
Στο σχέδιο νόμου «γιά τή ρύθμιση θεμάτων τού άφοροϋν
στη δίωξη καί την εκδίκαση των άγορανομικών άδικημά-
των καί την τροποποίηση ώρισμένων άλλων διατάξεων».

Προς τη Βονλη των 'Ελλήνων

Τό νομοσχέδιο αύτό υπηρετεί ένα διττό στόχο : α) συμ
βάλλει στήν ταχύτερη εκδίκαση των άγορανομικών αδικη
μάτων καί αΐρει τό γραφειοκρατικό φόρτο πού δημιουργεί 
σέ ολόκληρη άλυσσίδα δημοσίων υπηρεσιών ή διάταξη τοϋ 
άρθρου 65 τοϋ Άγορανομικοϋ Κώδικα, β) καταργεί τή 
νόθευση της αρχής τής νομιμότητας πού άπορρέει άπό τη 
δυνατότητα ορισμένων άστυνομικών οργάνων νά θέτουν, κατά 
την κρίση τους, στό άρχεϊο υποθέσεις άγορανομικών αδι
κημάτων πού έχουν καταγγελθεί άπό ιδιώτες ή έχουν διαπι
στωθεί άπό τά όργανα τής ’Αγορανομίας. Εΐδικώτερα :

Μέ τό άρθρο 1 : Συμπληρώνεται ή δεύτερη παράγραφος 
τοϋ άρθρου 114 τοϋ ΚΠΛ καί στην εξαιρετική, καθ’ ύλην, 
αρμοδιότητα τοϋ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, εντάσ
σεται καί ή εκδίκαση των άγορανομικών άδικημάτων. Μέ 
τον τρόπο αυτό, θά δημιουργηθοϋν οί κατάλληλες προϋπο
θέσεις γιά νά τερματισθεϊ, ή βραδύτητα στό ρυθμό εκδίκασης 
των υποθέσεων. Τό μέτρο αύτό είναι επιβεβλημένο γιά νά 
μπορεί νά-αντιδρά-η έννομη τάξη έγκαιρα στις αξιόποινες- 
παραβιάσεις τής άγορανομικής νομοθεσίας, ή τήρηση τής 
όποιας άποτελεϊ ζωτικό στοιχείο καλής λειτουργίας τής 
συναλλακτικής ζωής τής χώρας,

Μέ τό άρθρο 2 : Καταργεϊται τό άρθρο 65 τοϋ Άγορκ- 
νομικοϋ Κώδικα. Τό άρθρο αύτό έδινε ρητά τό δικαίωμα 
στον καταδικασμένο γιά άγορανομικό άδίκημα, νά άσκήσει 
τό ένδικο μέσο τής έφεσης ορίζοντας όμως συνάμα ότι ή 
άσκησή της δέν αναστέλλει την εκτέλεση τής ποινής. Συγ
χρόνως τό άρθρο 65 τοϋ Άγορανομικοϋ Κώδικα μέ ένα 
σύστημα ρυθμίσεων όριζε ότι αν ή έφεση δέν δικαστεί μέσα 
'σ’ ένα μήνα άπό την άσκησή της τότε άν ή ποινή είναι κατώ
τερη άπό φυλάκιση έξη μηνών ήταν δυνατόν μέ διάταξη τοϋ 
Εισαγγελέα, νά άνασταλλεΐ ή άκτέλεσή της μέχρι τήν εκδί
καση τής έφεσης.' Σέ περίπτωση ποινής μεγαλύτερης άπό 
'φυλάκιση 6 μηνών τήν άναστολή μπορούσε νά τήν χορηγήσει, 
"μέχρι τήν εκδίκαση τής έφεσης, τό δικαστήριο πού έξέδωσε 
τήν άπόφαση. Καί στις δύο περιπτώσεις τόσο ό Εισαγγελέας 
όσο καί τό Δικαστήριο πού έξέδωσε τήν άπόφαση μπορούσαν 
_(καί στήν πράξη τό έκαναν σχεδόν πάντοτε) νά έξαρτήσουν 
"τήν άναστολή εκτέλεσης τής ποινής, μέ τήν καταβολή χρη
ματικής εγγύησης. 'Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία καί ιδιαί
τερα ή καταβολή τής εγγύησης έμπλέκουν σέ χρονοβόρα 
διαδικασία τόσο τούς πολίτες όσο" καί τέσσερις υπηρεσίες 
.{’Εκτελέσεις Εισαγγελίας - Τμήμα Παρακαταθηκών καί 
Δανείων - Τμήμα ’Εγγυοδοσιών Πρωτοδικείου - Τμήμα 
Έκκαθρίσεων Πρωτοδικείου) μέ άποτέλεσμα τήν ταλαιπω
ρία τών πολιτών καί τήν γραφειοκρατική υπερφόρτωση τών 
υπηρεσιών αυτών. Γι’ αύτό κρίθηκε σκόπιμη ή κατάργηση 
τοϋ άρθρου αυτού καί ή επαναφορά τών γενικών κανόνων 
άσκησης τών ενδίκων μέσων κατά άποφάσεων πού, στήν 
ούσία οδηγούν στό ίδιο άποτέλεσμα, μέ πολύ άπλούστερο 
τρόπο.

