
Στο σχέδιο νόμου «περί ύφ’ όρον παραγραφής καί πχύσεως 
τη: διώξεως ώρισμένων αξιόποινων πράξεων καί ύφ’ 
όρον άπολύσεως κρατουμένων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

II οος τή Βον/.ιι ton· Ελλήνοη·
Τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί απαρχή μιας 

προσπάθεια: τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως έξαγ- 
γέλύην.ΐ ττις 21 Δεκεμβρίου 1981. για τήν αλλαγή τού ενεί
ματος πού :ιέπε: τήν άντεγκληματν/.ή πολιτική τής Χώρας
μ«ς.

Εΐδικώτερα επιδιώκεται, σέ πρώτο στάδιο, ή μερική 
βελτίωση τοϋ συστήματος που ισχύει τόσο στον τομέα τοϋ 
κολασμού των αξιόποινων πράξεων, όσο καί στον σωφρο
νιστικό τομέα, στα πλαίσια των σύγχρονων πορισμάτων 
καί τάσεων τής επιστήμης.

Κεντρική ιδέα μας υπήρξε ή θέσπιση μέτρων πού να 
ΐσχύσουν έφ’ άπαξ, α) για τήν δοκιμαστική-ύφ’ όρον 
αποφυγή τής κοινωνικής απομόνωσης ώρισμένων κατηγο
ριών υπαιτίων αξιόποινων πράξεων, τιμωρουμένων, κατά 
τό πλεΐστον, μέ ελαφρές ποινές, καί β) γιά τήν ταχύτερη 
επανένταξη στήν κοινωνία ώρισμένων κατηγοριών κρατου
μένων, κυρίους έλαφροποινιτών.

Τά μέτρα αύτά πού προβλέπονται στο υποβαλλόμενο 
νομοσχέδιο είναι α) ή ειδική παραγραφή καί ή παύση τής 
ποινικής δίωξης, β) ή ΰφ’ όρον παραγραφή κχτχγνωσθει- 
σών ποινών καί γ) ή ύφ’ όρον άπόλυση κρατουμένων.

Πέραν όμως τών ώς άνω έπιδιωκομένων σκοπών, τά 
μέτρα αύτά θά οδηγήσουν αισθητά τόσο στήν αποσυμφό
ρηση τών δικαστικών υπηρεσιών, όσο καί στήν αποσυμφό
ρηση τών φυλακών μας, οί όποιες, πρέπει νά όμολογηθεΐ, 
επειδή πάσχουν άπό παλαιά νοσήματα, σήμερα τουλάχιστον 
δεν ικανοποιούν απόλυτα μέ τή λειτουργία τους.
νΓιά τήν «έφ* άπαξ» ισχύ τών πιο πάνω άναφερθέντων 

μέτρων κρίναμε σαν χρονική-όροθετική γραμμή τήν ήμερο- · 
μ ηνία 21 Δεκεμβρίου 1981, τότε όηλαόή πού πρωτοεξαγγεί- 
λοήα,ε.* σε γενικές γραμμές, τό σχετικό πρόγραμμα τοϋ Υ
πουργείου Δικαιοσύνης. ... ■-·. ·?>
j Σημειώνουμε, τέλος, ότι οί σκοποί πού επιδιώκει τό νομο*. 

σχέδιο είναι ευθυγραμμισμένοι καί προς τήν άπόφαση τοϋ 
Συμβουλίου τής Ευρώπης ύπ’ άριθ. (76)10 ή οποία έχει 
έγκρ:·5εί άπό τήν εξ 'Υπουργών Επιτροπή τής 9 Μαρτίου 
1976, κατά τήν 255ην συνέλευση τών εκπροσώπων τών ' Υ- 

. πόυργών. Μέ τήν απόφαση αύτή το Συμβούλιο τής Ευρώπης 
συνιστα στις Κυβερνήσεις τών Κρατών μελών ν’ άναθεω- 
ρήσουν τήν νομοθεσία τους μέ στόχο τήν έξάλειψη νομικών 
εμποδίων στήν εφαρμογή μέτρων πού ΰποκχθιστοΰν τις 
στερητικές τής ελευθερίας ποινές, ώς επίσης νά εξετάσουν 
διάφορα νέα μέτρα, ύποκχτχστχτικά τών στερητικών τής 
ελευθερίας ποινών, αποβλέποντας στήν ενδεχόμενη εισα
γωγή τους στήν άντίστοιχη νομοθεσία τους.

