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jpvc; Δικαιοσύνης νά άναγνώση ώς διετυπώθη το άρθρον.
Κυρ'.ε Αρχηγέ τής Ε.Κ.—Ν.Δ. θέλετε νά τεθούν εις ψη

φοφορίαν αϊ τροπολογίαι σας;
ΓΕΩΡ. ΜΑΥΡΟΣ ( ’Αρχηγός Ε .Κ — Ν .Δ .). Νά άκούσω 

-:ώ τα  τον κύριον Υπουργόν τής Δικαιοσύνης. -------
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κ. Υπουργός τής Δικαιοσύνης, έχει 

τον λόγον.
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης). Ή  πρώ

τη και ή δεύτερα παράγραφος παραμένουν ώς έχουν. Η παρ.
'παοαμένει ώς έχει μέχρι το «έν γένει όφελος προσώπου». 

„Κίνα: οαο>ς παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη ΰποβαλλο- 
ι ίνη ύπό' ’Αρχηγού Κόμματος ή ομάδας κατά τά έν τ^ παρα
γράφω 3 τού άρθρου 73 οριζόμενα, προκειμένου περί σχεδίων 
νόμου άναφερομένων» ώς έχει τό κείμενον έν συνεχεία «εις 
τήν όργάνωσιν των Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί τών ’Οργανι
σμών δημοσίου ενδιαφέροντος, εις τήν υπηρεσιακήν έν γένει 
κατάσταση» τών Δημοσίων υπαλλήλων, τών Στρατιωτικών 
καί τών ’Οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τών υπαλλή
λων ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ή άλλων νομι
κών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ώς καί Δημοσίων έν γένει 
επιχειρήσεων».

Ούτως έχει έν τελική διατυπώσει τό άρθρον 73.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Κύριε ’Αρχηγέ τήςΕ.Κ.—Ν.Δ., θέλετε 

ψηφοφορίαν -έπί τών τροπολογιών σας;
Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Δέν θέλω ψηφοφορίαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Γίνεται δεκτόν τό άρθρον 73;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. .Δεκτόν, δεκτόν.
Μεθ’ ο, έγένετο δεκτόν τό άρθρον 73 του σχεδίου Συν

τάγματος. ώς έτροποποιθη, έχον οΰτω:
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
"Αρθρον 73.

1. Τό δικαίωμα προτάσεως νόμων άνήκει εις τη ; Βουλήν 
καί τήν Κυβέρνηση».

2. Σχέδια νόμων, άναφερόμενα, οπωσδήποτε, εις τήν απο
νομήν συντάξεως καί τάς προϋποθέσεις ταύτης, ύποβάλ- 
ά.ονται μόνον ϋπό του Υπουργού Οικονομικών, μετά γνωμο
δότηση; τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου δέ περί συν
τάξεων βαρυνουσών τον προϋπολογισμόν οργανισμών τοπικής 
αύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δι
καίου, ύπο τοϋ αρμοδίου Υπουργού καί τού Υπουργού τών 
Οικονομικών. Τοιαύτα περί συντάξεων σχέδια νόμων πρέπει 
νά είναι ειδικά, μή έπιτρεπομένης, επί ποινή άκυρότητος, 
τής αναγραφής διατάξεων περί συντάξεων εις νόμους σκο- 
ποΰντας τήν ρύθμισιν άλλων -δεμάτων.

3. Ούδεμία πρότασις νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη 
είσάγεται πρός συζήτηση», έάν προέρχεται έκ τής Βουλής, 
έφ’ όσον συνεπάγεται εις βάρος του δημοσίου, τών οργανι
σμών τοπικής αύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, δαπάνας ή έλάττωσιν εσόδων ή τής περιου
σίας αύτών πρός μισθοδοσίαν ή σύνταξιν ή έν γένει όφελος 
προσώπου. Είναι όμως παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη 
υποβαλλομένη ύπό ’Αρχηγού κόμματος ή όμάδος κατά τά 
εν παραγράφω 3 τού άρθρου 74 οριζόμενα προκειμένου περί 
σχεδίων νόμων άναφερομένων εις τήν όργάνωσιν τών δημο
σίων υπηρεσιών καί τών οργανισμών δημοσίου ένδιαφέροντος, 
εις τήν υπηρεσιακήν έν γένει κατάστασιν τών δημοσίων υπάλ
ληλων, τών στρατιωτικών καί τών οργάνων τών σωμάτων 
ασφαλείας καί τών ύπαλλήλων οργανισμών τοπικής αύτο- 
διοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
ως καί δημοσίων έν γένει έπιχειρήσεων.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης). Θά παρε- 
καλουν τούς κυρίους συναδέλφους, καί τής Συμπολιτεύσεως

<  m · ________________________________

καί τής Άντιπολιτεύσεως, νά περιορίσουν τάς ομιλίας εις 
τό ΙΟλεπτον καί νά περιορισθή καί ό άριθμός τών ομιλη
τών. Όμιλοϋμεν έπί 3 1/2 ώρες δΓ ένα άρθρον, έπί τοΰ 
όποιου ούσιαστικά δέν είχαμε διαφωνίας.
-Π ΡΟ Ε ΔΡΟ Σ , "Αςθςιον 74, _________________________

Ό  κύριος Άλαβάνος έχει τον λόγον.
ΝΙΚ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, θά παρεκάλουν. νά 

προηγηθή ό κύριος Παπιαπολίτης, ώς ειδικός ομιλητής έπί 
τού άρθιρου 74. ι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κύριος Παπαπολίτης έχει τόν λόγον.
Ν. ΙΊΑΠΑΠΟ ΛΙΤΙΙΣ. Κύριε Πρόεδρε, ή παράγραφος 

1 τού άρθρου 74, όσο καί άν φαίνεται αθώα, οδηγεί πράγματι 
εις μίαν καταδυνάστευσιν τού δικαιώματος τής Άντιπολιτεό- 
σεως, διά τήν Νομοθετικήν λειτουργίαν. ’Αποτελεί αστυνόμου- . 
σιν, διότι πρ'άγματι συνιιστά ένα οργανον εις τό όποιον έάν πα- 
ραπεμφθή μία πρότασις νόμου θά  πάη εις τάς Καλένδας..

Τό άρθρον αυτό 'λέγει: «Π άν σχέδιον καί πρότασις νόμιου 
συνοδεύεται ύποχρεωτικώς ύπό αίτιολογικής έκθέσεως, προ δέ 
τής εισαγωγής αυτών ε ις  τήν Βουλήν, 'Ολομέλειαν ή Τμήμα
τα, ¡δένονται νά παραπομπών τα; πρός επεξεργασίαν εις ειδικήν 
νομοπαρασκευαστικήν Επιτροπήν, ώς είδ’ΐκώτερον νόμος θέλει 
ορίσει».

Έπί τού άρθρου 74, ή Ε.Κ.— Ν.Δ. προτείνει τά εξή ς : 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1η

Τό πρώτον έδάφιον τής πρώτης παραγράφου αντικαθίστα
ται ώ ς έξή ς :

«Π άν σχέδιον καί πάσα πρότασις νόμου συνοδεύεται ύπο
χρεωτικώς ύπό αίτιολογικής έκθέσεως, δύναται δέ νά δια- 
βιβάζετα. πρός νομοτεχνικήν εξέταση; ε ις τήν κατά τό άρ
θρο ν G5 παρ. 3 επιστημονικήν υπηρεσίαν τής Βουλής, ήτις 
υποβάλλει εντός τασσόμενης προθεσμίας σχετικήν έκθεση», 
ώς ειδικώτερον ό Κανονισμός τής Βουλής θέλει όρίσε:».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 2α
Ή  τρίτη παράγραφος διαγράφεται, άλλως ,άντικαθίστ,.- 

ται ώς έξή ς :
«Τροπολογία», βουλευτών έπί σχεδίων ν. »: προτάσεων νόμων 

υποβαλλόμενα: μετά τήν έναρξιν τής κατ’ άρθρου συζητή- 
σεως δέν είσάγονται πρός συζήτηση; άνευ τής συγκαταθέσεως 
τής Κυβερνήσεως, πλήν αν άναφέρωνται εις διατάξεις τρο- 
ποποιηθείσας ύπ’ αυτής».

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Ύ π . Δικαιοσύνης). Κύριε Παπαπο- 
λίτη, μού επιτρέπετε; ’’Έχετε ύπ’ όψει σας τήν τροπολογίαν 
πού έκαμα δεκτήν;

Ν. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. Δέν τήν είδα, κύριε Υπουργέ.
Δέν έχει διανεμηθή αυτή ή τροπολογία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έ χει διανεμηθή κύριε Παπαπολίτη.
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Ύ π . Δικαιοσύνης). Ή  τροπολο

γία έχει ώς έξή ς :
«Π άν σχέδιον και πάσα πρότασις νόμου συνοδεύεται όπο- 

χρεωτικώς ύπό αίτιολογικής έκθέσεως, προ δέ τής εισαγω
γής αυτού εις τήν Βουλήν, 'Ολομέλειαν ή Τμήματα δύναται νά 
πα,ραπέμπεται προς έπεξ εργασίαν εις τήν εν παραγράφω 5 
τού άρθρου 65 υπηρεσίαν, άπο τής συστάσεως αυτής».

’Επ’ ευκαιρία δέ θά σάς διαβάσω καί τάς έπομένας τροπο
λογίας ώστε νά συζητώμεν έπ αύτών τάς οποίας πράγματι 
έχομεν άποδ-εχθή: «Διαγράφεται το προστεθέν β' έδάφιον εις 
τήν παράγραφον 1 τού σχεδίου τής Επιτροπής τοΰ Συντάγμα
τος». ώς περιττόν.

"Εχομεν καί τήν παράγραφον 3 τού αυτού σχεδίου, ή όποια 
άντικαθίττατι διά τής άντιστοίχου παραγράφου τοΰ Κυβερνη
τικού σχεδίου, διατυπουμένης ώς «κολ&ύθως: «Τροπολογία. 
Βουλευτών έπί σχεδίων νόμων καί προτάσεων τής αρμοδιότη
τας τής 'Ολομέλειας ή των Τμημάτων τήσ Βουλής, δέν είσά-
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γονται προς συζητησιν εάν δέν ύποβληδοϋν μέχρι καί τής προ- 
v t fx íx f  τής ημέρας τής ένάρξεως τής συζητήσεως. εκτός εάν 
ε!ς την συζήτησιν αυτών συγκατατίδεται καί ή Κυβέρνησες».

Είναι άκριβώς αυτό, εις ο παρεπέμψα,μεν κατά την συζητηι- 
σ:ν τού προηγουμένου1 άρδιρου.

Ή  παράγραφος 6 τον αυτού σχεδίου τής 'Ολομέλειας τής 
’Επιτροπής διαγράφεται. Βάσει αυτών των τροπολογιών, δά 
ήδελα νά ακούσω τάς απόψεις σας. Νομίζω, ότι σάς προλά
βαμε, κυρ!ε Παπαπολίτη. ·

Ν. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. Οχ:, κύριε 'Υπουργέ, διότι ώς 
προς την παράγραφον 1, συμφωνοϋμεν ώς προς τό πρώτον εδά- 
φ!ον, όπως τό έτροποποιήσαμεν, δίότ! είνα: σχεδόν ή ιδική 
μας τροπολογία. ’Αλλά ώς πρός τό δεύτερον έδάφίον, τό οποίον 
σείς διαγράφετε νομίζω, ότι δεν πρέπει νά διαγραφή δι’ ένα 
καί μόνον λόγον. Διότι, έάν δεν εχη κατατομή ό προϋπολογι
σμός, δεν ήμποροϋμε νά γνωρίζομε που δά διατεδούν τά χρή
ματα. Αυτός είναι δ λόγος διά τον οποίον θέλομε νά ύπάρχη 
αυτή ή παράγραφος, ότι δηλαδή, προκειμένου περί φορολογι
κών νομοσχεδίων ή αιτιολογική έκδεσις περιλαμβάνει ύποχρε- 
ωτικώς τόν τρόπον διαδέσεως τών έπιδιωκομένων εσόδων. 
Την έχει ψηφίσει τήν διάταξεν αυτήν καί ή 'Ολομέλεια τής 
Επιτροπής.

Εις τήν τρίτην παράγραφον, ημείς επιμέναμε νά τεδή «μέ
χρι τής πρώτης συζητήσεως». ’Αλλά-, εφόσον έχει τροποποίη
σή, δεν διαφωνοΰμεν. Ώ ς πρός τήν παράγραφον 6, εις τήν 
όποιαν υπάρχει τροπολογία καί τών Βουλευτών καί τοΰ 'Υ 
πουργού, έπιμένομε νά μή διαγραφή. Ά ντιδέτως, πρέπει δλες 
αί τροπολογίες νά συσχετιστούν ή νά ληφδούν κατά σειράν 
προτιμήσεως. Διότι, ή παράγραφος 6 λέγει: «Έάν κατατε
θούν πλείονες προτάσεις καί σχέδια νόμων περί τού αυτού άντι- 
κειμένου, απασαι συνεισάγονται καί συζητούνται όμού. "Εδώ, 
ήμπορεί νά συμβή τό εξής, κύριε Πρόεδρε: 'Υποβάλλει ή 
Άντιπολίτευσις, μίαν πρότασιν νόμου καί εύδύς ώς τό πληρο
φορείται ή Κυβέρνησις, υποβάλλει μίαν άλλην πρότασιν νόμου 
καί τήν προσδιορίζει μετά τρεις μήνες.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ('Υ π. Δικαιοσύνης). 'Υπάρχει καί 
έδώ τροπολογία τού κυρίου Κύρκου. κύριοι συνάδελφοι.

