
ΕΙΣΠ ΓΗΤΙΚΠ ΕΚίεΈΣΙΙ
Έπι τού σχεδίου Νόμου «π -ρί τροποπ·οιήσεως και συμπλη- 

ρώσεως διατάξεων τού Κώδικος Ποινική: Δικονομας 
και του Κώδικος «περί τελών χαρτοσήμου. αναοερυ·'.,- 
νων εις τα δικαστικά έξοδα καί τέλη τής —σινικής διαδι
κασίας καί άλλων τινών διατάξεων».

Ποός ii/i· Boi'/.i)r αοι" 'Λ/./η» wι*

1. Τό παρόν σχέδιον Νόμου 
άπλούστευσιν των από μχκροϋ 
φειοκρατικών διατυπώσεων ε:.·

αποβλέπει κατά βάσιν εις τήν 
χρόνου έφαρμοζομένων γρα- 
ώρισμένους τομείς τής ποι

νικής οικαιο -.ης.
Λί διατάξεις 

εξής κατηγορίας 
φέρονται καί δή : 
τέλη τής ποινική 
τήν είσπραξιν τν 
ττής στερητικών 
Ορα 1, 2, 3. 4 τ

(β) Διατάξεις 
κρατικών διατυτ 
κής διαδικασίας

τούτου δύναντ· 
άναλ,υγως του 

: (α) Διατάξεις 
;ς διαδικασίας. ' 
ών εις χρήμα π 
τής ελευθερίας

..ι ·. ά καταταχτούν εις τάς 
τομέως εις τον όποιον άνα- 
σχετικαί μέ τά έξοδα καί 

τήν είσπραξιν αυτών ώς καί 
:ο.νών καί τών εκ μετατρο- 
ποινών εις χρηματικας (αρ--

οϋ σχεδίου Νόμου).
: σχετικαί μέ τήν άπλούστευσιν γραφειο- 
τώσεων έφ’ ώρισμένων τομέων τής ποινι- 

(λοιπαί διατάξεις τοϋ σχεδίου).
2. Πριν ή είσέλθωμεν εις τάς κατ’ ίδιαν διατάξεις τοϋ 

νομοσχεδίου είναι σκόπιμον νά άναλ.ύσωμεν τό κρατούν σύ
στημα προσδιορισμού είσπράξεως καί βεβαιώσεως τών οφει
λών έκ ποινικών έξόδων, τελών ποινικής διαδικασίας, έκ 
ποινών εις χρήμα καί ποινών έκ μετατροπής τών στερητι
κών τής ελευθερίας ποινών".

Τό σύστημα τοϋτο προσδιορίζεται κυρίως άπό τάς δια
τάξεις τοϋ περί τελών καί έξόδων κεφαλαίου τοϋ Κώδικος 
Ποινικής Δικονομίας, άπό τάς έπί μέρους διατάξεις τοϋ 
ίδιου Κώδικος αί όποϊαι ρυθμίζουν τήν έκτελεστότητα τών 
διατάξεων τών ποινικών αποφάσεων," άπό τάς διατάξεις τοϋ 
Κώδικος τελών χαρτοσήμου καί άπό τάς διατάξεις τής ποι
νικής διατιμήσεως. Σημαντικόν παράγοντα διαμορφώσεως 
τοϋ συστήματος αποτελούν προσέτι καί αί διατάξεις δι* ών 
κατά καιρούς καθιερώθησαν προσαυξήσεις έπί τών έξόδων, 
τελών καί ποινών ύπέρ ώρισμένων τρίτων. Τό τελευταίου 
τοΰτό στοιχείου περιέπλεξε' τήν έφαρμογήν τών βασικών 
διατάξεων διότι έπέβαλλον πολύπλοκους υπολογισμούς καί 
λογαριασμούς άπαξ μέν λαμβάνοντας χώραν κατά την πλη
ρωμήν, μεταφερομένους όμως εις ποικίλα βιβλία καί κατα
στάσεις εις τρόπον ώστε ούδείς νά δύνατάι νά έλέγξη τήν 
κανονικότητα τών εισπράξεων. Έπί πλέον τό σύστημα τοϋτο 
δέν τηρείται ομοιομόρφους καθ’ άπασν τήν έπικράτειαν. 
Είδικώτερον έπί τών κατ’ ιδίαν περιπτώσεων καθ’ άς λαμ
βάνει χώραν είσπραξις ή βεβαίωσις οφειλής έκ τών ανωτέρω 
αιτιών τό κρατοϋν σύστημα είναι τό άκόλ.ουθον :

(α) Έάν επεβλήθη έκκλησή ποινή στερητική τής ελευ
θερίας (φυλάκισις ή πρόστιμου) μετατραπεΐσα εις ποινήν 
εις χρήμα .(περίπτωσις συνήθης) ό καταδικασΟείς διά νά 
αφεθή έλεύθερος πρέπει ή νά άποτίση τήν ποινήν ή νά άσκήση 
έφεσιν. Έάν ή ποινή ή στερητική τής ελευθερίας είναι άνέκ- 
κλητος ό καταδικασθείς πρέπει νά άποτίση τήν ποινήν διά 
νά άφεθή έλεύθερος δεδομένου ότι ή ούτε ή άσκησις άναιρέ- 
σεως ούτε ή προθεσμία αυτής έχουν άναστέλλ.ουσκν δύναμιν." 
Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ό καταδικασθείς δέν ύποχρεοϋ- 
ται εύθύς άμα τή απαγγελία τής καταδίκης του νά άποτίση 
το άσήμαντον ποσόν τών έξόδων καί τελ.ών (διότι ή άπόφα- 
σις δέν είναι είσέτι άμετάκλητος) καί δέον νά άκολ.ουθηθή διά 
τοϋτο ή διαδικασία βεβαιώσεως. άν τελ.ικώς ό καταδικασ- 
θεις δέν πεισθή οΐκειοθελ,ώς καί τό καταβάλη. ‘Η πρακτική 
αύτη άποβαίνει τόσον έπί ζημία τής υπηρεσίας διότι έπι- 
βαλλεται, δι’ άσήμαντον ποσόν, νά άκολ.ουθηθή ή διαδικασία 
βεβαιώσεως, όσον καί τοϋ ίδιου τοϋ καταδικχσθέντος, όστις 
καταβάλη τοϋτο άργότερον μετά τών προβλεπομένων προσ- 
οιυξήσεων. - -• * .ιΓ - ·

