγωνισμού τού αυτού Ακ/.ηγο- 
ρκκού Συλλόγου ούτινος ύκήρξαν μέλη κατά τον χρόνον τής 
άσσοβολής τής δικηγορικής ίδ’ότητος, δημόσκο: ΰκάλληλο: 
άκοχωρούντες τής ύκηρεσίας μέ βαθμόν Γενικού Α’.ευθυντοϋ 
καί έχοντες δεκαετή τουλάχιστον ϋκηρεσίαν έν τώ αΰτώ βα- 
θμώ έφ’ όσον δεν έχουν συμκληρώσε: τό όρ'.ον ηλικίας ή δέ 
έκ τής δημοσίας ύκηρεσίας άκοχώρητίς των δεν όφείλετα: 
είς κειθαρχικούς λόγους ή σωματικήν ή κνευ;υ.ατ:κή·; ανι
κανότητα.

Ε.τατ;αφόρετα: ομοίως έν ισχύ ή διάταξις τής και. 4 τού 
άρθρου 8 τού Ν.Α. 2184/1952.

Ή κερί διορισμού αίσησ:ς δέον νά ϋκοίληθή σό βραδύτε
ρο·; εντός έξ μηνών άκό τής άκοχωρήσεώς των έκ τής ΰκη- 
ρεσίας».

Είς άμφοτέρας τάς κερ:κτώσε:ς ό δ:ο?:σμός έκ:τρέκετα: 
μόνον είς τάς δ:ά τού άρθρ. 1 1 τού Ν. 3520 είδ:κώς κρο- 
βλεκουένας θέσεις.

ι · Άρθρον 7.

. 2. Ή δευτέρα καρ. σού άρθρου 11 τού Ν.Α. 3520/56 
ά·;τ:καθ·.στατα: ώς έξής:

«Ο: έν τή καραγράφω 1 τού καρόντος άρθρου ά·;αφερό- 
μΐ'-ot έξα:ρέσε: τού κυρίου κροσωκ:κού τού Νομκκού Συμ
βούλιο'.' τού Κράτους, δεν δύναντα: νά δ:θρ:σθώσ:ν έ·; ώ τόκω 
ύκηρετούν /.ατά τόν χρόνον τής έκ τής δικαστικής ύκηρεσίας 
άκοχωρήσεως αύτών. ή ύκηρέτησαν δύο κρό σαύτης έτη, 
κρό τής καρελεύσεως κενταετίας έν συνόλω ά-ό τής άκο- 
χωρήσεων των έκ τής ύκηρεσίας ή τής άκομακρύνσεως έκ 
σής οίς ήν ύκηρέτηστ; θέσεως. ·έξα:ρ·έσε: τών διοριζομένων 
καρ’ Άρείω Π άγω οίτινες δύναντα: νά δ:ορ:σθώσ: μετά
καρέλευσ:·; τρ'.ετίας. Α:ά τή·; εφαρμογήν τών δ’.ατάάεω·; τής 
καραγράφου ταύτης α! κερ:φέρε:α: ’Αθηνών καί Πε:ρα:ώγ 
θεωρούνται ώς μία κερ:φέρε:α».

Άρθρο·; 8.

1. Έν τέλε: τής καραγράφου 3 τού άρθρου 1! τού Ν.Α.
3520/56 κροστίθετα: τό ακόλουθον έδάφ:ον: τ· “

«Λ! μή καλυκτόμενα: θέσε:ς είς τό τέλος έκαστου εξαμή
νου συ,Λκληρούντα: έκ τών έν καραγρ. 1 κροσώκων ανεξαρτή
τως τού χρόνου τής έξόδου αύτών έκ τής ύκηρεσίας.

2. Ή καρ άγραφος 4 σού άρθρου 11 σού Ν.Α. 3520/56 
;άντ:καθ:'σσατα: ώς έξής:
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τοΰ Νομικού ύποχρεοϋνται
απ ευθ ε ι α ς· ισχύος τοϋ :
τούς λοιπούς κόν Σύ/.λογ<

ων τοϋ Δικη- λουμένων διι
•τώ·· παρ’ Ε- τάς ’ πληροςι 

ζητηθή ύπό
; άρθρου, διο-

- ν» 3. Δημόσ:
•/.ητ ty.oj — j;j.- 1 ϋποχρεοϋν;

ζ—μ: έντόσ ϊύε

γορικούς Συλλόγους πάσαν σύμβασιν παροχής δικηγορικών 
υπηρεσιών έπί παγία περίοδική άμοιβή εντός 30 ηχερών άπό 
τής συνάθεώς της. Την αυτήν ΰποχρεωσιν καί εντός τής

βουλίου τού Δικηγορικού Συλλόγου».
: 3. Εις το τέλος τής παρ. ο "ού άρ-5ρου 11 του Ν 1 3020/
1936 «περί τρόπου τυγ/.ροτήσεως τοϋ Ανώτατου ^ Δικαστικού
Συμβουλίου και διατάξεων άναςερομένων εις τον Όργανι-; χ..-ς -^ιτμ,ίις έχει καί ό δικηγόρος, 
τμον των Δικαστηρίων» προστίθενται εν συνεχεία τα ακό
λουθα: t

«Διά τούτους ό περιορισμός τής παρ. 1. ό αναςερομενος 
εις την κ.ατάληψιν ύπό τοϋ ορίου ήλ'.ν.'.ας. πεσιοριζεται εις 
διετίχ), διά δε τούς ύπηρετήσαντες έπί βαθμώ ύνωτάτού 
αξιωματικού ισχύουν οι έν παραγράςω 2 περιορισμοί οι άνα- 
οερόμενοι εις τούς διοριζομένους παρ’ Άρειω Πα·;ω.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 42/1907

Περί τροποποιήσεως διατάξεων τοϋ Ν.Α. 3020/34 «περί
Κώδικος των Δικηγόρων» καί τροποποιήσεως τοϋ. Κ.Ν.

L 3641/57 περί προϊόντων των Δικ.- Λειτουργών κλπ.«——

' Άρθρον 3. - . . ,

Η παρ. 1 τοϋ άρθρου 21 τοϋ Ν.Δ. 3026/1934 -.περί 
Κώδικος τών Δικηγόρων». αντικαθίσταται ώς εξής: * * "

■ '«1. Μετάθεσις δικηγόρων επιτρέπεται υπό τάς έν άρθρω 
23 τοΰ παρόντος, ώς τοϋτο έτροποποιήθη ύπό τού άρθρου 3 
παρ.· 3 τοϋ Ν.Δ. 3466/1955 προϋποθέσεις ένεκεν έξαιρε-, 
τικών λόγων διατύπουμένων διά συμφώνου γνωμοδοτήσεως 
•των'· Διοικητικών Συμβουλίων .' τών δύο αρμοδίων Δικηγορι
κών Συλλόγων." , ' · . -
-·- ’Επαναδιορισμός δικηγόρων επιτρέπεται έ ο’ ότον ή σχε
τική περί έπαναδιορισμοϋ αΐτησις ύποβληθή εντός πενταε
τίας άπό' τής ί_ξόδου έκ τοϋ λειτουργήματος καί ό ένδιαφερό- 
μενος δέν έχει τυμπληρώτει τό 50όν έτος τής ηλικίας του. 
ούτε συντρέχει κώλυμα έκ τών έν άρθροις 26. 62 καί 03 τοϋ 
παρόντος χ/ασερομένων. Κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν δικαιοϋν- 
ται έπαναοιορισμοϋ οί άποίαλόντες την ιδιότητα δικηγόρου 
λόγω ποινής ή έκκαθαρίσεως τοϋ μητρώου, έπισυλασσομέ- 
νων'τών διατάξεων τών άρθρων 83 καί 84 τοϋ παρόντος».

’Αρθρο 5.

2. 'Ομοίως καταργοϋντα; ή παράγρ. 2 καί τό τελευταίο·; 
έδάςιον τής παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 21 τοΰ Ν.Δ. 3020/1954 
«•περί Κώοικος τών Δικηγόρων», ώς καί πάσα άλλη οιάτα- 
ξις χ/τικειμένη εις τον παρόντα ’Αναγκαστικόν Νόμον,

ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 1693

ΙΙερί τροποποιήσεως διατάξεων τοϋ Κώοικος περί Δικη
γόρων (ΝΔ.. 3026/1954) καί άλλων τινών οιατάξεων.

Άρθρον 1.

1. Εις τό Ν.Δ. 302G/1954 «περί Κώοικος Δικηγόρων» 
προστίθεται άρ-ύρο ν ·ύπ άρ :θ. 63Α. έχον ώς ακολούθως:

«Άρθρον 63Α.

1. Οι δικηγόροι όικαιοϋνται νά παρέχουν τάς οικηγοοι- 
κάς υπηρεσίας των έπί πχ;ία περιοδική αμοιβή εις μίαν μό
νον αποκεντρωμένη·, όηυ,οσίχ. 'Τπηοεσίαν ή εις έν αίνον \. 
Π.Δ.Δ. ή Ι.Δ. έχον καταστατικόν ή κανονισμόν έγκεκριαέ-

η οημοτικής έπιχειρήσεως ή Τράπεζαν.
2. Δημόσια: Γπηρεσία: και Νομικά Πρόσωπα τής παρ. 

