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22 ’Ιανουάριου 1975

Έ ν  Α θ ή ν α ’.ς  καί έν τώ Βουλευτηρίω σήμερον την 22 Ιανουάριου 1975 καί ώραν 9 .30' χ .μ .. συνήλθεν ή έχί τής Ά ν α - θεωρήσεως τον Συντάγματος Α ' Υποεπιτροπή ύχό την Π ρ ο εδρίαν του κ. Ά θ .  Ταλιαδούρου.1) Είσήγησις έττί των άρθρων 67. 73. /4, /ο, 76, 77. «περί λειτουργίας τής Βουλής καί τής ψηφίσεως Νόμων».Εισηγητής χλειοψηφίας Λ . Δεροέναγας καί Γραμματείς τής ’ Τχοεχιτροχής.Είσηγηταί μειοψηφίας Ν . Π αχαχολιτης καί I . Σκουλαρί-κης.Διαχιττωθείσης άχαρτίας, ό Πρόεδρός τής Επιτροπής κήρυσσε! την έναρξιν τής Συνεδριάσεως.Η . Η Λ Ι Ο Υ :  Θ ά ήθελα, κ. Πρόεδρε. νά κάμω μίαν δή- λωσιν, ή όχοία θά χαρακαλέσω νά διαβιβασθή στον Πρόεδρόν τής Επιτροπής κ. Τσάτσον καί δ'.’ χύτου εις τον Πρόεδρον τής Βουλής καί άχό τον Πρόεδρον τής Βουλής στον Π ρ ό εδρόν τής Κυβερνήσεως.Σάν νά μη έχρόκειτο δ'.ά τό σχουδχιότερο έργον χού μπορούσε χοτέ νά έχιτελέση ή Βουλή καί δουλεύουμε κάτω άχο τέτοιο άγχος, άσθμαίνοντες καί κάνουμε δουλειά χειρότερη άχό εκείνη που θά κάναμε, έάν συντάσσαμε χροτάσε’.ς  ένώ- χίον Ειρηνοδικείου. Είναι αδύνατον νά τηρηθούν ο: προθεσμίες τού ψηφίσματος δ·.ά τις Υποεπιτροπές. Τέσσαρισ συναπτές ήμερες άχό σήμερα έχουν ήδη όρισθή άχό της 9.30! το πρωί, σέ ώρα βάρβαρη διά κείνους χού έξακολουθούν έως τήν νύκτα νά εργάζωντχ! εδώ καί μετά νά μελετούν, στο σπίτι τους. Συγχρόνως είμεθα ύχοχρεωμένο-. νά μετέχωμε στο έργο τής Βουλής, σήμερα δε θά στερηθούμε τού έργου της, όχου εγώ τούλάχμ.στον θά ήθελα νά μετάσχω εις συζήτησ’.ν τής γενι- κευθείσης αυτής έχερω'τήσεως. Ούτε γ:ά χροχαρασκευή έχουμε χρόνο, ούτε γ:ά νά μελετήσωμε τήν τόση φιλολογία ή μάλλον τούς Ε λληνικούς αύτοσχεδ’.ασμούς. Κ α ί ού'τε καν έχουμε χρόνο νά δ’.ανοηθούμε τό κάθε πρόβλημα καί νά διατυχώ- σωμε σωστά 'νομοθετικά· τις σκέψεις μας.Κύρ:οι Συνάδελφο:, με τήν χίεση αυτή τού χρόνου ή θά ύπαρξη άχό μέρους μας άσυνειδησία η θά ύπαρξη έξόντωσις.Δεν εκπροσωπώ, βέβαια, κανένα άλλο Κόμμα, ούτε προεξοφλώ τι θά κάμωμ.ε, άλλα φαντάζομαι ότι ή Ά ντιχρολί- -τευση θά βρεθή εις τήν ανάγκη νά εγκατάλειψη τή συμμετοχής της εις τό εργον τής άναθεωρήσεως τού Συντάγματος, έάν εξακολούθηση αυτός ό ρυθμός εργασίας.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Κ α λώ ς, κ. Ή λιο υ , θ ά  μεταφέρω τις άχό- . ψε:ς σας. Π λ ή ν  όμως, θά μού έχιτρέψητε νά σάς είχω. όχι κάμ.νετε χροώρως τάς σκέψεις σας αύτάς. ’Ακόμα δεν αρχίσαμε καν τάς εισηγήσεις μας διά νά υπάρξουν παρατηρήσεις έπ’ αύτών.I. Σ Κ Ο Υ Λ Α Ρ Ι Κ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, καί εγώ έχω τις ίδιες ανησυχίες. Δεν υπάρχει επάρκεια χρόνου διά νά μπορέ- σωμε νά έργασθούμε καί νά εμφανίσομε εις τον Ελληνικόν λαόν ένα Σύνταγμα χού νά καλύχτη τις σημερινές σύγχρονες ανάγκες.Α . Σ Ε Χ ί Ω Τ Η Σ . Κ α ί ημείς, κ. Πρόεδρε, συμμεριζόμεθα άπολύτως τά όσα χροελέχθησαν, διότι πράγματι, ά-ό τήν πλευρά τής Άντιχολιτεύσεως είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ό

τρόπος άντιμετωπίσεως τών θεμάτων. Ί Ι  Κυβερνητική πα- ράταξις έχει κείμενο δεδομένο καί κατά συνέπεια δύναται νά τό ΰ.τοστηρίζη άνετους, ώς ένα επεξεργασμένο Σύνταγμα. Ε νώ  ημείς άντιστρόφως είμεθα ύχοχρεωμένο·. νά άντιμετω- πιζωμε κάθε διάταξιν τού Συντάγματος καί νά προσπαθούμε νά̂  τήν προσαρμόσωμεν εις τάς άντιλήψεις μας. Α ι’ όλους αυτούς τούς λόγους καί ημείς συμφωνούμε·/, ότι αι έργασίαι τού Συντάγματος γίνονται υπό άσθμαινούσας συνθήκας καί εφ' όσον, σύμφωνα με τό ψήφισμα, δεν είναι δυνατόν νά άνατρά- χουν αι προθεσμία;, νά ύνευρεθή κάποιος τρόπος άνετωτέρας εργασίας διά νά δυνηθούμε νά άνταποκριθούμ.ε στοιχειωδώς οίς τά καθήκοντα καί τήν συνείδησή μας.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Τον λόγον έχει ό εισηγητής τής χλειοψηφίας κ. Δερβέναγας.Α . Δ Ε Ρ Β Ε Ν Α Γ Α Σ . Κύριε Πρόεδρε, άχ’ ότι έλέχθη βλέπω ότι ‘υπάρχει πλήρης διάστασις απόψεων διά τον χρόνον τών συζητήσεων τού Συντάγματος, πλήν όμως, αί προθεσμία: τού ψηφίσματος μάς δεσμεύουν καί δεν είναι δυνατόν νά πράξωμεν άλ?'>ς, άχό τού νά προχωρήσουμε·/ εις τό έργον μας.Ά ρ χο μ α ι τών εισηγήσεων τής Α '  έπί τού Συντάγματ,ς 'Τχοεχιτροχής. Αισθάνομαι επιτακτικούς τήν ανάγκην νά στρέψω τά βλέμματά μου εις τό παρελθόν άχοτίων φψρον τιμής εις όσους ειργάσθησαν κατά καιρούς, ώστε ή Π α τ ο ις μας νά απόκτηση Σύνταγμα. Ιδιαίτερα δέ νά Ίξάρω τήν συμβολήν τών διαπρεπών συναδέλφων καί συνταγματολόγουν τού παρελθόντος. Βεβαίως ή εισήγησή μου διακρίνετα·. διά τήν λιτότητα, διότι ό,τι ήδονήθην νά παρουσιάσω είναι καρπός δύο ημερών. Ό  Σεβαστός Πρόεδρος τής 'Ολομέλειας κ. Τσάτσος μοί ανέθεσε τό περί αρμοδιότητες τού Προέδρου κεφάλαιον. Έ ν τούτοι; τελικώς, καί δύο ημέρας χρό τής εισηγήσεώς μου, ό κ. Π ρ ό εδρος τής 'Υποεπιτροπής μού άν έθεσε τήν ένότητα τών άρθρων 67— 73.Ή  είσήγησις μου διά τά άρθρα 67— 73 καί επόμενα τού σχεδίου Συντάγματος έχει ώς ακολούθως: Ώ ς  προς τό άρθρον 67 τού Σχεδίου Συντάγματος, υπάρχει σχετική διάταξις του άρθρου 56 τού Συντάγματος τού 1952, ή όποια προβλέπει απαρτίαν διά τάς συζητήσεις εις τήν Βουλήν καί τήν λήψιν αποφάσεων. « 'Η  Βουλή δεν δύναται νά άποφασίση άνευ τής χλειοψηφίας τών παρόντων μελών, ήτις όμως δεν δύναται νά είναι μικρότερα τού 1/4 τού όλου αριθμού τών Βουλευτών». Π  ροϋχόθεσις, λοιπόν, τής μνημονευόμενης διατάξεως είναι α) απόλυτος χλειοψηφία, ¡δ) χλειεψηφία τών παρόντων μελών καί άνω τού 1/4 τού όλου αριθμού τών Βουλευτών. Ή  χαρ. 2 τού σχεδίου Συντάγματος προβλέπει έν άντιθέσει πρός τό Σύνταγμα τού 1952 «ότι εις χερίχτωσιν ισοψηφιστ επαναλαμβάνεται ή ψηφοφορία, μετά νέαν δέ ίσοψηφίαν ή χρότασις άποορίττεται». Αιά τής ώς άνω διατάξεως τίθεται εκποδών ή απαρτία πηγή κακοδαιμονίας διά τό Κοινοβνύ/.ιο·' τής χώρος μας. Προτείνω τήν αποδοχήν τής έν λόγω οι2' τάξεω ς άνευ ούδεμιάς τροχοχοιήσεως.Ε ις  τό τμήμα 3ον τού σχεδίου Συντάγματος και εις πά άρθρα 73 καί επόμενα ρυθμίζονται τά τής νομοθετικής λειτουργίας τής Βουλής. Είδικώτερον, δυνάμει τής διατάξεως του άρθρου 73 τό δικαίωμα προτάσεως νόμων ανήκει εις τήν Βουλήν και τήν Κυβέρνησιν. 'Η  Βουλή, λοιπόν, καί ή Κυβερνησις
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, - ^ ν  -ο 2ΐ)ακ,¡μ* νά προτείνουν νόμους. Το Σύνταγμα τού [ΐ»(ν,> χροέβλεχε, ότι τό δικαίωμά χροτάσεως νόμων ανήκει Τήν Βουλήν καί τον Βασιλέα. Το δικαίωμα όμως τού Βα~ σιλέως ήτο έξόχω ς θεωρητικού χαρακτήρος, διότι ήσκει τού- Τ1 *.> σών 'Υπουργών τής Κυβερνήσεως. Δέον νά διερευνητή κατά χόσον είναι δυνατόν ώστε νομοθετική πρωτοβουλία νά άναγνωρισΦή καί εις τον λαόν, κατά τά αλλαχού ισχύοντα.Ε ις  την χαρ. 2 τού άρφρου 73 τού σχεδίου Συντάγματος πσοβλέπονται αί προϋκοΦέσεις καταΦέσεως νομοσχεδίων άφο- -ώντων τήν άχονομήν συντάξεως. 'Η  διάταξις αυτή έχανα- λαμόάνεται ταύτοσήμως εις όλα τά χροηγούμενα Συντάγματα καί δεν παρουσιάζει κανένα, ενδιαφέρον ή δυσκολίαν.Ή  χαρ. 3 τής ώς άνω διατάξεως προβλέπει, ότι άχοκλείε- ται ΰχό τών μελών τής Βουλής ή ύχοβολή χροτάσεων, συνεχα- -Όμένων έχιβάρυνσιν τού Δημοσίου ή Ν .Π .Δ .Δ .  ή ’Οργανισμού Τοχικής Αΰτοδιοικήσεως χρός μισθοδοσίαν, σύνταξιν ή έν ••ένει όφελος χροσώχων. Κ ατά τό χρώτον τμήμα ή διάταξις ακοή είναι ώς ή διάταξις τού άρθρου 24 τού Συντάγματος τού 1952. Κ αί έχομένως ούδεμία χαρατήρησις είναι δυνατόν νά γίνη. ΆντιΦέτως κατά τό δεύτερον τμήμα, ή διάταξις τού άρΦρου 73 χαρ. 3 είναι νέα, δι’ αυτής έχεκτείνεται καί εις ώρισμένας άλλας χεριχτώσεις εις τάς όχοίας ό συνταγματικός νομοΦέτης κρίνει σκόχιμον νά έχεκτείνη, τήν ισχυν τού άρφρου 73 χαρ. 3. Οΰτω χροδλέχει, ότι άχοκλείεται ΰχό τών μελών τής Βουλής ή ΰχοβολή χροτάσεων συνεχαγομένων δα- χάνας ή έλάττωσιν έσόδων ή άναφέρεται είς τήν Όργάνω- σιν τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί τών ’Οργανισμών δημοσίου ενδιαφέροντος εις τήν ΰχηρεσιακήν έν γένει κατάστασιν τών δημοσίων ΰχαλλήλων, τών στρατιωτικών καί τών οργάνωντών Σωμάτων Ασφαλείας ....................... ώς καί δημοσίων ένγένει έχιχειρήσεων.Ή  διάταξις αυτή ή όχοία είναι καινοφανής, δεν μάς ευρίσκει συμφώνους. Προτείνω τήν έξάλειψίν της.'Ω ς  χρός τό άρΦρον 74 τού σχεδίου Συντάγματος, έχω νά είχω ότι τούτο χροβλέχει, ότι «χάν σχέδιον νόμου καί χάσα χρότασις νόμου συνοδεύεται ύχοχρεωτικά ΰχό αίτιολογικής έκ-Φέσεως................». Καινοτομει όμως έν συνεχεία χροβλέχον τήνδυνατότητα χαροιχομχής χρός έχεξεργασίαν εις τό Συμβού- λιον τής ’Εχικρατείας ή είς ειδικήν Νομοχαρασκευαστικήν Επιτροπήν τού ειδικού νόμου, ό όποιος είδικώτερον Φέλει ρυ- Φμίσε; τό πρόβλημα. Προτείνω νά καταργηΦή ή δυνατότης παραπομπής εις τό Συμβούλιον ’Επικράτειας.Ή  χαρ. 2 όμιλεΐ ώς καί τά προγενέστερα Συντάγματα διά τήν παραπομπήν νομοσχεδίων είς τήν οίκείαν Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν καί ούδέν κατά τούτο νέον προσθέτει.Ή  χαρ. 3 είναι μία καί άχοσκοχει χροδήλως καί καταφανώς εις τήν χαρεμχόδισιν τής κωλυσιεργίας κατά τήν συ- ζήτησιν τής Βουλής καί τήν ταχείαν ψήφισιν τών Νομοσχέδιων. Είδικώτερον, όλαι αΐ τροπολογίαι τών βουλευτών, αί οχοιαι άχευΦύνονται είς τήν 'Ολομέλειαν τής Βουλής έχί σχεδίων νόμων καί χροτάσεων ΰχοβαλλόμεναι μετά τήν σύνταξιν τής έκΦέσεως τής Κοινοβουλευτικής ’Επιτροπής δεν είσάγον- ται χρός συζήτησιν άνευ συγκαταΦέσεως τής Κυβερνήσεως. Ομοίως δεν είσάγοντα: είς τά τμήματα τροπολογίαι βουλευτών μετά χαρέλευσιν 5 ημερών άχό τής άνακοινώσεως τής οιαβιβάσεως τού σχεδίου ή τής προτάσεως νόμου είς τό οίκείον τμήμα.II  χαράγρ. 4 τού έν λόγω άρθρου επιβάλλει τήν καταχώ ρησιν εις τήν μεν αίτιολογικήν έκΦεσιν τού κειμένου τής τροποποιούμενης διατάξεως, είς δέ τό κείμενον νόμου τής διατά- ςεως ώς διεμορφώΦη μετά τήν τροποχοίησιν.Α ί χαραγρ. 5 καί 6 άχοβλέχουν είς τήν άχοφυγήν εισδοχής οιατάξεων άσχετων προς τό κύριον Φέμα τού νόμου, αί περίφημο; οηλαδή φωτογραφίαι τού παρελθόντος.Ι'.ις τάς χαραγρ. λοιπόν 2, 4, 5 καί 6 ούδεμία νέα τροχο- "οιησις είσάγεται, συνεχώς χαρέλκει χάσα άλλη συζήτησις εχ αυτών. Δέχομαι, λο'πόν, ότι ή διάταξις τού άρθρου 74 καλώς εχει καί προτείνω τήν έπιψήφισίν του.

Τό άρΦρον 75 πανομοιότυπο'/ τού άρφρου 57 χαραγρ. .3 έως 6 τού Συντάγματος τού 1952, διαγράφει τάς προϋποθέσεις καταΦέσεως νομοσχεδίου έπιβαρύνοντος τόν δημόσιον προϋπολογισμόν. Ούδεμία χαρατήρησιν έχω έπ’ αυτού καί προτείνω τήν ψήφισιν του.Τ έλος ή διάταξις τού άρφρου 76 τού σχεδίου Συντάγματος έν τή παραγράφω 1 εισάγει σηιμαντικωτάτην καινοτομίαν ώς χρός τόν τρόπον ψηφίσεως τών νόμων ύχό τής Ό λομελείας καί τών Τμημάτων τής Βουλής, ήτις λαμβάνει χώραν έφ’ άπαξ, κατ’ άρχήν, κατ’ άρΦρον καί είς τό σύνολον. Οΰτω διευκολύνεται ή ψήφισις τών νόμων έν σχέσει χρός τήν διαδικασίαν, τήν οποίαν προβλέπει τά άρΦρον 57 χαραγρ. 9 τού Συντάγματος 1952.Ή  χαράγρ. 2 προβλέπει τήν διατήρησιν τής χαλαιάς διαδικασίας ψηφίσεως νόμων ύχό τής Ό λομελείας τής Βουλής. Έάν ζητηΦή τούτο ύχό τού 1/3 τών βουλευτών. Ή  χαράγρ.3 προβλέπει αναβολή τής συζητήσεως έχί 24ωρον, έάν έγέ- νοντο δεκταί τροπολογίαι.Ε ίς  τάς χαραγρ. 4 καί 5 χροβλέχεται συντομωτέρα διαδικασία ψηφίσεως διά νομοσχέδια χαρακτηριζόμενα ύπό τής Κυβερνήσεως ώς κατεπείγοντα.Α ί διατάξεις 4 καί 5 είναι εντελώς νέα: καί χρήζουν κάποιας ιδιαιτέρας έπεξηγήσεως.Τό κατεχεΤγον είναι όρος νομικός, έν τή έννοια ότι άπησχό- λησε ώς τοιούτος τήν δικαιοσύνην ή όποια άπεφάνΦη ότι είναι όρος πολιτικός. Συνεχώς κάΦε σχέδιον νόμου, τό όποιον χαρακτηρίζεται ύπό τής Κυβερνήσεως ώς κατεχεΤγον είσάγεται χρός ψήφισιν μετά χεριωρισμένην συζήτησιν. Είναι, λοιπόν, εΰ- Φυνοφοβία νά λέμε ότι ή Κυβέρνησις διά τής διατάξεως αυτής είναι δυνατόν νά καταστρατηγήσω τάς διατάξεις τής ψηφίσεως νόμων τής Βουλής. Ή  φράσις «ούδενός τών άνωτέρω ή ομιλία κλχ/. . . »  δέον νά καταργηΦή. Ά ς  καΦορίζηται τώ κανονισμώ τής Βουλής."^Είς τήν χαράγρ. 5 βλέχομεν, ότι ή Κυβέρνησις δύναται νά ζητήση όπως σχέδιον ή πρότασις νόμου ιδιαιτέρας σημασίας ή έπείγοντος χαρακτήρος συζητηΦή είς ώρισμένον άριΦμέν συνεδριάσεων. Κ α ί διά τήν διάταξιν τούτην ήκούσΦησαν αιτιάσεις. Δεν νομίζω, όμως, ότι εύσταΦούν καί αντλώ τό επιχείρημα, ότι παρόμοιοι διατάξεις άχαντώνται καί δή έντονω- τέρου χαρακτήρος είς τήν αλλοδαπήν, κατά συνέπειαν νομίζω, ότι καί ή διάταξις αΰτη δέον όπως ψηφισΦή ώς έχει. ’Ε ξαιρέσει βεβαίως τού χρόνου ομιλίας τών μετεχόντων τής συ- ^  ζητήσεως.ίις ταφ παργρ. 6 καί 7 έχαναλαμβάνονται διατάξεις τών χαραγρ. 11 καί 12 τού Συντάγματος τού 1952 περί ψηφίσεως Κωδίκων καί Κωδικοχοιήσεως διατάξεων.Ή  χαράγρ. 8 προβλέπει, ότι νομοσχέδιον άποκρουσΦέν ύπο τής Ό λομελείας τής Βουλής δεν είσάγεται έκ νέου εις τήν αύτήν σύνοδον. Κ αί ή έν λόγω παράγραφος ύχήρχε είς τό Σύνταγμα τού 1952 κατά συνέπειαν πάσα συζήτησις είναι περιττή.Τό άρΦρον 77 τού σχεδίου έν χαραγρ. 1 προβλέπει, ότι ή αΰΦεντική έρμηνεία τών νόμων ανήκει είς τήν νομοΦετικήν έξουσίαν. Ή  διάταξις είναι χαλαιά καί ύχήρχε είς τό άρΦρον 26 τού Συντάγματος τού 1952. Ό  ερμηνευτικός νόμος, ώς γνωστόν, έχει αναδρομικήν ισχυν άπό τής ημερομηνίας τής ουσιαστικής ισχύος τού έρμηνευομένου νόμου.ΆντιΦ έτω ς ή χαράγρ. 2 ορίζει, ότι «Νόμος μή πράγματι έρμηνευτικός έχει ίσχύν μόνον άπό τής δημοσιεύσεως αυτού». Οΰτω έμποδίζεται διά Συνταγματικής επιταγής ό κοινός νομο- Φέτης, όπως ύχό τό πρόσχημα ερμηνευτικού νόμου Φεσπιζει διατάξεις αναδρομικού χαρακτήρος.Αύταί ήτο έν γενικαίς γραμμαίς α! παρατηρήσεις μου έπι τού σχεδίου Συντάγματος καί προτείνω τήν ψήφισιν όλων τών διατάξεων ώς έχουν.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κ. Σκουλαρίκης έχει τόν λόγον.I. Σ Κ Ο Τ Λ Α Ρ 1 Κ Η Σ . Τό ύπό συζήτησιν άοΦρον 67 τού Συντάγματος άναφέριεται είς τον Φεσμόν τής απαρτίας. Ο