Μέ τό άρθρο 3 : ’Εκκαθαρίζεται ή νομικά παράδοξη 
κατάσταση πού είχε άρχίσει νά διαμορφούνεται σχετικά μέ 
τήν δίωξη τών άγορανομικών άδικημάτων. Κατάσταση πού 
χαρακτηρίζεται άπό τήν ύπέρμετρη εφαρμογή τής άρχής 
τής σκοπιμότητας στήν δίωξη τών άγορανομικών άδικημάτων. 
Τό φαινόμενο αύτό βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τις θεμελιω- 
δέστερες άρχές τού δικονομικοϋ μας συστήματος.

Μέχρι σήμερα, μέ βάση κάποια παρερμηνεία ορισμένων 
εσωτερικών- κανονιστικών διαταγών τών ’Αρχηγείων τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, αστυνομικοί υπάλληλοι θέτουν άρκε- 
τές φορές, κατά τήν κρίση τους, στό άρχεϊο, υποθέσεις άγο
ρανομικών παραβάσεων τις όποιες διαπιστώνουν τά όργανα 
τής άγορανομίας. 'Η άφαίρεση όμως άπό τήν είσαγγελική 
άρχή μιας τόσο σοβαρής άρμοδιότητας καί ή άναγωγή τής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ’Αστυνομίας σέ φορέα έλέγχου τής νομικής καί ουσιαστικής 
βασιμότητας καταγγε? ιών, άποτελεϊ άσυμβίβαστο μέ τό 
δικονομικό μας σύστημα θεσμό, πού πρέπει άμεσα νά έκλεί- 
ψει. Γιατί καλλιεργεί τή δυσπιστία τών πολιτών καί εκθέτει 
τήν ’Αστυνομία σέ σχόλια..

Γι’ αυτούς τούς λόγους, στό εξής μόνο ό Εισαγγελέας, 
μπορεί, μέ βάση τούς ίσχύοντες δικονομικούς κανόνες, νά 
κρίνει τήν ουσιαστική καί νομική βασιμότητα μιας καταγ
γελίας καί ν’ άποφασίζει σύμφωνα πάντα μέ τήν άρχή τής 
νομιμότητας άν θά άσκηθεϊ ή όχι ποινική δίωξη.

Μέ τό άρθρο 4 : Εΐσάγεται ειδικά γιά τις προσδιορισμένες 
μέχρι τις 31 ’Οκτωβρίου 1982 υποθέσεις, εξαίρεση άπό τή 
νέα ρύθμιση πού καθιερώνεται μέ τό, ύπό κρίσιν, νομοσχέδιο, 
καί ορίζεται ότι όσες άγορανομικές υποθέσεις έχουν ηδη προσ- 
διορισθεΐ μέχρι τή χρονολογία, αυτή, δέν θά δικασθοϋν άπό 
τό Μονομελές Πλημμελειοδικείο, άλλά θά εξακολουθήσουν 
νά δικάζονται_άπό τό Τριμελές Πλημμε/·ειοοικεΪΑ...Έτσι όλες 
οί μετά τήν ισχύ τοϋ νόμου άγορανομικές υποθέσεις καθώς 
καί εκείνες πού τυχόν έχουν προσοιορισθεϊ σέ δικασίμους 
μεταγενέστερες άπό τις 31 ’Οκτωβρίου 1982 έκδικάζονται 
άπό τό Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκτος μόνον άπό εκείνες 
πού έχουν προσδιορισδεϊ μέχρι τις 31 ’Οκτωβρίου 1982.

Μέ τό άρθρο 5 : Παρατείνεται λόγω τής δυσκολίας τοϋ 
έργου πού έπιτελεΐται, γιά τέσσερις ακόμη μήνες, ή προθε
σμία πού έχει ταχθεί μέ τό Ν. 1237/19S2 στήν Επιτροπή 
πού καταρτίζει τό σχέδιο νόμου γιά τήν έφαρμογή τής άρχής 
τοϋ άρθρου 4 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος περί ισονομίας άνδρών 
καί γυναικών. Ή παράταση αυτή δέν εμποδίζει τήν τήρηση 
τής διατάξεως τοϋ άρθρου 116 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος γιά 
τήν προσαρμογή τής νομοθεσίας μας στή συνταγματική 
επιταγή τοϋ άρθρου 4 παρ. 2 μέχρι τέλους τοϋ 1982.