Ν. ΠΑΠΑΠΟΛΓΤΗΣ. Η μείς έπιμένομε νά μή διαγρα
φή ή παράγραφος αυτή, διά τον λόγον τον οποίον σάς είπα.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώ πάν
τοτε μέ μεγάλο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις τού κυρίου Πα
παπολίτη, οι όποιες έχουν βάδος. ’Αλλά, εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν, ώς οικονομολόγος, είμαι υποχρεωμένος νά διαφωνήσω.

Δεν βλέπω, πώς είνα: δυνατόν γενικά νά συσχετίσωμε συγ
κεκριμένα έσοδα μέ συγκεκριμένα έξοδα. 'Ο προϋπολογισμός 
είνα: μία υπόδεσις ακέραια. Ήμπορώ νά φαντασδώ εΐδικάς 
περιπτιοσεις οπού πράγματι απαιτείται ένα ειδικόν έξοδον καί 
υπάρχει καί μία ειδική έπιβάρυνσις πού συσχετίζεται μέ εκεί
νους,, οί όποιοι καρπούντσι ορισμένα ώφέλη. ’Αλλά, γενικώ- 
τερον δά πρέπει νά έχη τήν ευχέρειαν, κατά τήν γνώμην μου, 
ή Κυβέρνησις, νά έπιλέγη τά κατ’ ιδίαν έσοδά της, άσχετα 
από τήν κατανομή τού συνολικού προϋπολογισμού, κατά κα
τηγορίαν εξόδων. Ήμπορώ νά φαντασδώ περίπτωσιν όπου δά 
συμφωνήσω μέ τόν κύριον Παπαπολίτην, άλλά γενικά νομί
ζω, ότι δέν πρέπει νά δεσμευδή ή Κυβέρνησις, άπό Συνταγμα
τικήν διάταξιν.

Τ .  ΜΑΥΡΟΣ. Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κύριος 'Υπουργός επΤί τού Συντονισμού, 

έχει τόν λόγον.
Π . ΠΑΠΑΑΠΓΟΥΡΑΣ ('Υπ. Συντ/σμοΰ). Συμφωνώ 

100% μέ όσα είπεν ό κύριος Πρόεδρος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ή  προσ
θήκη, διασπά τήν άρχήν τής ένότητος τού προϋπολογισμού. 
Πώς είναι δυνατόν εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων, νά 
προσδιορίση κανείς πού ειδικώς δά διαδέση τά έσοδα εκ τού 
α φόρου; Tí δά ειπωμε, δηλαδή, οτι μέ αυτόν τόν φόρον, δά 
πληρώσωμε τούς δημοδιδασκάλους καί μέ τόν άλλον φόρον, 
δ ά π λ  ηρώσωμε τά Ταχυδρομεία; Θά έχωμε 32 προϋπολογι

σμούς εσόδων καί άντιστοίχους προϋπολογισμούς εξόδων. Λυ
τό είναι άπλούστατα άδύνατον. Δι’ αύτό. δέν ήτο νοητόν, παρά 
νά διαγραφή ή προσδήκη αυτή, δηλαδή, ολόκληρον τό εδά
φιου 2.

I’. ΜΑΥΡΟΣ. Ειμεδα σύμφωνοι νά διαγραφή, κύριε 'Υ 
πουργέ. Δέν υπάρχει δέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κύριος Ν. Άλαβάνος, έχει τόν λόγον.
Ν. ΑΛΑΒΑΝΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, τό άρδρον 74 τού σχε

δίου Συντάγματος, πραγματεύεται περί τής διεξαγωγής τής 
έπιψηφίσεως τών νόμων. Βεβαίως, όταν όμιλούμεν διά πάν 
σχέδιον ή πάσαν πρότασιν νόμου, ίξυπακούεται, οτι. τό σχέ- 
διον νόμου ή ή πρότασις, δύναται νά προέρχεται είτε άπό τήν 
Κυβέρνησιν, είτε άπό τήν Βουλήν. Διότι είναι γνωστόν, ότι 
έκαστος βουλευτής έχει τό δικαίωμα νά ύποδάλη προτάσεις 
νόμων.

Είναι γνωστόν, εκ τής μακράς πείρας τού Έ λληνκοϋ Κοι
νοβουλίου, οτι οι προτάσεις νόμων, αί προερχόμενα! άπό βου- 
λευτάς, σπανίως έρχονται πρός συζήτησιν. 'Υπάρχει έν προ- 
κειμένφ, μία τροπολογία τού συναδέλφου κυρίου Κύρκου, τήν 
όποιαν έχει υιοδετήσει καί ή Ε.Κ.—Ν.Δ., ότι πρέπει τουλά
χιστον ή τροπολογία αύτή δίς τού μηνός — έγώ δά έλεγα 
άπαξ τού μηνός— νά προσδιορίζεται καί νά προβλέπετα: ύπό 
τού Κανονισμού, έν άρδρον διά συζήτησιν τών προτάσεων αυ
τών.

Νομίζω, κύριε 'Υπουργέ, ότι δέν έχετε άντίρρησιν νά μπή 
ώς παράγραφος 6.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ('Υπ. Δικαιοσύνης). Δέν έχω. Θά 
ήδελα, όμως, νά μού δώσετε το κείμενον.

Ν. ΑΛΑΒΑΝΟΣ. Βεβαίως, τό άρδρον 74. εις τήν πρώ- 
την παράγραφον, ώς είνα: διατυπωμένη, δέν μάς ικανοποιεί, 
διά τούς λόγους τούς οποίους ανέπτυξε καί ό συνάδελφος καί 
ειδικός άγορητής κύριος Παπαπολίτης. Μετά τήν τροπολο
γίαν, ή όποια ¿κυκλοφόρησε, επέρχεται σύγκρουσις απόψεων, 
μέ μία διαφορά, κύριε 'Υπουργέ. Εις τήν τροπολογίαν 5, «ότι 
πάν σχέδιον καί πάσα πρότασις νόμου συνοδεύεται υποχρεω
τικούς ύπό αιτιολογικής εκδέσεως, ή δέ είσήγησις αυτής εις 
τήν Βουλήν, 'Ολομέλειαν καί Τμήματα, δύναται νά παραπέμ- 
πετα: πρός επεξεργασίαν εις τήν παράγραφον 5 τού άρδρου 
65 υπηρεσίαν άπό τής συστάσεως αυτής. Συμφωνώ επ’ αυτού, 
έάν προστεδή νά παραπέμπεται πρός νομοτεχνικήν επεξεργα
σίαν».

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ('Υ π. Δικαιοσύνης). Τήν δέχομαι.
Ν. ΑΛΑΒΑΝΟΣ. Κύριοι συνάδελφοι, ώς άνέφερεν καί ό 

’Αρχηγός τής Ε.Κ.-^-Ν.Δ. κύριος Μαύρος καί ό ’Αρχηγός 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., ειμεδα σύμφωνοι εις τήν διαγραφήν, διά νά 
μή διατπασδή ή αρχή τής ένότητος τού προϋπολογισμού, τού 
δευτέρου έδαφίου τής παραγράφου 1.

Κύριε 'Υπουργέ,' εις τό δεύτερον έδάφιον τού άρδρου 74, 
ορίζεται «αί εις τήν Βουλήν κατατιδέμεναι προτάσεις καί 
σχέδια νόμων παραπέμπονται εις τήν οικείαν Κοινοβουλευτικήν 
’Επιτροπήν. Ύποβληδείσης. εκδέσεως, ή παρελδούσης άπρά- 
κτου τής ταχδείσης προδεσμίας πρός υποβολήν ταύτης, εισά- 
γονται εις τήν Βουλήν πρός συζήτησιν». ’Εκεί, κύριε Υπουρ
γέ, νομίζω ότι αύτό δέν προβλέπεται, ούτε ύπό τού κειμένου, 
ούτε ύπό τής τροπολογίας, ή όποια έκυκλοφόρησεν, δηλαδή, 
ότι πρέπει νά όρισδή μία προδεσμία. Διότι δέν είναι δυνατόν 
έξ άπήνης νά κάτάλαμβάνωνται οι βουλευταί καί νά μή έχουν 
τόν καιρόν νά μελετήσουν τά νομοσχέδια, τά όποια είναι έτοιμα 
άπό τήν Κοινοβουλευτικήν ’Επιτροπήν. ’Εκεί έπρεπε νά μπη 
«είσάγονται εις τήν Βουλήν πρός συζήτησιν μετά παρέλευσιν 
τουλάχιστον τριών ημερών άπό τής παρελεύσεως τού χρόνου» 
καί προτείνω αυτήν τή; τροπολογίαν νά τήν υίοδετήσετε, κύ
ριε 'Υπουργέ, καδ’ ότι έχετε τό δικαίωμα κατά το ψήφισμα 
νά τήν υίοδετήσετε.

Κ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π ρ. τής Βουλή ς>. 
Κύριε Πρόεδρε, νομίζω καί εγώ, ότι είναι δυνατόν νά γινη 
δεκτή ή πρότασις τού κυρίου Άλαβάνου, συμπληρθυμένη όμως.
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'II παράγραφος 2 έπομένως, πρέπει νά διατυπωθή ώς
ακολούθως :

«Α;ί εις τήν Βουλήν κατατιθέμεναι προτάσεις καί σχέδια 
νόμων, παραπέμπονται εις τήν οίκείαν Κοινοβουλευτικήν ’Επι
τροπήν. ύποβληθείσης δέ τής έκθεσεως ταύτης ή παρελθού- 
?η ; απράκτου τής ταχθείσης προθεσμίας ττρος υποβολήν 
αυτής, εισάγονται εις τήν Βουλήν ττρος συζήτησιν μετά παρέ- 
λευτιν τριών έκτοτε ημερών, έκτος έάν έχουν χαρακτηρισθή 
όπό τού Υπουργού ώς επείγοντος χαρακτήρες». 'Η συζήτησις 
άρχετα! μετά προφορικήν εισήγησιν κλπ., ώς προβλέπεται εις 
το κείμενον ακριβώς τού Σχεδίου. . -

Ν. ΑΛΑΒΑΝΟΣ. Είμαι σύμφωνος μέ τήν διόρθωσιν πού 
έκαμε ό κύριος Πρόεδρος τής Βουλής, διότι πράγματι έχομεν 
καί νομοσχέδια ζού ήμζοροΰν κατ’ άλλην διάταςιν νά διορ
θωθούν. Καί έρχόμεθα εις τήν ζαρ. 3. Δεχόμεθα τήν τρο
πολογίαν ώς διετυπώθη. μέ μίαν προσθήκην εις τό τέλος. 
Δηλαδή, ή τροπολογία αυτή νά λέγη ότι «τροπολογία! βου
λευτών έπί σχεδίων Νόμων καί προτάσεων τής άρμοδιότητος 
τής 'Ολομέλειας, ή τών Τμημάτων τής Βουλής δεν είσά- 
γονται προς συζήτησιν, έάν δεν υποβληθούν μέχρι καί τής 
προτεραίας τής ημέρας τής ένάρξεως τής συζητήσεως, 
έκτος έάν εις τήν συζήτησιν αυτήν συγκατατίδεται καί ή Κυ- 
βέρνησις».

Αύτό είναι μία έπιτυχής προσθήκη αναμφισβήτητα καί άζό 
τήν πείρα τήν όποια; άπεκτησαμεν καί ατό τήν συζήτησιν 
έπί τού Συντάγματος άπεδείχθη ότι ήτο απαραίτητον νά γίνη 
αύτή ή διόρθωσις. Α λλά  επί πλέον όμως πρέπει νά προστεδή 
—διότι καί οι ’Αρχηγοί τών κομμάτων έπιτελούντες σζου- 
δαίον καί σοβαρόν έργον καί άνάλογον προς τον ’Αρχηγόν τής 
Κυβερνήσεως— ότι ό περιορισμός δεν ισχύει προκειμένου περί 
’Αρχηγών κομμάτων ή ομάδων. Δηλαδή οι ’Αρχηγοί τών 
κομμάτων και ο! ’Αρχηγοί τών ομάδων έχουν δικαίωμα πλέον 
ημών τών κοινών βουλευτών διά μία'; τροπολογίαν τήν όποιαν 
νομίζουν έκ τής πείρας τής συζητήσεως τού Νομοσχεδίου, 
οτι επιβάλλεται νά έλθη. Νομίζω ότι είναι μία άποψις ή 
όποια είναι δίκαια καί όρ-δή καί ή όποια εν τή πιράξει συμ
βαίνει, δηλαδή έν τή πράςει πράγματι ή Κυβέρνησις μίαν 
πρότασιν ένός ’Αρχηγού κόμματος θά τήν συζητήση μέ πολύ 
σοβαρότητα καί νά τήν λάβη ύπ’ όψιν της. Διότι έάν μέν 
τήν θέσωμεν καί εις τό κείμενον τού Συντάγματος νομίζω, 
ότι εναρμονίζεται πλήρως μέ τό Κοινοβουλευτικόν πολίτευμα 
καί μέ τήν θέσιν τήν όποιαν πρέπει νά έχη ή Άντιπολίτευ- 
σις. Αύτάς τάς παρατηρήσεις ειχον νά κάνω κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έ π’ αυτής έγένετο μα,κρά συζήτησις και 
ό κύριος 'Γπουργός έδήλωσεν ότι 8έν τήν αποδέχεται.