. Αί ποιναί έκ μετατροπής επί πλέον προσαυξάνονται κατά 
τήν εισπραζιν διά ποσών οΰχί ομοιομόρφων καθ’ άπασαν

τήν επικράτειαν πράγμα όπερ. εκτός τής άνισότητος. δυσ
χεραίνει τήν είσπραξιν: καί πολλ.άκις απαιτεί τήν διεξαγωγ
ή ήν -τηλεφωνικών συνδιαλέξεων διά τήν διακρίβωσιν τών 
ποσά.·-, ιδία όταν ή πληρωμή γίνεται εις έτερον τόπον άπό 
τόν -ής έδρας τοϋ δικαστηρίου ώς συμβαίνει έπί ερήμην 
κατα- ινκ.ν.

Ούτω τό βασικόν ποσόν τής μετατροπής τό καθοριζόμε
νου παρά τοϋ δικαστηρίου προσαυξάνεται :

■ καί»’ άπασαν τήν επικράτειαν διά ποσοστοϋ 20 % ύπέρ 
τού Δημοσίου, 20 °0 ύπέρ τοϋ ΤΑΧΔΙΚ καί 15 % ύπέρ 
τού Τ. Νομικών (σύνολο ν -155%)

- ε·ς τήν περιφέρεια ν τοϋ πρωτοδικείου ’Αθηνών κατά 
ποοοστόν 15% έπί πλέον ήτοι έν συνόλώ 170%)

— εις τήν περιφέρειαν τοϋ π υτοόικείου Πειραιώς κατά 
ποσοστού 10 % (σύνολ,ον 163 ,.).

Διά τήν είσπραξιν ούτω τοϋ ποσοϋ τής μετατροπής λαμ
βάνουν χώραν 5 πολλαπλασιασμοί καί μία πρόσθεσις διά 
τής χρήσεώς 16 άριθμών π.χ. διά ποινήν φυλ.ακίσεως 15 
ήμερών άπό τό Πλημμελειοδικείου Πειραιώς :

δρχ.
-Φυλάκισις ήμέραι 15 X 200 = 3.000

Προσαύξησις Δημοσίου 3.000 X 20 % = 600
» . ΤΑΧΔΙΚ - 3.000 x 20% = 600

“ ~~» Τ.Ν. -13.000 χ 15 % = 450
» Τ. ΓΙ. Δικηγόρων 3.000 X 10 % = 300

Σύνολον δρχ. " 4.950
Οί άριθμοί ούτοι δέον νά γραφούν καί νά άντιγρα -οϋν έπί 

τής δικογραφίας καί τοϋ διπλοτύπου, ώς καί έπί πι .κίλλων 
καταστάσεων.

(β) Έάν επεβλήθη έκκλητή ποινή εις χρήμα ό καταδι- 
κασθείς διά νά άφεθή έλ,εύθερος (νά μη προσωποκρατηθή 
κατά τάς διατάξεις τοϋ ΚΕΔΕ) πρέπει ωσαύτως ή νά άπο
τίση ταύτην ή νά άσκήση’εφεσιν. Έάν ή εις χρήμα ποινή 
είναι άνέκκλητος (ώς είναι ή συνήθης περίπτωσις) ό κατα- 
δικασθείς δέν ύποχρεοϋται νά άποτίση ταύτην καί άφίεται 
ελεύθερος διότι'μόνη ή προθεσμία άναιρέσεως έχει άναστέλ- 
λουσαν δύναμιν. Ή άναίρεσις εις τάς περιπτώσεις ταύτας 
ουδέποτε ασκείται. ’Εντεύθεν άκολουθεΐ τό στάδιον τής 
βεβαιώσεως τής όφειλής μά τάς άνωτέρω (ύπό στοιχ. 'α) 
έπισημανθείσας δυσμενείς συνέπειας, τόσον διά τήν ύπηρε- 
σίαν όσον καί διά τον καταδικασθέντα.

Έπί πλέον αί ποιναί εις χρήμα προσαυξάνονται κατά τήν 
είσπραξιν διά ποσών ούχί όμοιομόρφως καί δή :
. — υπάρχει γενικόν ποσοστού προσαυξήσεως ώς έπί τών 

έκ μετατροπής ποινών ύπέρ τών ιδίων δικαιούχων (155%)
— προσαύξησις ύπέρ Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων’Αθη

νών δέν ύφίσταται, ύφίσταται όμως τοιαύτη ύπέρ τοϋ Τα
μείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς έκ ποσοστοϋ 10 % 
(σύνολ,ον 165%) ίσχύον εις τήν περιφέρειαν τοϋ δικαστη
ρίου Πειραιώς.

— Έπί άγορανομικών παραβάσεων λαμβάνει χώραν προσ- 
αύξησις ύπέρ τοϋ ΤΕΒΕ κατά ποσοστού 10 % είσέτι (σύνο
λον προσαυξήσεων τής χρηματικής ποινής δι’ άγορανομικά 
165 %, πλ.ήν Πειραιώς όπου ή προσαύξησις άνέρχεται εις 
175%).