’Αθήνα, 12 Αύγουστου 1982 ·

*0 Υπουργός Δικαιοσύνης 
. .Λ.,.. ' ·,; Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ .

ΚΑΤΑΡΓΟΓΛΙΕΝΈΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 
■ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ -

.L : \ Άρθρον 114.
Τοϋ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1)

Τό μονομελές Πλημμελειοδικείου δικάζει :
Υ Α' Τά πλημμελήματα , καθ’ ών ό νόμος άπειλεΐ ,ποινήν 
' φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή χρηματικήν οΐουδήποτε 

ποσού,· έξαιρουμένων : α) τών ύπαγομένων ε’.ς τήν άρμοδιό- 
■ τητα τών κακουργιοδικών καί έφετών.καί τών συναφών πρός 

ταϋτα (άρθρ. 109- 111 καί 128), β) τών πλημμελημάτων 
πλαστογραφίας, μοιχείας καί έγκαταλείψεως έγκυμονούσης, 
γ) τών ύπαγομένων εις τήν άρμοδιότητα τοϋ δικαστηρίου 
ανηλίκων καί δ) τών πραττομένων διά τού τύπου.

Β'. Τά είς βαθμόν πλημμελήματος δασικά (εξαιρούμενου 
τοϋ έμπρισμοϋ) καί τά άγροτικά άδικήματα, ώς επίσης καί 
τά εγκλήματα α) τού άρθρ. 79 τού Νόμου 5960/1933 «περί 
επιταγής» καί β) τών άρθρ. 1 καί 2 τοϋ Α.Ν. 86/1967 «περί 
επιβολής κυρώσεων κατά τών καθυστερούντων τήν καταβολήν 
καί τήν άπόδοσιν εισφορών εις ’Οργανισμούς Κοινωνικής 
Άσφαλίσεως» (2).

Γ'. Τάς εφέσεις κατά τών άποφάσεων τοϋ πταισματο
δικείου, ώς καί τών έκδιδομένων ύπό τοϋ ειρηνοδικείου κατά 
τό άρθρο 116 παρ. 1.

Άρθρον 65. ·
1. Έφεσις κατά τών άποφάσεων τών Πλημμελειοδικών έπι- 

τρέπεται κατά τάς διατάξεις τών άρθρ. 406-406 Θ’ τής Ποιν. 
Δικ. (Ν.2501/1940) αίτινες καί έφαρμόζονται έν προκειμένω 
έπιφυλαττομένων όμως τών έν τώ παρόντι άρθρ. όριζομένων.
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Ή έφεσις δέν έχει ανασταλτικήν δύναμιν. ’Εάν βμως ή ΰπό 
τοΰ κατηγορουμένου άσκηθεϊσα έφεσις δεν ήθελαν έκδικασθη 
έντός μηνός άπό της άσκήσεως αυτής, ή έκτισις τής κατα- 
γνωσθείσης ποινής φυλ.ακίσεως αναστέλλεται, κατά τά έν τώ 
έπομένω έδαφίω οριζόμενα. Έάν μέν ή διά τής καταδικα- 
στικής άποφάσεως καταγνωσθεΐσα ποινή φυλακίσεως είναι 
κατώτερα των έζ μηνών, ό αρμόδιος εΐσαγγελεΰς, αιτήσει 
τοΰ κατηγορουμένου, διατάσσει τήν άναστολήν τής κτίσεως 
τής ποινής μέχρι τής έκδικάσεως τής έφέσεο>ς. Έάν δέ διά 
τής καταδικαστικής άποφάσεως κατεγνώσθη ποινή φυλακί
σεως έξ μηνών καί επέκεινα, τό έκδόν τήν καταδικαστικήν 
άπόφασιν δικαστηριον, άπαφαινόμενον άμετακλ.ήτως αιτήσει 
τοΰ καταδικασθέντος δύναται νά διατάσση τήν αναστολήν 
τής έκτίσεως τής ποινής φυλακίσεως μέχρι τής έκδικάσεως 
τής έφέσεως. Κατά πασαν περίπτωσιν, καθ’ ήν διατάσσεται ή 
άναστολή τής ποινής φυλακίσεως δύναται τό άνασταλτικόν 
άποτέλ.εσμα τής έφέσεως \ά έξαρτάται ΰπ-ό τοΰ διατάσσοντος 
τήν άναστολήν δικαστηρίου ή είσαγγελέως έκ τής ΰπό τοΰ 
αίτοΰντος τήν άναστολήν καταβολής χρηματ. έγγυήσεως κατά 
τά ύπδ τοΰ άρθρ. 406 τής Ποιν. Δικ. οριζόμενα.