Ό  κύριος Κακλαμάνης έχει τον λόγον.

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, εις τήν παράγρα
φον 1 καί εις τήν παράγρ. 2 τού συζητορμένου άρθρου υπάρ
χει ή αύτή διατύπωσις διά τό στάδιον τό όποιον ακολουθεί 
τήν κατάδεσιν τού σχεδίου Νόμου ή τής προτάσεως Νόμου 
εις τήν Βουλήν καί επίσης τό στάδιον πού ακολουθεί εις τήν 
υποβολήν τής έκθεσεως τής αρμόδιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής ή τό. απράκτου τής προθεσμίας. Νομίζω ότι 
πρέπει νά διευκρινισθή διά νά μή ύπαρξη ή περ-ίπτωσις μετά 
τήν περαίωσιν τού έργου τής Κοινοβουλευτικής ’Επιτροπής 
νά παρσπεμφθή τό σχέδιον Νόμου ή ή πρότασις Νόμου εις 
τήν Νομοτεχνικήν ’Επιτροπήν. "Οσον καί άν δέν είναι βε
βαίως εις τήν σκέψιν μας, άλλά επειδή δέν ήρχισεν ακόμη 
νά λειτιουργή αύτή ή Νομοτεχνική ’Επιτροπή ή όποια θά 
είναι εις τά πλαίσια αυτής τής 'Υπηρεσίας ή όποιία θά  συγ- 
κροτηθή δυνάμει τού 2 έδαφίοΡ τής παραγράφου 5 τον άρ
θρου 65 καί δέν γνωρίζαμεν πώς θά λειτουργήση εις τήν 
πρά-ιν ή Νομοτεχνική Επιτροπή, καλόν θά  είναι είτε ώς 
ερμηνευτική δήλωσις είτε διά μιας προσθήκης εις τήν παρά
γραφον 1 νά τεθή : «Π αν σχέδιον καί πάσα πρότασις Νόμου 
συνοδεύεται ύποχρεωτικώς υπό αιτιολογικής έκθέσεως προ τής

παραπομπής ί έ  αύτών εις τήν οίκείαν Κοινοβουλευτικήν 
’Επιτροπήν παραπέμπονται ε ις  τήν Νομοτεχνικήν Επιτρο
πήν». *

Κ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ (Πρόεδρος τής Βου
λή ς). Νά τεθή «δύναται».

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Μάλιστα, «δύναται».
Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ. Δέν υπάρχει άντίρρησ:ς έπ’ αυτού.
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Ύ π . Δικαιοσύνης). Νά καταχοι- 

ρηθή εις τά πρακτικά ότι δέν υπάρχει άντίρρησις.
Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Ε ις τό έδάφ. 3 τής παρ. 2  μετά 

τήν τροπολογίαν τού αξιότιμου κυρίου Προέδρου τής Bou 
λής, ή όποια έγένετο αποδεκτή πρό ολίγου νά διαγραφή τό 
διαζευτικόν «ή». >

Κ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Πρόεδρος τής Βου
λή ς). Νά άντικατασταθή διά τού «καί» ήτοι «καί του εΐση- 
γητού».

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ('Υπ. Δικαιοσύνης). Δέν σάς ικανο
ποιεί αύτό;

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. ’Ό χι. Νομίζω ότι ή Βουλή δέν 
πρέπει νά άκούη τόν Εισηγητήν τής Βουλής καί τον Υπουρ
γόν μόνον δι’ αύτό προτείνω νά τεθή «τών εισηγητών τής 
Επιτροπής». Διότι έν τή κράξει έχει κρατήσει, νά άκούη 
ή Βουλή δύο εισηγητάς, τον εισηγητήν τής πλειοψηφίας και 
τόν εισηγητήν τής μειοψηφίας.

Αί παρατηρήσεις μου είναι καθαρώς νομοτεχνικαί. Νο
μίζω δτι τό -έδάφ. 3 τής παρ. 2, μετά τήν παρεμβολήν τής 
φράσεως τού κυρίου Προέδρου τής Βουλής, θά πρέπει νά 
διατυπωθή ώ ς ε ξή ς : «Ή  συζήτησις άρχεται μετά προφορι
κήν εισήγησιν τού αρμοδίου 'Υπουργού καί τών εισηγητών 
τής Επιτροπής».

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης). Διαβάσατε 
παρακαλώ καί τον τελευταίον στίχον.

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. « ’Εάν δέν έγένετο τοιαύτη κατά τήν 
κατάθεσιν τού σχεδίου ή τής προτάσεως νόμου». Αυτό καλύ
πτει τόν Υπουργόν, ό όποιος ώς γνωστό'1 καταθετών τό κεί
μενον τού σχεδίου νόμου καταθέτει καί τήν εισηγητικήν του 
έκθεσιν. Επομένως θά γίνη ή εΐσήγησις τών εισηγητών τής 
’Επιτροπής καί θά κατοχυρωθή συνταγματικώς αύτό, πού 
ήδη ισχύει. Ένώ, όπως έχει ή διατύπωσις, άνευ αυτής τής 
διορθώσεως ή Βουλή θά άκούη ένα μόνον εισηγητήν. Αυτά 
θά τά λέγη το Σύνταγμα. Εις τήν παράγραφον 3 συνεφωνή- 
σαμεν έπ’ αυτού. Εις τήν τελευταία; παράγραφον νομίζω ότι 
ή άπάλειψίς της. ώς είχε μετά πρότασιν τής Συνταγματικής. 
’Επιτροπής καί ή άντικατάστασίς της διά τής προτάσεως 
τήν όποια; έκάνατε δεκτήν, νομίζω ότι είναι διάφορον τό θέμα 
τής παραγρ. 6 όπως έχη τώρα εις τό σχέδια; τής Επιτροπής 
άπό τό τής τροπολογίας, τήν όποια; — επαναλαμβάνω --- άπε- 
δέχθητε πρό ολίγου.

Ή  άποψις μου είναι ότι θά  πρέπει νά γίνη δεκτή άπό τό 
Σώμα ή τροπολογία αύτή. ώστε άπαξ τού μηνός καί κατά 
τήν σειράν τής καταθέσεώς των νά συζητούνται εκκρεμείς 
προτάσεις Νόμων, άλλά παραλλήλως νά συνεισάγωνται και 
νά συζητούνται όμού έκκρεμεις έπί τού αύτ-ού αντικειμένου 
προτάσεις Νόμων ή σχέδια Νόμων. ’Αντιτάσσεται εις τήν 
άποψιν αύτήν, ότι πρακτικώς δέν είναι δυνατή ή ταυτόχρονος 
συζήτησις δύο κειμένων. Θά ήθελα καθ’ υποφοράν νά πώ τό 
εξή ς : Ό τ ι δέν πρόκειται περί συζητήσεως δύο διαφορετικών 
κειμένων. Ή  οικονομία τής συζητήσεως θά καθορίση ποια 
θά προηγήται. άλλά κατά τήν αυτήν συζήτησιν θά  τίθεται 
ύπ’ όψιν τού Σώματος καί όποιαδήποτε άλλη έκκρεμής πρό- 
τασις έπί τού αυτού θέματος. Δέν βλέπω, διατί νά υπαναχώ
ρηση ή Κυβέρνησις άπό μίαν πρότασιν, τήν όποιαν άπεδέχθη 
ή πλειοψηφία εις τήν Συνταγματικήν ’Επιτροπήν, πρότασιν, 
τήν όποιαν ημείς έκάναμε, νά συζητούνται έπί τού αυτού αντι
κειμένου εκκρεμείς προτάσεις Νόμων καί σχέδια Νόμων ταύ- 
τοχρόνως.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Κύριοι βουλευταί, έξηντλήθη ό κατάλογος 
τών εγγεγραμμένων να ομιλήσουν 1 τού άρθρου 74. Παρα- 
καλειται ό κύριος Υπουργός τής Δικαιοσύνης ν’ άναγνώση 
την τελικήν διατύπωσιν τού άρθρου αύτού.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης). Ή  παρά
γραφος 1 τού άρθρου 74 αντικαθίσταται ώς ακολούθως: 
«Παν σχέδιον και πάσα πρότασις Νόμου συνοδεύεται όποχρεω- 
τικώς ύπό αίτιολογικής έκθέσεως, προ: 5ε τής εισαγωγής 
αύτής εις την Εθολήν — 'Ολομέλεια ή Τμήματα —  δύνα- 
ται να παραπέμπεται προς νομοτεχνικήν έπεξεργασίαν εις 
την εν παραγράφω δ τού άρθρου 65 υπηρεσίαν άπό τής συ- 
στάσεως αύτής».

Διαγράφεται το προστεθέν δεύτερον εδάφιον εις την παρά
γραφον 1 τού σχεδίου τής Συνταγματικής ’Επιτροπής, τδ 
όποιον έζήτησε ό κύριος Πρόεδρος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ό 
Υπουργός τού Συντονισμού κύριος Παπαληγούρας.

Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Όρθώς.
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης). Επίσης ή 

παρ. 2 διατυπούται ώς άνεγνώσθη ύπο τού άξιατίμοο Προέ
δρου τής Βουλής κυρίου Παπακωνσταντίνου, διά τό τριήμε
ρον.

Κ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Πρόεδρος τής Βου
λή ς) . νΕχει διανεμητή.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ('Υπουργός Δικαιοσύνης). Εις τό ση
μείο:* αύτό προτείνω τήν ακόλουθον διατύπωσιν: «Ή  συζή- 
τησις άρχεται μετά προφορικήν εΐσήγησιν τού αρμοδίου 'Υ 
πουργού και τών εισηγητών τής ’Επιτροπής» εδώ νά τεθή 
τελεία καί παύλα. Τί θέλαμε·/ τό παρακάτω;

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. ’Έτσι θά  αναγκάζεται ό 'Υπουργός 
οπωσδήποτε νά εισηγητή κατά τήν κατάθεσιν σχεδίου νόμου 
ή προτάσεως νόμου.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ('Υπουργός Δικαιοσύνης). Γίνεται 
είσήγησις κατά τήν κατάθεσιν;

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Βεβαίως γίνεται.
Ν. ΑΛΑΒΑΝΟΣ. Δεν γίνεται κατά τήν κατάθεσιν.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ('Υπουργός Συντονισμού καί 

Προγραμματισμού). Νά άρκήται ά Υπουργός εις τήν αίτιο- 
λογικήν έκθεσιν.

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Μά ό 'Υπουργός δύνατα: νά όμι- 
λήση οποτεδήποτε καί ούδείς τον έμποδίζει.

_Κ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Πρόεδρος τής Βου
λή ς) . Είναι ορθή ή διατύπωσις, τήν όποιαν Ικαμεν ό κ. Υπουρ
γός τής Δικαιοσύνης. Είναι περιττή ή προσθήκη τών τελευταίων 
λέξεων τής φράσεως αυτής «εάν δεν έγένετο» κλπ. Ό  'Υ 
πουργός δύνατα! βεβαίως νά κόμη εΐσήγησιν, άλλά είναι 
δυνατόν νά άναφερθή εις τήν αίτιολογικήν έκθεσιν τού Νομο
σχεδίου, ή όποια αναπληρώνει τήν προφορικήν του εΐσήγησιν.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Ύ π . Δικαιοσύνης). Παράγραφος. 3 : 
«Τροπολογία·, βουλευτών έπί σχεδίων νόμων καί προτάσεων 
τής άρμοιιότητος τής 'Ολομέλειας ή τών Τμημάτων τής 
Βουλής δεν είσ άγονται, έά/ δεν υποβληθούν μέχρι καί τής 
προτεραίας τής ένάρξεως τής συζητήσεως, έκτος έάν εις 
τήν συζήτησιν «υγκατατίθεται ή Κυβέρνησις».

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Κύριε 'Υπουργέ, νά λάβητε ύπ’ 
δψιν τήν πρότασιν τού κυρίου Μαύρου καί -τού κυρίου Ά λα- 
βάνου διά τήν έξαίρεσιν καθ’ οσο,ν αφορά τους ’Αρχηγούς 
ή τους εκπροσώπους Κομμάτων ή 'Ομάδων. Είναι δυνατόν 
νά ληφθή ύπ’ όψιν αυτή;

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. ('Υ π . Δικαιοσύνης). Κύριε Πρόε
δρε τού ΠΑίΣΟ.Κ., συνεζητήσαμεν διά μακρόν έπ’ αύτού 
και κατελήξαμεν ημείς τούλάχιστον εις τήν άποψιν, οτι δεν

θά πρέπει νά αίφνιδιάζεται ή Κυοέρνησις, ούτε ή Βουλή. 
’Έχομεν θέσει μίαν βασικήν προϋπόθεσιν, μετά τήν επεξερ
γασίαν εις τήν Κοινοβουλευτικήν ’Επιτροπήν, δεν δύνατα·. νά 
συζητηθή έν τή Βουλή προ τής παρόδου τριημέρου.