1 απασχολοϋντα δικηγόρους επί- παγία περιοδική άμοιβή

4. ’Εκπρόσωποι Νομικών Προσώπων τής παρ. 1 μή συμ- 
μορςούμενο: πρός τάς υποχρεώσεις τοΰ πρώτου έοαςίου τής 
προηγούμενης. παραγράφου τιμωρούνται κατά τό άρθρον 
458 τοϋ Ποινικού Κώδικες. Δικηγόροι παραβαίνοντες την 
κατά την προηγουμένην παράγραφον ύποχρέωσίν των πλήν 
τής κατά τό άρθρον 458 τοϋ Ποινικού Κώδικες ευθύνης 
των. τιμωρούνται διά πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύ-, 
σεως τουλάχιστον έξ μηνών, έν υποτροπή δέ δ:’ οριστικής 
άπολύσεως.

5. Δικηγόρο: συμπληροϋντες τάς προϋποθέσεις λήψεως. 
παρά τοϋ Ταμείου Νομικών πλήρους συντάξεως δεν δικαιοϋν- . 
τα:'άπό τοϋ χρόνου τούτου νά παρέχουν τάς υπηρεσίας των 
έπί παγία περιοδική άμοιβή είς τάς Δημ. 'Τπηρεσίας καί : 
τά νομικά πρόσωπα τής παρ. 1. At διατάξεις τής παρού- 
σης παραγράφου δεν έχουν έφαρμογήν έπί συμβάσεων πα
ροχής δικηγορικών υπηρεσιών έπί παγία -'περιοδική άμοιβή,· 
συνας-ύεισών προ τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος νόμου,

6. Δικηγόρο: προσφέροντες τάς υπηρεσίας των είς ’Τπη-.ί 
ρεσίάς ή Νομικά Πρόσωπα τής παρ. 1 έπί παγία περιοδι-, 
κή άμοιβή. καί δικαιούμενοι κατά τάς κειμένας διατάξεις, 
πλήρους συντάξεως έκ τής υπηρεσίας των ταύτης, άποχ&μ 
ροϋν ύποχρεωτικώς έκ ταύτης.· άμα τή συμπληρώσει 3οε-. 
τούς συνταξίμου υπηρεσίας, ή τοϋ 65οϋ έτους τής ηλικίας 
των., λυόμενης αυτοδικαίως τής συμίάσεώς των. Εϊ; άμ- 
ςοτερας τάς περιπτώσεις οί ούτως άποχωροϋντες λαμβάνουν 
τήν κατά τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 94 τοϋ παρόντος Κώδικος 
άποζημίωσιν.

Μέχρι πλήρους καταβολής τής ώς άνω άποζημιώσεως. ό 
δικηγόρος δικαιούται νά λαμβά-.η τήν συμπεσωνημένην κατά 
νόμον αμοιβήν του.

7. Πρόσληψ:J δικηγόρου γενομένη καύ’ ύπερβασιν τών 
περιορισμών τών παρ. 1 καί 5 αποτελεί πειύαρχικόν πα
ράπτωμα διά τον δικηγόρον, τιμωρούμενον κατά τά είς τήν 
παρ. 4 οριζόμενα».

νΑρ·5ρον 11.

Τό πρώτον έδάοιον τής παρ. 1 τοϋ άρ-ύρου 21 τοϋ Ν.Δ. 
3026/1954 αντικαθίσταται ώς άκολούθως:

‘•Μετά-ύεσις δικηγόρου έπιτρέπετα: ύπό τάς έ·. άρύρω 23 
τοϋ παρόντος Κωδικός, ώς τούτο έτροποποιήθη ύπό τοϋ άρ
θρου 3 παρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 3464/1955 προϋποθέσει; δ:’ άποοά- 
σεως τοϋ Ί πουργοϋ Δικαιοσύνης έκδιδομένης κατόπιν συμσώ- 
νου γνωμοοοτησεως τών Δ.Σ. τών οικείων Δικηγορικών Συλ
λόγων. Δικηγορικός Σύλλογος δύνατα: νά γνωμοδοτήση κατά 
τής μεταθέσεως. έφ’ όσον συντρέχουν πρός τοϋτο έξαιρετικοί 
λόγοι ειδικώς διατυπούμενο: είς τήν γνωμοδότησίν του. Ή 
γνωμοδότησις δέον όπως υποβληθεί είς τό Ύπουργείον Δι
καιοσύνης έντος τεσσαράκοντα πέντε ημερών άπό τής περιε- 
λευσεως είς τον Σύλλογον τοϋ σχετικού έγγράσου».

ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 343/1976

ΙΙερί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τοϋ Ν.Δ. 3626 1955 
«περί τοϋ Κώδικος τών Δικηγόρων».

Άρθρον 1.

Τά άρθρα 216 καί 217 τοϋ Ν.Δ. 3626>\ 954 «περί τοϋ 
Κώδικος τών Δικηγόρων» αντικαθίστανται ώς άκολούθως:
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«Άρθρον 216.

1. To Διοικητικόν Συμβούλιο·; εκάστου Συλλόγου άποτε- 
λείτα: έ·/. too Προέδρου καί δύο μέν Συμβούλων όταν ό Σύλ- 
λο-;ο; σύγκειται έξ αριθμού μελών μικρότερου τών είκοσι 
r.i'i-.i. έκ τεσσάρων όταν σύγκειται εξ είκοσι πέντε μέχρις 
εκατόν. έξ οκτώ ότα, σύγκειται εξ εκατόν λϊ': ένός με-/:: 
τριακοσίων. έ·/. δέκα όταν σύγκειται εκ τριακοσίων -/.a: ενός 
μ-έχρ: πεντακοσίων. έ·/. δέκα τεσσάρων ότ2ν σύγκειται εν. πεν- 
τακοσιων και ένός μέχρ: χιλίων. έκ δέκα οκτώ όταν σύγκει- 
Τ2! εκ -/'.λίων καί ένός μέχρ: τεσσάρων χιλιάδων καί έξ εί- 
κοτ: τεσσάρων όταν σύγκειται έκ τεσσάρων χιλιάδων y.a: ένός 
καί άνω. Εΐδικώς προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλόγων 
έδρευόντων εις πόλ:ν ένθα έδρευε: Έφετείον. τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον αυτών σύγκειται έκ τεσσάρων τουλάχιστον Συμ
βουλών έφ’ όσον τοΰτο ώς έκ τών ανωτέρω δεν σύγκειται έκ 
περισσοτέρων έπί τή βάσει τοϋ συνολικού αριθμού τών Δ'κη- 
γόρων τού οικείου Συλλόγου.

2. Ό αριθμός τών έκλεκτέων Συμβούλων καθορίζεται 
έκάστοτε έπί τή βάσει τών εγγεγραμμένων εις τον κατ’ aρ- 
•Spov 220 τού παρόντος συντασσόμενον κατάλογον έκλογέων.

3. Ή θητεία τού Προέδρου καί τών Συμδούλων όρίζε- 
τα: τριετής μή υφισταμένου κωλύματος επανεκλογής των.

Άρθρον 217.

ί. Τό δικαίωμα τού έκλέγεσθα: έχουν τά μέλη τού Δικη
γορικού Συλλόγου κατα τά κατωτέρω:

α) Π?οκε:μένου περί Συλλόγων τών πόλεων, εις ας 
έδρεύε: Πρωτοδικείου, αί θέσεις τών μελών τού Συμβουλίου 
πληρούντα: μέχρ: μέν τού ήμίσεως αυτών δ:’ υποψηφίων, κε- 
κτημένων τριετή τούλάχ'.στον δικηγορικήν υπηρεσίαν, τού 
ετέρου ήμίσεως δυναμένου να πληρωθή κα: δ:ά Δικηγόρων 
κεκτημένων ενιαύσιον τούλάχ:στον υπηρεσίαν.

6) Προκειμένου πεοί Συλλόγων τών πόλεων, εις ας 
έδ ρεύε: ’Εφετείον αί θέσεις τών μελών τού Συμβουλίου πλη
ρούντα: μέχρι μεν τού ήμίσεως αυτών δ:’ υποψηφίων. Δικηγό
ρων παρ’ Έφέτα:ς. τού ετέρου ήμίσεως πληρουμένου διά Δι- 
κηγέρων παρά Πρωτοδίκα:ς κεκτημένων έν.αυσίαν τούλάχι- 
στον υπηρεσία;. Εΐδικώς προκειμένου περί τού Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσαλονίκης αί θέσε:ς τών μελών τού Συμβουλίου 
πληρούντα: κατά τά δύο τρίτα δ:ά Δικηγόρων παρ’ Έφέταις. 
κατά 5έ τό έν τρίτον δ:ά Δ'.κηγόρων παρά Πρωτοδίκα:ς 
έχόντων ενιαύσιον τοΰλάχ:στον υπηρεσία;.