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣθεσμός τής απαρτίας αφορά την νόμιμη συγκρότηση καί λειτουργία κάθε συλλογικού οργάνου ή Σώματος. σε τρόπον ώστε τούτο νά μη δύναται νά ύπάρξη και νά λάβη έγκύρως άποφάσεις. χωρίς την παρουσία κατά την συζήτησιν καί την ψηφοφορίαν ένος ελάχιστου άρ ιθμού εκ τών μελών πού το συγκροτούν. Γ ι ’ αύτό καί εις την άρχή κάθε συνιεδριάσεως ύ IIροεδρεύων, διαπιστώνει τή'· όχαρξιν άχαρτίας ή όποια καί γράφεται εις τά πρακτικά. Ε ις  το Κυβερνητικό»; σχέδιον ορίζεται ότι «ή ©οολή δβν δύν>αται ν’ άποφασίση άνευ τής απολύτου χλειοψηφιας τών χαροντών μελών, ήτις όμως ουδέποτε ιδόναται νά είναι μικρότερα τού ένος τετάρτου τού όλου αριθμού τών Βουλευτών». Ε ις  τό Σύνταγμα τού 1952, το οποίον ή Κυβέρνησις επιμένει ότι αναθεωρεί, προηγείται τής διατά- ςεω ς τού σχεδίου το κάτω θι: « Ή  Βουλή δεν δυνατοί! νά συ- ζητήση <2νευ τής παρουσίας τού ενός τρίτου τού δλοο αριθμού τών μελών αότής. . . » .Ή  διίατύχωσις αύτή τού άρθρου 56 τού Συντάγματος τού 1952 ί,το πλέον έπιτυχής. Είναι άδιιανόηταν ενια Σώμα αποτελούμε νον έκ 300 μελών νά συζητή ένα -δέμα πρό -κενών εδωλίων άφού ο-ύδέν ελάχιστο·; όριο; παρουσίας τίθεται. ’Ή δη καλούνται ο! Βουλευταί ν ’ άχοφαίνωνται έχί ένος θέματος, τδ όποιον δεν έχουν ακούσει. Τούτο άντίκειται καί χρός τήν ήθικήιν τά ξιν καί χρος τήν σοβαρότητα τής ίδιότητος τού Βουλευτοϋ καί τού Σώματος.ΙΙ^ρος δικαιολόγησιν τής άχαλείψεως, προβάλλεται ή καθυστέρησες τής προώθησε ως τών εργατιών τής Βουλής, διά τής χροβολής ένττάσεων απαρτίας. ’Α λ λ ά  ή θεραπεία δεν γίνεται μέ τήν κατάργητιν τής τυττάτεως άχαρτίας. Ή  θεραπεία επέρχεται διά τής έφαρμογής μέτρων ε ις  τρόποι·; ώστε νά παρίστατ/ται συνέχως τά μέλη  εις τάς συνεδριάσεις καί όχι διά τής διευκολύνσεως τής απουσίας των. Είναι -δέμα Κανονισμού Βουλής, Προεδρείου, Κυβερνήσεως καί Ά ντιχολι- τεύτεως νά συμβάλουν εις  τήν παρουσίαν τών Βουλευτών εις τάς συνεδριάσεις.Ή  Κυβέρνησις ένδιιαφερομένη διά τήν χροώθησιν τού Νομοθετικού της έργου, είναι όχοχρεωμενη νά φροντιζη διά τήν παρουσία; τής Κυβερνητικής πτέρυγας τής Βουλής. Ή  Ά ν τ ι- χαλίτευσις ένδιαφέρεται διά τον συνεχή έλεγχον τού Κυβερνητικού έργου οπότε είναι καί αύτή υποχρεωμένη νά φρο»;- τΐζη διά τήν συνεπή παρουσίαν τών Βουλευτών της εις τήν ©ουλήν. 'Ο  -δεσμός τής άχαρτίας ύφίσταται σέ χλείστα Εύ- ριοιχαΐκά Συντάγματα, με τελευταίας αναθεωρήσεις εις  τρό- χον ώστε νά μή»; δικαιολαγήται ή ίδική μας σπουδή διά τήν κατάργησίν της. Πιαραδειγματικώς αναφέρω τό Δανικόν· Σύνταγμα (άνα-δεώρησις 21.9.71 κεφ. Ε ’ άρ-δρον 50) όχου όρί- ζετναι ότι ή Βουλή δεν μπορεί νά συζητή και νά άποφιαισιζη εάν δεν χαρευρίσκωνται και ψηφίζουν τά μισά τουλάχιστον απτό τά μέλη του. Τό ίδιον ορίζεται και άπό τό Σύνταγμα τής Όλλαινδίας (άνα-δεώρησις 19.3.72 άρ-δρον 115).Κατά συνέπειαν "τό όλιγώτερον πού δυνάμεθα νά χράξωμεν ημείς, είναι νά διιατηιρήσωμεν τήν διατύχωσιν τού άρθρου 56 τού Συντάγματος τού 1952. Η μ ε ίς  υποβάλλομεν σήμερον και σχετική·; τροπολογίαν.Νομίζω , ‘κύριοι συνάδελφοι!, ότι άφείλομεν διά τό κύρος τής Βουλής νά διατηρήσομε·; τ ή ; διαταξιν ταύτην διά νά μή συζητούμε··; χρό κενών εδωλίων, άλλά καί διά τήν δια τήρησιν ούσιαστικώς τού Νομοθετικού έργου εις  χείρας τής •Βουλής. Διότι έτσι διά τής εκμηδενίσεως τή ς παρουσίας τών μελών εις τάς συνεδριάσεις τής Βουλής, ούσιαστικώς κατα- λήγομεν νά ψηφίζωνται ο·ϊ Νόμοι ιμέ μόνην τήν 'υποβολήν τών οικείων σχεδίων ύπό.τής Κυβερνήτεως, -άφού δεν έξαιφ αλι- ζ·ε)ται ή διαρκής παρουσία τών Βουλευτών κατά τάς συνεδριάσεις. Τό Σύνταγμα όμως δεν είν·αι ένα άπλό Νομοδετημα διά τήν εφαρμογή; τής Κυβερνητικής πολιτικής καί συνεπώς ϊέν πρέπει νά αντιδρά ή πλειοψηφία τής Βουλής στήν ^ ε ύ ρεση τών σωστών διατάξει.)«. ’Αφορά καί τό μέλλον, είνα ό Καταστατικός Χάρτης πού -δά σημαδέψη τήν χορέί·α τής

23Κατά συνέχεια, ένδιίαφέρει όλους μας. Καί -δά πρέπει άτο τις έργασίες τής ’Επιτροπής, νά χροέλθη ένια Σύνταγμα όσον τό δυνατόν εις τά ανθρώπινα μέτρα τέλειον, ένα Σύνταγμα πού -δά δικαιώση καί τήν »δικήν συμμετοχή καί τ ι; προσδοκίες τού λαού. 'Τπό τήν έννοιαν αύτήν νομίζω ότι χρέος όλων, ανεξαρτήτως παρατάξεως, είναι νά εΰρίσκωμεν τάς όρ-δάς διατάσεις άνεςαρτήτως τής πλευράς εις τήν όποια/ ανήκομε ν.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Κύριοι συνάδελφοι, επειδή ό εισηγητής τής χλειοψηφίας ώμίλησεν καί διά τάς δύο ενότητας, νομίζω ότι πρέπει καί ό εισηγητής τής μειοψηφίας νά όμιλήτη διά τήν έτερο-; ένότητ-α, ώστε νά δυνηδώμεν κατόπιν νά συνε χίσωμεν τήν συζήτησιν καί νά ομιλήσουν οι κύριοι συνάδελφο, μέ τήν σειράν με τήν ότκέοτ; είναι εγγεγραμμένοι.Τόν λόγον έχει ό κ . Π αχαπολιτης.Ν . Π Α Π Α Π Ο Λ Ι Τ Η Σ .  1. Τό ύπό ψήφισιν Σχέδιο·; Συντάγματος τής 'Ελλάδος υίοδετεί τήν παρ’ όλων τών Δήμο κριατικών χωρών συνταγματικούς κατοχυρωμένη»; αρχήν τ ή . Λ α ϊκή ς Κυριαρχίας. Τό άρφρον 1 παρ. 2 τού Σχεδίου -δε στίζει τήν άρχήν οτι «άπασιαι αί έξουσίαι πηγάζουν έκ το·.· ’Έ-δνους, υπάρχουν ύπέρ αύτού καί ασκούνται κ α δ ’ ο»; τρόπον ορίζει τό Σύνταγμ/α». Ή  διατόπωσις βεβαίως τής διατάξεωσ νιαότης προς άπόδοσιν "τού πραγματικού της περιεχομένου καί σκοπού έδει νά είναι οτι «άπασαι αί έξουσίαι πηγάζουν έκ τού Λαού, υπάρχουν ύπέρ αύτού και «σκούντα: ϋπ’ ·αύ·τού διά τών αντιπροσώπων του καί Δημοψηφισμάτων» (ουτω ’Ιταλικόν 'Σύνταγμα άρ»δρον 1, Γερμανικόν 1965 άρ-δρον 20. Γερμανικόν 1926 άρ-δρον 1. Γαλλικό»; άρ-δρον 3 τού 1946 καί άρ-δρα 2 καί 3 τού 1963). Διότι κατ’ άρχήν άλλη είναι ή έννοια τού Λαού και άλλη τού Έ δ ν ο υ ς . 'Ο  Λαός, υπό τήν στενήν έν·;οιατ; τού όρου, ήτοι τού έκλογικαύ σώματος, είνα· νομικό·; πρόσωπο·;, έχει νομικήν ύπόστασι·; καί ενότητα καί συμμετέχει ε ις  τήν άσκησιν τής κρατικής έξουσίας. Ά ντι- -δέτως. διά τού όρου «’Έ δ νο ς»  εκφράζομερ; ένα κοινωνικόν φαινόμενο·; πού έχει ιστορικήν καί κοινωνιολογικήν σημασίαν. Τό ’Έ δ ν ο ς δεν έχει νομικήν προσωπικότητα καί ύχόστασιν. άλλά άχλώς έκ-φράζει ένα σύνολο»; άννδρώχων χού έχουν τήν αυτήν ιστορική·; καταγωγήν, ανήκουν εις τήν αύτή»; φυλήν, έχουν τήν αύτήν γλώσσαν και θρησκείαν, κοινάς παραδόσεις καί μέ μίαν λ εξ ιν  έχουν τήν αύτήν Εθνικήν συνείδησιν. Καίτοι όμως Λαός καί "Εθνος δεν ταυτίζονται εννοιυλογι- κώς καί είναι ένδεχόμίενορ; ένας Λαός νά άχοτελήται τ,τλ ανθρώπους ά;ήκοντας εις διαφορετικά Έ θ ν η , χαρά τούτα παρατηρούμε·; ότι ενδέχεται νά συμπίπτουν έννοιολογικώς και. οι δύο έννοιαι. Τούτο συμβαίνει οσάκις ό Λαός ένος Κράτους άπατελείται άπό ομοεθνείς. Ε ις  τήν 'Ελλάδα έχομε»; εθνικήν ομοιογένειαν καί διά τούτο Λαός καί ’Έ δνος εκφράζουν τήν αύτήν έννοιαν. Δ ι ’ αύτόν τόν λόγον έπεκράτησεν ή άποψις ότι και εις τό Σύνταγμα τού 1952 ό όρος «’Έ δνος» είναι ταύτόσημος μέ τόν όρον «Λαός». Συνεπώς καί ή αληθής έννοια τού Σχεδίου τού Συντάγματος είναι ότι θεσπίζεται η Λ α ϊκή Κυριαρχία. Π οία  όμως είναι ή νομική φύσις τής Λ α ϊκής Κυριαρχίας; 'Λ αϊκή Κυριαρχία σημαίνει ότι ό Λαός δεν είναι μο·;ο·; φΟρευς τής κρατικής έξουσίας, άλλά καί ασκεί ταύτη·;_ ο ίδιος, δηλαδή κυβερνά δ ίδιος διά τών αντιπροσώπων το; ε ις  τό πολίτευμα τή ς έμμεσου ή αντιπροσωπευτικής' Δημοκρατίας, ώς είναι τό ΐδικόν μας. 'Βάσει τών ανωτέρω ορθών καί διεθνώς! έπικρατουσών απόψεων, παρατηρούμε»; ότι τά άρθρα 73, 74, 75. 76 ω- έχουν διατυπωθή, είναι αντίθετα χρός τήν άρχήν τής Λαί κής κυριαρχίας. Ο  ότι», τά ά;ωτερω άρθρα δέον όπως τροπο-δτι «τό δ<- Κυ-χοιηθώσ:·; ώς ακολούθως:Ή  χαρ. 1 τού άρθρου 73. τού σχεδίου ορίζει καίωμα προτάσεω»; νόμων ανήκει εις τήν Βουλήν καί τήν Κ ’ν  βέρνησιν». Ν ομίζω  ότι θά  πρέπει νά διατυπωθή ώς έ ξ η ς : «Τό δικαίωμα Χροτάσεως νόμων άνηκει εις τήν Βουλήν, την Κυβέρνησιν καί τό··; Λαόν. Νομοσχέδια; είσάγεται προς, συ-,η- τησιν έάν φ·έρη τάς ύχογραφάς 5.0001 εκλογέων ή όργανω- σεως έχούσης μέλη άνο) τώ»; 10.000». Λυτός είναι ένας ορ- 
«cae αηίαοα euiuctOVM  τού λαού εις τήν ψήφισιν τών νορ ·



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ί Ι  ζαρ. 2 δέον νά τροζοζοι.ηΔή ώς ε ξ ή ς :  Σχέδια νόμων »νσοερόυενα ό.τωσδήζοτε εις τήν άζονομήν συντάξεως καί ζ:ούζοΔέσεις τούτης ύζοβάλλονται ύζό τού 'Υπουργού ( >ίκονομκών ή ύζό 20 τουλάχιστον Βουλευτών, μετά γνωμο- ΐότκσιν τού 'Ελεγκτικού Σ υ νείχα » , ζροκε¡’μενού δε ζερί cw - «αξεων βσρυν.οσών τον ζρουζολογισμόν ’Οργανισμού Τ οζικής Λύτοδι'.ικήσεως η άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δ ικαίου. ύζό τού αρμοδίου Υπουργού και τού Υπουργού Οικονομικών η ύζό 20 Βουλευτών κ,λζ.» . Διότι ώς λέγει ή zap. •j τ;ϋ Νομοσχεδίου ή Βουλή άζεστειρείται τού δικαιώματος νά •νκρινη νά δοΔή μ,ια σύνταξις είτε εις ζρόσωζα τής τοζι- κ ή; αύτοδιοικήσεως είτε εις ζρόσωζα Ν .Π .Δ .Δ .  Μ ε ζοίεν δικαίωμα Δά χρνηΔώμεν εις τήν Βουλήν νά είσαγάγη ή νά μή είσαγάγη έναν νόμον και νά άφήσωμεν ε ίς  τήν· διακριτικήν εξουσίαν τής Κυβερνήσει» ς  νά άζοφασίση δ:’ έν τόσον σζουοαϊον Δέμα; Ν ά τεΔη λοιπόν εις αυτήν τήν διάταξιν ότι εάν τό έγ/j?ι'νουν τουλάχιστον 20 Βουλευταί νά έρχεται ζρός συζήτησιν είς τήν Βουλήν. Δικαίωμα 6ε τής ολομέλειας τής Βουλής είναι νά το δεχΔή ή νά τό απόρριψη.Ή  zap. 3 τού άρΔρ'&υ 73, νομίζω ότι ζρ έζει νά άζαλει- Ç-5ή τελείως. Διότι λέγ ει: «Ούδεμία ζρότασις νόμου, ή τροπολογία. ή ζροσ-Δήκη, είσάγεται ζρός συζήτησιν εάν προέρχεται εκ τής Βουλής έφ’ όσον συνεπάγεται εις βάρος τού Δη- μοσίου. τών ’Οργανισμών Τ οζικής Αύτοδιοικήσεως ή άλλων Νομικών Προσώζων Δημοσίου Δικαίου, ίδαζάνας ή έλάτ- τωσιν έσόδων ή τής ζεριουσίας αυτών ζρός μισθοδοσίαν ή σύνταξιν ή έν γένει όφελος ζροσώζου. ή άναφέρεται είς τήν όργάνωσιν τών Δημοσίων Ύζηιρεσιών καί τών ’Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος. είς τήν 'Υπηρεσιακήν έν γένει κατάστασιν τών δημοσίων ύζαλλήλων, τών στρατιωτικών καί τών οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τών ύζαλλήλων "Οργανισμών Τ οζικής Αύτοδιοικήσεως ή άλλων Νομικών Προσώζων Δημοσίου Δικαίου, ώς δημοσίων έν γένει έζιχει- ρήσεων».Είναι. κύσ.Μ. μία διάταξις. ή όζοία καταργεί τήν Βουλήν, είς Δέματα τά όζοία είναι μεγάλης, σημασίας διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν τού Δημοκρατικού ζολιτεύματος καί έζι ζλέον είναι άντίΔετος ζρός τήν κοινωνικήν ισότητα τών ζο- λιτών καί ¡τό κοινωνικόν ζεριεχόμενον τής δημοκρατίας. Δηλαδή έδώ ή Κυβέρνησις μεταβάλλεται ζλέον είς μίαν δικτα>- τορίαν καί εκείνο τό όζοίον Δέλει νά ζ ρ ά ξη  καί διά τήν το- ζικήν αύτοιδιοίκησιν καί διά τά Ν .Π .Δ .Δ .  καί τούς έν γένει Οργανισμούς αποφασίζει άζοκλειστικώς καί ή Βουλή δεν εχει καμμίαν δικαιοδοσίαν. Δ ι’ αυτόν τόν λόγον ή zap. 3 νομίζω. κύριοι συνάδελφφοι. ότι ζρέζει νά άζαλειφΔή, ή τουλάχιστον νά σομζληρωΔή μέ τήν φράσιν «ότι είσάγεται ζρότασις νόμου έάν τήν ζρ'οτεινη τουλάχιστον τό 1/10 τών Βουλευτών«,— Ε ι ;  τήν ζαο. 1 τού as-Spoiu 74 τού σχεδίου άναφέρεται ότι «ζάν σχέδιον καί ζάσα ζρότασις νόμου συνοδεύεται Οζοχρεω- τικώς ύζό αίτιολογικής έκΔέσεως, ζρό τής εισαγωγής δε αυτών εις τήν Βουλήν, ολομέλειαν ή Τμήματα: —  νά δισ- γραφή ή φράσις «ή Τμήματα», διότι ημείς όέν δεχόμε-Sa τήν διαίρεσιν τής Βουλής είς Τμήματα —  δύναται δε νά ζαρα- ζεμζωνται ζρός έζεξεργασίαν είς  τό Συμβούλιου τής Έ ζ ι-  κρατείας ή είς  Ειδικήν Νομοζαρασκευαστικήν Έ ζιτροζή ν, ώς είδικώτερον νόμος Δέλει ορίσει». Εισηγούμαι νά άζαλει- ?Δή ή διάταξις ζερί ζαραζομζής είς τό Συμβούλιον ’Επικράτειας. διά δύο λόγους. Πρώτον διότι έχω τήν γνώμην ότι άζό τό Συμβούλιου Επικράτειας ζρέζει νά άφαιρεΔούν ('ορισμένα· αρμοδιότητες, ώς αί φορολογικά! ύζοΔέσεις. αΐ όζοίαι ζρέζει νά ύζάγωνται είς έν Άνώ τατον φορολογικόν δικαστήριρν τό όζοίον ζρέζει νά ίδρυΔή, καί δεύτερον, διότι ό φόρτος τόν όζοίον έχει τό Συμβούλιου Ε ζικ ρα τεία ς άζο τάς φορολογικός ύζοΔέσεις καί άζό τά ς γνωμοδοτήσεις έζι νομοσχέδιων,, τό καΔιστά ένα σχεδόν βραδυκίνητου Σώμα —  αύτή είναι καί ή γνώμη όλων τών Συμβούλων τής Έ ζικ ρ α - τειας —  :.νώ έάν ζαραζέμζωνται εις τήν Νομοζαρ ασκευαστι- κήν Ε ζιτροζήν ή όζοία ζρέζει νά ΰζάρχη εις έκαστον Ύ - ζουργείον, νά  άζοφευχΔή καί έ φόρτος τού Σ .Ε . .  αλλά -5ά