'Επομένως θά εχωμεν ολην' τήν άνεσιν διά νά ιδιατυπώ- 
σωμεν σάς τροπολογίας μας. ’Εάν ¡δέ κατά τήν συζήτησιν 
άνακύψη θέμα τροπολογίας ή προσθήκης όπως έγένετο έπ: 
Συνταγματικού κειμένου προ 'δυο ημερών άσφαλώς νά  συζη
τητή άλλά δεν θά πρέπει νά αιφνιδιαζώμεθα... /

Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, μίαν λέξιν , μέ συγχο- 
ρήτε, διότι δέν ήτο έδώ εις τήν συζήτησιν ό κύριος Παπαν- 
δρέου καί ίσως θά πρέπει νά τό γνωρίζη αυτό. Είχα τονίσει 
κατά τήν απουσίαν σας. κύριε Πρόεδρε τού ΠΑ.ΣΟ-Κ. ότι 
είναι δυνατόν λόγω προσθηκών ή άλλαγών τάς όποιας κάμνε: 
ή Κυβέρνησες εις τό Νομοσχέδιου, τό όποιον είσήχθη καί 
συζητείται, νά παραστή ανάγκη τροπολογιών. Ζητήσαμεν αύταί 
αί περιπτώσεις νά καλυφθούν καί νά γίνουν δεκτοί αί τροπο
λογία! προς συζήτησιν τάς οποίας υποβάλλουν ’Αρχηγοί Κομ
μάτων ή ομάδων.

Αύτάς τάς άπέρριψεν ίσως ό κύριος Πρόεδρος καί έτσι 
ήμπορει νά αΐφνιδιασθή ή Άντιπολίτευσις, όταν συζητήται κεί
μενον άλλο άπό «κείνο τό όποιον ήλθε εις τήν Κοινοβουλευτι
κήν ’Επιτροπήν, λόγω τών μεταρρυθμίσεων πού έχετε κ ανέ
σεις ό ίδιος.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Ύ π . Δικαιοσύνης). Ή  παράγραφος 
4 ώς έχει, ή παράγραφος 5 ώς έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Μάλιστα, μάλιστα.
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Ύ π . Δικαιοσύνης). Ή  παράγραφος 

6 διαγράφεται καί προστίθεται ή ύποβαλλομένη ύπό τής Κοι
νοβουλευτικής όμάδος Ε.Δ.Α.—Κ.Κ.Ε. τροπολογία: «"Απαξ 
τού ιμηνός εις προσδιοριστέαν ύπό τού Κανονισμού ημέραν έγ- 
γράφονται εις τήν Ήμερησίαν Διάταξιν κατά προτεραιότητα 
καί συζητούνται αί έκκρεμεις προτάσεις νόμων».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Γίνεται δ’εκτόν τό άρθρον 74 άς έτροπο- 
λογήθη ύπό τού κ. Υπουργού;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Συνεπώς τό άρθρο·; 74 γίνεται δεκτόν 

έχον ώς ακολούθως:
Άρθρον 74.

1. Πάν σχέδιον καί πάσα πρότασις νόμου συνοδεύεται ύπο- 
χρεωτικώς ύπό αίτιολογικής έκθέσεως, προ δε τής εισαγω- 
γής αύτού εις τήν Βουλήν, 'Ολομέλειαν ή Τμήματα δύνατα·. 
νά παραπέμπεται προς επεξεργασίαν εις τήν κατά τήν παρά
γραφον 5 του άρθρου 65 έπιστημονικήν ύπηρεσίαν, άπό τής 
συστάσεως αύτής, ώς είδικώτερον νόμος θέλει ορίσει.

2. Αΐ εις τήν Βουλήν κατατιθέμενα·, προτάσεις καί σχέδια 
νόμων, παραπέμπονται εις τήν οίκε:αν κοινοβουλευτικήν^ επι
τροπήν. Ύποβληθείσης τής έκθέσεως ή παρελθούσης απράκτου 
τής ταχθείσης προθεσμίας προς υποβολήν ταότης, εΐσάγονται 
εις τήν Βουλήν προς συζήτησιν, μετά παρέλευσιν τριών έκτοτε 
ημερών, πλήν αν έχουν χαρακτηρισθή ύπό τού αρμοδίου Υ
πουργού ώς έπειγοντος χαρακτήρος. Ή  συζήτησις άρχεται 
μετά προφορικήν εΐσήγησιν τού αρμοδίου 'Υπουργού και τών 
εισηγητών τής επιτροπής.

3. Τροπολογίαι'δουλευτών έπί σχεδίων νόμων καί προτάσεων 
τής αρμόδιό :ητος τής 'Ολομέλειας ή τών Τμημάτων της 
Βουλής δέν εΐσάγονται προς συζήτησιν έάν δέν ύπδβληθουν 
μέχρι καί τής προτεραίας τής ημέρας τής ένάρξεως τής 
ζητήσεως, έκτος αν εις τήν συζήτησιν αυτών συγκατιθετα: 
καί ή Κυδερνησις.

4. Δέν είσάγεται προς συζήτησιν σχέδιον ή πρότασις νόμου, 
άποσκοπούσα εις τήν τροποποίησιν διατάςεως υφιστάμενου 
νόμου, αν δέν καταχωρίζεται, εις μέν τήν αίτιολογικήν έκθ: 
σιν, ολόκληρον τό κείμενον τής τροποποιούμενης δ:ατασ:ω*.
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ν,2ίμενον δέ τού σχεδίου ή τής προτάσεως? ολόκληρες 
τ . ¿ χ ί·.ά ;αξις, ώς διαμορφούται διά τής τροποποιήσεως.

5. Σχέδιον ή πρότασις νόμου, περιέχουσα διατάξεις άσχε
τους ττρος τό κύριον αντικείμενου αΰτών, δεν είσάγονται ττρος
συζήτησιν.

Ούδεμία προσΔήκη ή τροπολογία είσάγεται προς συζήτη
σή αν δεν σχετίζεται προς τό κύριον άντικείμενον τής προτά- 
σεως ή τού σχεδίου νόμου.

Ίον αμφισβητήσει άποφαίνεται ή Βουλή.
0. "Απαξ του μηνάς, εις προσδιοριστέαν υπό του κανονισμού

ήαέραν, έγγράφονται είς την ήμερησίαν διάταξιν κατά προ-, 
νσάιότητα καί συζητούνται έκκσευεισ ποο^3Ζϊΐ£--κόμων------ --

*" ΚΤΕΓΤΓΟΤΑΙνϋΝΣΤΑΝΤίΝΟΥ (Πρόεδρος τής Βου
λής). Νά μου έπιτρέψητε νά ένΔυμηΔώ δ'.’ όλίγας στιγμάς την 
ιδιότητα τού Προέδρου τής Βουλής.

Νομίζω, ότι τά άκολουΔούντα δύο άρΔρα, δεν συνέχονται 
απολύτως μέ τά ψηφισΔέντα, διά νά είναι έπιβεβλημένον νά 
συζητηθούν αμέσως εν συνεχεία των ήδη ψηφισΔέντων.

Διά τον λόγον τούτον προτείνω όπως ή Βουλή συζητήση τό 
ά-Δρον 78. τό όποιον άναφέρεται είς την φορολογικήν καί δη
μοσιονομικήν πολιτικήν, εις τρόπον, ώστε ό κύριος Υπουργός 
Συντονισμού, ό όποιος είναι βεβαρυμένος μέ τόσες υποχρεώσεις, 
·;ά είναι δυνατόν νά έπανέλΔη είς τό έργον του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Κύριοι συνάδελφοι, γίνεται δεκτόν τό άρ- 
Δρον 75 όπως είναι διατυπωμένον.

' ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Δεκτόν, δεκτόν.
ΜεΔ’ ό. έγένετο δεκτόν τό άρΔρον 75 τού Σχεδίου Συντά

γματος, ώς έτροποποιήίη έ'χον ο ΰ τω ^ _______ __________ _
ΆρΔρον 75.

1. Πάν σχέδιον καί πάσα πρότασις νόμου, συνεπαγόμενα 
έπιβάρυνσιν τού προϋπολογισμού, έφ’ όσον μέν υποβάλλεται 
ΰπο 'Υπουργών, δεν είσάγεται προς συζήτησιν έά'.· δεν συν- 
οδευηται ΰπο έκΔέσεως τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κρά
τους. καΔοριζούσης τήν δαπάνην, 'εφ’ οσον δε υποβάλλεται 
υπό βουλευτών, διαβιβάζεται, προ πάσης συζητήσεως, είς τό 
Γενικόν Λογιστήριον τού Κράτους, ΰποχρεούμενον νά ΰπο- 
βάλη σχετικήν έκΔεσιν έντός δέκα πέντε ημερών, άλλως, 
παρερχομένης απράκτου τής προθεσμίας ταύτης, ή πρότασις 
νόμου είσάγεται προς συζήτησιν καί άνευ έκΔέσεως.

2. Τό αυτό ισχύει καί διά τάς τροπολογίας, έφ’ όσον ζη- 
τηΔή τούτο ΰπο τών αρμοδίων 'Υπουργών. Είς τήν περί- 
πτωσιν τούτην τό Γενικόν Λογιστήριον ΰποχρεοϋται νά ΰπο- 
βάλη είς τήν Βουλήν τήν έκΔεσιν του εντός τριών ημερών. 
Μόνον παρερχομένης απράκτου τής προΔεσμίας ταύτης, ή 
συζήτησις χωρεΐ καί άνευ έκΔέσεως.

3. Σχέδιον νότιου, συνεπαγόμενον δαπάνην ή έλάττωσιν 
εσόδων, δεν είσάγεται προς συζήτησιν άν δεν συνοδεόηται ΰπό 
ειδικής έκΔέσεως περί τού τρόπου καλύψεώς των, ΰπογε- 
γραμμένης ΰπό τού αρμοδίου 'Υπουργού καί τού 'Υπουργού 
Οικονομικών.

4. Σχέδιον νόμου, δι’ ου επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί 
φόροι ή οίασδήποτε φύσεως βάρη ΰπέρ οργανισμών ή νομικών 
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δέον νά προσυπο
γράφεται καί ΰπό τών ‘Υπουργών Συντονισμού καί Οικονο
μικών.

Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνοϋμεν νά προχω- 
ρήσωμεν είς τήν συζήτησιν τού άρΔρου 78 καί μετά νά έπα- 
νέλΔωμεν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Άρχεται ή συζήτησις έπί τού άρΔρου 78. 
Τον λόγον έχει ό κύριος 'Υπουργός Συντονισμού.

Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΛΣ ('Υ π. Συντονσμού). Ή  παρά
γραφος 1 τού άρΔρου 78 πρέπει νά παραμείνη όπως έχει ήτοι: 
ιιΟΰδείς φόρος έπιβάλλεται ούδέ είσπράττεται άνευ ειδικού νό
μου». 'Η δευτέρα παράγραφος Δέλει κάποια προσθήκην, κά
ποιαν διόρΔωσιν. Δεν ήμπορούμεν νά δεχΔούμεν ότι «Φάρος ή 
άλλο οίοδήποτε αίκονομικόν βάρος δέν δύναται να έπιβληΔή 
διά νόμου άναδρομικής ισχύος».

286___________ _____________________

Αντιλαμβάνομαι είς τί άπέβλεπον οί κύριοι συνάδελφοι, 
άλλά έάν έψηφίζετο ή παράγραφος αΰτή ώς έχει Δά εΰρ- 
σκόμεΔα προ τής εξής καταστάσεως: 'ΥποΔέσατε ότι είχατε 
μιαν Κυβέρνησιν είς τήν εξουσίαν τόν ’Ιούνιον. Αύτή ή Κυβέρ- 
νησις δέν ήμπορούσε νά μεταβάλη τους συντελεστάς τής άμέ- 
σου φορολογίας παρά μετά 1 1/2 έτος Δά είναι δηλαδή ΰπο̂  
χρεωμένη νά έφαρμόση έπί 1 1/2 έτος τήν πολιτική έπί τών 
αμέσων π.χ. φόρων τής προκατόχου Κυβερνήσεως ή ίσως καί 
τριών Κυβερνήσεων προηγουμένων. Δέν Δεωρώ ότι οί συνά
δελφοι ̂ ο! άναφερΔέντες εις τήν αναδρομικότητα νόμου έσφαλ
λαν. Κατ’ άρ.χήν ιΔά προσπαθήσω νά -συμβιβάσω τάς άπόψεις 
καί νομίζω ότι τις συμβιβάζει καί ή τροπολογία ή ΰποβληΔεί- 

'σα ΰπό τών κυρίων συναδέλφων. Προτείνω ή δευτέρα παρά
γραφος σύμφωνα μέ τροπολογίαν ΰποβληΔείσαν νά τροποπο:- 
η/ή ώς ακολούθως: «Φόρος ή άλλο οίονδήποτε οικονομικόν 
βάρος δέν δύναται νά έπιβληΔή διά Νόμου άναδρομικής ισχύος». 
Π ροσΔέτω: «έκτεινομένης πέραν τού προηγουμένου τής-επι
βολής τού φόρου οικονομικού έτους».