γ) Προκε’.μένου περί τών Δικηγορικών Συλλόγων ’Αθη
νών καί Πειραιώς, α! θέσεις τών μελών τού Συμβουλίου πλη
ρούντα: ώς ακολούθως: Τού Δικηγορικού Συλλόγου Αθη
νών. αί μέν δώδεκα δ:ά Δ'.κηγόρων παρ’ Άρείω Π άγω, ετε- 
ρα: εξ δ:ά Δ:κηγό:ων πα:’ Έφέταις. α! δέ υπόλοιπο: έξ διά 
Δικηγόρων παρά Πρωτοδ!κα:ς. έχόντων ένιαυσίαν τούλάχι- 
στον δικηγορικήν υπηρεσία;. Τού Δικηγορικού Συλλόγου 
Πειραιώς αί μέν επτά διά Δικηγόρων παρ’ Άρείω Π άγω. 
έτερο: τέσαρες διά Δικηγόρων παρ’ Έφέταις. αί δέ υπόλοι
πο: τρείς διά Δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις έχόντων ενιαύ
σιον τουλάχιστον δικηγορικήν υπηρεσίαν.

2) Ο! υποψήφιοι διά τάς θέσεις τών Προέδρων, προκειμέ- 
νου περί τών Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών καί. Πει
ραιώς, δέον όπως τυγχάνουν Δικηγόρο: παρ’ Άρείω Π άγω. 
προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλόγων έδρευόντων εις 
έδρα; ’Εφετείου δέον όπως κέκτηντα: οκταετή συνολικήν δικη
γορικήν υπηρεσίαν έχουν δέ προαχθή πασ’ ’Εφέταις. προκει- 
μένου δέ περί τών λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων κέκτηντα: 
τετραετή δικηγορικήν υπηρεσίαν.

2. Εις άπάσας τάς κατά τήν προηγούμενη·; παράγραφον 
περιπτώσεις ο! υποψήφιοι δέον όπως κέκτηντα: τό δικαίωμα 
τού έκλέγειν. έχουν δέ έγγραφή εις τά μητρώα τού οικείου 
Συλλόγου έν τουλάχιστον έτος προ τής εκλογής.

3. Εις περίπτωσιν, καθ’ ήν είς τινα τών Συλλόγων δέν 
ύφίστα;τα: υποψήφιοι κεκτημένοι τά κατά τάς προηγουμένας 
παραγράφους προσόντα ή ύφίστα;τα: απροθυμία υποβολής υπο
ψηφιοτήτων μέ αποτέλεσμα νά μή διεξαχθούν άρχαιρεσίαι. ή

διοίκηση τού είρημένου Συλλόγου ασκείται ύπό τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Συλλόγου τής έδρας τού οικείου Εφε- 
τείου από τής 16ης Μαρτίου τού έτους τών άρχαιρεσιών··.

Άρθρον 2.

Τά άρθρα 219 έως καί 230 τού Χ.Δ. 3026/1954 άντ: 
καθίστανται ώς ακολούθως:

«Άρθρον 219.

1. II θητεία τού Δ.Σ. άρχεται άπό τής 10ης Μαρτίου το: 
έτους διενεργείας τών άρχαιρεσιών καί λήγε: τήν I 5ην Μαρ
τίου τού τρίτου έτους.

2. Ή εκλογή τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ένερ 
γείτατ τήν πρώτη; Κυριακήν μετά τήν 20ήν Φεβρουάριου 
διά μυστικής -ψηφοφορίας κατά τά έν αρθροις 224 καί 226 
οριζόμενα.

3. Είς Δικηγορικούς Συλλόγους άριθμοϋντας υπέρ τάς 
δύο χιλιάδας μέλη ή ψηφοφορία παρατείνεται καθ’ όλην τήν 
διάρκεια·; τής επομένης ημέρας Δευτέρας. Εις τήν περιπτω- 
σιν τούτην, μερίμνη τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου καί τών υπο
ψηφίων Προέδρων, εξασφαλίζεται ή φύλαξις τής κάλπης 
καί τού λοιπού εκλογικού υλικού κατά τήν διάρκειαν τής νυ- 
κτός. Είς περίπτωσιν. καθ’ ήν ή επομένη ημέρα Δευτέρα 
είναι αργία, τότε ή εκλογή. τακτική ή αναπληρωματική, 
αναβάλλεται διά τήν έπομένην Κυριακή·; καί Δευτέρα·;.

4. Ή ψηφοφορία διεξάγεται άπό ανατολής μέχρι δύσεως 
τοϋ ήλιου, πλήν τής περιπτώσεως καθ’ ήν 'ψήφισαν απόντες 
Οι έγγεγρ αμμενοι είς τόν κατάλογον τών εκλογέων,' ότε η 
ψηφοφορία περατοϋτα: διά τής άσκήσεως τού δικαιώματος καί 
τού τελευταίου έκλογέως. Ή Εφορευτική ’Επιτροπή δύναται 
οι* άποφάσεώς της νά παρατείνη τήν ψηφοφορία·; καί μετά 
τήν δύσιν τού ήλιου, έπί δίω.ρον κατ’ ανώτατο·; όριον, έφ’ ό
σον δεαπιστοϋται παρουσία έκλ-ογέων. επιθυμούντο·; νά ψηφί
σουν. ’

Άρθρο 220. ( ' ■
1. Στερούνται τοϋ δικαιώματος τοϋ έκλέγειν: α) Δ'-κηγό- 

‘ ροιμή ό;τες εγγεγραμμένοι έν τώ μητρώω τού Συλλόγου έ/θ:·
ψηφίζουν μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου τού προηγουμένου τών 

• άρχαιρεσιών έτους ή. προκειμένου περί τών περιπτώσεων τήί 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 229 τοϋ παρόντος, δύο μήνα; προ τή; 
διεξαγωγής τών άρχαιρεσιών. J) Δικηγόροι δ'.ατελοϋντες 
κατά τήν σύνταξιν τού εν παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου κατα
λόγου ύπό προσωρινήν παϋσιν.

2. Π ρος ίεβαίωσιν τών ανωτέρω· καταρτίζεται ύπό τού 
-Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τής 15ης ’Ιανουάριου τού τε- 
- λευταίου έτους τής θητείας, κατάλογος τών έχόντων δικαίω
μα ψήφου μελών. Ό κατάλογος οϋτος εκτίθεται είς τά γρα
φεία τοϋ Συλλόγου, ίνα λάβη γνώσιν πάς ενδιαφερόμενος κα: 
διορθοϋταα ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου 
δι’ άποφάσεώς του έπί τή αιτήσει παντός έκλογέως, ισχύει δέ 
διά πάσα·; επαναληπτικήν εκλογή·;. Ή αίτησις είναι απαρά
δεκτος έάν δέν ύποβληθή πέντε πλήρεις ημέρας προ της κα-

,θορνσθείσης ημέρας συνεδριάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου. Προσ- 
( βολή τοϋ καταλόγου άνευ υποβολής παρά τοϋ προσβαλλοντος 
.-τής κατά τ' άνω αϊτήσεως είναι απαράδεκτος.

'V ; ' , Άρθρο 221. ............................ ’ '

Ίνα άνακηρυχθεί υποψήφιος. Πρόεδρος ή Σύμβουλος, 
δέον νά μή τυντρέχη περίπτωσίς τις έκ τών εν αρθσω. 218 
ύποβληθή δέ εις τό·; Πρόεδρο·; τού Δικηγορικοϋ Συλλόγου 
μέχρι 20ής ’Ιανουάριου τοϋ τελευταίου έτους τής θητείας 
τού Διοικητικού Συμβουλίου αίτησις περί τούτου, πρωτοκολ- 
λουμένη αυθημερόν έπί τή υποβολή της κα: -υπογεγραμμένη 
εύαναγνώστως ύπό τού υποψηφίου καί μελών τού οικείου Συλ
λόγου. κεκτημένων τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν, μή τελούντων 
κατά τήν ημέραν τής υποβολής τής αϊτήσεως έν αναστολή 
τής άσκήσεως τοϋ δικηγορικού λειτουργήματος, δύο μέν όταν 

- ό Σύλλογος σύγκειται μέχρι πε ή ή κοντά μελών, δέκα όταν 
. σύγκειται έκ πεντήκοντα ένός μέχρι εκατόν, δέκα πέντε όταν
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συγχεπα· i~ έχχτόν ένός 'MX?' τρ-ιακοτίων, «'xorcv όταν σύ- 
γκειτχ: «χ τριχκοσίων ένό; μέχρι πενταχοσίων, τριάκοντα 
όταν σύγχειτα; έχ πενταχοτίων ενός μέχρι; έχταχοσίων, τεσ- 
σ·ζρ άκοντ2 όταν τύγχε'.τχ· έ= έχτχχοαίων ένος μέχρι ούο χι
λιάδων χαΐ πεντήχεντα όταν ϊόγχειτα·. έχ 2ύο χιλιάϊων ένό; 
χχί άνω.