Ούτω διά τήν είσπραξιν τοϋ ποσοϋ εις χρήμα ποινής λαμ
βάνουν χώραν 4 λογαριασμοί διά τής χρησιμοποιήσεως ΤΙ 
άριθμών π.χ.
Χρηματική —οινή 3.000 δ?/.·
Προσαύξησι Δηιιοσίου 3.000 X 20 % = 600 »

, » ΤΑΧΔΙΚ 3.000 X 20% = 600 ))
- . ι» . Τ.Ν. - 3.000 X 15% = 450. ))

Σύνολ,ον - —«‘λ· 4.650 δρχ.
Καί οί άριθμοί ούτοι 'δέον νά γραφοϋν καί άντιγραφοϋν. 

.ώς καί έπί τής φυλ.ακίσεως.
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(γ) Τά έξοδα τής. ποινικής διαδικασίας καθιερωθέντα τό 
'πρώτον διά τοΰ άπο 11/23.10.1834 διατάγματος περί ποι
νικής διατιμήσεως, το όποιον έκτοτε έχει υποστή πολλαπλάς 
τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις, ελάχιστοι δέ διατάξεις 
αύτοΰ ισχύουν σήμερον είναι κυρίως . , ···.·
- έξοδα άλληλ,ογραφίας
- έξοδα άποζημιώσεων μαρτύρων

. — έξοδα ιατροδικαστικών πράξεων καί
- έξοδα πραγματογνωμοσύνης ■* * ? i
Εις την πρώτην περίπτωσιν τά έξοδα άρχικώς έκάλ.υπτον 

την πραγματικήν δαπάνην αλληλογραφίας, διεξαγωμένης 
δι’ εφίππων ταχυδρόμων. Ήδη είσπράττεται κατ’ άποκο- 
πήν ποσόν δραχμών 20 δι’ έκαστον μάρτυρα.
,. Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν τά έξοδα ποικίλλουν άνα- 

. λ.όγως της άποστάσεως της κατοικίας τών μαρτύρων, και 
της τυχόν ΐδιότητος αυτών ώς δημοσίων ύπαλλήλ.ων και της 
φύσεως της ύποθέσεως καί έχούσης σχέσιν με την διεξαγω
γήν της υπηρεσίας των.

Εις τήν τρίτην περίπτωσιν τά έξοδα άνέρχονται εις τό 
ποσόν της διατιμήσεως της ιατροδικαστικής πράξεως (σή
μερον δραχμάς 150). ; -

π— Είς τήν τετάρτην- περίπτωσιν τό ποσόν άνέρχεται εις τό-- 
έκκαθαριζόμενον ποσόν αμοιβής πραγματογνωμόνων.

Πάντα τά ανωτέρω έξοδα εΐσπράττονται παρά τοΰ κατα- 
δικαζομένου προσαυξανόμενα κατά ποσοστόν 20 % υπέρ 
τοΰ δημοσίου, 20 % υπέρ ΤΑΧΔΙΚ καί 15 % υπέρ Τ.Ν. 
Είς τήν περιφέ; τιαν τών δύο πρωτοδικείων ’Αθηνών καί 
Πειραιώς είσπρά .‘τεται ποσόν 1 δραχμής δι’ έκαστον κατα- 
δικασθέντα ύπέρ τών Ταμείων Προνοίας τών δικηγόρων 

·> ’Αθηνών καί Πειραιώς αντιστοίχους. Έλεγχος περί τής όρ- 
. θής είσπράξέώς ή βεβαιώσεως τοΰ ποσοϋ τούτου είναι λίαν 

δυσχερής. Ή άπόδοσις τοΰ εσόδου (δικαστικά έξοδα) δέν 
’ υπερβαίνει τά 18.000.000 έτησίως έξ ού χρηματικόν τμήμα- 

δέν είσπράττεται αμέσως αλλά βεβάιοϋται. Διά τήν είσπρα- 
ξιν τοΰ ποσοϋ τούτου λαμβάνουν χώραν συνήθως 6 λ.ογα- 
ριασμοί είς ήν συμμετέχουν 18 αριθμοί π.χ. '
’Αλληλ.ογραφία μάρτυρες X 20 = 80

, . ~ .1 μάρτυς (άποζημίωσις) = 200
- 1 ιατροδικαστική έκθεσις = 150

Σύνολ.ον 430
Προσαύξησις Δημ οσίου 390 χ 20 % = 86

)) ΤΑΧΔΙΚ 390 χ 20 % = 86
.' » Τ.Ν. 390 χ 15 % = 65

» Τ. Π. Δικηγόρων = 1

Σύνολ.ον δρχ. 668
Οί άνωτέρω λογαριασμοί δέον νά γράφουν καί άντιγρα-

φοϋν πολλ.άκις. Τά μειονεκτήματα έξετέθησαν ανωτέρω. Τό 
κυριώτερον όμως μειονέκτημα είναι τό έπισημανθέν ότι τά 
ποσά εξόδων τά όποια ανέρχονται είς μικρόν αριθμόν δρα
χμών συνήθως βεβαιοϋται καί είς άς περιπτώσεις άπετίθη- 
σαν αί ποιναί. Κατά τήν διετίαν 1974 - 1975 επί ποσοϋ 32 
εκατομμυρίων δρχ. περίπου εξόδων, 13 εκατομμύρια έβε- 
βαιώθησαν διότι άφεώρων κυρίως ερήμην καταδίκας.

(δ) Τά τέλη τής ποινικής διαδικασίας καθορίζονται ύπό 
τοϋ άρθρου 28 τοΰ Κώδικος τελ.ών χαρτοσήμου. Ταϋτα ποι
κίλλουν άναλ.όγως τής διαδικασίας έκδικάσεως τής ύποθέ
σεως (αυτόφωρος — τακτική), τοϋ άν προηγήθη κυρία άνά- 
κρισις ή προανάκρισις, τοϋ άν ή έκδίκασις έγένετο έν τή 
έδρα τοϋ δικαστηρίου ή είς μεταβατικήν έδραν, άν ή έκδίκα- 
σις έγένετο άντιμωλία ή ερήμην καί τέλ.ος άναλ.όγως τοΰ 
δικάσαντος δικαστηρίου (πταισματοδικείου, μονομελοΰς 
κ-λ.π.).