έχωμεν καί ταχυτέραν έζεξεργασίαν τών νόμων. Εισηγούμαι λοιζον νά άζαλειφΔή ή ζαραζομζή είς τό Σ .Ε .»  τό δε ¿ζήλοι ζον άρΔρον νά ζαραμείνη ώς έχει.Ή  ζαρ. 2 τού άρΔρου 74 συμφωνώ νά ζαραμείνη ώς έχει. Εισηγούμαι όμως νά άζαλειφΔοϋν αί ζαράγραφοι 3, 5 καί 6 τού άρΔρου 74. Ή  ζαρ. 3 λέγει: «Τροζολογίαι Βουλευτών έζι σ/εδίων νόμων καί ζροτάσεων τής άρμοδιότητος τής ολομέλειας τής Βουλής, ύζοβαλλόμεναι μετά τήν σύνταξιν τής έκΔέσεως τής |άοινοβουλευτικης Επιτροπής, δέν είσά- γονται ζρός συζήτησιν άνεο συγκαταΔέσεως τής Κυβερνή- σεως.', Δέν είναι δυνατόν κύριοι, νά μή δύναται ό Βουλευτής νά ύζοβάλη μίαν τροπολογίαν, άνευ τής έγκρίσεως τής Κυβερνήσεως.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Κύριε συνάδελφε, τό σχέδιον όμως λέγει «μετά τήν σύνταξιν έκΔέσεως τής Κοινοβουλευτικής Έ ζε- τροζής». ¡ ¡ ,Ν .  Π Α Π Α Π Ο Λ Ι Τ Η Σ .  Μ άλιστα κ . Πρόεδρε, αλλά είναι δυνατόν ή άζόφασις τής Κοινοβουλευτικής ’Ε ζιτρ ο ζή ς , νά είναι δεσμευτική διά τήν ολομέλειαν;Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Τάσσεται μία ζρο-όεσμία κ. συνάδελφε, δηλαδή ό Βουλευτής δύναται νά καταΔέση τήν τροπολογίαν/ κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων τής Κοινοβουλευτικής Έ ζιτ ρ ο ζή ς.Ν . Π Α Π Α Π Ο Λ Ι Τ Η Σ .  Κύριε Πρόεδρε, ένα νομοσχέδιου εισέρχεται ζρώτα ζρός συζήτησιν είς τήν Κοινοβουλευτικήν ’Εζιτροζήν καί κατόζιν έρχεται είς τήν ολομέλειαν. Π ώ ς  είναι δυνατόν νά γνωριζη ό Βουλευτής τι συμβαίνει είς τήν Κοινοβουλευτικήν Ίύζιτροζήν; Κ α ί διά ζοΐον λόγον νά έρχεται κατόζιν τό νομοσχέδιου εις τήν ολομέλειαν; Γίνεται αυτό διά νά έζισφραγισϊλή ή άζόφασις τής Κοινοβουλευτικής Έ ζιτ ρ ο ζή ς ; Αύτή ή δ ιά τα ξις , δέν είναι δυνατόν νά έφαρ- μοσύή.Α . Δ Ε Ρ Β Ε ίΝ Α Ρ Α Σ . Προϋζοτί-ύεται κ. συνάδελφε, ότι ό Πρεδρος τής Βουλής -3ά έχη ζροηγουμένως ένημερώσει τήν Βουλήν (καί τόν Βουλευτήν) ότι συζητείται τό τάδε νομοσχέ- διον εις τήν Κοινοβουλευτικήν Ε ζιτρ ο ζή ν . Α λ λ ά  καί τούτο νά μή συμβή. είναι τολμηρόν, νά δεχύώμεν τήν άζοψιν ότι νομοσχέδιου το όζοίον κασηρτίσόη καί έζεψηφίσ-όη ύζό τής Κοινοβουλευτικής Έ ζιτ ρ ο ζή ς. δέν χρήζει έζεξεργασιας ένώζιον τής Ό λομελείας ή Τμήματος τής Βουλής. Συνελώ/τι είζείν. ό Βουλευτής -όά λαμβάνη γνώσιν όζωσδήζοτε του Λα-αρτιζομέ· νου νομοσχεδίου. "Ετερον, όμως, Δέμα ή Δέσζισις φραγμών εις τάς τροζολογιας τών Βουλευτών. Τούτο τό άρΔρον άζοτελεί τήν δικονομίαν ύζοβολής τροτολογιών.I . Β Α Ρ Β Ι Τ Σ Ι Ω Τ Η Σ  (Τφυζουργός Ε ξω τερικώ ν). Θά ζρέζει νά ζαραζεμφΔώμεν είς τό άρΔρον 72 τού σχεδίου διά νά ίδωμεν ζοία νομοσχέδια είσάγονται είς τήν ολομέλειαν. Δ » τ ι δέν είσάγονται όλα είς τήν ολομέλειαν.Ν . Π Α Π Α Π Ο Λ Ι Τ Η Σ .  Συνεχίζων τήν είσήγησίν μου κ. συνάδελφε, άναφέρω τήν συνέχειαν τής ζαρ. 3 τού áp-Spou 74. Ε ίς  αυτήν άναφέρεται ότι «ομοίως δέν είσάγονται είς  τά τμήματα τροζολογίαι Βουλευτών μετά ζαρέλευσιν 5 ημερών άζό τής άνακοινώσεως τής διαβίβασε ως τού σχεδίου ή τής ζροτάσεως νόμου είς τό οίκειον τμήμα». Δέν νομίζω κύριοι, ότι είναι δυνατόν νά ίσχύση αύτή ή διά τα ξις, έστω καί άν γίνη άζοδεκτή ή διαίρεσις τής Βουλής είς τμήματα, διότι δεσμεύει ύζερμέτρως τους Βουλευτάς είς τό νά ζροτείνσυν τροζολογιας. Δ ι’ αυτόν τόν λόγον ζροτείνω νά άζαλειφΔή.Ή  ζα ρ . 4 συμφοννώ νά με'νη ώς έχει.Α ί ζαράγραφοι 5 καί 6 εισηγούμαι νά άζαλειφ-Soúv διά νά δο5ή ή ευχέρεια είς  τούς Βοολευτάς νά ύζοβάλλουν τάς τροζολογιας των. Διότι έχει έζικρατήσει Συνταγματικόν έ- Διμον. διά τού όζοίου είς διάφορα νομοσχέδια είσάγονται και (ορισμένα! τροζολογίαι διά Δέματα ζαρεμφερή ή δ·ιά τήν άντιμετώζισιν μιας καταστάσεως ή όζοία έζείγει.Δ ι’ αυτούς τούς λόγους εισηγούμαι τήν άζάλειψιν τών ζαρ αγρ άφων 5 καί 6.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΆ ρ σ ρ ο ν  741. N a  άπαλειφ-σή ή διάτα ξις, περί παραπομπής εις τό Συμβ ούλιον ’Επικράτειας.2. Ν ά  άπαλειφ-δούν as παρ. 3, 3 και 6.Άρ-3ρον 75*1. Ε ις  τήν παράγραφον 2. δέον ή πρότασις «Γο αύτό ισχύει κ,αί διά τάς τροπολογίας, έφ' δτον ζητη-3ή τούτο ύπό̂  τών αρμοδίων 'Τπουργών», νά συμπλήρωσή διά τής φράσεως «ή βουλευτών». Ά ρ σ ρο ν 761. Ή  παρ. 1, δέον νά τροποποίησή ώς ε ξ ή ς : « Π α ν  σχέδιον καί πάτα πρότασις Νόμου ενώπιον τής 'Ολομέλειας και τών τμημάτων συζητειται κατ άρχήν καί ψηφίζεται οις και εις δυο διαφόρους συνεδριάσεις άπεχούσας άλλήλων δυο τουλάχιστον ημέρας, κατ’ άρχήν μέν κατά την πρωτην συψή- τησιν, κατ’ άρύρον δέ καί εις τό σύνολον κατά την δευτέραν».2. Ή  παρ. 2, δέον νά άπαλειφ^ή.3. Ή  παρ. 4 νά διαγραφή. ________ _ ______ -_____4. Ή  παο. 5 νά τροποποίησή ¿ ς-έ~ ή?Τ5. 'Η  Κυδέρνητις ή τό 1/16 τών βουλευτών δύναται νά ζητήση όπως σχέδιον Νόμου, ιδιαιτέρας σημασίας ή επείγοντος χαρακτήρας, συζητητή εις ώρισμένον άρι-σμόν συνεδριάσεων, ούχί μείζονα τών τριών.Ή  Βουλή δΰναται νά παρατείνη την συζήτησιν επί δυο είσέτι συνεδριάσεις, προτάσει του ενός δεκάτου του όλου άρΐ'3μού τών βουλευτών.Ή  Βουλή αποφασίζει την κατανομήν του χρόνου κατά σέμα καί ομιλητήν, κατά τά είδικώτερον υπό του Κανονισμού οριζόμενα;___________________________________—-------;------------ --------------Τ Ι ς ” πρός τάς παρ. 6, 7 καί 8 ούδέν έχω νά προσδέσω.Διά  τό άρσρον 77, ούδεμίαν συμπλήρωσιν έ'χω νά προτείνω. Αυτά είχα νά είπω κ. Πρόεδρε.Π αρακαλώ , Κΰριε Πρόεδρε, νά αναγραφή εις τά Π ρ α κτικά, οτι ομιλώ ώς ειδικός εισηγητής τής Ε .Κ .— Ν .Δ .Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . "Οταν σέλω Κύριοι νά ομιλήσω, ώς μέλος, πρέπει νά κατεβώ κάτω;Π Ο Λ Λ Ο Ι  Β Ο Τ Λ Ε Τ Τ Α Ι . Ό χ ι ,  όχι.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Έ άν σέλομεν, μού είπεν ό κ. Γσάτσος, οτι υπάρχει μία άλλη αΐ-3ουσα όπου ήμπορούμε, ίσως, νά συζητή- σωμεν καλύτερα εκεί.Π Ο Λ Λ Ο Ι  Β Ο Τ Λ Ε Τ Τ Α Ι . "Ο χ ι, όχι, είναι καλύτερα έδώ.Η . Η Λ Ι Ο Τ . Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο·/ έπί τού Κανονισμού. ΓΙροβλέπεται, ότι άπό έδώ σά πάμε εις την 'Ολομέλεια·/ τής Συνταγματικής Επιτροπής καί έν συνεχεία εις τήν 'Ολομέλειαν τής Βουλής καί εκεί σά άναπτυχ"3ούν καί πάλιν αί απόψεις τών Κομμάτων καί τών βουλευτών, όπου καί σά διατυπωθούν αύται εις τά Π ρα κτικά . Δ Γ  αύτό -3ά ή·3ελα νά προτείνω, όπως αί εισηγήσεις τών ειδικών εισηγητών, υποβάλλονται έγγράφως καί νά κατατίσενται.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Κύριε Τίλιού, υπάρχουν Π ρα κτικά , τά όποια τηρούνται έστενογραφημένα.Η . Η Λ Ι Ο Τ . Έστενογραφημένα;Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Μ άλιστα. "Εχομε;/ έδώ στενογράφους, οπότε καί σά διανέμωνται τά Π ρακτικά, "θά συνεννοη-σώ μέ τήν άρμοδία/ 'Τπηρεσίαν, διά νά έξεύρωμεν τον τρόπον πώς σά έκδίδωνται καί σά διανέμωνται ταύτα, όσον είναι δυνατόν συντομώτερον. Π άντω ς σά γίνεται μία περίληψις, διότι, φοβούμαι, ότι δεν είναι ευκολον νά άποστενογραφησούν συντόμως.Ν . Λ  Α Λ Β Α Ν Ο Σ . Παρακαλούμεν εις τά Π ρακτικά νά γίνεται ιδιαιτέρα μνεία, όταν άπορρίπτεται πρότασις τών πα- ρισταμένων εις»τήν Έπιτσοπήν εκπροσώπων τής Ε .Κ .— Ν .Δ .Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Μάλιστα.Ν . Α Λ Α Β Α Ν Ο Σ . Διότι, όπως άντιλαμβάνεσΦε, τούτο έχε; πρακτικάς συνεπείας καί εις τήν μετέπειτα συζήτησιν εις τήν 'Ολομέλειαν τής Βουλής.

25Β Ο Τ Λ Ε Τ Τ Α Ι  Τ Ι Ν Ε Σ . Δ Γ  όλους νά γίνεται ή μνεία αυτή, κ. Πρόεδρε.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Βεβαίως, δΓ όλους.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . 'Ο  κ. Τίλιού έχει τόν λόγον.I I .  Η Λ Ι Ο Τ . Κύριε Πρόεδρε, εις τό άρ-3ρον 07 ώς καί εις τά άρ-3ρον 75, εϊμεσα απολύτως σύμφωνοι μέ τό Κυβερνητικά Σχέδιον. Ε ις  τό άρ-3ρον 67, πιστεύω, ότι εις τά περισσότερα καί μεγαλύτερα Κοινοβούλια σήμερα, δεν υπάρχει ό σεσμός τής απαρτίας κατά τήν συζήτησιν, άλλά μόνον κατά τήν ψηφοφορίαν. Κ α ί δεν είναι δυνατόν παρά νά βοησήσωμεν. αύτό πού άποτελεί έναν γενικά παραδεκτόν σκοπόν, πού νά έπι- σπευ-3ή ή νομοσετική διαδικασία. Έάν βάλωμεν καί τήν ύπο- χρέωσιν απαρτίας κατά τήν συζήτησιν, δεν έπιτυγχάνεται ό σκοπός πού έπιδιώκουμε. "Αν δεν έλσουν τόσοι όσοι πρέπει νά έλ·3ουν σά πή πώς άδιαφορούν διά τό Νομοσχέδιον. Έ ν  πά- ση περιπτώσει, κατά τήν ψηφοφορίαν, δεν ήμπορεί νά μην ύπάρχη ένας έλάχιστος άρισμός βουλευτών, προβλεπόαενοσ μέν έδώ γενικά εις δε εΐδικάς διατάξεις τού Συντάγματος, ,μείζων πλειοψηφία. Έ άν σέλομεν λοιπόν, νά διεξάγεται γρη- γέρώτερα τό Νομοσετικόν ’Έ ργον, πρέπει νά μήν έπιμείνω- μεν εις τόν σεσμόν τής άπαρτίας κατά τήν συζήτησιν. Ε ις  τήν άρχήν τής συνεδριάσεως καί έπί 3— 4 ώρες, υπάρχει /πάντα έπαρκής άρ’.σμός διά τήν συζήτησιν.Ε ις  τό άρσρον 75, που έπέμενε ό κ. Εισηγητής τής Π λειο- ψηφίας, καί τελικά άπέσυρε όλες τις άλλες του αντιρρήσεις, τό έδάφ. 2 λέγει, ότι «Τό αύτό ισχύει καί διά τάς τροπολογία ς, έφ’ όσον ζητη-σή τούτο ύπό τών αρμοδίων 'Τπουργών καί βουλευτών». Τ ί ισχύει; Ο ί αρμόδιοι 'Τπουργοί μπορούν νά ζητήσουν νά διαβιβασσή εις τό Λογιστήριον. Δηλαδή, είναι μία διάταξις διά τούς 'Τπουργούς παρακωλυτική τής ταχύτητας τής διαδικασίας. Ν ά  βάλωμεν, ότι καί ο: βουλευταί πρέπει νά μπορούν νά παρακωλύουν τήν ταχύτητα τής έργα-
σίας;Θ . Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α Σ . Σ ά ς δίδω μίαν πληροφορίαν, ότι καί εις παλαιό τέρας Βουλάς, έτσι έφηρμόσ-ση ή διάταξις αυτή.Η . Η Λ Ι Ο Τ . Έ άν τό Λογιστήριο·/ ¡άργήση προχωρούμε·/ εις τήν συζήτησιν.Ν . Π Α Π Α Π Ο Λ Ι Τ Η Σ .  Δεν διαφωνώ. Έ άν όμως, ό βουλευτής προτείνει μία/ τροπολογίαν τί σά γίνη;Η . Η Λ Ι Ο Τ . Αύτό πού λέγει τό έδάφιον 1, ισχύει, έάν, δηλαδή, ΰποβλησή τροπολογία ύπό Βουλευτού, δύναται νά είπη ό 'Τπουργός, ότι δημιουργεί δαπάνες καί δΓ αύτό σά πρέπει νά ΰποβλησή εις τό Γεν. Λογιστήριο·/. Κ α ί λέγει πάρα κάτω τό έδάφιον 2. Έ άν περάσουν 15 ήμερες καί τό Λογιστήριον δεν απαντήσει προχωρή ή συζήτησις τής τροπολογίας.Κύριε Πρόεδρε, εις τήν παρ. 1 τού áp-3pou 73, ·5ά κάμω- μεν μίαν παρεμβολήν. Κατε-σέσαμεν χ-3ές πλήρες Σώμα τροπολογιών. Τό χαρακτηρίσαμε·/ άντισχέδιον, διότι φσάνει σε 98 τροπολογίες καί προσσήκες. Αύτό έπρεπε νά είχεν ótavo- μησή, άλλά τεχνικώς δεν είναι δυνατόν. Θά δια/εμη·3ή ύπο- 
σέτω, σήμερον, αϋριον δεν ξέρω. Δ Γ  αύτό σά μού έπιτραπή εις τήν συμπλήρωσιν πού σά κάμω νά πληροφορήσω τήν Υ π ο επιτροπήν, διά τήν τροποπολογίαν, τήν όποια/ οπωσδήποτε σά την πάρετε εις τά χέρια σας σήμερα ή αύριο. Το έδάφιον I λέγει, ότι «τό δικαίωμα τής προτάσεως νόμων ανήκει εις τήν Βουλήν καί εις τήν Κυβέρνησιν», τό δεχόμε-δα. Τ Ι  πρότασις τού κ. Παπαπολίτη διά τόν λαόν, νομίζω ότι είναι σωστή. Έ φ ’ οσον πρβλεπεται εις τό Σύνταγμα σεσμός δημοψηφίσματος, πρέπει νά προβλεφ·3ή, ότι ένας μεγάλος άριψίμός πολιτών, τουλάχιστον 80.000 , νά ήμ,πορή νά έχη τήν Νομοσετι- κήν πρωτοβουλίαν. ’Α λ λ ά  αύτό, νομίζω, δεν ανήκει εις αύτό τό άρ-3ρο, άλλά εις τό áp-3po «περί δημοψηφίσματος». Συμμερίζομαι τήν άποψιν τού κ. Παπαπολίτη, ότι πρέπει νά ύπάρχη καί ή λαϊκή πρωτοβουλία, όπως υπάρχει σέ μιά σειρά χώρες τού κόσμου.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Μέ τήν διευκρίνησιν. κ. Τίλιού, όχι 5.000 άτομα, άλλά 50.000 ή 80.000. ’ Αν δεν άπατώμαι εις τήν ’Ιταλίαν είναι 50.000.
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20 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΙ[ . Η Λ Ι Ο Υ . Κ"Αναλαμβάνω, ότι ή άρχή τήν όποιαν έπρό- τεινε ó κ. Π απαπολίτης είναι όρΔοτάτη. Δεν πρέπει όμως, νί; τεΔή έδώ. Προτείνω νά προστεΔή είς τήν: παρ. 1 τού άρ- Δρου 73 το έ ξ η ς , το όποιον προκύπτει άπό την πείραν τών 7 βουλευτικών μου περιόδων. «Δίς τού μηνός, είς προσδιοριστέας ύπό τού Κανονισμού ημέρας, έγγράφωνται εις την "Ημερή- σϊαν Διάταςιν. κατά προτεραιότητα, καί συζητούνται αί τυχόν εκκρεμείς προτάσεις νόμων». Δ ιότι, κύριοι, είς τάς 7 περιόδους τής Κοινοβουλευτικής μου ζω ής, άπό το 1951 έως τό 1907. ούδεμία πρότασις νόμου τής Άντιπολιτεύσεως συν- εζητήΔη. ΚατετέΔηκαν πάρα πολλές, κατά περιόδους, άλλα ούδεμία συνεζητήΔη. Αύτή είναι μία προσθήκη, την όποιαν έχομεν είς το άντισχέδιόν μας.Την παράγραφον 2 τού άρθρου 73 την δεχόμενα όπως έχει. Την παράγραφον 3 τού αύτού άρΔρου. τήν δεχόμεΔα έως έκεί πού αρχίζουν είς το κείμενον τού σχεδίου τά παχέα γράμματα, δηλαδή ή προσθήκη. "Εω ς «το προς Οφελος τού προσώπου». 'Υπήρχεν καί είς τό Σύνταγμα τού 1952 καί αφορά προτάσεις νόμων, πού προβλέπει δαπάνες καί πού δέν πρέπει νά προέρχεται άπό Βουλευτάς. Δέν ήμπορώ νά εισαγάγω πρότα- σιν διά έπιβάρυνση τού Δημοσίου προϋπολογισμού ή άλλων προϋπολογισμών. Αύτά Δά τά έπιβάλλη ή Κυβέρνησις. Αυτό ίσχυε πάντοτε. Δέν προκάλεσε καμμίαν δυσκολίαν είς τήν λειτουργίαν τής Βουλής, δέν είναι άντιδημοκρατικόν. ’Α λ λ ά  τά άλλα, πού άναφέρονται είς τήν όργάνωσιν τών Δημοσίων Υ πηρεσιών καί τών Οργανισμών, νά μή ήμπορεί ή Αντιπολίτευσή νά έχη γνώμη έπ’ αύτών. δέν είναι σωστόν. Ν ά  μή ήμ- πορή νά ύποβάλλη πρότασιν καί νά μήν έχη γνώμην ή Ά ν τ ι-  πολίτευσις. ώς προς τήν όργάνωσιν τών Δημοσίων Υ π η ρ εσιών καί τών οργανισμών Δημοσίου ένδιαφέροντος. ώς προς τήν υπηρεσιακήν κατάστασιν τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί τών Σωμάτων "Ασφαλείας: Νομίζω , ότι Δά πρέπει νά περιοριστή ή Κυβέρνησις. είς έκείνα πού δίδει τό Σύνταγμα τού 1952, δηλαδή, έως «το πρός όφελος τοϋ προσώπου».Τ ά  παχέα γράμματα νά διαγράφουν.Ώ ς  πρός το άρΔρον 74— συμφωνώ απολύτως μέ τά όσα εξέΔεσε έ κ. Π  απαπολίτης— ένώ ζητούμεν επίσπευση τών έργασιών μας. προσθέτουμε καί μία γραφειοκρατική διατύπωση. «στο Συμβούλιο τής ’Επικράτειας» "Οπου, έάν έγί- νετο. Δά κρατούσε δύο-τρεις μήνες διά νά έλΔη ή σειρά πρώτον. καί δεύτερον Δά ήτο καΔαρώς τυπική, δέν .Δά προσέξετε άπολύτως τίποτε. Σ ά ς λέγω ότι έκεί είσάγονται τά κανονιστικά διατάγματα, τά έπεξαργάζονται σέ κλειστό δωμάτιο, τά στέλνουν καί εφαρμόζονται. "Υστερα υπάρχει μία έκατον- τάς τουλάχιστον, αν όχι περισσότερες, αποφάσεις τοϋ Συμβουλίου "Επικράτειας, ώς δικαιοδοτικοϋ οργάνου, πού άκυροϋν τά Κανονιστικά Διατάγματα, τά οποία είχανε έπεξεργασΔή. Δηλαδή γίνεται τυπική επεξεργασία είς τό Συμβούλιου τής Επικράτειας, τίποτε τό σοβαρόν. Κ α ί ένφ ζητούμεν νά έπι- σπεύσωμεν τήν ΝομοΔετικήν έργασίαν. πάμε νά τήν επιμηκύνουμε. Αύτό δεν είναι σωστό. ΔεχόμεΔα τήν ΰπαρξιν Νομοπαρασκευαστικής "Επιτροπής, άλλά παντού είς όλα τά άρ- Δοα τού σχεδίου, όπου άναφέρεται ανάμιξη τοϋ Συμβουλίου τής "Επικράτειας, νά διαγραφή τό Συμβούλιου τής "Επικράτειας άπολύτως δι’ αυτούς τούς λόγους πού σάς έξέΔεσα."Εμείς, έν άντιΔέσει πρός τά άλλα κόμματα τής άντιπο- λιτεύσεως συμφωνοϋμεν ότι σκόπιμος είναι ή διαίρεσις τής Βουλής είς τμήματα.I. Σ Κ Ο Υ Λ Α Ρ Ι Κ Η Σ . 'Η μ είς διαφωνοϋμεν πρός τούτο.Η . Η Λ Ι Ο Υ . Μ έ συγχωρείτε. 'Η μ είς  επαναλαμβάνω, συμφωνοϋμεν είς τήν διαίρεσιν τής Βουλής είς τμήματα, ώστε νά έπισπευσΔή. είς ώρισμένα έλάσσονος σημασίας νομοσχέδια ή προτάσεις, ή Νομοθετική έργασία. Θέλομεν νά βοηΔήσωμεν νά γίνεται ή νομοθετική δουλειά. Ά λ λ α  πιστεύουμε, είς αντάλλαγμα, ότι τά σχέδια καί ο! προτάσεις πού Δά είσ- άγωνται είς τά τμήματα πρέπει νά τυγχάνουν επεξεργασίας καί άπό τήν Κοινοβουλευτική επιτροπή.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Μάλιστα. Δά υπάρξουν Κοινοβουλευτικά! έπιτροπαί. αί όποια: Δά έπεξεργάζωνται τά νομοΔετήματα.