Μέ αισιοδοξία γιά τήν καρποφορία τών μέτρων αυτών 
καί μέ τήν σκέψη ότι ή πείρα πού θά άποκομισθεΐ άπ’ τήν 
εφαρμογή τους θά άποτελέσει ασφαλή βάση γιά τή διαμόρ
φωση παγίων θεσμών, προχωρούμε πιο κάτω σέ σύντομη 
ανάλυση τών άρθρων τοϋ νομοσχεδίου :

Μέ τό άρθρο 1 θεσπίζεται ειδική παραγραφή καί παύση 
τής ποινικής δίωξης α) τών πταισμάτων γενικώς, β) τών 
πλημμελημάτων πού τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως 
μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή καί τις δύο ποινές 
καί γ) τών αξιόποινων πράξεο/ν πού έχουν τελεσθεϊ διά 
τού τύπου. Ή παραγραφή καί ή παύση τής ποινικής 
δίωξης τών πλημμελημάτων καί τών διά τοϋ τύπου τε- 
λεσθέντων εγκλημάτων προβλέπεται ύπό τον όρον ότι ό 
υπαίτιος δέν θά ύποπέσει σέ νέα έκ δόλου αξιόποινη πράξη 
μέσα σέ διάστημα ενός έτους γιά τά πλημμελήματα τής 
περιπτ. β' τής παρ. 1 καί δύο ετών γιά τά διά τοϋ τύπου 
τελεσθέντα. Καί στις δύο περιπτώσεις στον χρόνο παρα
γραφής, πού προβλέπεται άπ’ τις γενικές διατάξεις, δέν 
ύπολογίζεται τό ενδιάμεσο διάστημα άπό τής ισχύος τοϋ 
προτεινομένου νόμου μέχρι τής νέας καταδίκης.

Τής παραγραφής καί τής παύσης τής δίωξης, εξαιρούνται 
οί παραβάσεις πού χναφίρονται στήν παρ. 6 τοϋ ίδιου 
άρθρου. Πρόκειται περί περιπτώσεων ιδιαιτέρου κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, στις όποιες από λόγους κυρίως γενικής 
προλήψεως επιβάλλεται ή δίωξη καί ή τιμωρία τών υπαι
τίων, όπως είναι οί παραβάσεις τοϋ Χ.Λ. 3424/19.75 
που καθιστούν χςιοποινη τήν ώς προ: τό τίμημα υπερημερία 
τών αγοραστών γεωργικών προϊόντων, οί παραβάσεις 
τών περί διατροφής διατάξεων (άρθρ. 358 Π.Κ.), τοϋ X. 
690/1945 ώς καί τών διατάξεων περί επιταγής.

Μέ τό ίδιο άρθρο ορίζεται οτι δέν θίγονται οί αστικές 
συνέπειες τών πράξεων τών όποιων παραγράφεται τό 
άξιόποινο καί παύει ή δίωξη.

Τό ίδιο άρθρο προβλέπει καί γιά τήν τύχη τών δικο
γραφιών πού άφοροϋν πράξεις πού παραγράφονται, ώς καί 
γιά τήν τύχη τών πειστηρίων γιά τήν όποια άποφαίνετχι 
έπί πλημ.μελημάτων τό αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδι- 
κών καί επί πταισμάτων-ό·-πτκισμχτοδίκης.