2. Πιροχε’.μένου ττερε Διχηγορικών Συλλόγων, ών τά μέλη 
ύπε,ρίχίνουν τά; τέαταρας χίλ·.ά:αις. ό Πρόεϊρο; χαΐ οί Σύμ
βουλοι έκτίύεντα; εις τά; αρχαιρεσία; χατά συνδυασμούς 
αέριλαμβάνοντα; ύτοψηςίου; ύτοχρεωτιχώς Ισαρίθμου; κρός 
τόν άρ'.δμόν των έκλεκτέων Συμβούλων χατά τάς έν άρ-δρω 
217 διακρίσεις. Ούοεί; των ΰποψηςίων Συμβούλων ίένατα·, 
νά μετέχει εις πλείονας τού ένό; συνδυασμούς. Επιτρέπεται 
ή υποβολήι μεμονωμένων υποψηφιοτήτων διά την -3εσιν τον 
Προεδρία. Ό συνδυασμός καταρτίζεται δι’ εγγράφου ίηλω- 
σεως ύπογραφομένης ύπό των άποτελούντων αυτόν υποψήφιων 
Συμβούλων .καί Π ροέίρσυ χαΐ καταχωρουμένων έν χύτη κατά 
κατηγορίας των υποψηφίων κατ' αλφαβητικήν τάξεν τοΰ ετώ
ν έμον αύτών. Ή δήλωσις καταρτί-εω; τοΰ συνδυασμού φέρει 
προσέτι χαΐ τάς υπογραφάς πεντήκοντα μελών τού οικείου 
Δικηγορικού Συλλόγου χατατί-δεται δέ εις αυτόν χατά τά έν 
τη -προηγούμενη παραγράφω είϊίχώτερον οριζόμενα.

; Άρδρον 222.

1. Ή χίτησις η ή δήλωσις κχτχρτίσεως συνίυασμοϋ είναι
απαράδεκτο; αν ίεν συνοοευτπχι ο:

.Λόγου περί καταβολής ύπό τοΰ συνδυασμού η, έχει εν-Sa ίέν
ισχύει τό σύστημα τώ,ν συνδυασμών, υπό των υποψηφίων των 
εςόδων. τής εκλογής. Τό ποιόν τών εξόδων τούτων κα-δορί- 
ζεται προ έχάττης εκλογής υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
.τοΰ Συλλόγου. Εντός τριών ήμερων άπό τής έχπνοής τής 
_πρός. υποβολήν α’.τήτεως ή δηλώσεως υποψηφιοτήτων, " πρ,ο- 
•δετμίας. ό Π ρόεϊρο; τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Δικη
γορικού Συλλόγου άνακηρύσσει οι’ εγγράφου άνατ/υοινώσεως, 
τοιχοκολλουμένης εις τό Κατάστημα τοΰ Συλλόγου τους υπο
ψηφίους, Προέδρου; καί Συμβούλους μεμονωμένους ή κατά 
συνδυασμούς. Διά τής αυτής πραπ-εως αιτιολογείται και η 
τυχόν μη άνακήρυςις υποψηφίου ή συνίυασμοϋ.

. . 2. Εις περίπτωσιν κα·δ’ ήν συνδυασμός όέν άνακηρυχ-δεί 
λόγω έλλείψεω; των άπαιτουμένων προς τούτο προσόντων έν 
τώ προσώπω· ενός ή —λειόνων τών άποτελούντων αυτόν, δύνα- 
ται όπως εντός προ-δεσμίας τριών ήμερων άπό τής ώς άνω 
πράπεως τοΰ Προέδρου νά ύποόλη-υή νέα, κατά τό άρ-Spov 
222. δήλωσις συνίυασμοϋ εις τον οΐκείον Σύλλογον πληρούσα 
τους όρους τοΰ παρόντος νόμου. Ό Πρόείρος τοΰ Συλλόγου 
δέον όπως έντος προ-δεσμίας τριών ημερών άπό τής κατσ-δέ- 
σεως νέας ίηλώσεως έκίώσει ττ/υ σχετικήν περί τής άνακη- 
ρυτειος ή μή τοΰ συνίυασμοϋ πρίξιν του.

Άρ-δρον 223.

1. Κατάλογος έντυπος εκτυπούμενος μερίμνη και ίαπάναις 
τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου, ίίιαίτετρος ίιά τους άνακηρυχδέν- 
τας συνδυασμούς ύποψηφίων Συμβούλων, ουντεταγμένος κατ’ 
αλραβητικήν σειράν τού επωνύμου τών μελών ζύτοΰ και ίδιαί- 
τερος ίια τους ύποψ ηπίους Προέδρους ομοίως συντεταγμένος, 
εκτι-5-ενται εις τό Κατάστημα τού Συλλόγου καί εις τό Πρω- 
τοίίικεΐον έπΐ οκτώ τουλάχιστον ημέρας πρό τής διά τήν εκλο
γήν όρισ-δειση:. κα-δ' ό διάστημα δικαιούνται τά μέλη τού 
Συλλόγου νά λάβουν γνώσιν τύτών. Τά ανωτέρω ισχύουν άνα- 
λόγως και προκειμενου περί Δικηγορικών Συλλόγων έν-δα 
έεν ισχύει τό σύστημα τών συνίυασμών.

2. Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου δι’ άνακοινώσεώς του δη
μοσιευόμενης εις δύο τουλάχιστον τοπικός εφημερίδας καί 
εκτιθεμένης εις τό Κατάστημα τοΰ Συ/λόγου άνακοινοΐ 
εις τα μέλη αύτοϋ την ημερομηνίαν καί τον τόπον διεξαγωγής 
τών αρχαιρεσιών.

"ΑρΟρον 224.

1.
ντων

Έκ τών κατά τό προηγούμενον άρΟρον άνακηρυχΟέ- 
υποψηφίων οί εκλογείς ψηφίζουν τον Πρόεδρον καί

τούς Συμβούλους διά ψηφοδελτίων ιδιαιτέρων δι* έκαστον 
υποψήφιον Πρόεδρον καί ιδιαιτέρων διά τούς υποψηφίους 
Συμβούλους, εις ιδιαιτέρας ψηφοδόχους. Π ροκειμένου περί 
Δικηγορικών Συλλόγων, εις ούς εφαρμόζεται τό σύστημα 
τών συνδυασμών τά ψηφοδέλτια έκάστου τούτων περιλαμβά
νουν τά ονοματεπώνυμα τών κατά τό άρθρον 222 τοΰ πα
ρόντος άνακηρυχΟέντων υποψηφίων Συμβούλων. Π ροκει
μένου περί τών λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων τά ψηφο- 
δ λτια περιλαμβάνουν τά ονοματεπώνυμα πάντων τών άνα- 
κηρυχθέντων κατά τό ώς άνω άρθρον υποψηφίων Συμβούλων 
κατ’ αλφαβητικήν σειράν τοΰ έπωνύμου αύτών, μή άποκλειο- 
μένου όπως όμάς υποψηφίων Συμβούλων καταρτίση ίδιον 
ψηφοδέλτιον.

2. Τά ψηφοδέλτια είναι έντυπα κατασκευάζονται δέ 
μερίμνη καί δαπάναις τοΰ οικείου Δικηγορικού Συλλόγου 
βαρυνομένου προσέτι καί μέτήν προμήθειαν τοΰ άναγκαιοϋντος 
άριθμοϋ φακέλλων. Πλήρης σειρά ψηφοδελτίιον άποστέλ- 
λεται εγκαίρως μερίμνη τοΰ Συλλόγου εις έκαστον εκλογέα. 
Εις ούδεμίαν περίπτωσιν υπάρχει άκυρότης ή ζήτημά τι, 
οίονδήποτε, έκ τής μή άποστολής ή μή περιελεύσεως τών 
άποστε/ά.ομένων, κατά τ’ άνωτέρω, ψηφοδελτίιον.

3. Δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έκάστου
Συλλόγου έκδιδομένης εντός τοΰ τρίτου ΙΟημέρου τοΰ μηνός 
Ίανουαρίου τοΰ έτους διεξαγωγής τών έκλογών καθορίζονται 
αί διαστάσεις τό χρώμα καί τά λοιπά στοιχεία τών ψηφο
δελτίων ώς καί τών φακέλλων λαμβανομένης μερίμνης όπως 
οί φάκελλοι διά τά ψηφοδέλτια τών υποψηφίων Προέδρων δια- 
κρίνονται τών φακέ/λων διά τά ψηφοδέλτια τών υποψηφίων 
Συμβούλων.' · ' . * λ

. Άρθρον 225. ' V ':
1. Εις οΰς Συλλόγους υπάρχουν εγγεγραμμένα έν τώ 

μητρώω πλείονα τών χιλίων μελών, ή εκλογή δύναται δι’ 
άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ οικείοι»' Δικηγορικού Συλλόγου, 
νά ένεργήται κατά τμήματα. Διά τής αυτής άποφάσειυς ορί
ζονται ό αριθμός τών τμημάτων ό αριθμός τών εις έκαστον 
τούτων ψηφοφόρων ώς καί πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
διά την διευκόλυνσιν τής ψηφοφορίας καί την έξασφάλισιν 
τοΰ άπορρήτου αυτής.

2. Κατά την προς εκλογήν συνεδρίασιν ό Πρόεδρος διο
ρίζει εις έκαστον ζεύγος ψηφοδόχων ο»; ψηφολέκτας δύο 
έκ τών έχόντων δικαίωμα ψήφου μελών μετ’ ισαρίθμων ανα
πληρωματικών άτινα δέον νά παρίστανται καθ’ ολην τήν 
διάρκειαν τής συνεδριάσεως.