Η . 1 ΙΛ ΙΟ Υ . Βέβαια, διά νά επεξεργάζονται καί τά νομοσχέδια πού πάνε είς τήν 'Ολομέλειαν καί τά νομοσχέδια πού πάνε είς τά Τμήματα καί Δά συντάσσουν επίσης αίτιολογικάς έκΔέσεις.Σέ κάΔε περίπτωση, είς τήν παράγραφον 2 προτείνομεν «είσάγονται είς τήν Βουλήν ούχί πρό τής παρόδου πέντε ήμερων».Κύριοι, αύτό πού Δά σάς είπω τώρα, σχετίζεται καί μέ τήν παράγραφον 2 καί 3 τοϋ ίδιου άρΔρου.Κύριοι, είμαστε βουλευταί, δέν είμαστε ούτε εγκυκλοπαιδικό λεξικό , ούτε β-αντογνώσται. Θά είσαχΔή ένα νομοσχέδιο,Όι υπηρεσίες πού βοη&οϋν τήν Κυβέρνηση καί ή Κυβέρνηση Δά ξ έ ρουν τά δεδομένα, τις στατιστικές κλπ. Ε μ ε ίς  δέν Δά τά ξερωμεν ή πιΔανώς νά τά ξέρουν δύο ή τρεις ή μ.:ά ομάδα. Επομένως πάμε νά συζητήσωμεν είς τά τυφλά καί έπί πλέον είναι ή άγνοια, ή όποια κυριαρχεί σήμερα ή μελλοντικώς, τής λαϊκής συμμετοχής, Τ ά  νομοσχέδια αύτά, ·τά όποια ήμείς δέν ξέρομεν τι ακριβώς προβλέπουν, τά ξέρουν ο! ίχΔυοτρόφοι, οί γεωργοί καί άλλες τά ξεις . Ά π ό τής ένάρξεως τής κατα- Δεσεως μέχρις ότου συζητηΔοϋν πρέπει νά ύπαρξη ό χρόνος νά έκφρασΔοϋν ο! οργανωμένες τά ξεις , ο! οργανώσεις, ώστε νά μάς κατατοπίσουν καί νά μπορέσωμεν, επάνω-είς τήν κατατόπιση πού Δά μάς κάμουν, νά μελετήσουμε, νά δούμε άν είναι σωστή, νά δούμε άν δέν είναι σωστή ή γνώμη τους καί διά ποιον λόγον πού δέν είναι δυνατόν νά ψηφίζουμε’ S A N  V O I R E  κείμενα πού δέν Δά έχουμε επίγνωση.Νομίζω , λοιπόν, ότι είναι απαραίτητον νά τό σκεπτώμε- Δα αύτό.Ώ ς  πρός τις παραγράφους 2 καί 3, εις τήν παράγραφον 2 βάζω «ούχί πρό τής παρόδου 5 ήμερων», είς τήν παράγραφον 3 μετά τήν λ έξιν  «'Ολομέλειας» νά προστεΔή «ή τών Τμημάτων».Τώρα, ότι δέν είσάγονται τροπολογίες μετά τήν επεξεργασία άπό τήν ΝομοΔετική επιτροπή. Δά ήΔελα νά είπω τά έ ξ ή ς :  Αύτό είναι καί Δεωρία καί μία πείρα. Δέν είναι δυνατόν νά πληροφορηΔή καί νά σκεφΔή έγκαιρα δ Βουλευτής, νά ώριμάση μέσα του καί νά έτοιμάση μία τροπολογία. Ε κ ε ίνο τό όποιο άσφαλώς ύπηγόρευσε ή πρακτική είναι ότι ή παράγραφος 3 καί ιδίως τό δεύτερον έδάφιον νά λείψη τελείω ς. Ε κείνο πού τό ύπηγόρευσε είναι τό φαινόμενο ότι τήν ημέρα πιά τής συζητήσεως. τότε ξυπνούν όχι μερικοί άλλά ό γρα- φεύς τοϋ τάδε 'Υπουργείου, δ δημοτικός σύμβουλος τάδε, όλοι ο! φίλοι όλων τών βουλευτών καί έρχονται καί φέρουν ατομικά προβλήματα και κατά τήν διάρκειαν τής συζητήσεως καί μέχρι το τέλος αύτής μέ βροχή τροπολογιών, ο! μηχανές καί οί πολύγραφοι τής Βουλής δουλεύουν μέ πλήρη άπόδοσιν καί είναι τροπολογίες άσχετες κατά τό πλείστον μέ τό περιεχόμενο'/. τροπολογίας κατά τό πλείστον φαύλες καί έν πάση περιπτώσει ρουσφετολογικές. τροπολογίες άπαράδεκτες. Ν ο μίζω ότι αρκεί ή διατύπωσις πού λ έγ ει: «Τροπολογία! Βουλευτών έπί σχεδίων νόμων καί προτάσεων τής άρμ.οδιότητος τής 'Ολομέλειας τής Βουλής καί τών τμημάτων αύτής ύπο- βαλλόμεναι κατά τήν σύνταξιν τής έκΔέσεως τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπ ής, δέν είσάγονται πρός συζήτησιν άνευ συγκαταΔέσεως τής Ινυβερνήσεως». Αύτό τό «άνευ συγκατα- Δέσεως τής Ινυβερνήσεως» νά διαγραφή καί νά τεΔή «κατά πάσαν περίπτωσιν». Δηλαδή τήν ημέρα τής συζητήσεως νά σταματήση πάσα υποβολή τροπολογιών.Α ! παράγραφοι 4— 5 καί 6 μέ ευρίσκουν άπολύτως σύμφωνον. είναι παλαιό δίκαιο καί δέν ποοεκάλεσε ποτέ άνωμαλίαν.Ε ίς  τό άρΔρον 75 είπον ότι δέν έχω καμμίαν άντίρρηση.Ε ίς  τό ά?Δρ ον 76 άνατρέπομε τήν σειρά, δ.ότι λέγομε ότι έ κανόνας Δά είναι, διά τήν ψήφισιν τών νομοσχεδίων, είς δύο συνεδριάσεις, άπαξ κατ’ άρχήν καί κατ’ άρΔρον, μετά πάροδον τούλάχιστον δύο ημερών δευτέρα κατ’ άρΔρον καί σύνολον συζήτηση καί ψήφιση, Αύτό ύπήρχε είς όλα τά Συντάγματα καί ή εξαίρεση ήταν ότι εισήχΔη μόνον είς τό Σύνταγμα τοϋ 1952. Δέν είναι πολυτέλεια, δέν μπορεί νά συζητούνται χωρίς καμμία περίσκεψη καί μελέτη, θ ά  γίνωντα. γκάφες, Δά γί-



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 27νωνται λάθη διά τά όποια θά ντρεπόμαστε. Αυτό το είττοί προ ημερήσιας διατάξεως, εις συζήτηση μεταξύ ’Αρχηγών, εις τό περί έκτοπίσεως θέμα. Ε ίς  την συζήτηση εκείνη, βιάστηκε 6 κ. Στεφανάκης. ένας δοκιμώτατος νομομαθής, καί είπεν Διοικητικά μέτρα κλπ, δέν γίνονται άνευ Δικαστικής άποφάσεως. "Αμα είναι δικαστική απόφαση δεν είναι διοικητικό τδ μέτρο καί άμα είναι δικαστική απόφαση, κατά τδ άρ- θρον 7 τού Συντάγματος, δεν μπορεί παρά νά άποβλέπη σέ πράξη πρότερον γενομένη καί όχι σέ κρίση περί κινδύνου. Επομένως ήταν μία βιαστική διατύπωση, ή οποία δεν ά«τα- ποκρίνεται εις τήν νομική έννοιολογία. Τδ κατ’ αρχήν πρέπει νά είναι ή συζήτηση προσεκτική καί ψύχραιμη σέ δύο συνεδριάσεις, οπού, εις τήν μία συνεδρίαση θά γίνωνται αί αγορεύσεις επί τής αρχής καί κατ’ άρθρον, καί εις τήν δευτέραν κατ’ άρθρον καί σύνολον. "Οπως δηλαδή τά είπε ό κ. Παπαπολί- της, συμφωνώ. Α π λ ώ ς μία λεκτική διατύπωση έκαμα άνευ ουσιώδους σημασίας. Θά γίνη εις μία κατ’ άρθρον συζήτηση καί ψήφιση, εάν είναι έξαιρετικώ ς επείγον καί τδ ζητήσει ή Κυβέρνηση. ’Ό χ ι  όμως νά αποκλείεται τδ δικαίωμα, αν αντείπουν 30 βουλευτές, μέχρι τής στιγμής που ό Πρόεδρος θά καλέση νά πούμε γίνεται δεκτόν, δτι δεν έγινε ώριμη επεξεργασία, ζητούμε νά γίνη καί άλλη συνεδρίαση. Αύτδ είναι τδ σωστδ κατά τήν άποψή μου. Ν ά  ΰπάρχη τδ δικαίωμα τής Κυ- βερνήσεως νά κηρύσση κατεπείγοντα πρός ψήφιση νομοθετή- ματα, ώς επίσης νά ύπάρχη τδ δικαίωμα τής μειοψηφίας —  σάς βεβαιώνομε οτι δεν έγινε κατάχρηση αυτού δικαιώματος τής μειοψηφίας κατά τδ παρελθόν—  εις όλως εξαιρε- τικάς περιπτώσεις, αν ή Κυβέρνηση μάς είπη πώς είναι επείγον, ζητήσαμε νά γίνη καί δεύτερη συζήτηση. ’Α λ λ ά  πρέπει νά τηρηθή ή άρχή, οτι κατ’ άρχήν δύο φορές θά περάση άπδ τδ κόσκινο ένα νομοσχέδιο. Τ ά  νομοσχέδια δέν είνοι μόνον έπεί- γοντα. Ψηφίσαμε τδν νόμο περί συνδέσεως τής χώρας μας μέ τήν Ε Ο Κ , ψηφίσαμε τδν Νόμο περί Γεωργικών ’Ασφαλίσεων, ψηφίσαμε νόμους οι οποίοι έχρειάσθησαν δύο καί τρεις μήνες νά ψηφιστούν. Σκεφθήτε το καλά, έπιμένω εις αυτό, διότι είναι ουσιώδες καί ά«άγεται εις τήν καλή λειτουργία τής Νομοθετικής εξουσίας.’Εν συνεχεία ή παράγραφος 4 πρέπει νά διαγραφή καί οπουδήποτε ακόμη άναφέρεται, διότι είναι ντροπή δ Πρωθυπουργός, ό 'Υπουργός, οί ’Αρχηγοί τών κομμάτων νά μή δικαιούνται νά ομιλήσουν περισσότερο άπδ δέκα λεπτά. "Αν είναι δυνα- τδν νά μπή αύτδ τδ πράγμα σέ ένα σχέδιον Συντάγματος. Κ ά μω έκκλησιν νά μή τδ δεχθήτε αύτδ τδ πράγμα. Δέν γνωρίζω ποιος τδ έπενόησε, δέν τδ φαντάζομαι νά τδ επενόησε οίοσ- δήποτε 'Υπουργός, δέν γνωρίζω αν ΰπάρχη σέ κανένα Σύνταγμα τής Βραζιλίας ή τού Σιάμ ή καμμιάς άλλης αυταρχικής χώρας αλλά είναι κάτι τι πού θά σκανδαλίση τδ λαό.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Έ χ ε τ ε  ΰπ’ όψιν σας πώς είναι εις τήν ’Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν καί περνούν άνευ συζητήσεως, όταν συμφωνήσουν, τά κατεπείγοντα νομοσχέδια.Η . Η Λ Ι Ο Υ . Περνούν άνευ συζητήσεως, τοιχοκολλούνται καί ϊύτε καν κατανέμονται αν δέν ΰπάρξη άντίρρησις. ’Εάν ΰπάρξη; Είναι δυνατά πράγματα αυτά; ’Εγώ τδ θεωρώ απαράδεκτου καί σάς προτείνω νά αή τδ δεχθ ήπε.--------------- -"Ο λα  όσα είπε ό κ. Παπαπολίτης τά δέχομαι καί προσέθεσα ότι _το 5 είναι ποδσ όφελος ττίς Βουλήπ. "Οταν θάχρειασθή νά συζητηθή ένα νομοσχέδιου σέ είκοσι συνεδριάσεις είναι δυνατόν νά ζητήση νά γίνη συζήτηση ενός νομοσχεδίου εις τρεις; ’Ασφαλώς, όχι, δέν θά τδ ζητήση. Ή  Κυβέρνηση δέν θά τδ ζητήση. ----Τδ 6, 7 καί 8 δέν επιδέχονται καμμέαν^άνχίρμησινΓ"Ε ίς  τδ προτελευταίου θά ήθελα νά κάμω μία κατατοπιστική πληροφόρηση, νομίζω, τού άξιοτίμου είσηγητού τής πλειοψηφίας. Είπεν ότι τδ κατεπείγον είναι νομικός όρος καί τίποτε άλλο. Είναι εντελώς αντίθετο άπδ τήν πραγματικότητα. "Οποις ξέρετε τδ παλαιόν Σύνταγμα έλεγε ότι κατε- πείγουσες υποθέσεις είσάγοντα: είς τήν ’ Επιτροπήν τού άρθρου 35 τού Συντάγματος. Είσήχθησαν καί μερικές πού καταδήλως

δέν ήσαν επείγουσες. άφορούσαν ρυθμίσεις δεκαετίας καί περισσότερον. ’Έ γιναν προσφυγές εις τδ Συμβούλιου τής ’Επικράτειας περί αύτού καί άπεδείχθη περίτρανα κατ’ ουσίαν ότι δέν ήτανε κατεπείγουσες. Είπεν όμως τδ Συμβούλιου τής "Επικράτειας, παγίως. ότι ό όρος τού κατεπείγοντος δέν είναι νομικός άλλά είναι πολιτικός.Διότι εκείνο πού εγώ καί σείς δέν τδ βλέπετε καί λέτε ότι δέν είναι κατεπείγον μπορεί ή Κυβέρνηση, έχοντας ΰπ’ όψιν σωρείαν άλλων πραγμάτων, νά κρινη ότι είναι κατεπείγον. 'Επομένως δέν είναι νομικός όρος.Ε ις  τδ άρθρου 77 μία τροποποίηση έχομε επί τή βάσει προ- τάσεώς μας σέ άλλο σημείο τού αντισχεδίου, οτι ή Νομοθετική εξουσία θά άνήκη μόνον είς τήν Βουλήν. Επομένως εκεί πού λέγε ται «ή αυθεντική ερμηνεία τών νόμων άνήκει είς τήν Νομοθετικήν εξουσίαν» νά τεθή: «ή αυθεντική ερμηνεία τών νόμων άνήκει είς τήν Βουλήν». Τίποτε άλλο σάς ευχαριστώ διά τήν ΰπομονήν ποΰ μέ ακούσατε.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κ. Σκουλαρίκης έχει τδν λόγον,I. Σ Κ Ο Υ Λ Α Ρ Ι Κ Η Σ . ’Εγώ κύριε Πρόεδρε, θά άσχοληθώ μέ «ορισμένες τροποποιήσεις.Κ α τ ’ άρχήν συμφωνώ απολύτως μέ τά όσα έξετέθησαν προηγουμένως. Α ί τροποποιήσεις είναι αί έ ξ ή ς :"Αρθρου 73: Ή  παράγραφος 1 τού άρθρου 73 τροποποιείται ώς ακολούθως:Τδ δικαίωμα προτάσεως νόμων άνήκει είς τήν Βουλήν, τήν Κυβέρνησιν καί τδν Λαόν. Κατά τήν τελευταίαν περίπτωσιν. νομοσχέδιου είσάγεται πρδς συζήτησιν άν φέρη τάς ΰπογραφάς 20.000 εκλογέων.Ε ίς  τδ τέλος τής 2ας παραγράφου προστίθεται εδάφιου έχον ούτω:Π  ρότασις. νόμου άναφερομένη οπωσδήποτε είς τήν απονομήν συντάξεως καί τάς προϋποθέσεις ταύτης δύναται επίσης νά ΰποβληθή ΰπδ τού ένός τρίτου τού όλου αριθμού τών βουλευτών, διαβιβάζεται δέ πρδ πάσης συζητήσεως είς τδ "Ελεγκτικόν Συνέδριου, ΰποχρεούμενον νά ΰποβάλη σχετικήν γνωμοδό- τησιν εντός 15 ημερών, άλλως παρερχομένης απράκτου τής προθεσμίας ταύτης. ή πρότασις νόμου είσά'εται πρδς συζή- τησιν καί άνευ γνωμοδοτήσεως.Ή  παράγραφος 3 άντικαθίσταται ώς ακολούθως:«Ούδεμία πρότασις νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη, είσάν- γεται πρδς συζήτησιν, έάν προέρχεται έκ τής Βουλής, έφ’ όσον συνεπάγεται είς βάρος τού Δημοσίου, τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δαπάνας ή έλάττωσιν εσόδων ή τής περιουσίας αυτών πρδς μισθοδοσίαν ή σύνταξιν ή εν γένει όφελος προσώπου, εκτός άν ΰπογράφεται ΰπδ τού ενός τετάρτου τού αριθμού τών βουλευτών»."Αρθρου 74: Τδ άρθρον 74 τροποποιείται ώς άκολούθως:1. Π ά ν  σχέδιον καί πάσα πρότασις νόμου συνοδεύεται ΰπυ- χρεωτικώς ΰπδ αίτιολογικής έκθέσεως. δύναται δέ νά διαβιβάζεται πρδς νομοτεχνικήν έξέτασιν είς ειδικήν Νομοπαρασκευαστικήν Επιτροπήν ήτις ΰητοβάλλάι εντός τασσόμενης προθεσμίας σχετικήν έκθεσιν, ώς είδικώτερον ό Κανονισμός τής Βουλής θέλει ορίσει.2. Α ί είς τήν Βουλήν κατατιθέμενα·, προτάσεις και σχέδια νόμων παραπέμπονται είς τήν οικεία'« Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν. 'Υποβληθείσης τής έκθέσεως, ή παρελθούσης απράκτου τής ταχθείσης προθεσμίας πρδς υποβολήν ταύτης. είσά- γονται μετά παρέλευσιν 5 ημερών, πρδς συζήτησιν μετά προφορικήν είσήγησιν τού αρμοδίου 'Υπουργού ή τών εισηγητών τής "Επιτροπής, έάν δέν εγένετο τοιαύτη κατά τήν κατάθεσιν τού σχεδίου ή τής προτάσεως νόμου.3. Ή  παράγραφος 3 άπαλείφεται.Προστίθεται:7. "Αν κατατεθούν πλείονες προτάσεις καί σχέδια νόμου περί τού αυτού αντικειμένου, εξετάζονται ΰπδ τής Βουλής κατά σειράν καταθέσεως."Αρθρον 76: Τδ άρθρον 76 τροπολογείται ώς άκολούθως: «ώ:ς είς τήν πασ. ί) καί 10 τού άρθρου 57 τού Συντάγματος1952».



28 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΉ  χαράγραφρ,ς $ .«ντιχα ΰίστα τ«. ώ ς άκολούδως:5. Ή  Κυβέρνησις η το εν δέκατον τον όλου άρ-ιδμού των βουλευτών δΰναται νά ζητήση όχως σχέδιον ή χρότασις νόμον έχείγοντος χαρχκτήρΟς συζητηδή εις ώρισμέν-ον αριθμόν συνεδριάσεων, ού·/ί, μείζονα των τριών. Ή  Βουλή δΰναται νά χα- ρατείνη τήν συζήτησιν έχί δυο εισέτι συνεδριάσεις χροτάσε: τού όνος, δέκατου τον όλου άριδμού των βουλευτών. Ή  Βουλν άκοφασίζει τήν κατανομήν τον χρόνον κατά δέμα καί κατ: ομιλητήν, κατά τά ειδ^ώτεσονΈίχέμ-τοϋΈανοκισίίοΰ-όρ·*^^ ,■— i t p ö e I P o s . ό Γ ς  τεφανίδης έχ! τής ενότητος τον άρ- δρον 07, εχεε τόν λόγον ώς ειδικός αγορητής τής Ε .Κ .Ν .Δ .Μ . Σ Γ Ε Φ Α ίΝ ΙΔ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, ,τό ap-Spw 67 τον κυβερνητικόν σχεδίου Συντάγματος άναφόρεται εις τόν τρό- χον λήψεως άχοφάσεων τή ς Βουλής καί κ-αδ ιεροί τήν άχό- λυταν χλειοψηφίαν τών χαροντών ¡μελών, ή όχοία όμως οϋδέ- χο'τε δύνχται νά είναι μικρότερα τον 1/4 τον όλου άριδμού τών Βουλευτών.'Ω ς  -χωστόν ή αντί,στοίχος ¿ ιύ τ χ ξ ις  τον ΣυΜίτάγμαιτος 1952 ήτο ή του άρδρου 56, ή όχοία έχαναλαιμβάνοστα διά- ταξιν προγενεστέρων Συνταγμάτων καθιερώνει τήν άρχήν τής άχαρτίας καί ορίζει ότι «ή Bov/νή δεν δΰναται νά συζη- τήση άνευ τής χαρονσίας τουλάχιστο τον ενός τρίτον τοίϋ όλου ‘άριδιμαύ τών μελών αυτής, ¡μηδε νά άχοφαι-ίση τι άνευ τής άχολΰτου κλειονοψηφίας τών χαροντών μ.ελών, ήτ.ς όμως οϋδέχοτε δΰναται νά είναι μικρότερα τον ενός τετάρτου τού όλου άριδμού τών Βουλευτών. Έ ν  χεριχτώσει ΐσοψηφίας ή χρότασις άκορρίκτεται». Δηλαδή άχαιτείται ή χαρουσία 166 τούλάχι- οτον Βουλευτών.Ό  Κανονισμός τή ς Βουλής, ψηφιστείς ΰχο το κράτος του Συντάγματος 1952, εις  τό άρ-δρον ¡χυτόν 39 έχχυέλαβε τήν ιδίαν διάταξιν καί κροσέδεσεν άφ' όνος μεν ότι ή δια- κίστωσις κερί ιύκάρξεως ή Ιμή άχαρτίας ανήκει <είς τόν Πρόεδροι·; τον Σώματος, ¡άφ’ έτερον δέ ότι ή ενστασις χερί έλλείψεως άχαρτίας εδει νά είναι ϋχογεγραμμενη τούλάχι- στον ΰκό 15 Βουλευτών χαροντών.Διά  τής ύχαοχοΰσης εις τό κυβερνητικόν σχέδιον διατάξεως τθν άρ^ρκυ 67 καταργειται ούσιιαστικώς ή ενστασις άχαρτίας καί δΰναται ή Βουλή νά σννείριάζη μ* οί(α;δήχοτε άρι- δμόν χαροντών Βουλευτών, διά τήν λήψιν όμως άχοφάσεως άχαιτείται ή άχόλυτος χλειοψηφία τών χαροντών, ή όχο!α όμως οϋδέχοτε δΰναται νά είναι μικρότερα τών 75 Βουλευτών.Τό δέμα τής-άχαρτίας είναι χράγματι έχίμαχον. Τό νχέρ τής γνώμης τή ς διατηρήσεως τής άχαρτίας έστω καί κατωτέρου άριδμού τών 100 Βουλευτών διατυχούμενον έχιχείρημα είναι ότι δεν είναι όρδόν καί έξυψωτικον τού κΰρους καί του γοήτρου τής Βουλής νά χαρίστανται κιατά τήν1 συνείδρίασιν καί συζήτησιν 5 ή 101 Βουλευταί. χέραν τοΰ υφισταμένου κινδύνου μή χροσελεύσεως χολλών λόγω τής καταργήσεως τής άχαρτίας καί τής βεβαιότητες ότι δεν χρόκειται ή συνεδρίασις νά ματαίωσή ελλείψει άχαρτίας. Ά ν τ ιδ έτ ω ς , τό ύχέρ τής άλλης γνώμης τής καταργήσεως τής άχαρτίας έχιχείρημα είναι ότι μέ το χαλαιόν σύστημα τής ϋχ ο βολής άλλεχαλλήλων ενστάσεων καί διεξαγωγής χόλλών ονομαστικών ψηφοφοριών, τιδενται άνεχίτρεχτοι φραγμοί καί τροχοχέδη εις τήν άσκησιν τοΰ νομοθετικού έργου καί τού κοινοβουλευτικού έλέγχου τής Βουλής. Ά λ λ ω σ τ ε οί έξ  ημών διατελέσθ';τες έχί χολλάς βουλευτικός χεριόδους Βουλευταί έχομεν χλουσίαν καί χικράν χειραν. έχί τού -δέματος αυτού λόγω τής ματαιώσεως χλειστά- κις συνεδριάσεων τής Βουλής ελλείψει άχαρτίας, έξ  αιτίας τής ελλείψεως ενίοτε μικρού άριδμού Βουλευτών χρός συμ- χλήρωσιν τού τεδέντος ορίου τού ένός τρίτου τού όλου άρι-δμού τών μελών της.II  Ενωσις Κέντρου— Νέαι Δυνάμεις διά τού ’Αξιότιμου Αρχηγού της κ. Γ . Μαύρου, έχει ήδη ταχ·δή καί σήμερον τάσσεται ϋχερ τής καταργήσεως τής άχαρτίας καί τής άχοδο- χής τού άρ·δρου 67 ώς έχει διατυχωδή. Ό  άγαχητός συνάδελφός μου κ. Ν . Αλαβάνος. ώς εισηγητής εις τήν Βουλήν τήν 19.12.1974 έχί τού ψηφίσματος τροχοχοιήσεως τού Kavovt- σμού τής Βουλής, έξέφρασε τήν γνώμην τού Κόμματός μας καί έχεκαλέσ-δη αξιόλογα έχιχειρήματα. Έ ν  συνεχεία ό Ά ρ -