Έπί τή βάσει τών ανωτέρω διακρίσεων καθιεροϋνται ΰπερ- 
ογδοήκοντα κλίμακες έκαστη τών όποιων διαφέρει τής έτέ- 
ρας κατά μερικάς δραχμάς. Ή διαφοροποίησις καθ’ έαυτήν 
έχει μίαν λογικήν βάσιν, διότι στηρίζεται είς τήν διαφορο

ποίηση» ώρισμένων διαδικαστικών ενεργειών. Τό ποσόν όμως 
τής διαφοροποιήσεώς είναι άσημαντο ν π.χ. τό ποσόν τελών 
διά τον καταδικαζόμενον παρά τοϋ Πλημ/κείου διαμορφοϋ- 
ται ώς εξής (άνευ διακρίσεως μονομελούς ή τριμελ.οϋς).

• '-ν' αντιμωλία ερήμην "γ-

Αυτόφωρα 100 160
Τακτική άνευ προανακρισεως 160 200
Τακτική μετά προανακρίσεις 260- 300 ..
Τακτική μετά κυρίας άνακρίσεως 500 600

Είς τάς άνωτέρω περιπτώσεις δι’ έκαστον έπί πλ.έον κατα- 
δικασθέντα προστίθεται τό 1/4 τοϋ άνωτέρω ποσοϋ. Έάν 
ή καταδίκη έπήλθεν είς μεταβατικήν έδραν προστίθεται είς 
τά άνωτέρω τέλη δραχμαί 30. Έάν τό δικαστήριον έδίκασε 
κατ’ έφεσιν λαμβάνει χώραν διπλή έκκαθάρισις τόσον διά 
τό πρωτοβάθμιον όσον καί τό δευτεροβάθμιον δικαστήριον, 
καί αθροίζονται τά έπί μέρους ποσά. Έάν τό δικαστήριον 
έδίκασεν έπί άγορανομικής παραβάσεως τό ποσόν προσαυ
ξάνεται κ.ο.κ. .

Τό τελικόν ποσόν τών τελών προσαυξάνεται ύπέρ τρίτων 
ώς έπΙ τών_έξόδων.Έίς μίαν συνήθη περίπτωσιν λαμβάνουν 
χώραν οί έξής 5 λογαριασμοί είς τούς όποίους χρησιμοποιούν
το 15 αριθμοί, (ΰπόθεσις έφεσις κατ’ άποφάσεως πταισμα
τοδικείου δικάσαντος είς μεταβατικήν έδραν μέ ένα κατη
γορούμενον).
Τέλ.ος πταισματοδικείου 60
Τέλος μεταβατικού πταισματοδικείου 10
Τέλος Μονομελούς Πλημ/κείου 260
Τέλος Μεταβατικού Μονομελούς . 30

Σύνολον 360
Προσαύξησις ύπέρ Δημοσίου 360 X 20 % = , 72

» » Τ.ΑΧΔΙΚ 360 χ 20 % = 72
» » Ταμ- Νομ. 360 X 15 % = 54

< .
Σύνολ.ον 558

Καί οί άνωτέρω λ.ογαριασμοί δέον νά γραφούν καί άντι- 
γραφοϋν πολλάκις. Τά μειονεκτήματα είναι τά αυτά ώς έπί 
έξόδων.

3. Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου κατεβλ.ήθη προσπά
θεια νά αρθούν τά έκτεθέντα μειονεκτήματα. Κατά τήν δια
τύπωση» τών διατάξεων άκολ.ουθοϋνται αί έξής γενικαί κατ
ευθύνσεις. .

(α) Καταργεΐται ή διάκρισις μεταξύ έξόδων καί τελ.ών 
καί έφ’ έξής καθιεροϋται έν ένιαϊον ποσόν έξόδων ποικίλ.ον 
κατά δικαστήριον, άναλ.όγως τοΰ άν τούτο δικάζη είς πρώ
τον ή δεύτερον βαθμόν.

(β) Αί ύπέρ τρίτων προσαυξήσεις- ένοποιοϋνται είς τό. 
ποσόν τών έξόδων καί ή άπόδοσις είς τούτους λ.αμβάνει χώ
ραν ούχί έφ’ έκάστου διπλοτύπου άλλ.ά συνολ.ικώς.

(γ) Παρόμοιον σύστημα καθιεροϋται καί διά τάς είς 
χρήμα ποινάς καί ποινάς έκ μετατροπής.

(δ) Τά ποσά καθίστανται όμοιόμορφα καθ’ άπασαν τήν 
χώραν.

(ε) Διευκολύνεται ή άμεσος είσπραξις καί λ.αμβάνονται 
μέτρα διά νά άποφεύγεται ή βεβαίωσις.

Έπί τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου έκθέτο- 
μεν τά έξής J

4. Έπί τοϋ άρθρου Πρώτου
Διά τούτου άντικαθίστανται αί διατάξεις τοϋ περί έςό- 

δων κεφαλ,αίου τοϋ Κ.Π.Δ. προς τον σκοπόν έναρμονίσεως 
αυτών πρός το όλον σύστημα.

(α) Τό νέον άρθρον 581 .περιλαμβάνει ίσχύον δίκαιον 
έγκατεσπαρμένον είς άλλ.ας διατάξεις τών οποίων προβλέ- 
πεται ή κατάργησις δι’ έτέρων διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου. 
Ή ύφισταμένη έξουσιοδότησις πρός τούς ’ Υπουργούς Δι-
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καιοσύνης καί Οικονομικών διευρύνεται εις τρόπον ώστε ή 
διαδικασία εΐσπράξεως τών αποζημιώσεων να προσαρμό
ζεται προς τάς έκάστοτε κρατούσας σννθήκας.