’Έτσι Δά ήμπορή ή Κυβέρνησις νά άλλάξη π.χ. τοΰς συν
τελεστάς τής άμέσου φορολογίας οίαδήποτε έποχή τού έτους, 
έτσι Δά ήμπορή ή Κυβέρνησις νά έπιβάλη ·—διότι έκτακται 
συνΔήκαι τό καθιστούν άναγκαίον— μίαν έκτακτον εισφο
ράν σάν έκείνην τήν οποίαν έπέβαλε π.χ. ή Κυβέρνησις τής 
ΕΔνικής Ενότητος. Αλλά δέν Δά ήμπορή νά άναφερΔή 

εις φορολογητέαν ύλην ή οποία εί»αι δεδομένη τό προηγού
μενου τής έπιβολής τού φόρου έτος.

 ̂ ’Έχετε έμπρός σας τό κείμενον τής τροπολογίας τών κυ
ρίων συναδέλφων.

Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει νά προστεΔή είς τό 
κείμενον τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 4 τού Κυβερνητικού 
Σχεδίου, ώς τούτο έχε: διατύπωσή. ’Επίσης Δά μού έ-ι-ρέ- 
ψητε έπί τής παρ. 5 νά κάμω μίαν μ.κράν προσθήκην καί Δά 
σάς έξηγήσω τοΰς λόγους.

Παρακαλώ ή παράγραφος 5 νά διατύπωσή όπως ακρι
βώς ΰπέβαλαν σχετικήν τροπολογίαν ο! άξιότιμοι κύριοι συ
νάδελφοι. "Ητοι ώς έξή ς : «Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή κατη 
έξουσιοδότησιν Νόμων πλαισίων έπιδολή έξισωτικών ή αντι
σταθμιστικών εισφορών, ώς καί ή λήψις οικονομικών μέτρων 
εν τώ πλαισίφ τών Διεθνών σχέσεων τής χώρας πρΰς s:/.o- 
νομικοΰς Διεθνείς ’Οργανισμούς ή άποβλεποσών είς την δια- 
σφάλισιν τής συναλλαγματικής Δέσεως τής χώρ'ας».

Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Κύριε Πρόεδρε .............
Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΛΣ (Ύ π . Συντονισμού καί Προ

γραμματισμού). Θά σάς έξηγήσω τί σημαίνουν αυτά. Πρό
κειται περί άνισταΔμιστικών εισφορών καί άντισταΔμιστικών 
δασμών.

Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Κύριε 'Υπουργέ, ή τροπολογία δέν τό ανα
φέρει αυτό. 'Απλώς πρέπει νά γίνη μία διόρΔωσις.

Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΛΣ ('Υ π. Συντονισμού καί Προ
γραμματισμού). Μάλιστα Δά σάς έξηγήσω.

Διά μέν τό πρώτον μέρος δέν νομίζω ότι είναι δυνατόν νά 
γίνη συζήτησις. Ξέρετε κατά ποιαν διαδικασίαν πολλάκις 
συντομώτατα έπιβάλλοντα: άντισταΔμιστικαί εισφορά! ή έξι- 
σωτικαί είσφοραί ή έξισωτικοί δασμοί άντιτάμπιγκ είς τάς 
χώρας π.χ. τής Ε.Ο.Κ. διά μιας απλής διοικητικής άποφά- 
σεως καί πόσον ευμετάβλητοι είναι πολλές φορές αί είσφοραί 
καί γενικώτερον τά λαμβανόμενα προς τούτο μέτρα.

Θά σάς ΰπενΔυμίσω ότι όταν συναντούσαμε π.χ. διά τά 
ελληνικά ροδάκινα δυσκολίες όσον αφορά τήν έξαγωγήν 
τους, τίς συναντούσαμε διότι άλλαζε ή άπόφασις είτε ποσο- 
στιαίως είτε διότι άπηγορεύτο ή έξαγωγή δ’ά μίαν έδδομάδα 
ή 3— 4 ημέρες. Μετά δέ ή χώρα ήρε τήν απαγόρευσήν καί 
έφευγαν τά ροδάκινα. ’Εμείς δέν Δά μπορούσαμε διά αντίστοι
χου νόμου νά προστατεύσωμεν τήν παραγωγήν;

Ά λλά  άνεξάρτητα μέ τοΰς δεσμούς μας μέ τήν Ε.Ο.Κ. 
συχνά παρουσιάζονται άνάγκες πού έπιβάλλουν τήν λήψιν οι
κονομικών μέτρων ποικίλης φύσεως διά τήν έξασφάλισιν τού 
ισοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών, διά τήν έξαφαλισιν 
τής συναλλαγματικής Δέσεως τής χώρας.
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"Ολχ αύτά CSV ·3ά είναι δυνατόν ή Κυβέρνησις διά διοικη
τικών απλώς πράξεων va τα έπιβάλη αλλά -Sa εί-αι δυνα
τόν να τά έπιβάλη ενεργούσα κατ’ εφαρμογήν Νόμων Πλαι
σίων. ώς έχε: ή ύποβλη-ύείσα πρότασις ύπό των αξιότιμων 
κ.κ. συναδέλφων.

Νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, δτι δεν είναι δυνατόν να στε
ρούμε την Ελληνικήν Κυβέρνητιν τών δυνατοτήτων τάς 
ό-οίας έχουν όλες αί Κυβερνήσεις τών πολιτισμένων χωρώ' 
άνεξαρήτως. Και τούτο διά νά προασπίσουν τήν οικονομίαν 
τής χώρας των.

Σάς ζητώ, λοιπόν, νά προσαρμότωμεν άκριδώς τάς σχετι
κά ; Σονταγματικάς Δ ιατάξεις προς τά διεθνή δεδομένα καί 
μάλιστα όχι πρός τά διεθνή δεδομένα είδικώς τής Κοινή; 
’Αγοράς, αλλά προς τά διεθνή δεδομένα γενικώς. ’Ά λλω ς 
όέν ήμπορεϊ νά άσκη-άή οικονομική πολιτική εις τον τόπον αυ
τόν είτε ύπό τήν παρούσαν Κυβέρνησιν είτε άπό τάς διαδό
χους της. Δεν νομο-άετούμεν αυτήν τή ' στιγμήν έν όψει τής 
παρούσης Κυόερνήσεως. Σήμερα ειμε-Sa ημείς εδώ, αύριον -3ά 
είσ-3ε σείς ενδεχομένως. Δεν πρέπει, λοιπόν, νά έχη ή οία- 
δήποτε Ελληνική Κυβέρνησις τάς δυνατότητας, τάς όποιας 
τής παρέχουν όλα τά Συντάγματα όλων τώ t προηγμένων χω
ρών τού κόσμου; Πρέπει νά τάς έχη. Καί δι’ αύτό σάς παρα
καλώ νά δεχ-3ήτε τάς τροπολογίας ώς τάς διετύπωσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κ. Αρχηγός τής Ε.Κ.—Ν.Δ. έχει τον 
λόγον.

Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ καί με τάς δύο 
προτάσεις —  διορθώσεις, που έκαμε εις τό áp-Spov 78 ό κ. 
Ί'πουργός Συντονισμού.

Θέλω νά προσδέσω διά τήν πρώτην, δτι δεν πρόκειται περί 
διατάξεως, τήν όποιαν έδέχ-3η ή ’Επιτροπή — αυτή πού άφο- 
ρά τήν παράγρ. 2, άναδρομικότης τής ισχύος τών φορολογικών 
νόμων — είναι πρότασις, τήν όποιαν σείς ό ίδιος ύπεβάλετε 
καί εζητήσατε, δηλαδή ή Κυβέρνησις. Τό κυβερνητικόν σχέ- 
διον ζητεί τήν μή αναδρομικότητα τών φορολογικών νόμων, 
άλλα  συμφωνώ δπως αύτό έντοπισ-3ή εις τό οικονομικόν έτος- — 
όπως λέγει ή τροπολογία σας—- διότι είναι αδύνατον νά στε- 
ρήσωμεν τήν Κυβέρνησιν τού δικαιώματος εις εκτάκτους πε
ριστάσεις νά λαμβάνη κατά τήν διάρκειαν τού οικονομικού 
έτους μέτρα, τά όποια ·3ά -3ίγουν τό εισόδημα πάντως- τής 
χρήσεως τής προηγουμένης καί μόνον. Εάν ή διάταξις έχρειά- 
σ-3η νά γίνη μέ αυτόν τον περιορισμόν, αύτό όφείλεται εις μίαν 
εμπειρίαν, πού έχομεν άπό κάποιον παλαιότερον νόμον, μιας 
εκ τών Βουλών τού 1946, ό όποιος έπέβαλε φορολογίαν άνα- 
δρομικώς εις πολλάς χρήσεις καί δεν ήσαν εις -3έσιν οί φορο
λογούμενοι νά εκπληρώσουν τάς υποχρεώσεις των, διότι δεν 
¿γνώριζαν, δτι τό εισόδημα αύτό, τό όποιον είχον καί τό όποιον 
κατηνάλωσαν, Sa ύπήγετο εις φορολογίαν. Αύτό τό ενδεχόμε
νον, πού πρέπει νά άποκλείεται, τό αποκλείει ή προσθήκη 
δτι αφορά τό εισόδημα τού έτους τού προηγουμένου.

Συμφωνώ απολύτως μέ τήν παράγρ. 5 τού σχεδίου ώς έτρο- 
ποποιήίη άπό τόν κ. Υπουργόν Συντονισμού, διότι είναι ανάγ
κη νά δύναται ή Κυβέρνησις νά προβαίνη άμέσως εις τήν λή- 
ψιν τών μέτρων διά τήν προστασίαν τής Οικονομίας τής Χώ- 
Ρ2ϊ· "Οπως πολύ όρ-3ώς είπεν ό κ. 'Υπουργός Συντονισμού 
το δικαίωμα αύτό τό έχουν δλαι αί Κυβερνήσεις εις τόν Δυ
τικόν χώρον καί λαμβάνουν τά μέτρα άμέσως χωρίς νά χοειά- 
^εται ειδικόν νομο·3έτημα τής Βουλής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κ. ’Αρχηγός τού ΠΑΈΟ.Κ. έχει τόν 
'.όγον.

Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Συμφωνώ απολύτως έκ μέρους τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μέ τάς δύο τροπολογίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Κατόπιν τούτου κ. Συνάδελφοι γίνεται δε
κτόν τό άρ·3ρον;

Κ- ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ('Υπ. Δικαιοσύνης). Έχει καί ό κ. 
Φικιωρης τροπολογίαν, ή όποια πρ:ετά·3η καί δέν έχει πεοι- 
'>γ·.?#ή εις τό κείμενον τού ά'ρ-όρου 78.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Δέν έχει διατύπωσή τώρα τό αρ-3ρον κ. 
Υπουργέ;

I. ΦΙΚΙΩΡΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, οφείλει κανείς πραγματ· 
ιδιαιτέρως νά έξάρη τήν σύμπνοιαν τού Σώματος εις δ,τι 
αφορά τό υπό κρίσιν ά'ρ-3-ρον. "Οπως άκόμη νά έξάρη καί τήν 
'Υποεπιτροπήν καί τήν 'Ολομέλειαν τής Επιτροπής έπί τού 
Κυβερνητικού σχεδίου Συντάγματος, διότι εις αύτάς οφείλεται 
ή έντασις εις τό ύπ’ όψιν αρ-3ρον καί τών δύο αύτών τροπο
λογιών. όπως τελικώς διεμορφώ·3ησαν ύπό τού άξιοτίμου κυ
ρίου 'Υπουργού Συντονισμού. Είναι πράγματι δύο τροπολογία: 
αξιαι ιδιαιτέρας έξάρσεως καί ώς πρός τήν αρχήν των καί 
ώς πρός τάς συνεχείας, τάς οποίας ή-3έλησαν οί προτείνοντες 
αύτάς νά προλάβουν καί νά έπιλύσουν κατά τρόπον, ώστε 
νά δώσουν τήν ένδεικνυομένην εύελιξίαν είς τήν ’Εκτελεστι
κήν ’Εξουσίαν νά αντιμετώπιση τά -ύέματα έκεινα, τά όποια 
ασφαλώς ·3ά άντιμετωπίση ειδικώτερον μέ τήν σύνδεσιν τής 
Χώρας μας μέ τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα. Είναι γεγονός 
δτι εις τό άρ-3ρον 78 υπήρχε ιδία παράγραφος, ή οποία προ- 
έβλεπε τήν περίπτωσιν τής συμμετοχής τού Κράτους καί έν 
γένει τών Δημοσίων 'Οργανισμών είς τήν ώφέλειαν. ή όποια 
προέκυπτε άποκλειστικώς εκ τής έκτελέσεως Δημοσίων έρ
γων εν αναφορά πρός τήν ύπερτίμησιν τής παρακειμένης ιδιω
τικής ακινήτου ιδιοκτησίας. Τό ιστορικόν τής διατάξεως αύ- 
τής, δμως, έχει ώς εξής. Αύτή είχεν διατύπωσή είς τό αρ
χικόν Κυβερνητικόν σχέδιον, έν συνεχεία διεγράφη ύπό τής 
Υποεπιτροπής, συνεφώνησεν καί ή 'Ολομέλεια εις τήν δια
γραφήν τής διατάξεως αύτής, ή οποία είχεν άλλωστε κρι- 
•5ή καί αν τελικώς παρέμεινεν, -3ά έπρεπε νά παραμείνη ώς 
διάταξις όχι τού άρ·3ρου 78 άλλά ώς διάταξις τού άρ$ρου 
26 μάλλον καί.....