χηγός μας κ. Γ . Μαύρος, όμιλήσας εις τήν Βουλήν, άντετά- χ-δη εις τήν κυβερνητικήν έχιδίωξιν νά διαιρε-δή ή Βουλή εις δύο Τμήματα καί νά χεριληφ-δή σχετική εές τό Σύνταγμα διά- τ α ξις , καί ύκεστήριξε τήν ανάγκην ριζικής μεταρρυδμίσεως τής κοινοβουλευτικής διαδικασίας διά τροχοχοιήσεως τού Κ α νονισμού χρός άρσιν τών συναφών δυσχερειών καί έξασφάλισιν ταχυτέρου ρυ-δμού λειτουργίας τής Ό λομελείας καί χοιοτι- κής βελτιώσεως τών νομο-δετημάτων.Ή  κχτάργησις τής άχαρτίας καί ή έκ Ταυτής έχιτυγ/α- νομένη άρσις ^τών έχιχροσ-δέτων έμχοδίων -δά συμβάλλη άχο- τελεσματικώς 'εις τήν έκιτευξιν τών'ανωτέρω σκοχών καί ή σημερινή στάσις καί ένέργεια τής Ε .Κ .— <Ν.ιΔ. νά δεχ-δή τήν άχαγόρευσιν ύχοβολής ένστάσεως έλλείψεως άχαρτίας. όχι μόνον μαρτυρεί μίαν συνέχειαν τού Κόμματός μας καί μάλιστα εις τήν Άντιχολίτευσιν ευρισκομένου, άλλά καί είναι· μία δετική συμβολή χρός έξασφάλισιν ταχυτέρου ρυ-δμού εις.τόν κρίσιμου τομέα τής νομοδετικής εργασίας. Πιστεύω ότι ό Ε λ ληνικός Λ α ό ς-δ ά  τήν άναγνωρίση καί δά τήν έχιδοκιμάση.(Ε ις  τό σημειον αύτό τήν έδραν τού Προεδρείου καταλαμβάνει ό κ. Κ .  Π α χ α ρ ρ η γ ό χ ο υ λ ο ς ) .Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Τόν λόγον έχει ό Τφυχουργός ’Ε ξω τερικών κ. Βχρβιτσιώτης.I . Β Α Ρ Β Ι Τ Σ Ι Ω Τ Ή Σ  (Τφυχουργός ’Εξω τερικώ ν). Κύριε Πρόεδρε, έχί τού άρδρου 67 χαίρω διότι καί ή Ε .Κ .Ν .Δ . άνε- γνώρισαν τήν άρχήν ή όχοία άχαντάται εις όλα τά Συντάγματα τού κόσμου, τής μή άναγνωρίσεως τής άρχής τής άχαρτίας. Βεβαίως ή χαιρατήρησις τού κ. Σκουλαρίκη δά είχεν κάχοιο νομικό ΰχόβαδρο. έάν ή μέχρι σήμερον χρίακτική δεν είχεν άχοιδείξει ότι ή άρχή τής άχαρτίας δεν είναι δυνατόν χλέον νά εύρη έρεισμα εις Συνταγματικόν κείμενον.’Έρχομαι τώρα εις τάς χαρατηρήσεις α' όχοία: διετυχώ- δησαν ΰχό τών κ. συναδέλφων έχί τών άλλων άρδρων τών συ- ζητουμένων.Έ χ ί τού άρδρου 73. τόσον ό κ. Π  αχαχολίτης, όσον καί ό κ. Ηλιού χροέτβιν·αν τήν χροσδήκην εις τήν χαρ. 1, όχως τό δικαίωμα χροτάσεως νόμων άνήκει καί εις τον Λαόν. Ή  διάταξις αύτή ισχύει χράγματι άχό όλα τά Εύρωχαΐκά Συντάγματα μόνον εις τό τής ’Ιταλίας. Ιναδ όσον όμως γνωρίζω ή χρόβλεψις αύτή είναι τόσον άχαγορευτική, λόγω τού ηύξημέ- νου άριδμού χού άχαιτείται διά τήν ύχοβολήν της, ώστε ουσιαστικά έχει καταστή ανεφάρμοστος.Έ χ ί τής χαρ. 3 χού άρδρου 73. χράγμαχι ή οέσμεΟσις  ̂ ή όχοία χροτείνεται άχό τό σχέδιο το συζητούμενο είναι λίγο ύχερβολική. Θά ήχο δυνατόν μέ μίαν ένδελεχεστέραν συζήτη- σιν νά δούμε μέχρι χοίου σηυείου δά φδάση αύτή ή δέσμευσις.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Δεν χροτείνετε κάτι τό συγκεκριμένο.I . Β Α Ρ Β Ι Τ Σ Ι Ω Τ Η Σ  (Τφυχουργός ’Εξω τερικώ ν). Π ροτείνω όχως διαγραφή ή φράσις «ή άλλων νομικών χροσω- χων δημοσίου δικαίου, ώς καί δημοσίων έν γένει έχιχε’.ρήσεων». Κ α ί τούτο διότι, λόγιρ τής καδημερινώς αύξανομένης δραστηριότητας τού Κράτους, είναι δυνατόν εις τό τέλος όλα νά ύκαχδούν εις τάς άχαγορεύσεις αύτάς.Ε ις  τό άρδρον 74 χαρ. 1, συμφωνώ μέ τήν χαρατήρησιν ή όχοία έγινε, χερί άχαλείψεως τής δυνατότητας έχεξεργασίας άχό τό Σοιμβούλιον τής Εχικρατείας.Έ ρχομαι τέλος, εις τό καίριον σημειον τό όχοίον έτέδη κατά τρόχον όξύ καί έντονον, τής χαρ. 4 τού άρδρ. 76. Κύριε Πρόεδρε, χράγματι έκ χρώτης οψεως όρώμενον άχοτελεί μ ίχ ; δέσμευσιν ΰχερβολικήν τής Βουλής. Π λ ή ν  όμως, χρέχει νά έχισημανδή το γεγονός, ότι τό ΰχό συζήτησιν σχέδιον, τό όχοίο-ν χροβλέχει αυτήν τήν δέσμευσιν, χεριορίζει χυτήν την διαδικασίαν μόνον εις τά άχολύτως κατεχείγοντα. Θ ά  ήτο δυνατόν νά ϋχοστηρίξη κανείς, ότι ό χαρακτηρισμός ύχό τής Κυβερνήσεως. ιός κατεχείγοντος, αίρει τήν ασφαλιστικήν αυτήν δικλείδα τού /.ατεκείγοντος. Έ άν ήτο δυνατόν νά χροστε- ■δή εις τήν κερίκτωσιν αυτήν «Ειδικώς ήτιολογημένον κατε- χείγον». χράγματι δά  ήτο δυνατόν αύτή ή διάταξις νά έχη μίαν άχοτελεσαατικότητα.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ή  Κυβέρνησ-.ς δεν δα είναι έλευδέρα νά χαρακτηριση ένα Νομοσχέδιων ώς κατοι.εϊγον;



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 29I . Β Α Ρ Β Π ’ Σ Ι Ω Τ ί Ι Σ  (ΊΓφυχουργός Ε ξω τερ ικώ ν). θ ά  ήμχορή άλλά όχι έκ μόνου τοό χαρακτηρισμοό ώς κατεχεί- γοντος, άλλά δά χρέχει νά είναι είδικώς ήτιολογημένον τό κατεχεϊγον. Συμφωνώ έζί σης μέ or// διαγραφήν τής φράσεως «Όύ-δενός των ανωτέρω ή ομιλία δόναται νά ΰχερβή τά 10·' τής ώρας. Διότι χράγματι όταν χερ «.ορίζεται είς τόσον μικρόν άρι- δμον ό κύκλος τών ομιλητών είναι όχερβολικός ό χεριορισμός είς τά ΙΟ1' τής οιρας.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Δηλαδή είς ένα κατεχείγον Ναμτσχέδιον δά είναι έλευδέοα ή συζήτησις;I . Β Α Ρ Β Ι Τ Σ Ι Ω Τ Η Σ  (Ύφυχουργός Ε ξω τερικώ ν). Δεν δέλω χεριορισμόν είς τον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, είς τον αρμόδιον ' Υπουργόν, είς τούς Α ρχηγούς τών Κομμάτων.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κ. Άλαβάνος έχε: τον λόγον.Ν . Α Λ Α Β Α Ν Ο Σ . Κόρτε Πρόεδρε, δά  έχωφεληδώ τής χαρουσίας τού αξιότιμου κ. Ύχουργοό τής Δικαιοσύνης δ:ά νά αρχίσω άχέ το 74 rap . 1. Είμαι σύμφωνος άχολύτως νά μήν έχιβαρύνεται το Συμβούλιο·/ τής Έτικρατείας με έργα χρόσδετα. διότι είνα: γνωστά, τό κόρος τοό Δικαστηρίου αότοό, ή συγκίνησι την όχοίαν χροκαλεί στή κοινή γνώμη, ή έμχιστο- σύνη τήν όχοία·/ τρέφε«, ό 'Ελληνικές Λ α ές χρός τέ Δικαστήριο αότό, άλλά νομίζω ότι είνα; έμφορτον καί ή δικαστική έμ- χειρία μάς δ'.δάσκε«. ότι όταν κατατίδεται μία αίτησις άναιρέ- σεως ή μία αίτησις άκορώσεως, χροσδιορίζεται δικάσιμος μετά χάροδον οχ«, μηνών άλλά ίσως καί ετών. Έ κ  τής αφορμής αύ- τής δά  χαρεκάλουν τόνί κ. 'Υπουργόν τής Δικαιο- σόνης νά έρεονήση μήχως δ ά  ήτο ένδεδε'.γμένον —  καί νομίζω ότ«. δεν είμαι έκτές -δέματος; δίότ«. όταν συζή- τοόμε ένα άρδρον είς τέ Σύνταγμα δεν είνα! δυνατόν νά τέ άχομονώνωμεν καί νά τέ χαίρνωμεν ώς αυτοτελές δ’.ότ«. ύχάρ- χε«. μία αλληλουχία, ύχάρχε«. μία δομή κατά τήν όχοίαν ένα άρδρον ανάγεται είς άλλα άρδρα τοό Συντάγματος —  είς το κεφάλα:ον χερί Διοικητικής Δικαιοσύνης νά άναμορφώση τά αρδρ-α τοό Συντάγματος. Θά ήτο δυνατόν, φέρ’ είχείν. νά δη- μιουργηδή τέ Φορολογικόν ’Ακυρωτικόν. ’Αντί όλος ό όγκος τών φορολογικών άνχ·ρέσεων νά χηγαίνη στέ Συμβούλιο τής Ε χικρατεία ς, νά χάη είς ένα άλλο Δικαστήριο είς το όχοΐον ενδεχομένως αυρ.ο, δά  ήδυνάμεδα νά ΰχαγάγωμεν καί τά Α σφαλιστικά δέματα ή καί άλλα.Δ ι’ αυτούς συνεχώς τούς λόγους χρέχει νά διαγράφουν έκ τής χαραγράφου 1 τοό άρδ-ρου 74 αί λ έξε ις  «είς τέ Συμβούλιο·'/ τής ’Εχικρατείας».'Πιστεύομε·., καί τούτο δέλω  ιδιαιτέρως νά έκτ:- μηδή >άχό ’τήν Κυβέρνησή καί τήν Έ χϊτροχήνζ ότ: χ,ρέχει νά καταστή ταχύρρυδμον τέ εργον τής Βουλής, άλλά τό ταχύρρυδμον νά μήν φδάνη νά είναι είς βάρος τής ουσίας. Ν'ά μήν φδάνη είς τέ σημείο·/ όταν ένας Νόμος δεν βγαίνη καλές νά μάς λένε, εσείς τέν ψηφίσατε. Σήμερα, σάς φέρω ένα χαράδειγμα, συγκα,λείτα: ή Κθ!ν. Έ χιτραχή έχί τής Π  αιδείας, παράλληλα τήν αύτήν ώρα·/ συγκαλείτα: ή ’Εχιτρ-οχή έχί τής ’Εμπορικής Ν αυτιλίας. Μετέχω καί είς τάς δύο Έτ χιτροχάς καί δεν έχουν έρδε: ακόμη είς χείρας μου τά Νομοσχέδια ούτε τής μ.:άς ούτε τής άλλης ’Επιτροπής. Κατά ποιον τρόπον δά άνταχοκριδώ είς τά καδήκοντά μου μέ μία/ ΰχευδυνότητα; Τοότο με ήγαγεν είς τέ σημείον σήμερα νά «χευδύνω μίαν επιστολήν είς τέν σεβαστόν, είς τον εξαίρετο·/ κ. Πρόεδρον τής Βουλής, δ:ά νά τοό είχω , ότ«. δεν ήμχοροό- μεν κατά αύτέν τον τρόχον νά νομοδετήσφμεν. Μ ε αότό δέλω νά είχω — καί έρχομαι είς τέ 76 χαρ. 4—  ότι δεν χρεχε«. νά συμχίέζωμε τνς χροδεσμίες. Τοότο βάλλε: εύδέως καί κατ’ αότοό τοό δεσμού τής Δημοκρατίας. Δ:ότ: τί είνα: Δημοκρατία τέλος πάντων; Δημοκρατία είνα: πρώτον Α χός μετά είνα: Κοινοβούλιο·/, μετά είνα: Κυβέρνησις, ·μετά είνα: Πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Α ί  τάσε:ς σήμερον είς όλα τά Κράτη είναι, ότ: ό Λαές δεν χρεχε: νά συμμετέχη μόνον είς τήν έκλο- γ;κήν διαδικασίαν οφείλει νά συμμετέχη όσον είνα: δυνατό·/, είς χάσα διαδικασίαν τής Δημοκρατίας. Δ ι’ αύτό συν τάσσομε ά/εχιφύλακτα με τήν χρότασίν ή όχο·ία άνεχτύχδη άχέ τον 
κ. Π αχχχολίτη καί έ·/:σχύδη άχέ τον κ. Ή λιου ότ: χρεχε: καί ό Λαός ϋχέ ώρισμένας χροϋχοδέσε:ς νά υύνατα: νά φέρη

νομοσχέδια είς τήν Βουλήν. ’Α λ λ ά  δεν είνα: μονάχα αύτή ή εκφανσις υπάρχει καί μία άλλη εκφανσις καί έρχομαι είς αύτην.Λαός είνα: ή κοινή γνώμη καί τέ Ιχιχείρημα το έχοίο·/ μέ οδηγεί νά είμα: έναντίον τής διαιρέσεως τής Βουλής είς τμήματα καί δά τέ δήτε έν τή χράξε: νά συμβή είνα: ότ: δά χάψη τέ ενδιαφέρον τής κοινής γνώμης νά χαρακολουδή τέ έργον τής Βουλής όταν αΰτη δεν συνεδριάζει έν ’Ολομέλεια. Ε ίς  άλλα,Κοινοβούλια καί ιδίως τέ ’Αμερικανικέ·/ Κογκρέσα·.·/ τέ όχοίον έχεσκέφδην μοό έκανε έντύχωσιν ό τορχος μέ τέν όχοίον λειτουργούν αί Κοινοβουλευτικοί Έ χιτροχαί.Θά έχρεχε κ. συνάδελφοι, νά όχάρχη άκριοατήριιον καί εις αυτήν τήν Ήχιτροχήν τοό Συντάγματος άλλά καί εις τάς άλ- λα ς Κοινοβουλευτικάς Έ χιτροζάς γιά νά ελέγχεται τέ έργο·/ μας. Κ α τ ’ αύτέν τέν τρόχον δά είχαμε·/ τήν κοινήν γνώμην......Π Ρ Ο Ε Α Ρ Ο Σ . Κύριε Άλαβάνο, νομίζω ότι. είστε έκτος δέματος.Ν . Α Λ Α Β Α Ν Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι έκτος δέματος διότι ά/αφέρομα: στά τμήματα και έχρεχε νά κάμω αύτές τις βασικές χαρατηρή'σεις.Έχανέρχομα: όμως επωφελούμενος τής παρουσίας τοό κ. 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης γιά νά έχαναλάβω όχως μελετή- ση τό δέμα τής Διοικητικής Δικαιοσύνης καί τής άχοσυμφο- ρήσεως τοό έργου τοό Συμβουλίου τής Επικράτειας.I . Σ Κ Ο Υ Λ Α Ρ Ι Κ Η Σ . Δύο λ έξε ις  δά  ήδελα νά είχω κύριε Πρόεδρε διά τό δέμα τής άχαρτίας. Μ ήχω ς δά ήτο δυνατόν είς τό άρδρον 67 νά είσαχδή μία διάταξις ή όχοία νά καδορίζή ένα άνώτατον όριον συνεδριάσεως τής Βουλής', ώστε κατ'' αυτόν τον τρόχον δά χαρήχετο ή ευχέρεια τών κ .κ . βουλευτών, νά είναι χάροντες.Π Ρ ,Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Τοότο είναι δυνατέ νά γινη μέ τέν κανονισμόν τής Βουλής.Ό  κ. Κάκαρης έχει τέν λόγον.X .  Κ Α Κ Α Ρ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε άναφέρομαι είς το άρδρον 67, χερί άχαρτίας τής Βουλής, το όχοίον καί νομίζω χρέχει νά χαραμείνη ώς έχει.Ε ίς  τό άρδρον 73 εδάφιον 3 δεν δά συ«μφωνήσω «μέ τέν αξιότιμο·/ κ. 'Υφυχουργόν τών ’Εξωτερικών είς τήν άχάλειψιν τών χαχέων γραμμάτων άλλά «μόνον είς την άχάλειψιν τής τελευταίς σειράς « 'Ω ς  καί δημόσιό)·/ έν γένει έχιχειρήσεων».Ε ίς  τό άρδρον 74 έχω νά χαρατηρήσω ότι άχέ τήν χαρά- γραφον 1 «δύναται δε νά χαραχέμχωνται χρές επεξεργασίαν είς τέ Συμβούλιο·/ τής Ε χικ ρ α τεία ς» , δύναται νά χαραληφδή. Έ χίσης δεν δά συμφωνήσω μέ τέν κ. Π αχαχολιτην ώς χρος τήν άχάλειψιν τών παραγράφων 5 και 6 τοό άρδρου 74 άλλά τούναντίον δά χρέχει νά ένισχυδή ή χαράγραφος 5 μέ τήν φράσιν «Νόμος χεριέχων χλείονας διατάξεις ασχέτους χρές άλλήλους είναι άκυρος».Θ ά ήδελον έχίσης έχί τοό άρδρου 74 νά χαρατηρήσω λόγω τής μεγάλης χολυνομίας ή όχοία ύχάρχει, μήχως δά ήτο δυνατόν νά συμχεριληφδή μία διάταξις είς τέ άρδρον αυτό ή όχοία νά λέγη «Έ φ ’ όσον νόμος τις τροποποιείται ή συμ- χληροόται διά νεωτέρου νόμου νά δημοσιεύηται ολόκληρον το κείμενον τοό τροποποιημένου νόμου».Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Αύτέ είναι δέμα κωδικοχοιήσεως τής Νο- μοδεσίας. Συνεχίσατε χαρακαλώ κύριε συνάδελφέ.X .  Κ Α Κ Α Ρ Η Σ . Έ χίσης νά τροχοχοιηδή ή τελευταία χαρ. τοό άρδρου 76 καί νά τεδή ουτω: « Ή  συζήτησις καί ψήφισις τοό έν λόγω σχεδίου ή χροτάσεως νόμου νά χεραιωδή έντος μίάς καί τής αυτής συνεδριάσεως».Π Ρ Ο Ε Α Ρ Ο Σ . Τ έν λόγον έχει ό Ύφυχουργος Έμχοριου κ. Γ . Π  αναγιωτόχουλος.Γ . Π  Α Ν  Α Γ Ι Ω Τ  Ο  Π  Ο Τ Λ Ο Σ . Διά το δέμα τής καταργή- σεως τής άχαρτίας δεν ξέρω εάν έχιβάλλεται τοότο καί δια λόγους άξιοχρεχείας. Διότι όταν «μάς ύχοχρεώνη το Σύνταγμα νά χαρ'ΐστάμεδα κατά τήν συζήτησιν ενός νόμου, σημ»*- νει ότι δεν ύφίστατα; ή βεβαιότης ότ: ο: ^ουλευτά; ο: ότοιυ; δά ψηφίσουν τον- νόμον, χροηγουμένο)ς δά  χαρακολουδήσου'/ |



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;ιο
'ζ.ι\ την συζήτησιν καί δέλομεν διά τής μεδόδου αυτής νά τούς ύποχρεώσωμεν νά τήν παρακολουδήσουν. ‘Ενώ ύποτίδεται ότι έκ στοιχειώδους καδήκοντος 6 αριθμός τών βουλευτών ό όττιΐος δά  συμμετάσχη στην ψηφοφορίαν δα  έχη ήδη παρακολουδήσει τήν συζήτησιν καί επομένως αρκεί ή ύποχρέωσις μιάς ώρισμένης πλειοψηφίας διά τήν ψήφι- σιν και όχι διά τήν συζήτησιν. Ώ ς  —ρος το δέμα τής συμμετοχής τοό λαού άπευδείας εις το έργον το νομοθετικόν, νομίζω ότι είναι πρόωρο ένα τέτοιο δέμα. δεδομένου ότι ούτε διεθνής πρακτική υπάρχει. Μόνον εις τήν ‘Ιταλίαν έφηρμό- σύ»η τούτο καί μάλιστα άνεπιτυχώς. Έ φ ’ όσον δέ ό λαός άντι- προσωπεύεται διά τών άντιπροσώπων του, ούδείς έκ τοϋ λαού είναι άνευ αντιπροσώπου. Βεβαίως, ώς πολύ όρδά παρετήρη- σεν ό κ. Ή λιοϋ. τά οικονομικά νομοδετήματα δεν είναι δυνατόν νά έ'χωμεν προτάσεις τής άντιπολιτεύσεως διότι έκτος τοϋ ότι ή εύδύνη τής οικονομικής πολιτικής άνήκει εις τήν Κυβέρνησιν οπωσδήποτε, έν ή περιπτώσει έχει ή άντιπολί- τεύσις το δικαίωμα αυτό, δημιοοργείται ένα περιδώριο κ ά ποιας δημοκοπίας, διότι ή μέν Κυβέρνησις — σάν ύπεύδυνη-—  νά  είναι λίαν φειδωλή εις τά οικονομικά δέματα, ένώ ή άντι- πολίτευσις δά  δύναται νά προτείνη έφ’ όσον γνωρίζει ότι δεν -λα ύποχρεωδή νά άνευρη τό αντίστοιχον χρηματικόν ποσόν.Διά τό άρδρον 74 παρ. 3. έχω νά παρατηρήσω ότι. υπάρχει κάποια έμμεσος προστασία, επομένως δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω έπιβραδύνσεως τής διαδικασίας, διότι τελικώς έφ' όσον δά ύπαρξη ειδική πλειοψηφία στήν 'Ολομέλειαν έκεί δά μπορέση νά γίνη πλέον άνετος συζήτησις.Διά τοϋ άρδρου 76 παρ. 4. διά τό όποιον έγένοντο ώρισμέ- ναι παρατηρήσεις έκ μέρους τοϋ κ. Ή λιου , αντλώ ένα επιχείρημα, διά νά υποστηρίξω τό σχέδιον τοϋ Συντάγματος ώς έχει, έκ μιάς παρατηρήσεως πάλιν τοϋ κ. Ή λιοϋ. ό όποιος είπεν. ότι το κατεπείγον δεν είναι νομικός όρος αλλά πολιτικός όροσ. Αυτό σημαίνει ότι δέν μπορεί νά ύπάρξηι έρμηνεία ούτε έλεγχος τοϋ κατεπείγοντος άπό κανένα Δικαστήριο. Τούτο επίσης σημαίνει ότι ή Κυβέρνησις όταν έχη λόγους κατεπείγοντος δά πρέπει νά έχη καί τήν δυνατότητα νά τό κρίνη μόνη της. Ή  δε συνέπεια τής καταχρήσεως τοϋ κατεπείγοντος δά είναι πολιτική.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κ. Π  απαρρηγόπουλος έχει τον λόγον.Κ . Π Α ί Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Ά Ο Σ . Κύριοι συνάδελφοι, είς τό άρδρον 67 όρδώς δέν συμπεριελήφδη ή διάταξις περί απαρτίας προς απλήν συζήτησιν εις τήν Βουλήν. Διατηρείται μόνον ό πρός λήψιν άποφάσεως οριζόμενος άριδμος βουλευτών. Ή  άπαλειφομένη διάταξις δέν έξυπηρετεί ουσιαστικόν τινα σκοπόν. Ά ντιδ έτω ς δύναται νά έπηρεάση εις τάς έργασίας τής Βουλής καί αποτελεί — έάν μοϋ έπιτρέπετε—  όπλον άντιδράσεως είς μίαν Άντιπολίτευσιν που δέλει νά άκο- λουδήση ακραίας -δέσεις. Δέν ύπαινίσσσομαι άναμφιβόλως τήν σημερινήν Άντιπολίτευσιν. Έ φ ’ όσον καταρτίζομεν Σύνταγμα πρέπει νά μάς συνέχη καί κατέχη τό συναίσθημα τοϋ διηνε- κοϋς. Παρεμποδίζεται βεβαίως ή κωλυσιεργία διά τής μή υποβολής ένστάσεως άπαρτίας καί έγγύησιν άποτελεί ό άρι- όμές τών βουλευτών, ήτοι τό έν τέταρτον τοϋ όλου άμιδμοϋ τών βουλευτών, άνευ τοϋ όποιου δέν δύναται ή Βουλή νά άπο- φασίση.Ή  άποψις τοϋ κ. Σκουλαρίκη, ότι πρέπει ό βουλευτής νά άναγκασδή νά προσέρχεται εις τήν συνεδ'ρίασιν ή ότι ή διάτα- ξ ις  αΰτη δέν έχει βάσιν ή-δικήν δέν εύστα-δεί. Ό  βουλευτής είναι καί έλεύδερος νά προσέρχεται εις τάς συνεδριάσεις καί υποχρεωμένος. 'Τπενδυμίζω τήν διάταξιν τοϋ άρ-δρου 75, ή όποια έπιβάλλει καί κυρώσεις έάν ό βουλευτής δέν προσέρχεται είς τάς συνεδριάσεις.Είμαι άναμφιβόλως υπέρ τής διατάξεως τοϋ άρ-δρου 67 ώς άκριβώς έχει διατυπω-δή έν τώ σχεδίω.Έ π ί τών άρ·δρων 73 έως 76, -δά μοϋ έπιτρέψητε κύριοι συνάδελφοι, νά κάμω ένα μικρό προοίμιον. Π  ρέπει νά γίνη δεκτόν ότι ή νομοδετική λειτουργία τής Βουλής πάσχει. Τοϋτο έγινε δεκτόν μάλιστα καί κατά τήν άνα-δεώρησιν τοϋ Συν