Μέ τό άρθρο 2, εΐσάγετχι ή ύφ’ όρον παραγραφή κατχ- 
γνιυσθεισών ποινών. Τό μέτρο τοϋτο άφορά τις ποινές 
πού επιβλήθηκαν μέ αποφάσεις πού έχουν έκδοθεΐ επίσης 
μέχρι 21 Δεκεμβρίου 1981 γιά αράξεις πού παραγράφονται 
σύμφωνα μέ τό αρ·3ρο 1 παρ. 1 καί 2 καί ο! όποιες ποινές 
δέν έχουν έκτιθεΐ. Παραγράφονται δέ οί ποινές αύτές καί 
δέν έκτελοϋνταί- οί_ αποφάσεις, ύπό τον όρον, ότι ό κατα- 
δικχσθείς δέν Οά ύποπέσει, μέσα σέ μία διετία άπ’ τή 
δημοσίευση τοϋ νόμου, σέ νέα, άπό δόλο προερχόμενη 
πράξη, γιά τήν όποια Οά κχτχδτκασθεϊ άμετάκλητα οποτε
δήποτε σε ποινή στερητική τής ελευθερίας, άνώτερη τών 
εξη μηνών. X

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ή νέ · καταδίκη θά έχει σάν 
συνέπεια ό καταδικασθείς νά έκτίσει άθροιστικά καί τήν μή 
έκτιθεΐσα ποινή. » ■* - ’

■ ’Επίσης προβλέπεται ότι δέν Οά ύπολογισθεΐ στο χρόνο 
πού ορίζεται άπ’ τις γενικές διατάξεις γιά τήν παραγραφή, 
τής πρώτης ποινής, τό ενδιάμεσο χρονικό διάστημα άπό τής 
δημοσιεύσεως τού νόμου μέχρι τής νέας καταδίκης. · ,■··;■:

^ Τέλος, τό ίδιο άρθρο ορίζει επίσης ότι στις περιπτώσεις 
συρρεόντων εγκλημάτων γιά τήν εφαρμογή τής παρ. 1, 
λαμβάνεται ύπ’ όψη ή ποινή πού επιβλήθηκε γιά καθένα 
άπό αύτά καί όχι ή συνολική ποινή πού επιβλήθηκε μετά 
άπό συνεπιμέτρηση ή έπαύξηση καί άν άκόμχ είναι άνώ
τερη τού ενός χρόνου. Μέριμνα λαμβάνεται επίσης καί γιά 
τήν τοποθέτηση στό άρχειο τών μή έκτε/.ουμένων άποφά- 
σεων. : ... . ·.

Τό άρθρο 3 προβλέπει τήν ύφ’ όρον άπόλυση τών κρα
τουμένων, ' μετά άπό έκτιση τοϋ μεγαλύτερου τμήματος 
τής έπιβληθείσης στερητικής τής ελευθερίας ποινής κατά 
τή διάκριση πού ορίζει ή παρ. 1 τοϋ άρθρου τούτου. ;

Ή άπόλυση τών πιό πάνω άναφερομένων κρατουμένων 
γίνεται μέ τον όρο ότι δέ'/ Οά ύποπέσουν μέσα σέ μία διετία 
σέ νέο, άπό δόλο προερχόμενο, έγκλημα, γιά τό όποιο 
θά καταδικαστούν άμετάκλητα, οποτεδήποτε, σέ ποινή 
στερητική τής έλευθερίας άνόίτερη τών έξη μηνών. Στήν 
άντίθετη περίπτωση θά έκτίσουν άθροιστικά, σάν πρόσθετη 
κύρωση καί τό χρόνο γιά τόν όποιο έτυχαν ύφ’ όρον άπο- 
λύσεως.

Τό ίδιο άρθρο, στήν παρ. 4, περιλαμβάνει τις εξαιρέσεις 
εφαρμογής τοϋ μέτρου τής ύφ’ όρον άπόλυσης, άπαριθμου- 
μένουν εννεχ ττεριπτο>σζ63ν οι οττοιες εμφανίζουν ιόιχιτερο 
ενδιαφέρον γιά τήν ολοκλήρωση τής τιμωρίας τοϋ δράστη, 
άπό λόγους γενικής προλήψεως.

Τό άρθρο 4 άνχφέρετχι στήν ύποχρέωση τών εισαγ
γελέων καί τών διευθυνόντων τις φυλακές γιά τή σχετική 
πληροφόρηση τών αρμοδίων ύπηρεσιών ποινικού μητρώου. 
Περιλαμβάνεται επίσης στό άρθρο 4 εξουσιοδότηση τοϋ 
Υπουργού Δικαιοσύνης γιά τήν έκδοση άποφάσεως πού 
θά ρυθμίζει τις λεπτομέρειες γιά τήν εφαρμογή τών διατά
ξεων τών παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινόμενου 
νόμου.



Τό ίδιο άρθρο ορίζει σάν αρμόδιο γιά τήν επίλυση κάθε 
αμφισβήτησης στην έφαρμογή αύτοΰ τοΰ νόμου τό συμβού-, 
λιο πλημμελειοδικών τοΰ τόπου τής κρατήσεως.. , .

Τέλος, μέ τό άρθρο 5, ορίζεται ότι δεν ύπόκεινται σέ 
προσωπική κράτηση οί έμπίπτοντες στίς διατάζεις τοΰ 
πρ'οτεινόμενου νόμου γιά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, 
δικαστι'κά έξοδα καί τέλη πού έχουν επιβληθεί μέ τις 
άντίστοιχες διχαστικάς άποφάσεις, όπως καί ότι δέν χωρεί 
παραγραφή γιά τις άξιώσεις αυτές τοΰ Λημόσιου.

Λυτά επιδιώκονται μέ τό υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου 
καί παρακαλοϋμε τη Βουλή γιά τήν ψήφισή του.

’Αθήνα, 27 ’Ιανουάριου 1982 
Ό 'Τπουργός Δικαιοσύνης

' ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Σ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ-
Περί ΰφ’ όρον παραγραφής καί παύσεως της διοιξεως 

ώρισμένων αξιόποινων πράξεων καί ύφ’ όρον άπολύσεως 
κρατουμένων. ' - ,. ·

·' 'Δ '··- ; Άρθρο 1. -Α 'ή 'V
Παραγραφή καί παύση ποινικής δίωξης. ^

• 1. Παραγράφεται τό αξιόποινο καί παύει ή ϊίωξη τών ά- 
κολούόων αξιόποινων πράξεων, πού έχουν τελετ-ύεί μέχρι 21 
Δεκεμβρίου 1981, μέ εξαίρεση τις πράξεις πού άναςέρονται 
στ ή-; παρ. β; α) τών πταισμάτων καί β) ύς' όρον τών πλημ
μελημάτων, κατά τών οποίων ό νόμος άπειλεΐ ποινή φυλα- 
κίσεως μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή καί τις δύο 
ποινές. Στην περίπτωση αύτή άν ό υπαίτιος ,ύποπέσει μέσα 
σέ ένα έτος άπό τή δημοσίευση τοΰ νόμου τούτου σέ νέα 
άπό δόλο αξιόποινη πράξη καί καταδικαστεί άμετάκλητα 
οποτεδήποτε σέ ποινή στερητική τής ελευθερίας ανώτερη 
τών δύο μηνών ή σέ χρηματική ποινή ανώτερη τών δέκα 
χιλιάδων δραχμών, συνεχίζεται κατ’ αΰτοϋ ή παυθείσα 
ποινική δίωξη.

2. Παραγράφεται επίσης τό αξιόποινο καί παύει ΰφ’ 
όρον ή δίωξη τών άξιόποινων πράξεων ποΰ έχουν τελεσθεΐ 
διά τοΰ τύπου, ανεξαρτήτως τοΰ ύψους τής απειλούμενης 
ποινής. Στίς περιπτώσεις αύτές έάν ό υπαίτιος ΰποπέσει 
μέσα σέ μία διετία άπό τή δημοσίευση τοΰ νόμου τούτου 
σέ νέα άπό δόλο διά τοΰ τύπου άξιόποινη πράξη καί κατα