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ('Υπ. Δικαιοσύνης). Κύριε συνάδελ
φε, είναι ή διάταξις, ή όποια κατοχυρώνει τήν προσφάτως 
επιβλη-ύεισαν φορολογίαν έπί τών ακινήτων. Αύτήν, πού λέ
γετε ήδη τήν πεοιέλαβε ό κ. Παπαληγούοας.

I. ΦΙΚΙΩΡΗΣ. ’Έχετε δίκαιον, κ. 'Υπουργέ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Κύριε Φικιώρη, είπομεν νά άναγνώσετε 
τήν τροπολογίαν, τήν όποιαν άπεδέ/3η ό κ. 'Υπουργός διότι 
έπερατώ-ύη ή συζήτησις επί τού άρύρου.

I. ΦΙΚΙΩΡΗΣ. Είς τήν παραγρ. 1, τού άρθρου 78 ή προ- 
τα-ύείσα τροπολογία άναφέοεται εις τήν άπόδοσιν τής έννοιας 
τού φόρου καί είναι μία διάταξις, ή όποια πράγματι διά πρώ
την φοράν -ύεσμσ&ετειτα: Συνταγματικούς. Νομίζω δέ, δτι 
είναι άναμφισβητήτως σκόπιμος δεδομένου, δτι αποδίδει ύπό 
εύρυτέραν έννοιαν τό άντικείμενον τού φόρου. Μετά δηλαδή 
τήν φοάσιν «ούδείς φόρος έπιβάλλεται ούδέ είσπράττεται ανευ 
τυπικού νόμου» ή ύπό κρίσιν τροπολογία συνεχίζει κα-3ορί- 
ζουσα πλέον διά τής φράσεως «Κα-3ορίζοντος τό ύποκείμενον 
τής φορολογίας καί τό εισόδημα, τήν περιουσίαν, τάς δαπά- 
νας καί τάς συναλλαγάς ή τάς κατηγορίας τούτων, είς τάς 
όποιας ό φόρος αναφέρετε:ι». Τό άντικείμενον ύπό εύρυτέραν 
έννοιαν τού φόρου. Αύτή είναι ή τροπολογία, τήν όποιαν νο
μίζω, δτι πρέπει τό Σώμα νά δεχ-3ή, διότι κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον δίδεται άκριβώς ή έννοια τού αντικειμένου τού φόρου.

Π . Π Α Π ΑΛΙΙΓΟΥΡΑΣ ('Υπ. Συν τονισμού καί Προ
γραμματισμού).· Δέν έχω καμμίαν άντίρρησιν νά γίνη δεκτή 
ή τροπολογία, " ίΐίελο ν  νά μού εξηγήσετε, πώς διά αύτής 
τής διατάξεως προστατεύεται η προσφάτως —κατά τήν γνώ
μην όρύότατα—· έπιβλη-ύεϊσα φορολογία τών ακινήτων.

I. ΦΙΚΙΩΡΗΣ. Αξιότιμε κ. 'Υπουργέ Συντονισμού..........
Ν. ΑΛΑΒΑΝΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα μέ τό ψήφ 

σ;χα πρέπει ή τροπολογία νά έχη άπορο;φ·ύή καί νά έχη ύπο- 
γραφή άπό 20 βουλευτάς. *

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έ χει διανεμητή.
Εκείνο διά τό όποιον έχω άντίρρησιν είναι νά ύπάρξη ή 

διατύπωσις έκ μέρους τού ·/. 'Υπουργού καί νά μή γίνη συ- 
ζήτησις περαιτέρω, έφ’ όσον έκηρύχ-3η περαιωμένη ή συζή- 
τησις.
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I. Φ1ΚΙΩΡΗΣ. ΛΤο-ΰ έχιτρέχετε νά κάμω μίαν σύντομον 
αναφοράν εις το ιστορικόν τής τροπολογίας αυτής; Ή  τρο
πολογία αυτή έχει χροταθή χαρά τού άξιοτίμου Γενικού Είση- 
γητοό τής χλειοψηφίάς κατά την συζήτησιν, ένώχιον τής 'Ο
λομέλειας, τής χαρ. 1 τού άρθρου 78 καί δεν έγένετο δεκτή. 
Έγένετο δεκτή ή χαρ. 1 τού άρθρου 78 μέχρι τού σημείου 
«άνευ τυχικού νόμου». Ή  έν συνεχεία έχεξήγησις αυτού τού 
αντικειμένου τού φόρου δεν έγένετο δεκτή. "Ηδη, ή. τότε χρο- 
ταθείσα ύχό τού Γενικού Είσηγητού τροχολογία, έχαναφέρε- 
ται, χροτάσει 20 βουλευτών, συμφώνως χρός το ψήφισμα καί 
αυτό χλέον τίθεται ύχό τήν κρίσιν τού Σώματος.

II. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ (Ύ χ . Συντονισμού). Θά χαρε- 
κάλουν.νά γίνη δεκτή ή τροχολογία,,τήν όχοίαν σάς άνέγνωσα 
μέ μίαν χερίχου διόρθωσιν «οόδείς φόρος έχιβάλλεται, οΰδ’ 
εισχράττεται, άνευ τυχικού νόμου, καθορίζοντος το ύχοκείμε- 
νον τής φορολογίας καί τό εισόδημα, τό είδος τής χεριουσίας, 
τάς δαχάνας καί τάς συναλλαγάς», χροσθέτω ,τήν λέξ ιν  εί
δος ή τάς κατηγορίας τούτων, εις τάς όχοίας άναφέρεται ό 
φόρος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κ. Γαζής έχει τον λόγον.
Ν. ΓΑΖΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, διερωτώμαι, είναι δυνατόν 

νά έχιβληθή αναδρομικός φόρος κληρονομιάς; Δηλαδή είναι 
δυνατόν νά έλθη σήμερον δ νομοθέτης, ό όχοίος νά τροχοχοιή- 
ση τον φόρον κληρονομιάς διά τους άχοβιώσαντας τό χροηγού- 
μενον έτος; Νομίζω ότι γεννάται ένα θέμα. Ή  έννοια, νομί
ζω, τής χροσθήκης, τήν όχοίαν έκαμε ό αξιότιμος Ύχουρ- 
γός Συντονισμού, ήτο ότι άφεώρα, κυρίως, τήν αύξησιν τών 
συντελεστών φόρου εισοδήματος.

Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ (Ύ χ  Συντονισμού). Ή  έκτα
κτους ισοδυνάμους έχιβαρύνσεις.

Ν. ΓΑΖΗΣ. Α λλά , έάν ύχοθεσωμεν ότι καθιστώμεν φο- 
ρολογητέαν μίαν κατηγορίαν χροσώχων, ή όχοία δεν ύχήγετο 
χροηγουμένως εις φόρον ή έάν αύξήσωμεν φορολογικούς συν- 
τελεστάς, άναφερομένους εις κληρονομιάς καί είχωμεν ότι 
κληρονομίαι θανόντων τό χροηγούμενον έ’τος φορολογούνται διά 
χοσοστού ηύξημένου καί όχι δι’ εκείνου, το όχοίον ίσχυε κατά 
τόν χρόνον τής έχαγωγής, θά  χεριλαμβάτνεται καί αΰτήΙ 
ή δυνατότης εις τήν τροχοχοίησιν, τήν -όχοίαν έκά~ 
ματε; Καί έάν ·μέν χρόκειται χέρι φορολογίας εισοδήματος, 
τό χράγμα είναι λογικό καί τό άντιλαμβανόμεθα. Έάν όμως 
τήν έχεκτείνωμεν, ήμχορούμεν νά χαμέ τόσον μακρυά, ώστε νά 
μήν τό θέλετε ούτε σείς δ ίδιος.

Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ (Ύ χ . Συντονισμού).^Δέν άχέ- 
δλεψα εις αυτό διά τής τροχολογίας αλλά νομίζω ότι χρέχει 
κανείς νά ύχοθέση ότι ό νομοθέτης είναι έμφρων καί θά κά- 
μνη λογικήν χρήσιν. Α λλά  έχειδή άνεφέρθητε εις αύτό τό 
χαράδειγμα, έάν θέλετε νά κάμνωμεν μίαν ερμηνευτικήν δή- 
λωσιν. Είμαι χρόθυμος νά τήν κάμνωμεν, άλλά χρέχει νά γι- 
νη δήλωσις μέ χάρα χολύ χροσοχή, ούτως ώστε νά μήν έξαι- 
ρέση κατ’ αρχήν τόν φόρον εισοδήματος, διότι ούδεμία Κυβέρ- 
νησις θά ήμχορέση νά άσκήση τήν δημοσιονομικήν χολιτικήν.

Δεύτερον νά μήν έξαιρέση άλλας αντιστοίχους έκτάκτους 
εισφοράς αί όχοίαι έχιβάλλονται λόγω έξαιρετικών χεριστά- 
σεων ωσάν έκείνας τάς εισφοράς χού έχέβαλεν ή Κυβέρνησις 
Ε θνικής Ένότητος κατά τάς άρχάς Αύγούστου. Τό θέμα 
χρειάζεται χροσοχήν. ’Εγώ θά έλεγα ότι αύτά χού είχατε δέν 
χρειάζεται νά κατοχυρωθούν συνταγματικώς καί καλύχτονται. 
'ενδεχομένως καί άχό τήν δευτέραν χαράγραφον.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΛΚΙΙΣ (Ύ χ . Δικαιοσύνης^, Ή  δευτέρα 
χαράγραφος λέγει σαφώς « . . .  έκτεινομένης χέραν τού χρο- 
ηγο.υμένου τής έχιβολής τού . φόρου οικονομικού έτους».

ΓΙ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ (Ύ χ . Συν. καί Προγρ/σμού). 
Δέν φορολογείται ό θανών, φορολογείται ό κληρονόμος. Έχο- 
μένως, έχει δίκαιον ό κ. συνάδελφος, καλύχτεται.

Ν. ΓΑΖΗΣ. Κύριε Ύχουργέ, αν μέν χρόκειται χερί μιας 
φορολογίας εισοδήματος, τό χράγμα δέν είναι χρός θάνατον, 
διότι θά φορολογηθή το εισόδημα ένός έτους. Έάν, όμως, 
χρόκειται χερί μιας έφ! άχαξ έχιβολής φορολογίας καί ή φο
ρολογία αυτή έχιβάλλεται. άναδρομικώς, τό χράγμα έχει σο
βαρότητα. Είναι δυνατόν νά ύχάρξη κάχοιος άλλος φόρος, ώς 
λ.χ . εις φόρος κληρονομιάς, ό όχοίος ήμχορεΐ ν’ άχοδειχθή 
βαρύτατος ή ν' άναφέρηται εις μίαν κατηγορίαν χροσώχων, 
τά όχοία δέν ύχέκειντο μέχρι τούδε, εις φορολογίαν καί τά 
όχοία. ύχοβάλλο^ται ήδη εις μίαν φορολογίαν, ή όχοία ημχο- 
,ρεί νά είναι βαρυτάτη, διότι δέν θά εκτείνεται εις μόνον τό 
εισόδημα, ώστε νά είχωμεν ότι θά φορολογηθή μόνον τό ει
σόδημα μιας χεριωρισμένης φορολογικής χεριόδου.
, Αντιλαμβάνομαι, ότι το θέμα είναι άρκετά τεχνικόν, ίσως 
δέ νά μή είναι δυνατόν νά δοθή μία άχάντησις αυτήν τήν στι
γμήν, άλλ’ έν χάση χεριχτώσει, είναι ένα θέμα, τό όχοίον, 
χιθανόν, νά θέλετε ολίγον χρόνον νά 'τό σκεφθήτε ή νά τό 
διατυχώσητε. Ό  χεριορισμός. τόν όχοίον έθέσατε εις τό άρ- 
θρον, χιθανόν νά μή άχοδειχθή όσον ανώδυνος φαίνεται αυτήν 
τήν στιγμήν.

Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ (Ύ χ . Συν. καί Προγρ/σμού). 
Έλχίζω, ότι δέν έχετε έντελώς δίκαιον, Πρώτον, χρέχει νά 
ύχάρξη τό δικαίωμα τής έχιβολής φόρου έχί τής χεριουσίας. 
Δεύτερον, χρέχει νά ύχάρξη τό δικαίωμα τής έχιβολής έκ- 
τάκτων εισφορών, λόγω έκτάκτων αναγκών, αί όχοιαι είσφο- 
ραί θά έχιβληθούν, κατ’ ανάγκην, έχί ύλης φορολογητέας, 
κτηθείσης, ένδεχομένως, καί εις τό άχώτερον χαρελθόν. 
Πρέχει νά άφήσωμεν εις τήν σωφροσύνην τού νομοθέτου τήν 
ρύθμισιν τού θέματος, κατά τάς έκάστοτε χεριστάσεις. Αυτή 
είναι ή γνώμη μου. Νομίζω, ότι είναι έχαρκής ή προστασία, ή 
όχοία παρέχεται.

Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Νομίζω, ότι ίσως μέ ώρισμένας διευκρινή- 
σεις θά είναι δυνατόν νά άχοφευχθούν αύτά, τά όχοία έχικα- 
λείται ό κ. Γαζής, διότι τό θέμα δέν είναι τόσον άχλόν, όσο 
φαίνεται. Διότι, βάσει μιάς δεδομένης φορολογίας κληρονομιών 
χού έχιβάλλεται, βάσει τού νόμου ό όχοίος ισχύει κατά τήν 
έχαγωγήν τής κληρονομιάς, γίνονται συναλλαγαί έχί τής κλη
ρονομικής χεριουσίας.