τάγματος τοϋ 1952. Έ π ί 4 έτη συνεζητείτο αυτό το -δέμα ότι έχου,εν κάποιον άσ-δενή καί δέν μπορούμε νά βρούμε τό φάρμακο διά τήν δεραπείαν του καί εύρηκαν τότε y¡v πρότασιν τοϋ κ. Βαμβέτσου, ό όποιος έ-δεσεν τό δέμα τότε τής διχοταμήσεως .τής Βουλής. Ούσιαστικώς όμως άσδενής είναι κύριο: ό Κ οινοβουλευτισμός. Έχομ,εν κύριοι σήμερα νά άντιμετωπίσωμεν παλαιάν άφόρητον νομοδεσίαν. Έ π ί δικτατορίας έσημειώδη νομοδετική κραιπάλη, βραχύτης μεγάλη παρετηρείτο διά τήν δήφισιν τών νόμων, έλλειδις έναρμονήσεως όμοειδών δεμάτων. κακή νομοτεχνική καί χαριστικαί καί προσωπικά! διατά ξεις έψηφίζοντί·. Ή δ η  διερχόμεδα μίαν περίοδον κρίσιμον. Π έραν τών πολιτικών άντιδέσεών μας έχομεν νά έπιτελέσω- μεν βαρύ καί δύσκολον έργον. Μ ετά τήν ψήφισιν τοϋ Κάτα- στατικοϋ Χάρτου τής χώρας δά πρέπει νά ψηφισδώσιν ο! δε- σμικοί νόμοι —  νόμο: πλαίσια, νά έκκαδαρισδή συντόμως ή δικτατορική νομοδεσία, νά έκσυγχρονισδή τό κράτος. Κ αί όλα αύτά άπαιτοϋν ταχύτητα. Είναι έπιβεβλημένη λοιπόν καί αναγκαία ή ταχύρρυδμος κίνησις τοϋ Σώματος ώς πρός τήν άσκησιν τής νομοδετικής έξουσίας. Π ρέπει νά σϋλλάβωμεν τήν σύγχρονον πραγματικότητα, τάς συγχρόνους κοινωνικάς καί οίκονομικάς άνάγκας, τά αιτήματα τών καιρών, τά έκ τής φύσεώς των έπείγοντα δέματα, τά ιδιαιτέρας σημασίας ή έπείγοντος χαρακτήρος προβλήματα, τά οποία δά πρέπει νά αντιμετωπίζονται μέ νομοδετήματα ψηφιζόμενα ταχέως, σι’ ειδικής συντόμου διαδικασίας. Κρίνω όδεν αναγκαίας καί έπιβεβλημένας τάς έπελδούσας τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις είς τά άρδρα 73— 76 τοϋ σχεδίου. Ειδικότερου ώς πρός τό άρδρον 73 λυπούμαι, άλλά δέν συντάσσομαι μέ τήν άποψιν τών κ .κ . συναδέλφων ότι τό δικαίωμα προτάσεως νόμων ανήκει είς τήν Βουλήν, είς τήν Κυβέρνησιν καί είς τον Λαόν. Ό  Λαός άπέστειλε μόλις προ δύο μηνών είς τό Κοινοβούλιον 300 βουλευτάς. οί όποιοι δύναντα: νά μεταφέρουν τάς άπόψεις, τάς σκέψεις, τάς άνησυχίας. τά προβλήματα τοϋ Λαοϋ. Κ α ί έκαστος έξ ημών έχει δικαίωμα νά προτείνη τροποποιήσεις, συμπληρώσεις καί συνεπώς νομίζω, ύφ’ ας συνδήκας εύρισκό- μεδα σήμερον, ότι δά  πρέπει νά συμπεριληφδή —  καί ό Λαός νά έχη δικαίωμα προτάσεως νόμων. Επαινώ  όλως ιδιαιτέρως τήν φράσιν ή όποια συμπεριλαμβάνεται είς τήν παράγραφον 2 τοϋ άρδρου 73 «έπί ποινή άκυρότητος». Αυτή ή διά- τα ξις  κ. συνάδελφοι είναι νέα. Δ ι ’ έμέ δέ έχε· μεγίστην σημασίαν καί δημιουργεί τό δέμα έάν ήδύνατο τό Συμβούλιο τής Επικράτειας νά έλέγχη τήν αντισυνταγματικότητα αυτής. Κ α ί τήν έπαινώ διότι πράγματι πρέπει νά τίδεται ή ποινή τής άκυρότητος είς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν δά ειχαμ.- υ διάταξιν πού δά  παρεισέφριζεν είς ένα συνταξιοδοτικον νόμον. "Οσον άφοιρά τώρα τήν παράγρ. 3 τοϋ άρδρου 73 έκεί πού έχω επιφυλάξεις είναι ή τελευταία και μόνον φράσις «ώς καί δημοσίων έν γένει έπιχεισήσεων» λόγω τής γενικότητός της ή έννοια αύτή είναι άφηρημένη δέν έχει κάτι τό συγκεκριμένο καί δέν συνδέεται απολύτως μέ τό όλον κείμενον.'Ω ς  πρός τό άρδρον 74 παρ. 1 συντάσσομαι καί έγώ μέ τήν άποψιν ότι δέν δά πρέπει νά φορτώσωμεν άλλην έργασίαν είς τό Συμβούλιον τής Επικράτειας, άλλά νά παραμείνη ή διά- τασις «ή είς Ειδικήν Νομοπαρασκευαστικήν Επιτροπήν».',Ως πρός τήν διάταξιν 3 τοϋ άρδρου 74. Παρηκολούδησα μετά προσοχής τάς σκέψεις τοϋ αξιότιμου κ. Ή λιοϋ. Λ έγει ά κ. Ή λιοϋ διά τον χρόνον άπό τής καταδέσεως τοϋ νομοσχεδίου μέχρις ότου νά έλδη είς τήν Βουλήν. Έ άν όμως κατατε- δή άμέσως είς τήν Βουλήν δέν δά έχη νόημα πλέον ό χρόνος αυτός.Η . Η Λ ΙΟ Υ *. Δέν λέω αυτό άλλά νά ύπάρχη τό δδήμερον.Κ . Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Ά Ο Σ .  Ά ρ α  ό κ. Ή λιοϋ δ έ λ «  νά ύπάρχη ένα δδήμερο άφ’ ής περατωδή ή έπεξεργασία καί γίνει ή έκδεσις. Νομίζω όμως ότι δέν πρέπει νά δώσωμεν αύ- τήν τήν προδεσμίαν τών 5 ημερών καί καλώς έχει ή διάτα-^ ις ·,Ε ίς  τήν διάταξιν τοϋ άρδρου 76 παρ. 1 νομίζω ότι πρέπει νά παραμείνη — ή πράξις συζητείται κατ’ άρδρον— ·. δοδέντος ότι ύπάρχει ή ανάγκη τής ταχύτητος. Εν συνεχεία έρχομαι
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εις την παράγραφον 4. Συμφωνώ άπολύτως μέ τον κ. Πανα- γιωτόπουλον — το κατεπείγον—  δέν είναι νομική έννοια. 'Η  Κυβέρνησις είναι εκείνη ή οποία δά κρίνη εάν ύπάρχη ανάγκη κατεπειγουσα. Ά ρ α  είναι καδαρώς πολιτική π ράξις. ή όποια βεβαίως -δά είναι ήτιολογημένη έπαρκώς καί πλήρως καί δά αναγράφεται εν τώ τίτλω ή λ έ ξ ις  κατεπείγον.'Ω ς  προς τήν κλεψύδρα των 10 λεπτών ή καί τών 30 λεπτών ακόμη, έπάγομαι τ’ άκόλουδα. Έ γώ  προσωπικώς υποστηρίζω ότι εις το Σύνταγμα δεν μπορεί να τε-δή διάταξις έπι. βάλλουσα προδεσμίαν λεπτών καί δή ώς προς τον Π ρω θυπουργόν καί τους ’Αρχηγούς τών Κομμάτων. Τό να εύρωμεν μίαν άλλην μεδόδευσιν τού χρόνου συμφωνώ, όχι όμως νά δέ- σωμεν όριον τό ΙΟλεπτον. Διά  τούτο ίσως είναι δυνατόν νά προστεδή ή συζήτησις είναι βραχύτατη ώς ό νόμος ή ό Κ α νονισμός τής Βουλής καδορίζει.Είναι άδιανόητον, κύριοι συνάδελφοι, ό Καταστατικός Χ ά ρτης τής Χώ ρας νά περιέχη μίαν διάταξιν. καδ’ ήν ό Π ρ ω θυπουργός, ή ό Υπουργός, νά είναι δεσμευμένος νά όμιλήση μόνον έπί 10' λεπτά τής ώρας."Ομως καί α: δύο διατάξεις αύταί. δηλ. καί ή τής παρ. 4 καί ή τής παρ. 3 αφορούν -δέματα έξαιρετικώ ς επείγοντα καί δά πρέπει νά εύρωμεν δι’ αύτάς μίαν ασφαλιστικήν δικλείδα. Υπάρχουν λοιπόν, τρεις λύσεις. "Η  -δά πρέπει νά είπωμεν εις αύτάς τάς διατάξεις, «ώς νόμος ορίζει», ή «ώς Κανονισμός ορίζει» ή νά τερματίζεται τήν ιδίαν ημέραν ή συ- ζήτησις.Θά ή-δελα νά έπιμείνω ομοίως εις τήν παράγραφον 2 τού άρ-δρου 77. Τό αύτό -δέμα, ¿ταλάνισε τήν ’Επιτροπήν τού 1946— 1950. Είναι πράγματι επαινετή ή παρ. 2. Ή  άρχή τής μή άναδρομικότητος τών νόμων, γεννήδηκε βεβαίως άπό τό άρχαίον ελληνικόν πνεύμα, καί έδεωρήδη πάντοτε ώς άρε- τή τών Καλών νόμων. "Εν προκειμένω πρόκειται περί αύ-δεν- τικής ερμηνείας νόμων καί άποτελεί δόγμα τού δημοσίου βίου ότι οΐ ερμηνευτικοί νόμοι, έχουν αναδρομικήν ίσχύν καί δύνα- μιν. Π ο λ λ ά ς φοράς, ό νομο-δέτης δεν εκφράζεται πλήρως καί ■δετικώς καί παρίσταται άνάγκη προς έκδοσιν τού ερμηνευτικού νόμου. Επειδή όμως κατά τό παρελδόν έγένετο κατάχρησις αυτής τής εύχερείας τού νομο-δέτου καί υπό τό πρόσχημα ερμηνείας νόμου τινός έπιτυγχάνετο άτακτος καί σκανδαλώδης άναδρομικότης τών νόμων, διά τούτο έτέδη καί ή διάταξις τής παρ. 2 τού άρδρου 77. Αύτό τό έδέχδη καί τό Συμβούλιου τής ’Επικράτειας, τό οποίον δέχεται ότι εάν ένας νόμος φέρεται ώς ερμηνευτικός αλλά ούσιαστικώς δεν· είναι τοιοί- τος. τότε ό νόμος αυτός δεν έχει άναδρομικήν ίσχύν, άλλά πρόκειται περί νέου νόμου. Νομίζω όμως, καί τό δέτω ύπό τήν κρίσιν τής ’Επιτροπής, ότι νόμος μή πράγματι ερμηνευτικός,’ τού όποιου ή άναδρομικότης έναπόκειται εις τήν κρίσιν τού Δικαστηρίου είναι δυνατόν νά τε-δή ώς «νέος νόμος». Ν ά  είπωμεν δηλαδή ότι «Νόμος, μή πράγματι ερμηνευτικός, είναι νέος νόμος», ώστε βάσει τού άρ-δρου 103 τού ’Αστικού Κώδικος δύναται νά ίσχύση 10 ημέρας άπό τής δημοσιεύσεώς του εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κ. Σεχιώ της έχει τον λόγον.Μ . Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Δ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, -δά ή-δελον νά κάμω μίαν παρ^τήρησιν επί τού Κανονισμού τής Επιτροπής. Προηγουμένως, ώμίλησα έπί τής μιάς ένότητος τού άρ-δρου 67. Συνεπώς, μού άπομένουν άλλα 15 /*πτά βάσει τού Κ α νονισμού, διά νά ομιλήσω καί διά τήν έτερον ενότητα τών άρ-δρων 73— 77 επί τής όποιας δεν ώμίλησα. Παρακαλώ νά τό έχετε αύτό ύπ’ όψι-ν όταν έλδη ή σειρά μου νά ομιλήσω.Α . Σ Ε Χ Ι Ω Τ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, άφ’ ής ένεγράφην διά νά κάμω ώρισμένας παρατηρήσεις έπί τών δύο εισηγήσεων, παρενεβλή-δηααν άξιολόγώτατοι όμιληταί. μεταξύ τών όποιων ήσαν καί οί εμπειρότεροι τής παρατάξεως εις τήΤ" όποιαν ανήκω καί ούσιαστικώς άποψίλωσαν όσας παρατηρήσεις ή-δελον νά κάμω. Κατά συνέπειαν, -δά περιορισ-δώ εις έλαχίστας τοιαύτας. Ή  Κοινοβουλευτική μου άπειρία, ίσως μού παρέχη

31το δικαίωμα νά υποβάλλω καί έρωτήσεις τινάς, προς κατα- τοπισμόν μου. Θά ή-δελα νά κάμω κατ’ άρχήν τήν εξή ς παρ2. τήρησιν. Ε ις  τό άρ-δρον 73 παρ. 1, άναφέρεται ότι «τό δικαίωμα προτάσεως νόμων ανήκει εις τήν Βουλήν καί τήν Κυ- βέρνησιν». Θά ή-δελα νά ζητήσω, έάν -δά ήτο άσκοπου νά προστε-δή ή φράσις «καί κά-δε μέλος αύτής», ώς τούτο άνα- φέρεται εις τό Ιταλικόν Σύνταγμα. Διότι ή άναφορά εις τήν Βουλήν, δύναται ένδεχομένως νά -δεωρηδή καί δι’ ενός Κανονισμού έπιβαλλομένου παρά τής πλειοψηφίας. διά τού όποιου, ή ύποβολή προτάσεως νόμου τινός ότι άπαιτεί έναν ώρισμένον άρι-δμόν Βουλευτών, γεγονός πού -δά κα-διστά δυσχερή τήν -δέ- σιν τής Άντιπολιτεύσεως εις τήν υποβολήν προτάσεων νόμων.I . Β Α Ρ Β Ι Τ Σ Ι Ω Τ Π Σ  (Υφυπουργός Ε ξω τερικώ ν). Ε - ;. τρέψατέ μου. κύριε Συνάδελφε, νά παρατηρήσω, ότι ώς πτός τήν υποβολήν προτάσεων νόμων, ούδέποτε έχει άταιτηδή «ορισμένος άρι-δμός Βουλευτών. Δεν πρέπει νά σάς άπασχολή λοιπόν αύτό τό -δέμα.Α . Σ Ε Χ Ι Ω Τ Η Σ . Βεβαίως κύριε Συνάδελφε, τουλάχιστον εδιμικώ ς, αύτό δεν έχει έμφανισ-δή ποτέ. Α λ λ ά  έπειδή πολ- λάκις αί διατάξεις τού Συντάγματος έχουν έρμηνευδή γραμ- ματικώς καί περιοριστικούς, τούλάχιστον εις ακραίας δέσεις, δά ήδύνατο νά άναφερδή εις τον Κανονισμόν τής Βουλής ότι 
::.γ . αϊ νομοδετικαί προτάσεις, υποβάλλονται ύπό 50 Βουλευτών. Δ Γ αύτόν τον λόγον πιστεύω οτι δύναται νά τε-δή ή φράσις «ή μέλους αύτής». Άναμφισβητητως ή άπάλειφις τού δευτέρου τμήματος τής παρ. 3 τού άρ-δρου 73. νομίζω ότι είναι άπολύτως άναγκαία. διότι πλήν τών άλλων δεμάτων, δημιουργεί ένα στεγανόν, εις τό όποιον ή Νομοδετική έξου- σίο; καί ιδίως ή Βουλή και ή Άντιπολίτευσις, δεν δύνανται νά έχουν λόγον εις -δέματα τεράστιας σημασίας, ώς είναι τά -δέματα τής Όργανώσεως Δημοσίων Υπηρεσιών. τών ’Οργανισμών καί τών άλλων Δημοσίου ένδιαφέροντος Υπηρεσιών αί όποίαι άναφέρονται εις τήν περί ής ό λόγος φράσιν. Έάν δέ αύτή ή παράγραφος συνδυασδή καί με τήν παρ. 3 τού άρ- δρου 43. ή όποια άφορά τά οργανωτικά διατάγματα τά όποια ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έκδίδει άνευ ούδεμιάς έξου- σιοδοτήσεως, εις τήν ουσίαν καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα, ότι ή Άντιπολίτευσις, είναι παντελώς αποξενωμένη άπό οίαν- δήποτε νομοδετικήν πρωτοβουλίαν, ή όποια άφορά ολόκληρον τήν διοίκησιν τού τόπου.Κ α ί δι’ αύτόν τον λόγον επιβάλλεται ή έξάλειφις τής παρ. 3 τού άρδρου 73.Ε ις  τό άρ-δρον 74, εις τήν παρ. 2, δά παρακαλούσα νά διασαφηνισ-δή τό σημείον όπου λέγει ότι «ή έκδεσις τής έπι- τροπής δέον νά υποβάλλεται εντός προδεσμίας ώρισμένης» καί νά έπεξηγηδή ύπό ποιου τάσσεται αύτή ή προδεσμία και έάν είναι δυνατόν νά τίδεται κατά τρόπον αύδαίρετον.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ή  προδεσμία προβλέπεται ύπό τού Κανονισμού.Α . Σ Ε Χ Ι Ω Τ Η Σ . Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, άλλα ό Κανονισμός είναι ήσσονος τυπικής δυνάμεως άπό τό Σύνταγμα, οπότε λείπει ή πληρότης άπό τό άρ-δρον. Ή  παρ. 3 τού άρ-δρου 74, νομίζω ότι κα-διστά ¡άνενεργόν τήν δυνατότητα τών βουλευτών νά διαμορφώνουν τά Νομοσχέδια ώς ταύτα έξελίσσον- ται κατά τήν συζήτησιν. Συνεπώς δεωρώ ότι ή διάταξις αυτή είναι αποβλητέα, έκτος έάν -δεωρείτα: ότι έπαρκώς επανορ- δούται έκ τής προσφυούς τροπολογίας τήν όποια.' προέτεινεν ό αξιότιμος κ. Πρόεδρος τής Ε Δ Α . διά τής παρεμβολής δηλαδή ενός δνδημέρου άπό τής υποβολής τής τροπολογίας μέχρι τής συζητήσεως ένώπιον τής Βουλής. Μόνον ύπ’ αυτήν τήν προϋπόδεσιν, δά  ήτο δυνατόν νά δεωρηδή, ότι ή συζήτησις •ή όποια αποτελεί τήν ζωντανήν έξέ λ ιξ ιν  τής αντιμετώπισει»ς τών περιπτώσεων έκάστου Νομοσχεδίου, δά ήτο δυνατόν να έχη μίαν έπανόρδωσιν. Ά λ λ ω ς , ή διάταξις αυτή είναι απα- λειπτέα. 'Ω ς  πρός τήν παρ. 2 τού άρδρου 76 ,̂ νομίζω ότι πρέπει νά παραμείνη, ώς είχεν εις τό Σύνταγμα τού 19·»-. καί αί συζητήσεις νά γίνωντα: εις δύο Συνεδριάσεις. T o u t> αποτελεί ανάγκην διά τήν ποιότητα τών Νομοσχεδίων. Εκείνο τά οποίον παρετήρησα, είναι ότι όλον τό Σύνταγμα, άλλα και
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____ __.ρ .ερς-τή') Βουλήν, τής όποιας έχω την τιμή)* ττωτ-γ.-.Σέρ-αν νά μετέχω, συνέχεται άπό το αίσθημα τον ■ :~τ επείγον έος. Βεβαίως, το κατεπειγον, είναι ένα ενδιαφέρον .ρίμα. άλλα ή ποιότης τών Νομοθετημάτων, είναι ένα έξ  ίσου ■/{γάλου ενδιαφέροντος θέμα. "Ο λαι αί διατάξεις, διατρέχον- ται άπό τό πνεύμα τον άσθμαίνοντ:;. χωρίς νά αντιμετωπίζεται ούδαμού τό θέμα τής ανάγκης τής ποιοτικής βελτιών ω ;  τών Νομοθετημάτων, των έξερχομένων παρά τής Βουλής. Π  ολλω μάλλον, κα·ά' ότι εις όλα τά Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. τά Νομοθετήματα έχουν το προνόμιον. νά έξετάζωνται οχ: μόνον εις δύο συνεδριάσεις άλλά καί ύπέ δύο Νομοθετικών Σωμάτων, τής Βουλής καί τής Γερουσίας. Αποδίδουν λοιπόν εις την Ευρώπην μεγάλην σημασίαν εις την βάσανον τών Ν ομοθετημάτων, πράγμα τό όποιον ήμεις τό θεωρούμε δευτερεϋον. Καί όχι μόνον συζητούμεν τά Νομοθετήματα εις ένα Νομοθετικόν Σώμα, άλλα καθιερώνουμε νά συζητούνται καί μόνον εις μίαν Συνεδρίασιν καί ουτω μέ την έννοιαν τού κατεπε ίγον- τος. δημιουργούμεν Νομοθετήματα άνευ ούδεμιάς ουσιαστικής επεξεργασίας. Καταλήξαμε λοιπόν χάριν τής ταχύτητος, νά φθάτωμε εις τό αντίθετον άκρον, όσον αφορά τή|ν επεξεργασίαν τών Νομοθετημάτων μέ τάς Ευρωπαϊκά; Χώ ρας. Αύτό τό όποιον λέγω, συνάγεται αμέσως καί άπό την παρ;. 4 τού άρθρου 76, υπέρ τής έξαλείψεως τής όποιας, έτάχθη τό σύνο- λον τής ’Αντιπολιτεύσεως. Διότι ό χαρακτηρισμός καί μόνον σύθαιρέτως ύπό τής Κυβερνήσεως ώς κατεπείγοντος Νομοσχεδίου τινός, δέν σημαίνει μόνο μεθόδευσιν ψηφίσεως, άλλά ουσιαστικήν κατάργησιν τής Βουλής καί τής Νομοθετικής εξουσίας.Π έραν τών ανωτέρω κύριε Πρόεδρε, θά ήθελα νά τονίσο) τήν σημασίαν τής νομοθετικής πρωτοβουλίας τού λαού, την όποιαν ύπεστήριξεν ό κ . Ή λιου. Είτε γίνη δεκτή αυτή ή ά'πο- ψις, είτε ό'χι, είναι άληθές. οτι τά Νομοσχέδια, τουλάχιστον άπό τής πλευράς τής ’Αντιπολιτεύσεως καλλιεργούνται καί πλειστάκις τροποποιούνται, βάσει τών εισηγήσεων τού λαού. Δέν γνωρίζω έάν θά ήτο σκόπιμον. νά προτείνω τήν εξή ς τροπολογίαν. Επειδή, έχομεν ανάγκην τών εισηγήσεων τού λαού καί ενός έκάστου τών πολιτών, μήπως θ ά  ήτο δυνατόν νά ύπάρχη κάποια διάταξις, διά τής όποιας, προκειμένου νά συ- ζητηθή κάποιο Νομοσχέδιον, νά κοινολογήται εύρέως οιά τών μέσων δημοσιότητος, ή τουλάχιστον νά δημοσιεύεται περίληψίς του εγκαίρως, εις τρόπον ώστε νά δύναται καί ή Βουλή καί οι εισηγηταί αυτής νά λαμβάνουν γνώσιν τών απόψεων τού λαού έπ’ αυτού, ó όποιος είναι καί πηγή έμπνεύτεως καί τών εισηγήσεων επί έκάστου Νομοσχεδίου.Κ . Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .  νΕχετε τήν έντύπωσιν κύριε συνάδελφε, οτι ήμεις δέν έκφράζομεν τάς απόψεις τού λαού;Α . Σ Ε Χ Ι Ω Τ Ή Σ . Νομίζω ότι παριεξηγήθηκε ή έννοια τών λόγων μου, κ . συνάδελφε. Εννοώ , ότι ένώ ή μέν Κυβέρ- νησις είναι πάνοπλος, διότι όπισθεν της εΰρίσκονται ολόκληρα επιτελεία ειδικών τού κρατικού μηχανισμού καί εΠαι ενήμερος διά κάθε θέμα, ή ’Αντιπολίτευσις, ούσα άοπλος, φυσικόν είναι νά εξοπλίζεται περισσότερον έξ ιδιωτικών πληροφοριών καί εισηγήσεων. Αίύτή είναι ή έννοια τών λόγων μου καί δέν ήθελα νά θ ίξω  τήν πλειοψηφίαν.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Θά γνωρίζετε, κύριε Σεχιώ τη, ότι προ* κείμενου νά έτοιμασθή εν Νομοσχέδιον όπό τής Κυβερνήσεως. κυοφορείται τούτο έπί ολοκλήρους μήνας καί λαμβάνουν μέρος εις  τάς συζητήσεις ’Οργανώσεις /καί Έπιτροπαί καί δημοσιεύεται εις  'τάς εφημερίδας τό χροσχέδιον τού Νομοσχέδιου, ώστε νά γίνη ή επεξεργασία του βάσει τών εισηγήσεων τού λαού.Ώ ς  πρός τήν διασαφήνισιν τήν όποιαν προηγουμένως έζη-, τησατε περί τού ποιος έχει το δικαίωμα νά τάσση προθεσμίαν διά τήν υποβολήν ·τών πριΟτάσεων Τών προβλεπομένων όπό τής παρ. 2 τού άρθρου 74, θ ά  σάς ειπω ότι ή Βουλή έχει δικαίωμα νά τάσση προθεσμία') δάσει τού άρθρου 37 τού Κανονισμού. Έ χ ω  δέ τήν γνώμην οτι καί εις  ιτό νέον Σύνταγμα αύτό θά άποτιελεση άντικείμενον ρυθμίσεως ύπό τού Κανονισμού, ό οποίος λ έγ ει: «Π ά σ α  πρότασις νόμου άμα τή ύπο'ολή της.