(β) Τό νέον άρθρον 582 άνταποκρίνεται κατά περιεχό- 
μενον προς τό παλαιόν άρθρον 581. Έκ τοϋ παλαιού άρθρου 
διεγράφησαν τά περί τελών, μή ίσχύοντα πλέον έν όψει τής 
έκτεθείσης ενοποιήσεως. 'Ωσαύτως δέν περιελήφθη ή περί 
καταδίκης εις τά έξοδα καί τέλης διάταςις έν περιπτώσει 
άπορρίψεως αιτήσεων ή οποία μόνον δυσχέρειας δημιουρ
γεί, ένώ ή ωφέλεια έξ αυτής είναι ασήμαντος. Η ουσιωδε- 
στέρα καινοτομία συνίστάται εις τήν προσθήκην τής λεξεως 
«έκαστος» καί εις τήν μή έπανάληψιν τής διατάξεως τοϋ 
άρθρου 584 περί εις ολόκληρον ΰποχρεώσεως προς πληρω
μήν τών εξόδων. Έφ’ έξης έκαστος καταδικασθεις υπο- 
χρεοϋται εις τήν πληρωμήν ιδίων εξόδων. 'Η διά τής εις 
ολόκληρον οφειλής διεύρϋνσις τοϋ κύκλου τών οφειλετών 
διά νά είσπραχθή ποσόν 200 ή 400 δραχμών (εις τας συνή
θεις περιπτώσεις) δημιουργεί άνωμαλ.ίας εις τήν διαδικα
σίαν βεβαιώσεως, άνευ ουσιαστικής ώφελ.είας. Έπί πλέον 
εις πολλάς περί—ώσεις δημιουργεί άδικίαν εις βάρος τοϋ 
άντιμωλία δικαζομένου όστις ΰποχρεούται νά πληρώνη καί 
τό βαρόνον τοϋ ερήμην δικασθέντα συγκατηγορούμενου του 

■ ποσόν. ---------—------ ---- -----------------; — — -------------
Τέλ.ος νέα διάταξις είναι ή παράγραφος 2 τοϋ αύτοϋ άρ

θρου, διά τής οποίας άποσκοπεϊται ή διευκόλυνσις τών οργά
νων εΐσπράξεως τών εξόδων ιδία εις άς περιπτώσεις ή είσ- 
πραξις λαμβάνει χώραν έκτος -τής έδρας τοϋ δικαστηρίου.

(γ) Τό νέον άρθρον 583 περιέχει νέαν ρύθμισιν τής επι
βολής τών εξόδων έν περιπτώσει άπορρίψεως ένδικων μέ
σων άπό εκείνην ήτις περιέχεται εις τό ΐσχϋον άντίστοιχον 
άρθρον 588 τοϋ Κ.Π.Δ. Διατηρείται ή καταδίκη εις τά έξοδα 
έν περιπτώσει άπορρίψεως άναιρέσεως κάί προβλέπεται ότι 
δύνατάι νά καθιερωθή προείσπραξις τοϋ ποσοϋ έξόδων. Διά 
τά λοιπά ένδικα μέσα δέν προβλέπονται έξοδα πρός τόν σκο
πόν όπως μή επιβαρύνεται ή διαδικασία διά τήν βεβαίωσιν 
άσημάντων ποσών. 'Η άπώλεια έσόδων έκ τοϋ λόγου τούτου 
έλήφθη ύπ’ όψιν κατά τήν διατύπωσιν τοϋ άρθρου δευτέρου 
τοϋ νομοσχεδίου, ως κατωτέρω θέλ.ει έκτεθή.

(δ) Αί διατάξεις τών άρθρων 584, 585 καί 586 άποτε- 
λοϋν έπανάληψιν ίσχύοντος δικαίου. Τό αυτό όσχύει καί μέ 
τήν δύναμιν τοϋ άρθρου 587, διά τής οποίας καλύπτονται 
τά ζητήματα περί ών προβλέπουν αί ΐσχϋουσαι διατάξεις 
τών άρθρων 582 παρ. 2 καί 583 παρ. 1 τοϋ Κ.Π.Δ.

(ε) Νέαι ρυθμίσεις είσάγονται διά τής διατάξεως τοϋ 
άρθρου 588 τοϋ νομοσχεδίου (άντ αποκρινομέ/ου έν μέρει 
πρός τό ίσχϋον άρθρον 587), διά λ.όγους άπλ.ουστεύσεως τών 
γραφειοκρατικών διατυπώσεων τής διαδικασίας εΐσπράξεως 
καί βεβαιώσεως τών έξόδων. Αί ρυθμίσεις δ’ αύται έπεκτεί- 
νονται έ/ μέρει καί έπί τών εις χρήμα ποινών διά τοϋ άρθρου 
έκτου τοϋ νομοσχεδίου ώς κατωτέρω θέλει έκτεθή. Αύται 
είναι αί έξής :

(αα) 'Η περί καταδίκης εΐς.τά έξοδα διάταξις τής άπο- 
φάσεως είναι εκτελεστή εις όσας περιπτώσεις είναι εκτε
λεστή καί ή περί ποινής διάταξις. Διά τούτου άποφεύγεται 
η άσκοπος διαδικασία βεβαιώσεως, ήτις σήμερον λ.αμβάνει 
χώραν διά μόνα τά έξοδα. Ό καταδικασθεις, όστις ύπο-, 
χρεοϋται νά καταβάλη την εις χρήμα ποινήν ή τό ποσόν τής 
μετατροπής, διά νά μήν κρατηθή εις έκτέλεσιν τής άποφά- 
σεως ήτοι ποσά σημαντικά ύποχρεουται νά καταβάλη όμοΰ 
καί τό άσήμαντο ποσόν τών έξόδων. Οίκοθε'/ νοείται οτι άν 
ασκηθή ένδικον μέσον εχων άνασταλ,τικήν δύνααιν, δέν θά 
έκτελ.εσθή καί ή περί έξόδων διάταξις.