Καί αύταί αί συναλλαγαί, αί μεταβιβάσεις λόγου χάριν, δέν 
γίνονται δεκταί άχό τήν ’Εφορίαν, αν δέν ύχάρχη χιστοχοιη- 
τικόν καταβολής τού φόρου κληρονομιών. Καί κάτι άλλο, τό 
όχοίον ηχούσα νά λέγη ό κύριος Π χχαχολίτης καί τό όχοίον 
είναι χολύ ουσιώδες: "Ενας έξωτικός κληρονόμος, έχοντας 
ύχ’ όψιν του ένα ώρισμένον φορολογικόν καθεστώς, άχοδέχε- 
ται τήν κληρονομιάν καί χροβαίνει εις χώλησιν τού μεριδίου 
του καί σέ τρεις μήνες χληροφορείται ότι άλλαξε ό φόρος καί 
τού λένε έλα νά χληρώσης, ένφ δέν τό ήξερε αύτό. Δ ι’ αύτό 
έχει σημασία ειδικήν. "Αλλο ή φορολογία τού ακινήτου. Διότι 
φορολογείται τό ακίνητον, τό όχοίον ύχάρχει. Καί όρθώς τό 
έκάμαμεν εις τήν Κυβέρνησιν Ε θνικής Ένότητος. "Αλλο, 
έχίσης τό εισόδημα. Τό εισόδημα ύχάρχει καί άντί νά χληρώ- 
ση φόρον 10%, πληρώνει 20%, διότι αί άνάγκαι έχιβάλλουν 
τήν μεταβολήν κατά τήν διάρκειαν τού οικονομικού έτους. 
Α λλά , αύτό δέν ξέρω άν ύχάρχη. Καί θά ύχάρξη μία αστά
θεια συναλλαγών. Δέν θά ξέρουν οι κληρονόμοι ούτε οι άγο- 
ρασταί, άν ήμχορούν νά συναλλαγούν. Αύτό, έχει κάχοιαν ση
μασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Κύριε Μχουρνιά, θέλετε νά κάνετε έρώ- 
τημα ή νά ομιλήσετε;

Λ. ΜΠΌΥΡΝΙΑΣ. "Ενα ερώτημα κύριε Πρόεδρε. Κύ
ριε Ύχουργέ, όσον αφορά τάς έκτάκτους εισφοράς εις τάς 
έκτάκτους χεριστάσεις τό έδέχθημεν καί άναφέρονται εις τό 
μέλλον. Δέν νομίζω ότι θά χάτε καί εις αύτάς άναδρομικώς. 
Δηλαδή θά  μάς είχήτε -αύριο δώστε καί εις τήν έκτακτον 
εισφοράν καί άλλα. Αύτό είχατε χρίν. Μάς φορολογήσατε 
διά τής εκτάκτου εισφοράς καί άφεώρα τό μέλλον, τώρα θά 
έχετε δικαίωμα διά τής όιατάξεως αύτής νά μάς είχήτε
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αυξάνω ακόμη καί την έκτακτον εισφοράν; Π ρέπει νά έξη- 
γη-3ήτε κύριε Υπουργέ.

Π . ΠΑIIΑΛΙIΓΟΓΡΑΣ (Ύ π . Συντονισμού και Προ- 
νραιμμχτισμού). Κύριε συνάδελφε νομίζω, οτ; δέν με εννοή
σατε. 'Έφερα ώς παράδειγμα τις έκτακτες εισφορές σαν κάτι 
το οποίον ο εν ·3ά ήδύνατο νά είσαχ-δή αν ισχυε ή διάταξις 
ώς έτροπολογή-δη.

Λ. ΜΠΟΓΡΝΙΑΣ. Δ ιατί;
II . Π Α ΓΙΑΛΙΙΓΟΓΡΑΣ (Ύ π . Συντονισμού καί Προ

γραμματισμού). Διότι, ώς έτροπολογή·3η έλεγε, ότι ούδείς 
φόρος ¿"(βάλλεται άναδραμικώς. Καί ή έπιβλη-δεισαι έκτα
κτος εισφορά τόν Αύγουστο άφεώρα εις εισόδημα κτη-δέν φυ 
σικά τό προηγούμενων οικονομικόν έτος. Δεν ήδύνατο να άνα- 
φέρεται εις τό μέλλον νά κτη-δή εισόδημα. Καί 2:' αύτό τό 
περιώρισα καί είπον οτι, μάλιστα κύριοι δύνασδε νά έπιβα- 
λετε τέτοιου είίους εισφοράν άναδρομικώς, άλλά ή άντερο, 
μικότης δέν ·3ά είναι μείζων τού ενός οικονομικού έτους, τού 
προηγουμένου οικονομικού έτους, ούτως άστε νά είναι πλή
ρως κατωχυρωμένον αύτό.

Δέν ήμπορεί κανείς νά σάς εγγυητή, κύριε συνάδελφε, ότι 
δέν ·3ά υπάρξουν εις τόν βίον αύτής τής χώρας, εις τόν μέλ
λοντα ιστορικόν της βίον καί άλλες στιγμές πού ·>ά άναγ- 
κασ-δούν Κυβερνήσεις νά επιβάλουν καί άλλας εκτάκτους 
εισφοράς. Διατί εκπλήττεστε; Αν υποτελή οτι γίνεται κάτι 
τό συγκλονιστικόν, βεβαιότατα ·3ά επεβάλετο καί άλλη εισ
φορά. Έξήντλησεν ή Κυβέρνησις Έ λνικής Ένότητος, το 
2 καίαιμα όλων τών Ελληνικών Κυβερνήσεων που νά  την 
έιαδεχλούν εις τό διηνεκές, νά επιβάλουν εκτάκτους εισφοράς 
αν υπάρξουν εκταικτοι περ'ΐστάσέις; Καί -δά τό αποκλείσετε 
συνταγματικό)ς; Βεβαίως όχι.

Λ. ΜΠΟΤΡΝΙΑΣ. ’Ό χι δέν τό αποκλείομε·/ διά τό μέλ
λον, όπως την έπ.βάλλετε διά τό μέλλον. Έδώ την έπιοάλ- 
λετε διά τό προηγούμενον έτος. "Οπως λέγετε διά τόν φόρον 
εισοδήματος εννοείτε διά τό προηγούμενων έτος. Εδώ δέν είναι 
διά τό προηγούμενον έτος.

Π . ΠΑΠΑΛΙΙΓΟΓΡΑΣ (Ύ π . Συντονισμού καί Προ
γραμματισμού). Κύριε συνάδελφε, νομίζω οτι σάς τά εξή
γησα πάρα πολύ σαφώς διατι κάνομε·/ αύτήν την τροπολογίαν.

Λ. ΜΠΟΓΡΝΙΑΣ. Θέλετε νά είπήτε οτι ήτο άντισυν- 
ταγματική ή φορολογία σας; Διότι αύτό μάς λέγετε, κύριε 
Υπουργέ.

II . ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ (Ύ π . Συντονισμού καί Προ
γραμματισμού). Πρώτον δεν ήτο ίδική μου ή φορολογία, 
διότι κατά σύμπτωσιν τότε ήμην Διοικητής τής Τραπέζτς 
Ελλάδος. Ά λλά  όρλότατα έπεβλή-δη ή φορ·ο.λογία αύτή. Καί 
δέν -δά ήδύνατο νά επιβλη-δή άν ’ίσχυεν ή διάταξις, ώς την 
έτροπολόγησεν ή ’Επιτροπή.

Κύριε συνάδελφε, ή φορολογία εκείνη δέν $ά ήδύνατο νά 
έπιβλη-δή, διότι ·3ά έ·3>εωρειτο ότι ήτο αναδρομική καί λέγω 
ότι τέτοιες φορολογίες ϋ ά  δύνανται νά έπιβάλωνται ϋπό τούς 
περιορισμούς τούς οποίους σάς άνέφερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κύριος Πρωτοπαπάς, έχει τόν λόγον.
X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά το 

•θέμα είναι σοβαρό. Έ γώ σημειώνω μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίη- 
αιν τήν πρόδεσιν τού κυρίου Υπουργού τού Συντονισμού ενδε
χομένως νά έπιβάλη καί φόρον έπ! τής περιουσίας. "Αν το 
συνώδευ: μέ μίαν υποχρεωτικήν δήλωσιν τών πωλητών περί 
της περιουσίας των, τό φορολογικόν μας σύστημα πολύ >3α 
έβελτιώνετο στήν Ελλάδα.

Δεύτερον, άναμφισβητήτ’ως παραπέμπει εις τήν εμφρονο 
κρίσιν τού νομο-δέτου τήν χρήσιν αυτών τών δυνατοτήτων τής 
φορολογικής αναδρομής εις τό παιρελ-δόν, έστω καί διά ένα 
οικονομικόν έτος. Τόν νομούέτην όμως τόν περιώρισαν κάπως 
αί διατάξεις των προηγουμένων άρ-δρων παρά τις ύποβληι 
ύείσες τροπολογίες τις όποιες εκάναμεν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κύριος Φράγκος έχει τόν λόγον.
Δ. ΦΡΑΓΚΟΣ. Βεβαίως σέβομαι τήν σύμπνοιαν όλων τώ·. 

πτερύγων τής αίδούσης ταύτης, πλήν όμιος, -δά ήύελα διά* 
λόγους προσωπικής εύύύνης νά τονίσω πώς πραγματικά εις 
τήν Επιτροπήν Συντάγματος έχειροκροτήσαμεν άπαντες άνε- 
ξαιρέτως ο! συνάδελφοι τήν διάταξιν αύτήν, ή οποία ύπεβλη- 
■3 η άπό τήν Κυβέρνησιν, βάσει τής όποιας ό φόρος δέν ήμπο- 
ρεϊ νά έπιβληύή άναδρομικώς. Είχαμε τονίσει ότι τό άρ-δρον 
78 εναρμονίζεται μέ τό άρ-δρον 7 τού Συντάγματος κατά τό 
όποιον έγκλημα δέν υπάρχει ούτε ποινή έπιβάλλεται ά'νευ νό
μου ίσχύοντος προ τής τελέσεως τής πράξεως. Καί τό μεν 
άρ-δρον 7 προστατεύει τήν έλευ-δερίαν τού πολίτου τό δέ άρ- 
ύρον 78 παράγραφος 2, όπως είχε προστατεύσει τήν περιουσίαν 
τού πολίτου. Δηλαδή καί τά δύο προστατεύουν τήν προσωπι
κότητά του. Δ ι’ αύτό νομίζω, ότι ·3ά έπρεπε ή* τροπολογία 
τών κυρίων συναδέλφων νά δικαιολογη-δή καί νά τεύή μόνο·, 
διά τάς εκτάκτους περιπτώσεις καί όχι διά πάσαν φορολογίαν 
Ε’νοί μία πρόοδος νά μή ίσχύη νόμος με αναδρομικήν ισχύ·/ 
καί δύναμιν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό κύριος Πεσμαζόγλου έχε; τόν λόγον.
I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΓ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω, οτι το εί

δος τών προβλημάτων πού άνέφερεν ό Πρόεδρος, κύριος Μαύ
ρος, είναι περίπου άναπόφευκτον. Είναι καί αί περιπτώσεις 
πού άνέφερεν καί ό κύριος Γαζής. Μέ τήν προσ-δήκην πού έγι
νε στο δεύτερον έδάφιον, είναι πράγματι δυνατόν καί νοητόν 
νά αύξηύή ό φόρος κληρονομιάς έπί περιπτώσεων ύανάτου 
πού έ'λαβεν χώραν τόν περασμένον χρόνον. Ά λλά  νομίζω οτι 
είναι άδύνατον --ά καλυφ-δούν όλα τά ένδ’εχόμενα κατά τρό<υ 
πον πού -δά ικανοποίηση τήν Βουλήν. Τό γεγονός ότι ή άνα- 
δρομικότης περιορίζεται εις τό προηγούμενον έτος, έκτείνε- 
ται δηλαδή μέχρι τού προηγουμένου έτους, άποτελει μίαν σο- 
βαράν ασφάλειαν καί επιβεβαιώνει αύτό τό όποιον καί ή Κυ- 
βέρνησις έπρότε-νε καί ό κύριος Πρόεδρος τής Ε.Κ.—Ν.Δ. 
άπεδέχ-δη, ότι δηλαδή είναι βέβαιον, ότι ενδέχεται νά υπάρ
ξουν περιπτώσεις όπου φορολογικές ρυθμίσεις ·3ά είναι τέ
τοιες, ώστε -δά απαιτούν τήν προσθήκην πού προτείνεται σή
μερον εις τό δεύτερον έδάφιον. Δέν νοιιίζω ?τι ήμπορούμε νά 
άναζητήσωμεν όλες τις περιπτώσεις εκείνες πού ·3ά δημιουρ
γήσουν -δέμα καί προτείνω, όπως ή τροποποίησις τού δευτέρου 
εδαφίου νά παραυ.είνη ώς έπροτά·3η.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έξαντλη-δέντος τού καταλόγου τών ομι
λητών παρακαλώ τόν κύριον Υπουργόν νά προβή εις τήν τε
λικήν διατύπωσιν τού άρ-3ρου.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Ύ π . Δικαιοσύνης). Ό πω ς άνεγνώ- 
σ·3η κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έρωτάται ή Βουλή, γίνεται δεκτόν τό ά'ρ- 
•δρον 78 ώς διετυπώ·3η;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΓΛΕΓΤΑΙ. Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ή  Βουλή παρεδέχ-δη.
Με-3’ δ γίνεται δεκτόν τό άρ-δρον 78 τού Σχεδίου Συντά

γματος, ώς διεμορφώ-δη, έχον ούτω:
Άρ-δρον 78.