3. Εις τήν αίθουσαν τής ψηφοφορίας κατά την διενέρ
γειαν αυτής άπαγορεύεταί ή παραμονή άλλου προσώπου 
πλήν τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου, τών Συμβούλων, τών 
ψηφολεκτών ή αναπληρωτών αύτών καί παντός υποψηφίου 
ή άντιπροσώπου τοΰ συνδυασμοΰ. Οί συνδυασμοί δικαιοΰνται 
νά διορίσουν εις έκαστον τμήμα άνά δύο αντιπροσώπους μετά 
τών αναπληρωτών τών έκ τών έχόντων δικαίωμα ψήφου 
μελών. ’Εκεί ένθα δέν ισχύει τό σύστημα τών συνδυασμών 
οί υποψήφιοι δικαιούνται νά διορίσουν έναν αντιπρόσωπόν 
μεθ’ ενός άναπληρωτοΰ δι’ έκαστον τμήμα. Ό διορισμός 
τοΰ αντιπροσώπου γίνεται δι’ άναφοράς τοΰ άρχηγοΰ τοΰ 
συνδυασμού ή τοΰ υποψηφίου ύποβαλλομένης εις τον Πρόε
δρον τοΰ Συλλόγου δύο ημέρας πρό τής εκλογής.

4. ’Απαγορεύεται πάσα προεκλογική δραστηριότης κατά 
την ημέραν τών αρχαιρεσιών.' Η παράβασις τής διατάξεως 
ταύτης άποτελεΐ διά τον παραβάτην Δικηγόρον βαρύ πει
θαρχικόν παράπτωμα.

5. Ή Εφορευτική ’Επιτροπή άποτελεΐται έκ τοΰ Προέ
δρου τοΰ οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή τοΰ νομίμου 
άναπληρωτοΰ του καί έκ τών διωρισμένουν ψηφολεκτών η 
έν περιπτώσει κωλύματος έκ τών νομίμων άναπληρωτών 
τούτων, αποφασίζει δέ κατά πλειοψηφίαν περί παντός ζη
τήματος άναφυομένου κατά τήν εκλογήν. Ή εφορευτική 
έτπτροπή τηρεί τό πρωτόκολλον ψηφοφορίας έν ώ άναγρά- 
οονται τά ονΟόίάτεπώύυαχ τών νητιζόντων και ό άειθαός
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μητρώου αυτών κατά το πέρας δέ της ψηφοφορίας συντάσ
σει το π ακτικόν διαλογής καί έξάγει τά άποτελέσματα της 
εκλογής καί άνακηρύσσει τους έπιτυχόντας. Έφ’ όσον άπου - 
σιάζυυν ώρισμένοι ψηφολέκτα·. καί οί άναπλ.ηρωταί αυτών 
κατά την διαλογήν ό Πρόεδρος τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου 
όύναται διά πράξεώς του καί κατ' αυτήν ετι την ημέραν τής 
εκλογής νά διορίση μέλη τής εφορευτικής έπιτροπής εις 
άντικατάστασιν τών αγόντων. Δικηγόρους έχοντας δεκαετή 
τουλάχιστον δικηγορικήν υπηρεσίαν.

6. Έφ' όσον συμφώνως τή παρ. 1 τοΰ άρθρου 225, ήΟελον 
όρισθή πλ.είονα εκλογικά τμήματα ορίζονται δι’ άποφάσεως 
τοΰ Προέδρου τοϋ Συλλόγου ισάριθμοι προς τά τμήματα 
έφορευτικαί έπιτροπαί αί όποϊαι διεξάγουν την ψηφοφορίαν 
εις τά τμήματα αυτών κατά τά έν τή προηγουμένη παραγράφω 
οριζόμενα συντάσσουσαι τό σχετ.κόν πρακτικόν διαλογής.

Ό Πρό δρος τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλόγου μετά τών Προέ
δρων τής κατά τμήματα εφορευτικών επιτροπών άποτε- 
λοΰντες Κεντρικήν εφορευτικήν επιτροπήν εκδίδουν τά τε
λικά αποτελέσματα καί άνακηρύσσουν τους έπιτυχόντας.

ΆρΟρον 226.

1. Κατά τήν ημέραν τής ψηφοφορίας ό έκλ.ογεύς προ
σευχόμενος εις τό εκλογικόν τμήμα, μετά τήν διαπίστωσιν 
τών_σ_τοιχείων τής ταυτότητός ^εου, παραλ,αμβάνει. παρά τής 
εφορευτικής επιτροπής δύο φακ’λλους έσφραγισμένους διά 
τής σφραγίδος τοϋ Συλλόγου κατά σειράν ψηφοδελτίων τών 
υποψηφίων Προέδρων καί Συμβούλων καί άποσύρεται εις 
ιδιαίτερο / χώμα, ώστε νά έξασφαλ.ίζηται τό άπόρρητον 
τής ψηφοφορίας.

2. Ό έκλογεΰς ψηφίζει τους υποψηφίους Συμβούλους 
τοΰ συνδυασμού τής προτιμήσεώς του,διά σταυρού σημειου- 
μένου παραπλεύρως τού ονοματεπωνύμου των. "Οπου δεν 
ισχύει τό σύστημα τών συνδυασμών ό έκλογεΰς ύποχρεούται 
νά ψηφίση διά σταυρού προτιμήσεώς υποψηφίους μέχρι τού 
αριθμού τών έκλεκτέων.

3. Τά ψηφοδέλτια έγκλείονται εις τούς οικείους φακέλ- 
λους οίτινες ρίπτονται εις τάς έπί τούτω ψηφοδόχους ίδιο- 
χείρως ύπό τού ψηφίζοντος.

4. 4 ηφοδέλτια συνδυασμού οΰδένα φέροντα σταυρόν 
προτιμήσεώς εις τούς υποψηφίους Συμβούλους είναι έγκυρα 
ύπολογίζονται ίέ ΰτέρ τοΰ συνϊυατυ.οΰ. Έφ’ όταν ίιά τών 
/.αιόντων σταυρού; προτιμήσεώς ϊίν συμπληροΰται ό άρί-3μός 

τών άνηκουσών είς τον συνδυασμόν θέσεων Συμβούλων κατά 
κατηγορίας οί ΰπολειπόμενοι λ.αμβάνονταί διά κληροΰσεως 
μεταξύ τών μή έχόντων σταυρούς προτιμήσεώς τής αυτής 
κατηγορίας. Ή κλήρωσις ένεργεϊται υπό τής έφορευτικής 
έπιτροπής. Έκεϊ ένθα δεν ισχύει τό σύστημα τών συνδυα
σμών, ψηφοδ λτια φέροντα σταυρούς προτιμήσεώς πλείονας 
τού άριθμού τών έκ/εκτέων Συμβούλων είναι έγκυρα, ύπσ- 
λογιζομένων τών σταυρών προτιμήσεώς κατά σειράν άνα- 
γραφής τών ονομάτων τών υποψηφίων, υπέρ ών ή προτίμησις 
μέχρι τού ανωτέρω άριθμού.

5. Άκυρα είναι τά ψηφοδέλτια τά μή πληρούντα τούς 
όρους τής κατ’ άρθρον 224 παρ. 3 άποφάσεως ώς καί τά 
ψηφοδέλτια τά φέροντα ένδείξεις παραβιαζούσας έμφανώς 
τήν μυστικότητα τής ψηφοφορίας.

6. Εις τάς προς έκλογήν Προέδρου καί μελών Διοικη
τικού Συμβουλίου συνεδριάσεις δέον νά μετάσχη τής ψη
φοφορίας τό ήμισυ σύν ένα τουλάχιστον τού άριθμού τών 
εχόντων δικαίωμα ψήφου μελ.ών τού οικείου Δικηγορικού 
Συλλόγου. Ή ύπαρξις άπαρτίας έλέγχεται είς τό τέλος τής 
ψηφοφορίας εκ τού άριθμού τών ψηφισάντων.

ΆρΟρον 227.

ΙΙροκειμένου περί αρχαιρεσιών έπί τή βάσει τού συ
στήματος τών συνδυασμών, αί θέσεις τών Συμβούλων τού 
Δ.Σ. τού οικείου Δικηγορικού Συλλόγου κατανέμονται 
μεταξύ τών μετασχόντων τής έκλογής συνδυασμών, κατά 
λόγον τής έκλογικής δυνάμεως έκάστου τούτων. Διά τήν ώς

άνω κατανομήν έξευρίσκεται πρώτον ή εκατοστιαία άνα- 
λογία τών ληφθέντων παε’ έκάστου συνδυασμού έγκύρων 
ψηφοδελτίων έναντι τοΰ συνολικού άριθμού αυτών. Γο 
ποσοστον τούτο πολλαπλ-σ- άζεται έπί τον αριθμόν τόύν 
προς κατανομήν θέσεων το πιοκΰπτον δέ γινόμενον παρα
λειπόμενου τοΰ κλασματικού μέρους αυτού, δεικνύει τον 
άριθμόν τών άνηκουσών είς τόν συνδυασμόν θεσεων. Εάν 
μετά τήν πρώτην ταύτην κατανοαήν παραμένουν αδιάθετοι 
θέσεις συμβούλιων, αύται κατανέμονται είς τούς μετασχόντας 
τής πρώτης κατανομής συνδυασμούε κατά τό μέγεθος παρα/.ει- 
φθέντος κατά τ’ ανωτέρω κλασματικού μέρους.