(ββ) Διά τήν βεβαίωσιν τών έξόδων διατηρείται ή αρχή 
τοϋ άμετακλήτου τής καταδίκης.

(γγ) Ή διάταξις*τής παρ. 5 περί έκτελ.έσεως διά προ
σωπικής κρατήσεως έπαναλαμβάνει ίσχύουσαν διάταξιν, 
περιεχομένην εις τό άρθρον 63 τοϋ ΚΕΔΕ μέ σαφεστέραν 
διατύπωσιν. Σημειοϋται ότι έπί τή βάσει τοϋ άρθρου 63 παρ. 
3 τοϋ ΚΕΔΕ υποστηρίζεται ότι τά έξοδα καί τέλη δύνανται 
νά είσπραχθοϋν καί άνευ άμετακλήτου καταδίκης, ή άπο- 
ψις όμως αύτη δέν γίνεται όμοφώνως άποδεκτή, δι’ ό καί 
έκρίθη σκόπιμον νά άποσαφηνισθή.

(δδ) Διά τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 5S8 είσάγεται νέα ρύθμι- 
σις πρός τό συμφέρον άφ’ έτυός τοϋ οφειλέτου έξόδων άφ’ 
έτέρου δέ τής υπηρεσίας, πρός περιοσμόν τής διάρκειας τής 
προσωπικής κρατήσεως εις χαμηλά όρια. Διά τής προσω
πικής κρατήσεως ό οφειλέτης έξαλ.είφει τήν εις βάρος του 
άπαίτησιν έξ έξόδων, ήτις κατά τό ΐσχϋον ήδη δίκαιον, έξα- 
κολουθεϊ ΰπάρχουσα παρά τήν προσωπικήν του κράτησιν.

(στ) Νέαι ρυθμίσεις είσάγονται διά τοϋ άρθρου 589 πρός 
διευκόλυνσιν τών όφειλ.ετών ποινικών έξόδων.

5. Έπί τοϋ άρθρου δευτέρου.
Διά τοϋ άρθρου τούτου άντικαθίστανται διατάξεις τών 

άρθρων 27 καί 28 τοϋ νόμου περί τελών χαρτοσήμου καί δή 
τοϋ μέν άρθρου 27 διά νά καθιερωθή όμοιον πρός τήν πολι
τικήν διαδικασίαν σύστημα χαρτοσημάνσεως άντιγράφων 
καί πιστοποιητικών, τοϋ δέ άρθρου 28 διά νά έναρμονισθή 
πρός τό εΐσαγόμενον σύστημα έξόδων.

Είδικώτερον :
(α) Έπί τοϋ άρθρου 27 τοϋ Κώδικος Τελ.ών Χαρτοσήμου.
Διά τοϋ Ν.Δ. 199/1969 κατηργήθη τό μέχρι τότε ίσχϋον 

τέλ.ος άντιγραφοσήμου έπί άντιγράφων καί πιστοποιητικών. 
'Η κατάργησις ήτο μερική καί άφεώρα μόνον τά πολιτικά 
δικαστήρια. "Ηδη δι’ άλλης διατάξεως τοϋ νομοσχεδίου ή 
κατάργησις έπεκτείνεται καί εις τά ποινικά δικαστήρια. Τό 
ποσόν τοϋ τέλ.ους .τούτου προσαυξάνει τό τέλ.ος χαρτοσήμου 
άντιγράφων διά νά μή έπέλθη άπώλεια έσόδων (παρ. 1 καί 
10 τοϋ άρθρου 27).

Διά τής άνττκαταστάσεως τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
άποσκοπεϊται ή άποφυγή τής έπιβαρύνσεως τής γραμμα
τείας μέ έκδοσιν άντιγράφων τά όποια δύνανται νά έκδο- 
θοϋν άτελώς παρά τών δικηγόρων.

(β) Έπί τοϋ άρθρου 28 τοϋ Κώδικος Τελ.ών Χαρτοσήμου.
Ή άντικατάστασις τοϋ άρθρου τούτου κατέστη άπαραί- 

τητος κυρίως διά νά άφαιρεθοϋν τά τέλη έπί ποινικών άπο- 
φάσεων τά όποια συγχωνεύονται διά τοϋ τρίτου άρθρου τοϋ 
νομοσχεδίου εις ένιαΐον ποσόν μετά τών έξόδων. Δευτε- 
ρεύουσαι ρυθμίσεις είναι έκεΐναι αί όποΐαι συνίστανται, 1 ) 
εις τήν μείωσιν τοϋ άριθμοϋ τών ποικίλ.ων κλ.ιμάκων τελών, 
2) εις τήν διαφοροποίησιν τών επιβαλλόμενων τελ.ών έπί 
δικογράφων ένώπιον μονομελούς καί τριμελούς πλημμελειο
δικείου τά όποια σήμερον είναι ενιαία καί 3) εις τήν άπαλ- 
λαγήν άπό τών τελών τών δικογράφων ένώπιον τών δικα
στηρίων άνηλίκων. Πέραν τούτων ώρισμένα έκ τών τελ.ών 
αύξάνονται άνεπαισθήτως διά νά άντισταθμισθή ή άπώλεια 
έσόδου έκ τής καταργήσεως τοϋ τέλους έπί τών άπορριπτι- 
κών άποφάσειον ένδικων μέσων. (Προβλ- άνωτέρω άρθρον
583 παρ. 3).