δικαστεί άμετάκλητα' οποτεδήποτε' γιά τήν πράξη αύτή, 
συνεχίζεται κατ’ αύτοΰ καί ή παυθείσα ποινική δίωξη. ,

■: . Λ jCfc* -V - · ·. ^

3. Στίς περιπτώσεις τών παρ. 1 στοιχ. β' καί 2 δέν υπο
λογίζεται στον, σύμφωνα μέ τις γενικές διατάξεις, χρόνο 
παραγραφής τοΰ άξιόποινου τής πρώτης πράξεως ό ενδιά
μεσος χρόνος άπό τής παΰσεως τής διούξεως αυτής μέχρι 
τής άμετάκλησης καταδίκης γιά τή νέα πράξη.

4. Οί δικογραφίες ποΰ άφοροϋν τά κατά τις προηγούμενες 
παραγράφους έγκλήματα τίθενται στό αρχείο μέ πράξη του 
αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου. Γιά τήν τύχη 
τών πειστηρίων, έπί μέν πλημμελημάτων άποφαίνεται άμε-, 
τάκλητα τό συμβούλιο πλημμελειοδικών, έπί πταισμάτων 
δέ ό αρμόδιος πταισματοδίκης.

5. Οί, σύμφωνα μέ τό άστικό δίκαιο συνέπειες τών πρά
ξεων πού άναφέρονται στίς παρ. 1 καί 2 δέν θίγονται άπό 
τήν πρρβλεπόμενη παραγραςή καί παύτη τής ϊίωξής τους.'

6. Τής κατά τήν παρ. 1 παύσεως τής ποινικής δίωξης 
έξαιρ,οϋντ^..^β{^<>οροιβάσεις.α) τοΰ Χ.Δ. 3424/1955 «περί
άγοραστών τών άγροτικών προϊόντων», ώς τούτο ισχύει,· 
β) τοΰ άρθρου 35S τού Ποινικού Κώδικα, γ) τού Νόμου (590/ 
1945 «περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως τού Α.Ν. 
28/1944 «περί έζουσιοδοτήσεως τών Υπουργών ’Εργασίας 
καί Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών 
καί ήμερομισθίων» καί δ) τού άρθρου 79 τού Ν. 5900/- 
1933 «περί επιταγής», ώς τούτο άντικατεστάθη ύπό τού 
Ν.Δ. 1325/1972. - ' '

... . „ "Αρθρο 2.
Μή εκτέλεση καταδτκαστικών αποφάσεων λόγω ύφ’ όρον 

παραγραφής καταγνωσθεισών ποινών.
1. Έπιβληθεΐσες ποινές μέ άποφάσεις πού έχουν έκδοθεΐ 

μέχρι 21 Δεκεμβρίου 1981 πού άφορούν πράξεις άναφερό- 
μενες στίς παρ. 1 καί 2 τού άρθρου 1, έφ* όσον δέν έχουν 
οπωσδήποτε έκτιθεί μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ νομού 
τούτου, παραγράφονται καί δέν έκτελούνται ύπό τον όρον 
ότι ό καταδικασθείς δέν θά ύποπέσει μέσα σέ μία διετία 
άπό τή δημοσίευση τού Νόμου τούτου σε νέα άπό δόλο προερ
χόμενη αξιόποινη πράξη, γιά τήν όποια θά καταδικασθεΐ 
άμετάκληση οποτεδήποτε σέ ποινή στερητική τής έλευθε- 
ρίας άνώτερη τών έξη μηνών. Σέ περίπτωση νέας καταδί
κης ό καταδικασθείς έκτίει αθροιστικά, μετά τήν έκτιση 
τής νέας ποινής καί τήν μή έκτιθείσαν, μή ύπολογιζομένου 
στον χρόνο παραγραφής τής μή έκτιθείσης ποινής, κατά τις 
γενικές διατάξεις, τού ένδιάμεσου χρονικού διαστήματος 
άπό τής δημοσιεύσεως τού νόμου τούτου μέχρι τής καταδί
κης γιά τή νέα πράξη.