παραπέμπεται προ; επεξεργασίαν εις τήν επιτροπήν τής Βουλής)). Ε ις  τήν επιτροπήν δύναται νά ταχθή ή προθεσμία. Ε ίναι δυνατόν λοιπόν νά ταχθή προθεσμία ύπό τής Βουλής.Α . Σ Ε Χ Ι Ω Τ Η Σ . Μ άλιστα, κύριε Πρόεδρε. Σχετικώ ς όμως μέ τήν δημοσιότητα τήν οποί αν λαμβάνουν τά Ν-ομοι- σχέδια καί ή όποια είπατε ότι γίνεται εις τήν πράξιν, σάς απαντώ τό έ ξ η ς : Αυτήν τήν στιγμήν, έχω εις  χεί.ρας μου εν Νομοσχέδια), το όποιον έλαβα σήμερα τό πρωί και θά σο- ζητηθή τώρα αμέσως εις  τήν Βουλήν καί τό όποιου όμιλεί «περί άποκαταστάσεως τών συνδικαλιστικών ελευθεριών τών εν τη θαλάσση Εργαζομένων». ’Ερωτώ, λοιπόν, ποιαν γνώσιν έχει ¡τό εύρό κοινόν έπί τού έν λόγω Νομοσχεδίου, άλλά καί εμείς οί ίδιοι έπί τών περιπτώσεων "του;Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα μέ τον Κανονισμόν μας, έάν ομιλήσουν έπί ενός θέματος τρεις συνάδελφοι τής Συμπολιτεύσεως καί τρεΓς τής Άντιπ:λιτεύσεω ς, ,δύνα- ται νά θεωρηθή περαιωμένη ή συζήτησις. "Η δη ώμίλησαν οκτώ όμιληταί έκτος τών Εισηγητών. Μήπως οί κύριοι συνάδελφοι θεωρούν ότι τό θέμα έξη ντλή θ η ;Ό  κ . Στεφαν-ίδης έχει τον λόγον.Μ . Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Δ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, θά υποβάλλω μίαν παράκλησιν νά μή θελήσετε άπό τήν πρώτην ημέραν λειτουργίας τής Υποεπιτροπής μας λόγω τής σπουδαιότητος τών συζητουμένων θεμάτουν, νά προσφύγετε εις τό ύπό τού Κανονισμού προβλεπόμενον μέτρον τής προφανούς έξαντλήσεως τής συζητήσεως επ' αύτών. 'Ή δη θέλω , κύριε Πρόεδρε, νά διατυπώσω· συντόμως τάς άπόψεις μου καί έπί τής δευτέρας ένό- τητος τών άρθρων 73— 74.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κ . Στεφανίδης, έχει τον λόγον.Μ . Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Δ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, ώμίλησα προ όλίγου καί έξίφρασα άπόψεις τής Ε Κ .Ν Δ . διά τό θέμα τής απαρτίας. ’Ή δ η  συνεχιζομένης τής συζητήσεως έπί τών άρθρων 73— 77 περί νομοθετικής λειτουργίας, δικαιούμαι ώς είπον νά διατυπώσω τάς άπόψεις μου, διότι πρόκειται περί αυτοτελούς ένότητος άρθρων τού σχεδίου. Θ ά ε?μαι όμως σύντομος και θά κάμω τέσσαρας βασικά; παρατηρήσεις, διότι διά τήν ενότητα αυτήν έχει έκφράσει τάς άπόψεις του ό άγαπητός μου συνάδελφος καί Ειδικός Εισηγητής τής μειοψηφίας Κ α θ ηγητής κ. Π απαπολίτης, τάς όποιας καί αποδέχομαι κατ’ αρχήν. Πρώτον, έπί τού άρθρου 74 παρ. 1 θεωρώ όρθάς τάς παρατηρήσεις τών συναδέλφων τής ’Αντιπολιτεύσεως, νά μ.ή γίνεται παραπομπή τών σχεδίων καί προτάσεων νόμων εις τό Συμβούλιο ν τής Επικράτειας, άλλά μόνον εις τήν Νομοπαρασκευαστικήν ’Επιτροπήν, διότι το Συμβούλιο-) Επικράτειας είναι ¡δεί α- ρυμένον μέ τεράστιον φόρτον έργασίας καί θά παρατηρήται μεγίστη καθυστέρησις. Δεύτερον, έπί τού άρθρου 74 παράγραφος 2, πρέπει τά σχέδια νόμων καί αί προτάσεις νόμων νά είσάγωνται πρός συζήτησιν εις τήν Βουλήν, ούχί προ τής παρόδου 5 τουλάχιστον ημερών άπό τής συντάξεως τής έκθέ- σεως τής Κοινοβουλευτικής ’Επιτροπής, ίνα ώς όρθώς παρε- τήρησεν ό αξιότιμος συνάδελφος κ. Ή λιου, παρέχεται ή δυ- νατότης καί ή στοιχειώδης χρονική άνεσις μελέτης τών νομοθετημάτων καί προσεκτικής καί εμπεριστατωμένης έπεξερ- γασίας των. Τρίτον, έπί τής παραγρ. 3 τού άρθρου 74 πρέπει νά άπαγορευθή ή μετά τήν εναρξιν τής συζητήσεως εις τήν Βουλήν υποβολή καί μάλιστα ώς έγένετο εις τό παρελθόν πολυαρίθμων τροπολογιών Βουλευτών καί όχι μετά τήν σύνταξιν τής έκθέσεως τής οικείας Κοινοβουλευτικής ’Ε π ιτροπής, διότι είναι αδύνατον προ τής συνεδριάσεως αυτής καί τής συντάξεως τής έκθέσεώς της νά γνωριζη ό μή μετέχων αύτής Βουλευτής, έάν καί τινα νομοσχέδια συνεζητήθησαν καί. πώς ένεκρίθησαν εις αυτήν ώστε μετά έπισταμένην μελέτην νά έχη τήν δυνατότητα μέχρι τής ένάρξεως συζητήσεως εις τήν Βουλήν νά ύποβάλλη τοιαύτας. Κ α ί τέταρτον, εις τό άρ- θρον 76. όπως καί εις πολλά άλλα άρθρα, τού κυβερνητικού σχεδίου, ούχί όρθώς τίθεται συστηματικούς τό άριθμητικόν έλάχιστον όσιον τού 1/3 τού συνόλου, δηλαδή 100 Βουλευτών. διά τήν υποβολήν αιτήσεων διά διάφορα κρίσιμα θέματα. Α λ λ ά  μέ τό όριον αύτό που ή Κυβέρνησις θέτει εις τό»
ipwr··)1"1 1 'i'w "



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ,33σχέδιό·/ της. έν οψει μάλιστα τής σημερινής συνδέσεως τής Βουλής καί τής δυνάμεως τών κομμάτων, όπου ολόκληρος ή Άντιπολίτευσις δέν διαδέτει 100 Βουλευτάς, άπον.λειεται παντελώς αυτή από κάδε δυνατότητα υποβολής αίτήσεως ώς εν προκειμένω συζητήσεως δίς εις δύο διαφόρους συνεδριάσεις τών νομοσχεδίων. Ή  Κυβέρνησή οφείλει νά περιορίση το ορ'.ον αύτό εις τό 1/0 άλλω ς τό 1/4, δ'.ότε δεν πρέπει νά άποκλεί- ση τό ενδεχόμενον γεγονός πού καδ’ ημάς εις προσεχείς εκλο- γάς είναι βέβαιον, οτι καί αυτή δά γινη Αντιπολίτευσις, και τό ίδιον Σύνταγμα ασφαλώς δά ίσχύη, καί δεν δα δυναται τότε νά άσκηση «ορισμένα δικαιώματα, πού διά τών δεσπιζο- μένων διατάσεων τού σχεδίου της. άποστερεί την σημερινήν Άντιπολίτευσιν τής δυνατότητος νά τά άσκηση.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κύριος Φράγκος. έχει τον λόγον.Δ . Φ Ρ Α Γ Ιν Ο Σ . Θ ά ομιλήσω, κύριε Πρόεδρε, επί τής παραγρ. 4 τού άρθρου 76, ή όποια, οπωσδήποτε έδέχδη αντιδράσεις «τό την πλευράν τής άντιπολιτεύσεως. Βεβαίως, ή έπι τούτου παρατήρησις τού άξιοτίμου Προέδρου τής Ε - .Δ Α . κυρίου "Ηλιου καί εμέ. τουλάχιστον, με ένέβαλε σε κάποια σκέψη καί την βλέπω αρκετά θεμελιωμένη, πλήν όμως, δά  ήδελα πολύ νά δυμηδούμε τήν περίοδο, κατά τήν όποια'/ ή Κυβέρνη- σις ένομοδετούσε διά τού τρόπου τών άποφάσεων τού Γπουρ- γικοΰ Συμβουλίου·. Ένδυμείσδε τι εγένετο. Μ ε αποφάσεις τού Υπουργικού Συμβουλίου, εγένοντο εις τήν πραγματικότητα Νόμοι, μετά βεβαίως, τήν ‘εκ τών ύστερων; εγ/πισιν τής Βουλής. Έσκεφδην. ότι πραγματικά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, κατά τάς όποιας, πρέπει αύ-3ήμερόν, εάν ύπάρχη τό κατεπείγον, τό όποιον ή Κυβέρνησις με τήν πολιτικήν τους βύδύνη, είναι σε. δέσιν νά τό εκτίμηση. νά γίνονται νόμο* τού Κράτους, ψηφιζόμενοι αύδημερόν. Σκεφ-δεί- τε, φερ" είπείν, εάν ύπάρξη δέμα ύποτ-μήσεως τής δραχμής.

συνην.Η . Η Λ Ι Ο Γ . Κύριε Πρόεδρε, 3ι* αύτό τό περιμάχητον έδά- φιον 4 τού άρδρου 76 τό «εντός 10 λεπτών κλπ.» εάν ύπάρχη τέτοια περίπτωσίς έςαιρετικώς κατεπείγοντος καί πού δεν -3ά έπρεπε νά χασομερίσουμε, υπάρχει τό άρδρο 44 τού Σχεδίου, πού προβλέπει «τό δίκαιο τής ανάγκης», δηλαδή, όταν ύπάρχη απόλυτος ανάγκη, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας νομθ'3ετεΐ μόνος του καί κατόπιν εισέρχεται εις τήν Βουλήν, διά νά έγκριδή ή νά μή έγκριδή. Αύτό, όπως είναι μέσα εις τό Σύνταγμα; δεν τό δεχόμεδα, έχομεν τροπολογίαν, άλλά δεν ήμπορει νά άρκεσδή κανείς, ότι υπάρχει αύτό τό δίκαιον τής ανάγκης σε μιά περίπτωσιν, είτε όπως έλέχδη μεταβολής τής α ξίας τού νομίσματος, είτε μιας μεγάλης δεομην ί ας."Ωστε δεν δά ύπάρχη κανένα κενόν. Δεν ήμπορει νά προ- βληδή ανάγκη νά μπή στή Βουλή ένα Νομοσχέδιου καί νά συζητη-δή εντός 56 λεπτών.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Δεν δά κάμη ή Κυβέρνησις πάντοτε τήν εφαρμογήν αύτής τής διατάςεως μετά φειδούς;Ο κ. Π απαπολίτης. έχει τον λόγον.Ν . Π Α Π Α Π Ο Λ Ι Τ Η Σ .  Εγώ έπιμένω, κύριε Πρόεδρε, επί τών τροπολογιών, άλλά δά ήδελα, διά νά καταλήςωμεν εις μίαν συμφωνίαν, νά είπω τά ε ξ ή ς :Ε ις  τό άρδρον 76, παρ. 2 άντί τού 1/3, νά γινη τού 1/6. Δεν κάνομεν Σύνταγμα, τό όποιον νά είναι, ούτε μέ τάς απόψεις τής πλειοψηφίας τής σημερινής, ούτε μέ τάς άπόψεις τής μειοψηφίας. ‘Επίσης εις τήν παρ. 4 τού ίδιου άρδρου, εκεί πού προβλέπεται, «άνά εις εκπρόσωπος τών εν τή Βουλή· κομμάτων», νά τό βάλωμεν, τούλάχιστον «τρεις εκπροσώπους τών κομμάτων». ’Έ τσι άφού δά είναι περιορισμένος ό χρόνος όμιλιας. δά  μπορή. κατ' αύτόν τόν τρόπον, νά μιλήσουν πε-Μπορούμ- νά συζητούμε επί ημέρας όλοι οί βουλευται ένα ^-ρισσότεροι Βουλευταί άπό κάδε κόανα. Ά κ όιιη . εις τήν παυ,  τέτοιο δέμ α ; Αύτό δά πρέπει αύδημερόν καί έάν μπορούσε j  5, εκεί πού λέγει οτι. «ή Κυβέρνησις δύναται νά ζητήση» ναοπωσδήποτε, οτι δεν δάκαι σε ο/ρες να γίνεται. _.υμφωνω. πρέπει νά δέσωμεν δριον 10 λεπτών δι’ Αρχηγούς κομμάτων, Πρωδυπουργόν καί τόν αρμόδιον 'Υπουργόν. Δ ι’ αύτό ή παρ. 4 τ:ύ άρδρου 76, προτείνω νά τροποποιηδή, ώς προς μόνην τήν τελευταία·/ περίοδον αύτής, δηλαδή, οτι «ή συζήτησις δα  τερματίζεται εις μία·/ συνείδριασιν ή εντός τής αύτής ημέρας».Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κύριος Μ ιχα ή λ, έχει τόν λόγον:Λ . Μ Ι Χ Α Η Λ .

πούμ? «η τό 1/10 τών Βουλευτών», διά νά μή στραγγαλίσομε·.·, επί τέλους, τά δικαιώματα τής Βουλής, επί τόσον σοβαρών δεμάτων. Κ α ί αύτό τό «κατεπείγον», τό όποιον ύπάρ- χει εις τήν παράγρ. 4. πρέπει νά γνωρίζωμεν. οτι δά γινη μεγάλη κατάχρησις. Κ αί δι’ άσήμαντα δέματα, κάδε Υπουργός, δά  χαρακτηρίζη κάδε νομοσχέδια/, πού δά δέλη νά φέ- ρη. ώς κατεπείγον. καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον δά στραγγαλίζονται τά δικαιώματα τής Βουλής.1 Χ Α Η Λ . Ε ις  τήν παραγρ. 1 τού άρδρου 74, νά ·αή Α Ε Ϊ Κ Η Ν Γ Θ ά  πρέπει, κύριε Πρόεδρε, διά νάύπάρχη ούτε δυνητική παραπομπή προς επεξεργασίαν τών Ν ο- χαρακτηρίζεται ένα Νομοσχέδιο·/, ώς κατεπείγον, νά έχη προ- μοσχεδίων εις τα Συμβούλιο·/ τής Επικρά τεια ς. Διότι, ενώάπό τήν μία μεριά επιδιώκομε'/ ταχεία/ ψήφισιν νόμων, άπό τήν άλλη μεριά δέτομεν μία/ διάταξιν, ή όποια φδάνει εις το άντίδετον αποτέλεσμα. Ώ ς  προς τήν διάταξιν τού άρδρου 76, παραγρ. 4, νομίζω, οτι αναγραφή χρονικού ορίου, είναι απαράδεκτος. Κ α ί μάλιστα, όταν αφορά τόν Πρόιεδρο τής Κυβερνήσεως, ή τόν αρμόδιον Υπουργόν ή τούς ’Αρχηγούς τών κομμάτων. "Οταν λέμε κατεπείγον Νομοσχέδιο·/·, σημαίνει Νομοσχέδιο·/ μέ σοβαρόν αντικείμενο'/. Κ α ί όταν τό αντικείμενου είναι σοβαρόν, τουλάχιστον, δυσιάζομεν εις τό κατεπείγον τόν άριδμόν τών ομιλητών. Ά ς  μή δυσιάσωμεν καί τόν χρόνον κατά τό όποιον δά ομιλήσουν.Συνεπώς, νομίζω, ότι δεν πρέπει καν νά τεδή διάταξις. Έ ά ν, παρά ταύτα, τεδή διά τα ξις, συμφωνώ μέ τήν γνώμην τού κυρίου Ή λιου. *Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κύριος Δερβέναγας, έχει τόν λόγον.Α . Δ Ε Ρ Β Ε Ν Α Γ Α Σ . Ε ις  τήν διάταξιν τού άρδρου 74, παροτγρ. 3 καί δή εις τήν διάταξιν καδ’ ήν «ομοίως δεν είσάγονται» νά προστεδή «άνευ συγκαταδέσεως τής Κ.υοερνή- σεως». "Οσον αφορά δέ τό άρδρον 76, παραγρ. 4 αν δέν σπα- λειφδή τό τελευταίο·/ έδάφιον, .δηλαδή «ούδενός τών ανωτέρω ή ομιλία δύναται νά όπερβή τά δέκα πρώτα λεπτά τής ώρας», νά γίνη δεκτόν ότι, «ή ομιλία δέν δύναται νά ύπερβη τά 26 λεπτά».Έ ν σχεσει μέ τό κατεπείγον, είπον, οτι είναι νομική έννοια, έν τή έννοια ότι, τό κατεπείγον έχει απασχολήσει τήν δικαιο-

α
. . .. _ _ Ρ°*ύπάρξη συνεννόησις μεταξύ τών 'Αρχηγών τών Κομμάτων.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Κύριε Παπαπολίτη, έχετε ύπ’ οψιν σας, οτι ολα αύτά, άφορούν τήν αρμοδιότητα τής ολομέλειας. 'Ε κείνων, δηλαδή τών νόμων, πού άναφέρωνται εις τό άρδρον72.Ν . Π Α Π Α Π Ο Λ Ι Τ Η Σ .  Τό γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε. Ά λ λ ά  καί εις τήν ολομέλειαν, εάν δέν ομιλήσουν 12 βουλευταί καί επί ενός Νομοσχεδίου τό όποιον δεωρείται ώς κασε- πείγον καί σπουδαίου, τότε τι δικαιώματα έχει ή Βουλή;Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Έ χ ετε διατυπώσει τροπολογίαν, όπως τό λέτε τώρα; Διότι δέν ·3ά ψηφήσωμεν τώρα, δ ά  δούμε καί τις τροπολογίες αύριο·/. Κάμετε τροπολογίαν έάν δέλετε.Ν . Π Α Π Α Π Ο Λ Ι Τ Η Σ .  Εγώ είχα προτείνει τήν κατάρ- γησιν.I . Σ Κ Ο Γ Λ Α Ρ Ι Κ Η Σ .  ’Επανέρχομαι, κύριε Πρόεδρε, καί προτείνω, οτι ένα Νομοσχέδιου, χαρακτηριζόμενο·/· ύπό τής Κυ- βερνήσεως. ώς κατεπείγον, είσάγεται προς ψήφισιν. άφού έχει προηγηδή συνεννόησις μέ τούς ’Αρχηγούς τών Κομμάτων.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Έ άν δέλετε. κάμετε τροπολογίαν, διότι δέν τό ψηφίζομε·/ σήμερα.I .  Σ Κ Ο Γ Λ Α Ρ Ι Κ Π Σ .  Η μ ε ίς  δέν τό δεχόμεδα καδόλου αύτό.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κ . Φικιώρης, έχει τόν λόγον.I. Φ Ι Κ Ι Ω Ρ Π Σ . Κύριε Πρόεδρε, άναφερόμενος εις τό άρδρον 6 7 , έπιδυμώ νά διατυπώσω τήν άποψιν ότι ή μή δέσις δέματος απαρτίας κατά τήν συζήτησιν, ώς τό άρδρον 67 τού