6. Διά τοϋ άρθρου τρίτου τοϋ νομοσχεδίου καθιεροϋνται 
τά ενοποιημένα έξοδα εις πάγιον ποσόν κατά δικαστήριον 
καί άναλόγως τοϋ άν τούτο έδίκασεν ώς πρωτοβάθμιον ή 
δευτεροβάθμιον.
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ταγή
Διά τον υπολογισμόν των ενοποιημένων εξόδων παρατίθεται ό κατωτέρω πίνχξ ό όττοΐος έλήφθη ύπ’ δφ 
έπι τη βάσει δειγματοληπτικής έρεύνης. . ..'n.ct

π’ δψιν καί συνί-

ν' νλ. ' Λ 4 -

Έξοδα · ' Τέλη ΟΓΑ ΤΧΔΚ Τ.Ν. ’* -ΤΠΔΑ
«

, Αριθμός 
Σ ΓΝ καταδικα- 

σθέντων

’Αναλογία,
κατκδικκ-;.,
σθέντων

αα) 16736 53832 8955 8972 6729 115 95339 729 130
ββ) 18000 51000 8500 8500 6375 — 92375 500 184,75
γγ) 97024 264592 44158 ■ 43167 32894 1463 483298 * 1422 340 '
δδ) r .‘ν 86328 ' 119700 19959 32640 24723 465 283815 5 362 784
εε) 26819 133674 22283 15748 11927 440 210891 - 440 479 3 '
ζζ) · —_7 — — — — — 600000 300 2000 ··

i . ψι) — — - --- --- . — \ ---: - ,215000 - . 106 2028
-____ 1—1---Ζμ-ΪΛ

αα) Έπι 729 καταδικασθέντων αντιμωλία παρά τοϋ Πταισματοδικείου ’Αθηνών κατ’’Οκτώβριον 1976. 
ββ) Έπι 500 καταδικασθέντων ερήμην παρά τοϋ ανωτέρω δικαστηρίου κατά τον αυτόν μήνα.
γγ) Έπι 1422 καταδικασθέντων αντιμωλία κατά Μάρτιον 1976 παρά τοϋ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ’Αθηνών, 
δδ) Έπτ 362 καταδικασθέντων άντιμωλία κατά Σεπτέμβριον ,1976 παρά τοϋ Τριμελοϋς Πλημμελειοδικείου ’Αθηνών, 
εε) Έπι 440 καταδικασθέντων αντιμωλία παρά τοϋ Τριμελοϋς Άγοοανοιχικοϋ Δικαστηρίου ’Αθηνών κατά αήνα 

Φεβρουάριον 1976. ; ' . , . , . ;
ζζ) ’Επί _300 καταδικασθέντων κατά μήνα-Μάϊον 1976 παρά-τοϋ—-Τριμελοϋς Έφετείου ’Αθηνών;-- 
ηη) Εττί 106 καταδικασθέντων άντιμωλία - ερήμην παρά τοϋ Πενταμελοΰς Έφετείου ’Αθηνών κατά μήνα Μάϊον 1976. 
'Ωσαύτως παρατίθεται καί ό κατωτέρω πίναζ ύπολογισμοΰ έξόδων καί τελών εις ώρισμένας συνήθεις περιπτώ

σεις έκκαθχρίσεως διά τό μονομελές καί τό τριμελές.

Μ ΟΝΟΜΕ.,ΟΤΣ

’Αντιμωλία δι’ άπ’ ευθείας Άντιμωλία μετάπροανα- Ερήμην δι’ άπ’ ευθείας 
κλήσεως - V' κρίσεως κλήσεως

Ερήμην μετά προανακρί-, 
σεως

• . ■ ff"V Γ-* ·'«■
’ 4 .ηΑτ. - IK. 3Μ IK, 3M, II IK, 3Μ ΙΚ, 3 Μ, ,11 ΙΚ,3Μ — IK, 3Μ, II IK, 3Μ — ΪΚ, 3Μ, ΙΓ ;

"Εξοδα ·' ' 96 276 96 ' 276 . 132 312 132 312
1 έλη , 192 192 312 312 240 ■ 240 360 360
Ο.Γ.Αν 32 . · ■ 32 52 I 52 40 40 60 60
ΤΧΔΚ 32 ' ‘ 62 42 1 ' 72 42 72 52 82
Τ.Ν.' · 24 47 - * '32 54 32 54 39 62
ΤΠΔΑ 1 1 1 " 1 1 1 1 1

Σύνολον 377 610 535 767 487 ' 719- 644 877

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Ά ν τ ι α ω λ ί α Έ ρ η μ ην

IK, 4Μ ΙΚ, 4Μ.ΙΙ IK. 4Μ IK, 4Μ. II

Έξοδα • 120 ’ 300 156 336
1 έλη : 312 312 360 360
Ο.Γ.Α. 52 52 60 60
ΤΧΔΚ 46 76 . 56 i 86
Τ.Ν. 35 57 42 65
ΤΠΔΑ 1 1 1 1

Σύνολον 566 798 675 908

Κ =ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 
Μ = ΜΑΡΤΥΡΕΣ
I = ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
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Επ', πή βάσει των άνωτέρω πινάκων' διεμορφώθησχν τα 

ενοποιημένα ποσά εςοδων τοϋ άρθρου τρίξου μέ μίαν ελχφρχν 
αϋξησιν λόγω στρογγυλοποιήσεως, Εις τά ποσά τχϋτχ περι
λαμβάνονται καί τά υπέρ τρίτων είσπραττόμενα ποσά. 
Πλειονχ περί τούτου θέλουν εκτεθη εις την άνάππ/ξιν τοϋ 
επομένου άρθρου τοϋ νομοσχεδίου.