2. Αί έκκρεμεΐς έφέσεις εΐσάγονται εις τό δικαστηριον 
τών Έφετών καί έκδικάζονται κατά τά άρθρ. 406 έως 406 Θ 
τής Ποιν. Δικ. ... .

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Γιά τή ρύθμιση δεμάτων πού αφορούν στή δίωξη καί τήν 

εκδίκαση τών άγορανομικών Αδικημάτων καί τήν τροπο
ποίηση ορισμένων άλλων διατάξεων. . , *

: Άρδ ρο 1.
Ή δεύτερη χαράγραφος τού άρδρου 114 ΚΠΔ συμπληρώ

νεται καί το κείμενό της διαμορφώνεται ώς έξης:
«Β) Τά εις δα-δμόν πλημμελήματος δασικά (έξαιρθυμέ

νου τοΰ εμπρησμού), τά άγορανομικά καί άγροτικά αδικήμα
τα, ώς επίσης καί τά εγκλήματα α) τοΰ άρδρ. 79 τοΰ Ν. 
5960/1033 «περί επιταγής» καί β) τών άρδρων 1 καί 2 τού 
Α.Ν. 86/1967 «περί επιβολής κυρώσεων κατά τών καδυ- 
στερούντων τήν καταβολήν καί τήν άπόϊοσιν εισφορών εις ορ
γανισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως».

Άρδρο 2.
Ή διάταξη τοΰ άρθρου 65 τοΰ Άγορανομικοΰ Κώδικα 

χαταργείται. Ή άσκηση ενδίκων μέσων κατά τών αποφάσεων 
τών ποινικών δικαστηρίων γιά άγορανομικά αδικήματα, επι
τρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις τού Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας.

Γιά άγορανομική παράβαση πού βεβαιώνεται άπό αστυνο
μικούς υπαλλήλους ή πού καταγγέλλεται ενώπιον αστυνομι
κών αρχών σχηματίζεται δικογραφία ή όποια διαβιβάζεται α
μέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα, χωρίς νά εξετάζεται ενδιά
μεσα ή νομική ή ουσιαστική της βασιμότητα από όπαιονδήπο- 
τε άλλο αστυνομικό υπάλληλο.

Άρδρο 4.
Μεταβατική διάταξη.

Όσες άγορανομικές υποδέσεις προσδιορίστηκαν γιά εκδί
καση στό Τριμελές Πλημμελειοδικείο μέχρι τις 31 ’Οκτώ- 
δρίου 1982 -δα έκδικαστούν άπό αύτό.

Άρδρο 5.
Με απόφαση τοΰ 'Τπουργοΰ Δικαιοσύνης επιτρέπεται ή πα

ράταση μέχρι τέσσερις τό πολ,ύ μήνες τής προδεσμίας, γιά 
τήν ολοκλήρωση τοΰ έργου τής ’Επιτροπής πού συγκροτήθη
κε σύμφωνα μέ τό άρδρο 1 τού ν. 1237/1982 «περί συστά- 
σεως Νομοπαρασκευαστικών ’Επιτροπών στό Υπουργείο Δι
καιοσύνης».

Άρδρο 6.
Ή ισχύς αύτοϋ τού νόμου δά αρχίσει άπό τή δημοσίευσή 

του στήν'Εφημερίδά'τής Κΰδερνήσεως. ·-- ~
Άδήνα, 12 Αύγουστου 1982 ;ν~

Ό 'Τπουργός Δικαιοσύνης
ΠΕΩΡΠΟΣ—ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ ·'·-

Άρδφο 3.

-' · ■ Άριθ. 73/14/82
ΕΚΘΕΣΗ !/.;

Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρο 75 παράγρ. 1 
τοΰ Συντάγματος) στό σχέδιο νόμου τοΰ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης «γιά τη ρύθμιση θεμάτων πού άφοροΰν στή 
δίωζη καί τήν εκδίκαση τών άγορανομικών αδικημάτων 
καί ορισμένων άλλων διατάξεων».

Άπό τις διατάζεις τοΰ ανωτέρω νομοσχεδίου μέ τό όποιο 
ρυθμίζονται θέματα σχετικά μέ την δίωξη καί την έκδίκαση 
τών άγορανομικών αδικημάτων κλπ., δέν προκαλ.εΐται δα
πάνη είς βάρος τοΰ Κρατικοΰ Προϋπολιγισμοΰ.

Άθήναι, 17 Αύγούστου 19S2 
Ό Δ/ντής

ΔΗΜ. Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ