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ34Σχεδίου —p&6/.Ξ—s:, άρχή ή όχοία ασφαλώς έκφράζεται εις t í  περισσότερα Συντάγματα, άνταχοκρίνεται και προς το έλ- ζιζόμενον, ότι το έχίχεδο τής Βουλής είναι τέτοιο, ώστε và μ.ή είναι αναγκαία διάταξις έχιτακτική, ώς χρός την ύχο- χρεωτικήν παρουσίαν των Βουλευτών. Κ α ι νομίζω, ότι και 
τ,ιιΐ;  έλχίζομεν εις την διατήρησιν αύτοϋ τοϋ έχιχέδου. δτε, ακριβώς. χαρέλκει τέτοιας μορφής έξαναγκασμος τής χαρα- στάσεως των Βουλευτών κατά την συζήτησιν καί ορ-δώς το -‘/ένα τής άχαρτίας τίθεται μόνον, ώς χρός την άχόφασιν. Ό σον αφορά τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 73 χαρ. 1 και οτυγ- κεκριμένως τήν χρότασιν τοϋ κυρίου Π αχαχολίτη. διά τήν προσθήκην εις τήν λ έξιν  «Βουλήν» καί τοΰ «Λαού», ύχοστη- ρίζω ότι χερισσοτέραν σημασίαν έχει νά δημιουργήσωμεν χα- ράοοσιν Συνταγματικήν καί όλιγώτερον χληθήν διατάξεων συνταγματικών. ανεφάρμοστων ώς θά άχοδειχθή εις το μέλ- 7.0V. 'II  διάταξις αύτή χερί νόμων χροτεινομένων ύχό τοΰ Λ α οί, λαμβανομένης ύχ" οψιν τής ιδιαζούσης νοοτροχίας τών Ε λλήνω ν θ ά  είναι διάταξις,, ή όχοία ούδέχοτε θά τύχη έφαρ- ο-ογήςίΕ ις  το θέμα τοϋ Συμβουλίου τής Έ χικρατείας ύχο στηρίζω δτι, ασφαλώς θά πρέπει νά διαγραφή ή , παραπομπή εις αυτό, λόγω τοΰ φόρτου τής εργασίας, ό οποίος είναι γνωστός διά το άνώτατον Δικαστήριον.Έ χ ! χλέον, συμχληρών τόν κύριον Άλαβάνον, θέτω ύχ’ οψιν, δτι έ'χει ήδη' κατατεθή τροπολογία, υποστηρίζω δέ καί τήν τροπολογίαν αύτήν καί έγώ ό ίδιος χροσωχικώς. ώς εί- σηγητής έχί τών φορολογικών διατάξεων, δημιουργίας Φορολογικού Ακυρωτικού. Ή  τελευταία χαρατήρησίς μου. ά-υαφόρετα ; εις τήν χαράγραφον 4 τοΰ άρθρου 76 καί συμφωνώ απολύτως δτι είναι χ ρ ά ξις  χολιτικής ευθύνης. ό χαρακτηρισμός ενός νομοσχεδίου, ώς κ-ατεπείγοντος. Π έραν αυτού, όμως, είναι άδιανύτητον, χράγματι, νά τίθενται αυτά τα στενά χρονικά δρια καί οπωσδήποτε τάσσομαι ύχέρ τής διαγραφής τής χαραγράφου αυτής.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κύριος Νικολόχουλος έ'χει τον λόγον.Π .  Ν Ι Κ Ο Λ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ . Έ χ ί τής χαραγράφου I τού άρ- θρου 73 : ή χροτεινσμένη προσθήκη τών λέξεω ν «καί τοϋ* Λαού», θά είναι ένας πλεονασμός, χωρίς καί ουσιαστικήν, ώς χροελέχθη. σημασίαν. Πλεονασμός δέ. διότι δταν λόμε. δτι ή Βουλή νομοθετεί, λέμε. έν ταύτώ. δτι ό Λαός νομοθετεί. Διότι ή Βουλή είναι τό σύνολον τών έκ.χροσώχων τοΰ λαού, όλων, μάλιστα, τών τάσεων. Συνεχώς, έχ' αύτοϋ. ή χρότασίς μου, είναι νά μείνη, ώς έχει, ή χαράγραφος I τοϋ άρθρου 73, άνευ προσθήκης τών λέξεων «καί τοϋ Λαού».Έ χ ί τού άρθρου 7 3 : χαράγραφος 3 : Ώ ς  έ'χει, βεβαίως, ή χαράγρ. 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ, δημιουργεί μίαν άχοξένωσιν τής Βουλής, άχό τού νά έ’χη γνώμην έχί δεμάτων, τά όχοία δέν είναι δευτερεύοντα. Άναφέρομαι ιδίως εις τό δεύτερον σκέλος τής χαραγρ. 3 τοϋ άρθρου 73. Είναι ουσιώδη τά θ έματα αυτά καί ή Βουλή, χρέχει νά έχη γνώμην κ.αϊ λόγον καί πρωτοβουλίαν, αν χρειασθή, έχί τών θεμάτων αυτών. Έ ξ  άλλου, δμως, έ'χομεν καί τό γεγονός, δτι ή Κυβέρνησις, έχει τήν ευθύνην καί ένα πρόγραμμα χρός εφαρμογήν. Δια- τυχώνω τήν άχοψιν. εις τάς χεριχτώσεις τής ¡δ' χεριόδου τής χαραγράφου 3 τοϋ άρθρου 73, νά δύναται νά γίνεται χρότασίς νόμου, άλλά ύχό ενός ηΰξημένου αριθμού Βουλευτών καί προτείνω τό χοσοστόν αύτό εις τό 1/5 τοϋ όλου αριθμού τών βουλευτών.Έχί τοΰ άρθρου 74, χαράγραφος 3 : Έμφατικώτατα χροσ- τίθεμαι εις τήν διατυχωθείσαν καί άναλυθείσαν αρκετά άχο- ψιν ύχό τοϋ άξιοτίμου κ. Ή λιοϋ καί λέγω, δτι ή διατύχωσις, θά χρέχει νά γίνη έτσι. ώστε, χράγματι. άχό τήν στιγμή χού θά άρχίση συζήτησις έχί ένός νομοσχεδίου, νά μή δύναται χλέον νά ΰχάρξη χρότασίς τροπολογίας. Δηλαδή, δτι γίνει εις τις φάσεις τις χροηγούμενες τής διαδικασίας.. Ένώχιον τής ολομέλειας καί ένώχιον τών τμημάτων, τροπολογία! θά είναι έχιτρεχταί καί θά συζητοϋνται έφ" δσον ΰχοβληθοϋν μέχρι τής ένάρξεως τής συζητήσεως τοϋ νομοσχεδίου, είτε ένώχιον τής 'Ολομέλειας, είτε ένώχιον τών τμημάτων.Έχί τοϋ άρθρου 76 χαρ. 4: Τό ΙΟλεχτον θά xpóxít νά άχαλειφθή. Θ ά έλεγα, δτι καί τό ήμίωρον ακόμη; σάν θέμα

άρχής καί τοχοθετήσεως. Δέν νομίζω, ότι θά  έχρεχε νά έχουν θέσιν εις διατάξεις Συντάγματος. Αποτελούν ένα ζε- ριορισμόν εις τήν έλευθερίαν καί τήν άνεσιν, ή όχοία χρέχει νά ύχάρχη. διά νά αναπτυχθούν καί νά ύχοττηριχθοϋν αί απόψεις έχί συζητουμένων θεμάτων εις τήν Βουλήν. 'Ο  μόνος χεριορισμός, ό έχοίος δύναται νά γίνη. είναι νά χερατοϋται ή συζήτησις. έντός μ,ιάς συνεδριάσεως. Κ α ί, χεραιτέρω, νά μή ΰ-άρχη, οΰτε χεριορισμός Βουλευτών, οΰτε δριον χρόνου.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Ό  κύριος Χρυσανθόχουλος έχει τον Λόγον.Κ . Χ Ρ Γ Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .  Θεωρών, δτι έξηντλήθη ή συζήτησις, άφ’ε.ένός έχί δσον έξετέθησαν καί άφ’ έτέρου αί ϋχοβληθείσαι προτάσεις, δέν έγιναν έχαρκώς άντιληχταί. ώστε νά δούμε μέ χιά έ ξ  αύτών θά συνταχθώμεν ή όχι, έχω μόνον νά κάμω μίαν ουσιαστικήν ζαρατήρησιν,, έχί τής άπαι- τουμένης χλειοψηφίας, μάλλον τής ζροβλεπομένης ζλειοψη- φίας, διά τήν λ̂ ήψιν άχοφάσεως έχί ύφισταμέης διαφοράς, μεταξύ ολομέλειας καί τμημάτων. Ε ις  μέν τήν ολομέλειαν τό τέταρτον έχει ένα σημαντικόν αριθμόν τών 75 βουλευτών, ένώ εις τήν ζερίπτωσιν χού ή Βουλή διαιρεθή εις 3 τμήματα, ό άχαιτούμενος διά τήν χλειοψηφίαν αριθμός, θά είναι μόνον 25 βουλευταί. Θεωρώ δτι ό άριθμός τών 25 μόνον 6οιυ- λευτών, νά άχοφασίζουν διά τήν θέσχισιν ένός νόμου, εάν φθά- σωμεν εις τά τμήματα, θά είναι ΰχερβαλόντος μικρός καί δέν θά χρέχει νά μάς διαφύγη καί νά φύγη χωρίς νά τό χαρα- κτηρίσωμεν. Δικαιώνω καί χάλιν τόν κ. Ή λιοϋ, δτι χρέχει έδώ νά κουβεντιάζουμεν καί νά χροσέχωμεν, διότι άλλοιώς ύχάρχει κίνδυνος νά μάς πούνε. δτι δέν ξέρομεν τι κάνομεν. Καταλήγαμεν και κάτω άχό τό 1/10 τών βουλευτών νά άχοφασίζουν διά τό χεριεχόμενον ένός νόμου. Αύτήν τήν ζαρατή- ρησιν είχα νά κάμω, ώς ουσιαστικήν.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ . Έ ξη ν τ λ ή θ η  ό χίναξ τών ομιλητών. Ά ν  μοϋ έχιτρέχεται ώς Πρόεδρος τής Έ χιτροχής, νά είχω καί έγώ δύο λ έ ξ ε ις :Ώ ς  χρός τό θέμα τής συμμετοχής τοϋ λαού εις τό νομοθετικόν έργον πού έχρότεινε ό κ . Π α χα χολίτης, νομίζω, δτι έχει θέσιν εις τάς διατάξεις «χερί δημοψηφίσματος», δχου ύχάρχει ή άμεσος άντιχροσώχευσις τοϋ λαού. "Οσον αφορά εις τάς τροχολογίας, τάς όρθάς παρατηρήσεις, τάς όχοίας συμμερίζομαι, τοϋ κ . Ή λιοϋ , νομίζω, δτι χρώτον, άφ’ ής θά αρχίση ή συζήτησις. είτε εις τήν Βουλήν, είτε εις τά τμήματα, χρέχει νά χαύση αύτή ή βιομηχανία τών τροχολογιών τήν όχοίαν ημείς οι χαλαιότεροι ύφιστάμεθα καί συνήθως αί τροχολογίαι αύται δέν ήσαν σημαντικαί, άλλά έχέβλεχαν εις τήν έξυχηρέτησιν χροσωχικών καί μόνον ζητημάτων καί αί τροχολογίαι αύται έφερναν σέ αμηχανία καί τόν 'Τχουργόν, ό όχοίος έχιέζετο ύχό τής χλειοψηφίας νά τάς δεχθή. διότι γ ινόταν κάχοια διαχραγμάτευσις καί μεταξύ τών βουλευτών νά δεχθή τάς τροπολογίας, άνεβάλετο ή ψήφισις τοϋ νομοσχεδίου, τάς έχαιρνε ό 'Υπουργός τάς τροχολογίας εις τό Ύ - χουργείον διά νά τάς έξητάση, τήν άλλην ημέραν ένεφανίζετο καί έλεγεν κάμνω έκείνας καί έκείνας δεκτάς, χολλάκις ήσαν τόσαι χολλαί αί τροχολογίαι, χού ένώ άνηγγέλοντο, δτι έγέ- νοντο δεκταί, εις τό σχέδιον τό τελικόν, χού έστέλετο χρός ψήφισιν εις τήν Βουλήν, δέν ύχήρχον. Μετά τήν έναρξιν τής συζητήσεως, είτε εις τά τμήματα, είτε εις τήν 'Ολομέλειαν, δέν χρέχει νά ύχάρχουν τροχολογίαι.Δεύτερον, νομίζω καί έγώ, δτι μετά τήν έχεξεργασίαν τοϋ νομοσχεδίου ύχό τών αρμοδίων Κοινοβουλευτικών ’Επιτροπών, έγώ αϋριον θά είσηγηθώ νά ύχάρχουν Κοινοβουλευτικά! Έ πι- τροχαί καί εις τά τμήματα καί εις τό τμήμα τών διακ.οχών. θά χρέχει νά ύχάρχη ένα μικρότατον χρονικόν χεριθώριον 24 ή 48 ώρών, χού θά μεσολαβή άφ’ ής ψηφισθή τό νομοσχέδιον ύχό τών Κοινοβουλευτικών ’Επιτροπών, μέχρις δτου νά είσα- χθή εις τήν 'Ολομέλειαν ή τά τμήματα.Μ ή λησμονοϋμεν, δμως, δτι εις τά πράγματα έγένετο τό αύτό καί μάλιστα περνούσαν πολλές ήμέρες, άφ’ ής περνούσε τό σχέδιον νόμου άχό τήν Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν, έως δτου νά ψηφισθή, διότι άνεγράφοντο, όπως, θά έθυμείσθε, εις
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νήν ήμερησία διάταξιν δέκα /.αι δέκα πέντε καί είκοσι νομοσχέδια, έκρατούντο προς συζήτησιν ένα η δύο και διά τά αλ- λα παρήρχοντο έβδομάδες διά νά έλΆουν προς συζήτησιν. Συνεπώς ό χρόνος προς υποβολήν τροπολογιών Αά είναι επαρκής, άλλα εγώ, νομίζω, ότι Αά πρέπει νά τεΑή μία μικρά προΑεσμία, μεταξύ τής ψηφίσεως τού νομοσχεδίου υπό των Κοινοβουλευτικών ’Επιτροπών, και τής εισαγωγής τούτου εις τήν Ό λομέλειαν^
' Ό σον άφορά εις τάς παραγράφους 4 και 5. διά τάς όποιας μετά άγανακτήσεως είπεν ό κ . Ή λιου , ότι δεν πρέπει νά τεΆοϋν αί διατάξεις αί περιοριστικά! τού κατεπείγοντος καί οτι δεν υπάρχουν εις καμμίαν άλλην χώραν, βεβαίως, ώς είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι τέλεια καί πρέπει νά γίνη κάποια καλλυτέρα έπεξεραγσία αύτών ΎπενΑυμίζω, όμως οτι, καί εις τήν ’Α γγλίαν καί εις τήν Γα λλία ν, είδικώτερον εις τήν Μ . Βρεταννίαν. ή Κυβέρνησις. προκειμένου περί έπειγού- σης ¡ρύσεως διαδικασίας, κατεισάγει εις τήν Βουλήν διά τής πλειοψΥ^Ττς—ττθήίασιν. περί τής οποίας λαμβάνεται άπόφα- σις ποίτοόά-ύορίζεται ή ημερομηνία καί η διάρκεια έκ τών~προ- 
•ztpsñ των συζητήσεων. Έαν εντός τών τεΑέντων ορίων δένέχει ψηφισΑη το νομοσχέδιον, τότε αί μή ψηφισΑενσαι διατά-

ξ ε ις  είσάγονται άνευ συύητήσεως . Είναι, συνεπώς, αί διατά-/ ςε ις  περί κατεπείγοντος αί ιδικαί μας περισσότερον έλαστι- καί. άπό Ο -Γ, κ.Ιναε—άι ,-ίά^/ηρ'ΐχ^η δ1 :άτΓ,φ..·ντ?ι·ιφ τής πλοίο "ψηφιας, ή συζήτησις περαιωΑεϊσα καί νά ψηφιστούν, αί μή ψη / φισΑεϊσαι διατάξεις εις τήν 'Ολομέλιαν, άνευ συζητήιεως Τοΰτ’ αύτύ συμβαίνει καί εις τήν Γα λλία ν, έκτος έάν ύπάρ ξη  έναντίωσις. Δέν βλέπω διά ποιον λόγον νά δημιουργοΰ- ,εν έντύπωσιν ότι. διά τού σχεδίου αυτού, στραγγαλίζομεν τά ιιώματα τής Βουλής λόγω τού κατεπείγοντος. Πιστεύω δε ότι οίαδήποτε Κυβέρνησις μετά μεγάλης φειδούς Αά κάνη :ήσιν αυτού τού κατείγοντος, ώστε νά έπακολουΑ ήσουν αί δια-_ ;εις αύταί τού περιορισμού τών συζηΜ ε αύτάς τάς σκέψεις τελειώνω, νομίζω δε ότι ή συζήτη- σις ΰπερεξηντλήάη, νά κηρυχΑή ή συζήτησις περαιωμένη, νά άναβληΑή ή ψήφισες τών άρΑρων διά με-ύαύριον Παρασκευήν, διά νά έ'χωμεν ύπ’ όψιν μας καί τάς τροπολογίας. Αύριον δέ Αά έ'χωμεν συζήτησιν, ώς διετυπώΑη εις τήν ήμερησίαν διά- τα ξιν, τήν είσήγησιν τών σχετικών ένοτήτων 6 καί 8.Μ εΑ ’ ό, περί ώραν 1.45' μ.μ. συναινέσει τής Επιτροπής λύεται ή συνεδρίασις δι’ αυριον καί ώραν 9 .30' π.μ.
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ ΙΣ  2

23 Ίανουαρίου 1975

Έ ν  Ά Α ή ν α ις  καί έν τώ Βουλευτηρίω σήμερον τήν 23 Ί α νουαρίου 1975 καί ώραν 9 ,4 5 ' συνήλΑεν ή έπί τής Ά » α - Αεωρήσεως τού Συντάγματος Α ' Υποεπιτροπή ύπό τήν Π ροεδρία·  ̂ τού κ . Ά Α . Ταλιαδούρου.1) Είσήγησις επί τών άρΑρων 64. 6ο. 66, 68, 6 9 , 70, 71, 72 «περί Λειτουργίας τής Βουλής καί Λιαιρέσεως αύτής εις Τμήματα ύπό τού Είσηγητού πλειοψηφίας Α . Ταλιαδούρου καί τού Είσηγητού μειοψηφίας κ. Μ . Στεφάνιο η.ΔιαπιστωΑείσης άπαρτίας. ό Πρόεδρος τής Επιτροπής κηρύσσει τήν έ'ναρξιν τής Συνεδριάσεως.Κ . Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ .  ( ’Αντιπρόεδρος τής Υ π ο επιτροπής) : Πληροφορώ τούς κυρίους συναδέλφους ότ: έχουν κατατεΑή όλαι α! τροπολογίαι έπί τού σχεδίου Συντάγματος καί είναι εις τήν διάΑεσίν των. Αύτό μέ έπληροφόρη- σεν προ ολίγου ό Πρόεδρος κ. Τσάτσος.Εισερχόμενα εις τήν ήμερησίαν διάταξιν. Θέμα τής σημερινής ήαερησίας διατάάεως είναι συζήτησις έπί τών ενοτήτων 6 καί 8.'Ό  εισηγητής τής πλειοψηφίας κ. Ταλιαδούρος έχει τον λόγον.Α . Τ Α Λ Ι Α Δ Ο Υ Ρ Ο Σ . Κύριοι βουλευταί, εντός τού μικρού περιθωρίου χρόνου πού ώρίσΑη μέ τον ψηφισάέντα κανονισμόν τής'-Επιτροπής μας, έν1 συνδυασμώ καί μέ τά χρονικά όρια τά όποια έτέΑησαν, όρΑώς, ύπό τής γνωστής Συντακτικής Π ρά ξεοις τού ’Οκτωβρίου τού 1974 Αά προσπαθήσω νά κάμω σύντομον είσήγησιν επί τών δύο 'ενοτήτων διά τάς οποίας ώρίσΑην εισηγητής.Κ α ί πρώτον οφείλω νά τονίσω ότι ή πα-^άλειψις ή οποία έσημειώΑη κατά τάς συζητήσεις τής πρώτης καί δευτέρας ’Επιτροπής τού Συντάγματος τής Βουλής τού 1946——1950 δεν ύφίσταται σήμερον. Τότε διακεκριμένα μέλη τής ’Επιτροπής τού Συντάγματος άπέδωκαν τήν άρρυΑμίαν ή όποια παρε- τηρήΑη κατά τάς συζητήσεις έκείνας εις το γεγονός ότι, α! Κυβερνήσεις τών ετών 1946— 50 δεν έδωκαν εις τάς τότε Έπιτροπάς Σχέδιον Συντάγματος ίνα έπί τή βάσει αύτού διε- ξάγωνται α! συζητήσεις. Σήμερον ευτυχώς, δέν ύφίσταται τοιούτον τί, διότι ή Κυβέρνησις Κ . Καραμανλή, κατ’ επιταγήν τής; άνο>τέρω Συντακτικής Π ρ ά ξεω ς τού ’Οκτωβρίου 1974, κατέΑεσεν έμπροΑέσμως τό Σχέδιον Συντάγματος τής Έ λ λ ά -

δος καί κατά συνέπειαν σήμερον έχομεν κείμενον καί επάνω σ’ αύτό καί μέ βάσιν αύτό, Αά διεξαχΑούν αί συζητήσεις καί οί πάντες άντιλαμβάνονται ότι το έργον μας καθίσταται ευχερέστερου. Κ αί πέραν αύτού έχομεν κείμενον Συντάγματος μέ γνήσιας δημοκρατικός άρχάς. Ώ ς  έτόνισεν ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως. όμιλών εις τήν συνεδρίασιν τής Βουλής τήν 8η> τρέχοντος, εις τά χαρακτηριστικά τής δημοκρατίας είναι ό πολυκομματισμός, ή νομι,μότης τής άντιπολιτεύσεως, α! έλεύ- -Sopa: έκλογαί καί ή κατοχύρωσις τών ατομικών δικαιωμάτων καί έλευ-ύεριών.Εισέρχομαι άμέσως εις τήν είσήγησιν μου. Ώ ς  γνωστόν ώρίσΑην εισηγητής τής ένότητος τών άρΑρων 64. 65. 66. 68 καί 69 καί έν συνεχεία τών άρΑρων 70. 71, 72 τού σχεδίου Συντάγματος, περί όργανώσεως καί λειτουργίας τής Βουλή ς. Θ ά διαιρέσω τήν είσήγησιν μου εις δύο μέρη, θ ά  άνα- πτύξω πρώτον γενικώς, λόγω ύπάρξεως «άρχής» καί «εσωτερικής ένότητος», τάς διατάξεις τών σχετικών άρΑρων 70, 71 καί 72 περί ολομέλειας τής Βουλής καί ίδρύσεως τμημάτων αύτής προς άσκησιν τού Νομοθετικού, της έργου και μετά ταύτα, δεύτερον, Αά άναπτύξω είδικώτερον τάς διατάξ ε ις  έκάστου άρΑ-ρου άπό τού άριΑμού 64 έως 69 συμπεριλαμβανομένου συμφώνως πρός τήν γραμματικήν διατύπωσιν έκάστου άρΑρου έκ τών άνωτέρω.Ό μιλώ ν εις τήν ’Επιτροπήν μας κατά τάς πρώτας αύτής συνεδριάσεις, περί όργανώσεως καί λειτουργίας τής Βουλής, δέν άντέχω εις τον πειρασμόν νά μήν είπω έλάχιστα, φειδό- μενος τού χρόνου όστις τρέχει μέ προΑεσμίας συντομωτάτας. διά νά ύπενΑυμίσω τήν ’Εκκλησίαν τού Δήμου τών ’ Αρχαίων Προγόνω.' μας, Θά-ήτο παράλειψις νά μήν άναφέρω εις τήν κοιτίδα τής Δημοκρατίας, τήν χώραν μας, ότι προ χιλιάδων έτών, αί λαϊκαί συνελεύσεις, ή ’Εκκλησία τού Δήμου εις τάς έλευΑέρας πόλεις-—κράτη τής Α ρ χ α ία ς Ε λλά δ ο ς άποτελού- σαν τό άνώτατον όργανον άσκήσεως τής έξουσίας εις τήν Δημοκρατικήν Π ολιτεία ν. Ή  ’Εκκλησία τού Δήμου, ήτο ή άμεσος έκφρασις τής άρχαίας. Δημοκρατίας εν άντιΑέσει προς τήν σημερινήν έμμεσον άντιπροσώπευσιν τού Λαού. Δεν είναι τού παρόντος, φυσικά, νά άναπτύξω τά τής λειτουργίας τής ’Εκκλησίας τού Δήμου εις τάς άρχαίας πόλεις καί ιδία εις πάς Ά Α ή ν α ς μέ τήν Π νύκα , ούτε τήν λειτουργίαν τής ’Εκκλησίας τού Δήμου τής Σπάρτης, ή οποία ώνομάζετο ’Απέλλα καί εις τάς δωρικάς πόλεις Ά λ ια . Π άντω ς, εις τάς ’ΑΑήνας και