2. Αί κατά την προηγουμένην παράγραφον κατακυρω- 
Οεΐσαι είς έκαστον συνδυασμόν θέσεις Συμβούλων κατανέ- 
μονται περαιτέρω μεταξύ τών τριών κατηγοριών δικηγόρων 
κατά τήν υπό τής διατάξεως τού άρθρου 217 παρ. 1 έδ. γ* 
τοΰ παρόντος όριζομένην αναλογίαν, παραλειπομένου τοϋ 
τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Μετά ταϋτα άθροίζονται 
κατά κατηγορίας αΐ κατανεμηθεΐσαι κατά τ' άνω θέσεις 
όλων τών συνδυασμών έφ’ όσον δέ δεν συμπληροϋται ό 
ύπό τοϋ άρθρου 217 παρ. 1 έδ.γ' τοϋ παρόντος προβλεπό- 
μενος δι* έκάστην κατηγορίαν αριθμός θέσεων, αί τυχόν 
άδιάθετοι έντός τοΰ αύτοϋ συνδυασμού θέσεις προστί
θενται είς τήν κατηγορίαν έξ ής έλλείπουν. ’Εάν τό ώς 
άνω άθροισμα κατά κατηγορίας έμφανίση έλλειψιν θέ- 
σειον είς διαφόρους κατηγορίας διαφόρων συνδυασμών, ή 
συμπλήρωσις τών έλλειπουσών κατά κατηγορίας τών 
συνδυασμών, παρ’ οις αί κεναί θέσεις οίτινες συγκεντρώνουν 
μείζονα άριθμόν σταυρών προτιμήσεώς.

3. Αί κατά τάς προηγουμένας παραγράφους τοϋ παρό
ντος άρθρου κατανεμηθεΐσαι κατά συνδυασμούς καί κα
τηγορίας θέσεις Συμβούλων καταλαμβάνονται ύπό τών 
υποψηφίων τοϋ οικείου συνδυασμού κατά τήν σειράν τών 
ληφθέντων σταυρών προτιμήσεώς. Οί λοιποί υποψήφιοι 
έκάστου συνδυασμού είναι κατά κατηγορίας άναπληρωματι- 
κοί τών, ώς άνω,τακτικών καλούνται δέκατα.σειράν σταυ
ρών προτιμήσεώς πρός πλήρωσιν τών κατά τήν διάρκειαν 
τής θητείας τοϋ Διοίκ. Συμβουλίου” κενουμένων θέσεων 
τακτικών μελών αύτοϋ. Είς περίπτωσιν, καθ’ ήν λόγω συμ
μετοχής είς τάς άρχαιρεσίας ενός μόνον συνδυασμού δεν 
ύφίσταται άναπληρωματικά μέλη, ή πλήρωσες τών κενού- 
μένων εκάστοτε θέσεων γίνεται δι’ άποφάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου έκ μελών τ νϋ οικείου Συλλόγου συγκεν- 
ντρούντων τά προσόντα πρός κατάληψιν τών κενών θέ
σεων.

4. Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ό 
τυχών τής άπολύτου πλειοψηφίας τών έγκύρων ψήφων Άπο- 
τυχών κατά τ’ άνωτέρω υποψήφιος Πρόεδρος άρχηγός συν
δυασμού θεωρείται εκλεγόμενος Σύμβουλος τοϋ συνδυασμού 
του καταλαμβάνων τήν πρώτην θέσιν τής οικείας κατηγο
ρίας, έφ’ όσον συνεκέντρωσε ποσοστον 25% τουλάχιστον 
τών έγκύρων ψήφων.

5. Είς περίπτωσιν ίσοψηφίας υποψηφίων Συμβούλων, 
ένεργεϊται κλήρωσις ύπό τής έφορευτικής έπιτροπής.

6. Προκειμένου περί τών Συλλόγων είς ούς δεν έφαρμό-
ζεται τό σύστημα τών συνδυασμών, τάς θέσεις Συμβούλ,ων 
καταλ.αμβάνουν κατά σειράν οί λ.αβόντες τάς πλείονας 
ψήφους. Οί λοιποί υποψήφιοι Σύμβουλ.οι κατά σειράν ψή
φων προτιμήσεώς είναι αναπληρωματικοί τών τακτικών. 
Είς περίπτωσιν μή ύπάρξεως άναπλ.ηρωματικών, έφαρμό- 
ζονται ώς πρός τήν άναπλήρωσιν τά έν παρ. 3 τοϋ παρόντος 
οριζόμενα προκειμένου περί τών συλλόγων, είς ούς ισχύει 
το σύστημα, τών συνδυασμών. Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου 
έκλ.έγεται ό τυχών τής άπολ.ύτου πλειοψηφίας τών έγκυρων 
ψήφων. Έπί ίσοψηφίας Συμβούλ.ων έφαρμόζονται τά έν 
παρ. 5 σχετικώς οριζόμενα. , -

Άρθρον 228.

1. ’Εάν κατά τήν πρός έκλ,ογήν συνεδρίασιν δέν προσέλθη 
πρός ψηφοφορίαν ό άπαιτούμενος κατ’ άρθρον 226 παρ. 6 
άριθμός μελ.ών, επαναλαμβάνεται ή έκλογή τήν προσεχή
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Κυριακήν καλούμενων των μελών προς επαναληπτικήν 
ψηφοφορίαν ύπό τοΰ Προέδρου διά δημοσιεύσεως. είς δύο 
τουλάχιστον ήμερησίας τακτικά; εφημερίδας ή δΓ άτομικών 
προσκλήσεων.
- '2. Κατά τήν επαναληπτικήν εκλογήν δεν απαιτείται ή 
παρουσία τοΰ έν αρθρω 226 παρ. 6 ελάχιστου αριθμού εκλο
γέων ή έκλογή δέ διεξάγεται μεταξύ των αυτών υποψηφίων 
ή τών συνδυασμών έκεϊ ένθα ισχύει το σύστημα τών συνδυα- 

- ;ν.ύν.
3. Έάν κατά τήν π ρ ιό την εκλογήν ούδείς τών υποψηφίων 

Προέδρων έτυχε της απολύτου πλειοψηφίας τών εγκύρων 
ψήφων, επαναλαμβάνεται αΰτη τήν προσεχή Κυριακήν μή 
άπαιτουμένης της παρουσίας τοϋ εν αρθρω 226 παρ. 6 
τοϋ παρόντος ελάχιστου άριθμοϋ έκλογέων. Κατά τήν 
εκλογήν ταύτην υποψήφιοι Πρόεδροι θεωρούνται μόνον οί 
κατά τήν πρώτην εκλογήν κατά σειράν, πλειοψηφίσαντες 
ίύ; κατ’ ανώτατου ό?:ου εκλέγεται ;έ ό σχετικώς ττλίΐοψηφ:- 
σας. Ή ο·.άταξ:ς τοϋ έ:. β τής τα ρ. 4 τοϋ προηγουμένου άρ
θρου εφαρμόζεται καί έν προκειμένω.

4. Εις πάσαν περίπτωσιν ίσοψηφίας μεταξύ υποψηφίων 
Προέδρων ή Συμβούλων ένεργεϊται κλήρωσις ύπό τής 
εφορευτικής επιτροπής.

• 5. Ή υπηρεσία τοϋ ύφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου
εξακολουθεί μέχρι τής συμπληρώσεως τοϋ νέου τοιούτου καί 
άναλήψεως τών καθηκόντων του.

6. Ή έξέλεγξις καί ή έκδίκασις τών αρχαιρεσιών τοϋ 
Δικηγορικού Συλλόγου κατά τοϋ κύρους τών όποιων ύπεβλή- 
θησαν ενστάσεις ανατίθεται εις τό Έφετεΐον τής περιφερείας 
τοϋ οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

7. Το αποτέλεσμα τής εκλογής βάσει τοΰ ύπύ τής εφο
ρευτικής επιτροπής συντασσομένου πρωτοκόλλου διαλογής 
κοινοποιείται ύπό τοϋ Προεδρεύοντος προς τούς έκλεγέντας 
Πρόεδρον καί τούς Συμβούλους καί γνωστοποιείται προς τό 
Ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης ύποχρεούμενον νά μεριμνήση 
διά τήν δημοσίευσιν τών ονομάτων, τών έκλεγέντων είς

. τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως μετά τήν παρέλευσιν απρά
κτου τής προθεσμίας προς υποβολήν ένστάσεως κατά τοΰ 
κύρους τής εκλογής ή μετά τήν άπόρριψιν τών ύποβληθεισών 

, τοιούτων.
8. ’Ένστασις κατά τοϋ κύρους τών αρχαιρεσιών Δι

κηγορικού τίνος Συλλόγου υποβάλλεται μόνον ύπό μέλους 
τούτου έ'χοντος πάντως εκπληρώσει κατά τήν ήμέραν τής 
υποβολής τής ένστάσεως τάς προς τον Σύλλογον ύποχρεώ- 
σεις αύτοϋ. Ή έ'νστασις ασκείται εντός δέκα, πέντε ήμερών 
άπό τής διενεργείας τών αρχαιρεσιών διά καταθέσεως δι
κογράφου παρά τώ Γραμματεϊ τοϋ Έφετείου έν τή περι
φέρεια τοϋ όποιου έδρεύει εις ήμέραν όριζομένην ύπό τοϋ 
Προέδρου τοϋ Δικαστηρίου τούτου μετά παρέλευσιν 20 
ήμερών άπό τής υποβολής τής ένστάσεως. ’Αντίγραφου 
ταύτης φέρον καί τήν πραξιν προσδιορισμού τής δικασίμου 
μετά κλήσεως προ; συζήτησιν έπιδίδεται έπιμελεία τοϋ 
ένισταμένου εις τον Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου δέκα τουλά
χιστον προ τής δικασίμου ημέρας. Κατάθεσις αυτής απο
τελεί πειθαρχικόν αδίκημα κολαζόμενον ύπό τοϋ Πειθαρχι
κού Συμβουλίου τοϋ οικείου Δικηγορικού Συλλόγου διά 
ποινής τουλάχιστον μηνιαίας προσωρινής παύσεως, ή δέ 
ένστασις ή; δεν προσδιωρίσθη δικάσιμος έντός δύο ήμερών 
άπό τής καταθέσεως θεωρείται μή γενσμένη.