1. Ούδείς φόρος επιβάλλεται ούδ’ εΐσπράττεται σνευ τυπι
κού νόμου, κα-δορίζοντος τό υποκείμενον τής φορολογίας καί 
τό εισόδημα, τό είδος τής περιουσίας, τάς δαπάνας καί τάς 
συναλλαγάς ή τάς κατηγορίας τούτων, εις τάς όποιας άνα- 
φέρεται ό φόρος.

2. Φόρος ή άλλο οιοδήποτε οικονομικόν βάρος, δεν δύναται 
νά έπιβλη-δή διά νόμον αναδρομικής ισχύος έκτεινομένης πέ
ραν τού προηγουμένου τής επιβολής τού φόρου οικονομικού 
έτους.

3. Έ ξαιρετικώς, έπί επιβολής ή αύξήσειος εισαγωγικού 
ή έξαγωγικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως, έπιτρέπεται ή 
είσπραξις αυτών άπό τής ημέρας τής καπαδέσεως εις τήν
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Βουλήν τοΰ περί αύτών σχεδίου νόμο«, ύπό τον· όρον τής δήμο· 
σιεύσεως τοΰ νόμον εντός τών κατά τό άρθρον 42 παρ. 1 προ
θεσμιών, πάντως δέ τό βραδύτερον εντός δέκα ήμερων άπό 
τής λήξεως τής συνόδου.

4. Τό άντ’.κείμενον τής φορολογίας, ό φορολογικός συντε
λεστής, αί άπό τής φορολογίας άπαλλαγαί ή έξαιρέσεις καί 
ή απονομή συντάξεων, δεν δόναται νά άποτελέσοον άντ'.κείμε
νον νομοθετική; έξουσιοδοτήσωες. Δεν άντίκειται εις τήν 
άπαγόρευσιν έ καθορισμός δ'ιά νόμον τον τρόπον βεδαιώσεως 
τής σνμετοχής τον Κράτους και των δημοσίων έν γένει οργα
νισμών εις τήν άποκλειστικώς έκ τ-ής έκτελίσεως δημοσίων 
έργων προκαλονμένην αυτόματον, ΰπερτίμησιν τής παρακείμε
νης ιδιωτικής ακινήτου ιδιοκτησίας.

5. Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή κατ’ έξουσιοδότησιν νό
μων—πλαισίων έπιβολή έξισωτικών ή αντισταθμιστικών εισ
φορών ή δασμών, ώς καί ή λήψις οικονομικών μέτρων έν τφ 
πλαισίω τών διεθνών σχέσεων τής χώρας προς οικονομικούς 
οργανισμούς ή άποδλεπόντων εις τήν διασφάλισιν τής συναλ
λαγματικής δέσεως τής χώρας. _________ ___ _______

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Εισερχόμενα εις τό άρθρον 76. Έπί τοΰ 
άρθρου τούτου ύπό τού Κόμματος τής ιΕ.Ιν.—Ν.Δ. έχει κατα
τομή ή εξής πρότασις:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1η
Ή  πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ώς έ ξη ς :
«Π αν σχέδιον καί πάσα πρότασις νόμου συζητεΐται καί 

ψηφίζεται δίς καί εις δύο διαφόρους συνεδριάσεις, άπεχούσας 
άλλήλων τουλάχιστον δύο ημέρας καί ούχί πλέον τών πέντε 
ήμερων, κατ’ αρχήν μεν κατά τήν πρώτην συζήτησιν, κατ 
άρθρον δέ καί εις τό σύνολο·/ κατά τήν δευτέραν».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 2α
Εις τήν δευτέραν παράγραφον, διαγράφονται αί λ έ ξ ε ις : 

«ΰπό τής Όλομελεία; τής Βουλής», αί δέ λ έξε ις  «ενός τρί
του» αντικαθίστανται διά τών λέξεων «ένός έκτου».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 3η
Ή  τετάρτη παράγραφος διαγράφεται.

— -------------- τροττστίΟΓΊΓ^Γ"
Ή  πέμπτη παράγραφος αντικαθίσταται ώς ε ξ ή ς : .
«5. Ή  Κυβέρνησες ή τό έν δέκα τον τοΰ όλου άρ ιθμοΰ τώ| 

βουλευτών δύναται νά ζητήση όπως σχέδιον ή πρότασις νόμο 
έπειγοντος χαρακτήρες συζητηθή εις ώρισμένον αριθμόν συ 
εδριάσιεων. ούχί μιείζονα τών τριών. Ή  Βουλή δύναται 
παρατείνη τήν συζήτησιν έπί δύο είσέτι συνεδριάσεις προτάσε: 
τοΰ ιένος δεκάτου τοΰ όλου ιάριθμοΰ τών βουλευτών. Ή  Βουλή 
αποφασίζει τήν κατανομήν τοϋ χρόνου κατά Ψέμα καί κατά 
ομιλητήν, κατά τά εδδικώτερον ΰπό τοΰ Κανονισμού οριζό
μενα».

Ή  Βουλή έρωτωμένη ΰπό τοϋ κ. Προέδρου, απορρίπτει 
τήν πρότασιν ταύτην τής Ε.Κ.—ΝιΔ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Συνεπώς τό άρθρον 76 γίνεται δεκτόν ώς 
διετύπωσεν τούτο έ κ. Υπουργός.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Δεκτόν, δεκτόν.
Μ εθ’ ό, έγένετο δεκτόν τό άρθρον 76 τοΰ σχεδίου Συντά

γματος, έ'χον οΰτω:
Άρθρον 76.

1. Πάν σχέδιον καί πάσα πρότασις νόμου ένώπιον τής 'Ο
λομέλειας καί τών Τμημάτων συζητεΐται καί ψηφίζεται έφ’ 
άπαξ, κατ’ άρχήν, κατ’ άρθρον καί εις τό σύνολον.

2. Κατ’ έξαίρεσιν, σχέδια καί προτάσεις νόμων συζητοϋν- 
ται καί ψηφίζονται ΰπό τής 'Ολομέλειας τής Βουλής δίς καί 
εις δύο διαφόρους συνεδριάσεις, άπεχούσας άλλήλων δύο τού-

καί κατ’ άρθρον κατά τήν 
καί εις τό σύνολον κατά

τήν δευτέραν, έάν ζητηψή τούτο μέχρι τής ένάρξεως τής κατ’ 
άρχήν συζητήσεως ύπό τοϋ ένός τρίτου τοϋ όλου άριθμοΰ τών 
βουλευτών.

3. ’Εάν κατά τήν συζήτησιν έγένοντο δεκτά! τροπολογία:, 
ή ψήφισις τοϋ συ"/όλου αναβάλλεται έπί εικοσιτετράωρον άπό 
τής διανομής τοϋ τροποποιηΨέντος σχεδίου.

4. Σχέδιον ή πρότασις νόμου, χαρακτηριζόμενου ύπό τής 
Κυβερνήσεως' ώς κατεπείγον, εΐσάγεται πρός ψήφισιν, μετά 
περιωρισμένην συζήτησιν, εις ήν μετέχουν, πλήν τών οικείων 
εισηγητών, ό Πρωθυπουργός ή ό αρμόδιος Υπουργός, οΐ αρ
χηγοί τών '&ι τή Βουλή κομμάτων καί άνά εις έ απρόσωπος 
τούτων. Διά τοϋ Κανονισμού τής Βουλής δύναται νά περιορι
στή ή διάρκεια τών ομιλιών καί ό χρόνος συζητήσεως.

5. Ή  Κυβέρνησις δύναται νά ζητήση όπως σχέδιον ή πρό- 
τασις νόμου, ιδιαιτέρας σημασίας ή επείγοντος χαρακτήρος, 
συζητηθή εις ώρισμένον αριθμόν συνεδριάσεων, ούχί μείζονα 
τών τριών. Ή  Βουλή δύναται νά παρατείνη τήν - συζήτησιν 
έπί δύο είσέτι συνεδριάσεις, πρ-οτάσει τοϋ ένός δεκάτου τοϋ 
όλου άριθμοΰ τών βουλευτών. Διά τοϋ Κανονισμού τής Βου
λής καθορίζεται ή διάρκεια τών ομιλιών έκάστου.

6. Ή  έπιψήφισις δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων, συν- 
ταχθέντων ύπό ειδικών επιτροπών, . αί όποΐαι συνεστήθησαν 
δι; ειδικών νόμων, δύναται νά γίνη έν Όλομελεία τής Βου
λής δι’ ιδιαιτέρου νόμου, κυροϋντος έν δλφ τούτους.

7. Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται νά γίνη κωδικοποίησις 
υφισταμένων διατάξεων δι’ απλής ταξινομήσεως αυτών, ή έν 
όλω έπαναφορά καταργηθέντων νόμων πλήν τών φορολογι
κών.

8. Σχέδιον ή πρότασις νόμου. άποκρουσθείσα ύπό τής 'Ο
λομέλειας τής Βουλής ή Τμήματος αυτής, δεν εΐσάγεται εκ

σύνοδον, ούδέ εις τό μετά τήν λήξιν αυτήςL · vέoυ εις τήν αυτήν σύν 
λειτουργούν Τμήμα.

~~ ΐΓΡΟΕΔΡΰΣΓ^Α

λάχιστον ήμέρας. κατ’ άρχήν μέν κ 
πρώτη/ συζήτησιν, κατ’ άρθρον δέ

Άρθρον 77.
Ό  κ. Πρωτοπαπάς έχει τόν λόγον.
X. ΠΡΩ ΤΟ Π ΑΠ ΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, τό άρθρον 77 

ε ις  τήν παράγραφον 1 λέγει: «Ή  αυθεντική ερμηνεία τών 
Νόμων ανήκει εις τήν Νομοθετικήν έξουσίαν». ’Εδώ δεν θά 
πρέπει νά μείνη αυτή ή διατύπωσις, άλλά θά  πρέπει νά είπω- 
μεν ότι: «Ή  αυθεντική έρμηνεία τών νόμων ανήκει ε ις  τήν 
Βουλήν».

Ό πω ς λέγει τό σχέδιον. τό προτεινόμενον ύπό τής ’Επι
τροπής, τήν Νομοθετικήν έξουσίαν τήν άσκεί ή Βουλή και *> 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Νομίζω, λοιπόν, κ. Υπουργέ 
τής Δικαιοσύνης—ύπάρχει πρότασις τής ΕΚ—ΝΔ τήν όποιαν 
προσπαθώ νά έπεξηγήσω—ότι επειδή εχομεν δώσει καί εις 
τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας Νομοθετικήν έξουσίαν, δεν 
ήμποροΰμεν νά ειπωμεν ότι ή αυθεντική έρμη/εία ανήκει εις 
τήν Νομοθετικήν έξουσίαν. Θά πρέπει νά είπωμεν ότι ή αυ
θεντική έρμηνεία τών νόμων ανήκει εις τήν Βουλήν. Ά λ- 
λοιώς θά  πρέπει νά είπητε ότι ανήκει εις τήν Βουλήν καί 
εις τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας καί πότε ανήκει εις τήν 
Βουλήν καί πότε άνήκει εις τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας. 
Έάν δεν κάνωμεν αυτήν τήν διάκρισιν, θά  πρόκειται περί 
μεγάλου λάθους, τό όποιον δέν ήμπορεί νά καλυφθή κατ’ άλ
λον τρόπον.

’Ελπίζω ότι θά  άποδεχθήτε τήν τροπολογία·/ αυτήν ότι ή 
αυθεντική έρμηνεία τών νόμων άνήκει εις τήν Βουλήν καί 
δέν ήμπορεί νά άνήκη εις τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας.

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚ11Σ ('Υπ. Δικαιοσύνης). Είναι αυτονόη
τον, ότι ή αυθεντική έρμηνεία τών νόμων άνήκει εις τήν Βου
λήν. Λυτή είναι ή άπάντησις πρός τόν κύριον Πρωτοπαπάν.

’Εκείνο πού θέλω νά παρατηρήσω είναι ότι εις τήν πα
ράγραφον 2 άναφέρεται ότι: «Νόμος μή πράγματι ερμηνευτι
κός. έχει ίσχϋν μόνον άπό τής δημοσιεύσεως αυτού». Είναι 
απαραίτητον αύτό τό πράγμα; Έάν δέν είναι έρμηνευτικός ό 
νόμος, ισχύει άπό τότε ποΰ δημοσιεύεται.

Γ. ΜΑΥΡΟΣ. Χρ.ιάζεται νά τεθή. κ. 'Υπουργέ. Νομίζω, 
ότι ή διάταξις αύτή προδίδει κάποιον νομικόν σολοικισμόν