Κατά τήν συξήτησιν παρίσταται ό ένιστάμενος έκ μέρους 
δέ τοΰ Συλλόγου ό Πρόεδρο; ή ό Αντιπρόεδρος ή εν ή δύο 
μέλη τοϋ έκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφω; 
οριζόμενα ύπο τούτου. Παράστασις διά πληρεξουσίων 
Δικηγόρων δεν αποκλείεται Ωσαύτως δεν αποκλείεται ή 
υπο τών διαδίκων κατάθεσι; δύο τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρας προ τής συζητήσεως παρά τό Γραμματεϊ τοϋ Έφε- 
τειου εγγράφων ύεεννημάτων.

I ο Εφετεΐον εικάζει έν. τών ένόντων. αν ευ έ·/.:έ- 
σεω; παρεμπιπτούση; περί άποδείξεως άποφάσεως, έπί τή 
βασει παντός προσκομιζομένου άποδεικτικοϋ στοιχείου δυνά- 
μενον να εςετάση καί μάρτυρα; έπ’ άκροατηρίω, νά έκτιμα 
επαγομενον ή άντεπαγομενον όρκον έλευθέρω; ύπ’ αύτοϋ μετά

τών λοιπών άποϊείξεων, έκόίϊει ϊε κατ’ άπόφατίν αύτοϋ έντός 
δεκαημέρου τό πολύ άπό τής συζητήσεως τής ένστάσεως. 
’Ερημοδικία τών μέν ένισταμένων έχει ώς άποτέλεσμα τήν 
άπόρριψιν τής ένστάσεως αυτών, τοϋ δέ Συλλόγου ότι ούτος 
δικάζεται ώσεί ήτο παρών, έχων δικαιώματα άνακοπής έντός 
δεκαημέρου άπό τής εις τον Πρόεδρον αύτοϋ έπιδόσεως τής 
κατ’ έρήμην άποφάσεως μόνον άν μή έκλητεύθη έγκύρως ή 
έμπροθέσμως. "Ετερον ένδικον μέσον κατά τής άποφάσεως 
άποκλε ίεται.

9. Λί έν τώ παρόντι οριζόμενα', προθεσμία·, δέν παρεκτεί- 
νονται λόγω άποστάσεως.

10. Ή κατά τό παρόν άρθρον διαδικασία, περιλαμβάνομε - 
νων καί τών άποφάσεων, πληρεξουσίων, τών αποδεικτικών 
έπιδόσεως καί παντός έκδιδομένου άντιγράφου, διεξάγεται 
άτελώς. Οί ήττώμενοι Σιάδικοι καταδικάζονται είς άπότισιν 
τής δικαστικής δαπάνης τών άντιδίκων αυτών.

“Αρθρον 229.

1. Έντός οκτώ ήμερών άπό τής κατά τό αρθρον 228 παρ. 
7 κοινοποιήσεις, ό μή άποδεχόμενος τήν έκλογήν του Πρόε
δρος ή Σύμβουλος οφείλει νά δηλώση τούτο έγγράφως είς 
τον Πρόεδρον τοϋ οικείου Συλλόγου ή τον άναπληρωτήν αύ
τοϋ. Είς περίπτωσιν μή άποδοχής έκλογής Προέδρου ώς καί 
είς πάσαν περίπτωσιν κενώσεως θέσειυς Προέδρου κατά τό 
δύο πρώτα έτη τής θητείας”τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δΐε- 
νεργοϋνται έκλογαί, έφαρμοζομένων άναλόγως τών διατάξεων 
τών άρθρων 220 έπ. Εις περίπτωσιν κενώσεως Οέσεως Προέ
δρου κατά τό τρίτον έτος, τήν θέσιν καταλαμβάνει αυτοδι
καίως δ ’Αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου, ή ,έν έλλείψει ’Αντι
προέδρου, άρχαιότερος, κατά τά έτη δικηγορικής υπηρεσίας, 
Σύμβουλος, ή οΰτω δέ κενουμένη θέσις Συμβούλου πληροϋται, 
ύπό τοΰ πρώτου άναπληρωματικοϋ κατά τά έν αρθρω 227 
παρ. 3 καί 6 οριζόμενα. Είς περίπτωσιν μή άποδοχής έκλο
γής Συμβούλου, ώς καί είς πάσαν περίπτωσιν κενώσεως θέ- 
σεως, αύτοϋ, ή θέσις πληροϋται ύπό τοϋ πρώτου άναπληρωμα- 
τικοϋ, συμφώνως, προς τάς προμνησθείσας διατάξεις.'θεά·'

2. Είς περίπτωσιν μή διεξαγωγής τών έκλογών, άκύρώ- 
σεως αύτών ή κενώσεως θέσεως ΙΊ ροέδρου, ό μέν κατά τό 
άρθρον 220 παρ. 2 κατάλογος τών έκλογέων συντάσσεται 
έντός δέκα ήμερών άπό τής ματαιώσεως, άκυρώσεως τής 
εκλογής ή κειώσεως τής Οέσεως. ή δέ κατά, τό άρθρον 221 
παρ. 1 προθεσμία υποβολής ’υποψηφιοτήτων ορίζεται εί-
κοσαήμερος άπό τών αύτών γεγονότων καί τέλος ή τ 
γην συνεδρίασις ένεργεϊται τήν πρώτην Κυριακήν μ 
δον δέκα πέντε ήμερών άπό τής άνακηρύξεως τών ύτ 
έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά άναλόγως τών άρ 
έως 228, ώς καί τών διατάξεων τών προηγουμένων 
φων τοϋ άρθρου τούτου.

τρός έκλο- 
ετά πάρο- 
τοψηφίων, 
0ρ<ον 216 
παραγρά-

3. Ή θητεία τών κατά το παρόν άρθρον έκλεγομένων, 
άνεξαρτήτως τοϋ χρόνου διενεργείας τής εκλογής. λήγει καθ’ 
ήν ήμέραν ήθελε λήξει ή θητεία Συμβουλίου, οπερ ήθελεν 
έκλεγή κατά τάς προθεσμίας τοϋ άρθρου 219 παρ. 2. έπιφυ- 

■λασσομένης τής περιπτώσεως τοϋ άρθρου 228 παρ. 5.

“Αρθρον 230.

1. ’Αποβάλλει αυτοδικαίως τήν ιδιότητα τοϋ Προέδρου ή 
Συμβούλου : 1 ) ό έξ οιασδήποτε αιτίας άποβαλών τήν ιδιό
τητα τοϋ δικηγόρου. 2) ό ύποβάλων υποψηφιότητα, εί; βου- 
λευτικάς έκλογάς καί 3) ό τελεσιδίκως τιμωρηθείς πειθαρ- 
χικώς διά προσωρινή; παύσεοος. Περί τής αύτοδικαίας άπου- 
λείας τή; ίδιότητος τοϋ Προέδρου ή Συμβούλου, κατά τ’ άνω- 
τέρω. ειδοποιείται ύπό τοϋ οικείου Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου το Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης καί 
ένεργοϋ’.ται τά. έν αρθρω 229 οριζόμενα.

2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ οικείου 
Δικηγορικού Συλλόγου δύναται νά κηρυχθή έκπτωτος τοϋ 
άξιώματος τοϋ Προέδρου ή Συμβούλου : 1 ) ο άποδεχθεί; 0έ- 
σιν ή άξίιομα συνεπαγόμενου κατά, τό άρθρον 62 παράγραφο; 
2 τοϋ παρόντος ολικήν άναστολήν τοϋ λειτουργήματος τοϋ Δι
κηγόρου καί 2) ό έπί τεεί; συνεχείς συνεδριάσεις άδικαιο/.ο-
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■ απέχω ν τών εργασιών τρϋ Συμβουλίου. Έφ όσον ·ύ. εν
ολική αναστολή τον λειτουργήματος τοϋ Δικηγόρου. ΙΙρόε- 
Λιοε ή Σύμβουλοί ήθελε κριθή διατηρητέος δι’ άποφάσεως 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, ούτος τελεί έν αναστολή τής 
άσκήσεως τοϋ αξιώματος αΰτοϋ καθ’ ο χρονικόν διάστημα δια- 
τ·λ·: έν αναστολή τεϋ λειτουργήματος τοϋ Δικηγόρου.

.!. '< > 11 ρόεδρος καί τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
δικαιούνται νά παραιτηθούν τοϋ αξιώματος. 'II παραίτησις 
υποβάλλεται εγγράφους είς το Διοικητικόν Συμβούλιου τοϋ 
Συλλόγου. Ή πραξις αποδοχής τής παραιτήσεως διαβιβάζε
ται ύπό τοϋ Συλλόγου εις το ' Υπουργείου Αικαιοσύνης».

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριΟ. 3520/1956

ΙΙερΙ τοϋ τρόπου συγκροτήσεως τοϋ Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου καί διατάξεων άνχφερομενων εις τον ’Ορ
γανισμόν των Αικαστηρίων.

Άρθρου II.

1. Οι από τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Ν.Δ. έξερχό- 
μενοι τής ύπηρεσίας δικαστικοί λειτουργοί, είρηνοδίκαι, πται- 
σματοδίκαι καί οί άποτελοϋντες τό κύριον προσωπικόν τοϋ 
Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους, πλήν των απολυόμενων 
ένεκα παραπτώματος· καί τών-· καταλαμβανόμενων υπό τοϋ 
ορίου ηλικίας εντός πενταετίας άπό της εξόδου αυτών, δύ- 
νανται νά διορίζωνται ώς δικηγόροι παρ’ οίωδήποτε Πρωτο
δικείου καί μετά την συμπλήρωσιν τοϋ πεντηκοστοϋ έτους 
τής ηλικίας αυτών καί μέχρις άριθμοϋ ίσου προς τό ήμισυ 
τοϋ κατά τό άρθρον 13 παρ. 4 έδάφ. β τοϋ κωδικός περί Δι
κηγόρων ποσοστού τών δι’ άναδιορισμοϋ καί μεταθέσεους κα-

- λυπτομένων πλασματικών θέσεων .Τό κατά τον τοιοϋτον υπο
λογισμόν προκϋπτον κλάσμα δι’ έκάστην έτησίαν περίοδον 
υπολογίζεται ώς άκεραία μονάς. . . , . ..

2. Οί έν τή παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου άναφερό- 
μένοι ,εξαιρέσει τοϋ κυρίου'προσωπικού τοϋ Νομικοϋ Συμβου
λίου τοϋ Κράτους, δεν δύναντάι νά διορισθώσιν έν ω τοπω ύπη- 
ρέτουν κατά τον χρόνον τής έκ τής δικαστικής ΰττηρεσίας άπο- 
χοτρήσεως αυτών, ή υπηρέτησαν δύο προ ταύτης έτη, προ τής 
παρελεύσεως πενταετίας άπό τής άποχωρήσεώς τουν, έξαι- 
ρέσει τών διοριζόμενων παρ’ Άρείω Π άγω, οίτινες δΰνανται 
νά διορισθώσι μετά παρέλευσιν τριετίας άπό τής άποχωρή
σεώς τουν. Διά την έφαρμογήν τών διατάξεων τής παραγρά
φου ταύτης αί περιφέρεια1. ’Αθηνών καί Πειραιώς θεωρούν
ται ώς μία περιφέρεια.

3. Ή αίτησις διορισμού υποβάλλεται έντος άνατρεπτικής 
προθεσμίας έξ μηνών άπό τής άναχωρήσεως έκ τής υπηρεσίας 
τηρούμενης διά τον διορισμόν τής σειράς υποβολής τών 
αιτήσεων. Προς πλήρωσιν τών έν παραγράφω 1 καθοριζο- 
μένων θέσεων καί έφ’ όσον αύται δέν ήθελον καλυφθή διά τών 
εφεξής άποχωρούντων επιτρέπεται ό διορισμός ώς δικηγόρων 
καί τών άπό τής ισχύος τοϋ κωδικός περί Δικηγόρων έξελ- 
Οόντων δικαστικών λειτουργών καί συμβολαιογράφων, ώς καί 
τών άποκλεισθέντων τής έπαναφοράς δικαστικών λειτουργών 
κατά την παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 10 τοϋ παρόντος. ''

4. Οί Νομικοί Σύμβουλοι καί οί ΙΙάρεδροι τοϋ Νομικού 
Συμβουλίου δΰνανται νά διορισθώσιν δικηγόροι άπ’ εύθείας 
παρ’ Άρείω Πάγου, διατηρουμένων έν ΐσχύϊ κατά τά λοιπά 
τών σχετικών διατάξεων τοϋ δικηγορικού κώδικος.

ο. Αί διατάξεις τών παραγράφων 1,2 καί 3 τοϋ παρόντος 
άρθρου εχουσιν έφαρμογήν καί διά τούς δικαστικούς συμβού
λους τών Ένοπλων Δυνάμεων, τής δέ παραγράφου 4 καί διά 
τούς έκ τούτων Πρόεδρον, Επίτροπον καί μέλη τοϋ ’Αναθεω
ρητικού Δικαστηρίου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 670,, 1077 

11 ερί Κώδικος Συμβολαιογρ άφουν.

Άρθρο ιοί.

Έκ τοϋ λογαριασμού τούτου διατίθεται έκάστοτε εις Συμβο
λαιογράφους εδρεύοντας εις πόλεις κάτω τών 3.009 κατοίκων 
ών οί πρόσοδοι έκάστου ημερολογιακού έτους είναι κατώτερα1, 
τών δρχ. 130.000, άνάλογον ποσον προς συμπλήρωσιν τών 
προσόδων των μέχρι τοϋ ποσού τούτου. 'Ομοίως δύναται δι’ 
άποφάσεως τοϋ ' 1‘πουργοϋ Δικαιοσύνης έκδιδομένης μετά 
γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συμβολαιογραφικού 
Συλλόγου Αθηνών - Αιγαίου - Αωδεκανήσου νά διατίθεται 
καί προς συμπλήρουσιν τών προσόδων τών Συμβολαιογράφων 
τών παραμεθορίων περιοχών τών κατά τάς κειμένας έκάστοτε 
διατάξεις χαρακτηριζομένων ώς τοιούτων, έφ’ όσον αύται δέν 
’υπερβαίνουν τάς 130.000 δρχ. ετησίους, άνεξαρτήτους πληθυ
σμού τής έδρας αύτών. γ) τό άπομένον υπόλοιπον κατανέ- 
μεται έξ ίσου μεταξύ αα) απάντων τών έν τή αύτή περιφέ
ρεια κατά τά έν άρθρου 98 οριζόμενα εν ενεργεία Συμβολαιο
γράφων έχόντων πενταετή τούλάχιστον ύπηρεσίαν. Είδικώς 
οί Συμβολαιογράφοι-οί μή κεκτημένοι πενταετή ύπηρεσίαν δι
καιούνται μειωμένης μερίδος ώς εξής : Οί μή συμπληρώσαν- 
τες ένιαύσιον ύττηρεσίαν τό 1/5 τής πλήρους μερίδος. Μετά 
τήν συμπλήρωσιν τοϋ πρώτου έτους καί έφεξής μέχρι συμπλη- 
ρώσεως πενταετούς ύπηρεσίας ή μερίς έκάστου αυξάνεται 
κατά 1/5 κατ’ έτος. . .

ΝΌΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΟ. 834/1978

Ιίερί τβοποποιήσεους διατάξεων τινων τοϋ Ν’. 670/1977 
«περί" Κώδικος συμβολαιογράφων καί άλλων τινών δια- 

. τάξεων». - .-.υ .' . γ. ·■ · .·. ε

■?ί;Γ~Λ'.;:./λ?Ορο‘5. ;' .·/; ;

2. Ή παρ. 2 στοιχ. γ (περ. (αα) τοϋ άρθρου 101 τοϋ 
Ν. 670/1977 άντικαθίσταται ώς έξης:

«αα) Απάντων τών έν αύτή περιφερεία κατά τά έν 
άρθρω 98 οριζόμενα έν ένεργεία συμβολαιογράφων έχόντων 
πενταετή τουλάχιστον ύπηρεσίαν. Είδικώς οί Συμβολαιο
γράφοι οί μή κεκτημένοι'πενταετή ύπηρεσίαν δικαιούνται 
μειωμένης μερίδος ώς εξής : Οί μή συμπληρώσχντες διετή
ύττηρεσίαν τό 1/5 τής πλήρους μερίδος. Μετά τήν συμπλή- 
ρωσιν τοϋ δευτέρου έτους καί έφεξής μέχρι συμπληρώσεως 
πενταετούς ύπηρεσίας ή μερίς έκάστου αυξάνεται κατά 1/5 
κατ’ έτος». . . . ... - ...

3. Τό τελευταίο-/ έδάφιον τής υπό στόιχ. γ περίπτώ- 
σεους τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 101 τοϋ Ν’. 670/77 άντι- 
καθίστάται ’ ώς : άκολούθους : 8·:- / . τ ·". ' -ί

«Τό δικαίωμα τών έν έδαφιοις ββ.και γγ δικαιούχων 
προς, άπόληψιν τοϋ μερίσματος ισχύει έπί μίαν δωδεκαε
τίαν». Υ ι, . ’ · .·. -

· 'γ.·Ϋ. . : 1 - "Αρθρον 12. . , -

Έπί μίαν πενταετίαν άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος ό 
άριθμός' τών συμβολαιογράφων κατά εΐρηνοδικειακάς πε
ριφέρειας ’ εις τάς περιφέρειας τών Πρωτοδικείων Μυτι
λήνης Χίου καί Σάμου δέν δύναται νά είναι άνώτερος τοϋ 
άριθμοϋ τών ήδη ύπηρετούντων συμβολαιογράφων είς τάς 
περιφερείας ταύτας.