7. ’Επί τοϋ τετάετου άεθοου τοϋ νομοσχεδίου εκθέτομε·/ 
τά έξης :

Ές άνχφορών των γραμματέων των ποινικών δικαστηρίων 
άπάσης της χώρας προέκυψεν ότι κατά την διετίαν 19/4 — 
19/δ είσεπράχθησαν ή έβεβαιώθησαν εις τά δημόσια ταμεία 
ποσά εκ της μετατροπής τής ποινής καί έκ ποινών εις χρήμα 
δρχ. 389 εκατομμύρια κατά μέσον όρον καθ’ έκαστον των ως 
άνω ετών.

Έπί τοϋ ποσοϋ τούτου, ώς καί έν αρχή έλέχθη (άνωτ. 2α, 
3) υπολογίζονται προσαυξήσεις υπέρ τοϋ δημοσίου καί τρί
των κυμαινόμενα! άπο 55 "0 έως 75 % άναλόγως είδους 
ποινής, περιφέρειας δικάζοντος δικαστηρίου κ.λπ.

Ata τοϋ νομοσχεδίου καθορίζεται ενιαίο·/ ποσοστόν προσαυ- 
ςησεως έπί· πάσης ποινής καί καθ’ άπασαν τήν χώραν έξ 
85 % προς άπλούστευσιν τοϋ όλου συστήματος καί διευκό- 
λϋνσιιΓτής-' Επήρεσιας' (Γραμματείας δικαστηρίων καί δημο
σίων ταμείων) ώς επίσης καί τών δικηγόρων καί διαδίχων. 
rj..i .η εαιει αναεορων των γραμματέων των ποινικών οικα- 

ττηρίων προ έκυψε·/ ότι επί συνόλου -εόσπραχΑεντ:; ν.αί όείαιω- 
υεντός ποσού 1.409 έκαπεμμυρίω-ν κα-ύ άπατα/ τήν επικράτειαν 
διά τήν διετίαν 1974- 1975, έξ εισπράξεων έκ μετατροπής 
ποινών, έκ χρηματικών ποινών, εξόδων καί τελών ή κατανομή
κατά δικαιούχου ύττηρξεν ή άκόλουθος:
*ζκατ. 1059 Ποσοστόν 0,7515 ύπέρ τοϋ Δημοσίου

» 130 )) 0,0922 ύπέρ τοϋ Τ.Ν.
» 173 » 0,1227 ύπέρ τοϋ ΤΑΧΔΙΚ
.» ; 3ΐ 0,0220 ύπέρ τών Τ.Π. Δικηγ.
» 1 16 » 0,0113 ύπέρ ΤΕΒΕ-ΟΓΑ-ΤΑΕ

.1409 0,9997
Κατόπιν τών άνωτέρω τό σχεδιον Νόμου ορίζει έν —αραγρ. 

2 τοϋ άρθρου τετάρτου τά ποσοστά τής διανομής τών εισ- 
πραττομένων ποσών ώς εξής : 75 % ύπέρ τοϋ Δημοσίου, 
9 % ύπέρ τοϋ Ταμείου Νομικών. 12 % ύπέρ τοϋ ΤΛΧΔΙΚ,
1 % ύπέρ τοϋ ΟΓΑ, ΤΕΒΕ καί ΤΛΕ κχτχνεμόμενον εις 
ποσοστά 0,50 %, 0,042 °0 καί 0,0S % άντιστοίχως καί 2 % 
υπέρ τών Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων ’Αθηνών καί Πει
ραιώς. Η κατανομή τοϋ ποσοστοϋ τούτου μεταξύ τών δύο 
ταμείων γίνεται άναλόγως προς τά κατά τήν άνωτέρω διετίαν 
εισπράξεις (’Αθήνα! 27.572), Πειραιεΰς 4191 σύνολον 
3L763) ήτοι άντιστοίχως ποσοστόν S7 % καί 13 % ή 
1.75 % καί 0,25 %. Το ύπολειπόμενον ποσοστόν 1 % προ- 
κυπτον εκ τών στρογγυλοποιήσεων, κρίνεται σκόπιμον νά 
δοθή διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως εις τό Ταμειον Υγείας 
Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΤΔΕ) καί εις τό μη συμμετέχον 
εις τό ταριεΐον τοϋτο, Τάμεΐον Προνοίας Δικηγόρων Θεσ
σαλονίκης, κατ’ αναλογίαν άντιστοίχως 0,75 % καί 0,25 %.

Δια τής άνωτέρω κατανομής ούδεμία μεν μείωσις έσόδων 
σου δημοσίου καί τών ήδη δικαιούχων τρίτων, έπέρχετάι, 
διευκολύνεται δέ τά μέγιστα ή διεξαγωγή τής ταμειακής 
υπηρεσίας καί πής γραμματείας τών δικαστηρίων. Έξ άλλου 
ικανοποιείται κατά τό δυνατόν τό αίτημα τής άνισχύσεως 
σοϋ κλάδου υγείας τών δικηγόρων ’Επαρχιών.

8. Έπί τοϋ άρθρου πέμπτου.
Δι’αύτοϋ προστίθενται τρεις παράγραφοι εις τό άρθρον 

142 τοϋ Κώδικος τής Ποινικής Δικονομίας.
Διά πής πρώτης προστιθέμενης παραγράφου καθορίζεται 

απλουστερος τροπος καθαρογραφής τών πρακτικών καί άπο- 
φασεων έπί ραισμάτων διά κχτχχωρήσεως εις ειδικόν ' 
βιβλιον και οριςεται ότι τά εις την διάταξιν ταύτην άναφερό- 
μενα πρότυπα δύνχντχι νά ζητήσουν κχθχρογρχφήν κατά τάς 
κοινας διαταςεις. Διά τοϋ τρόπου τούτου επιδιώκεται ή 
άπλούστευσις πής καθαρογραφής καί ή εις τό μέλλον μηχα

νοργάνωση αύπής. Διά τής τοιαύτης μηχανοργανώσεως θά- 
είναι δυνατόν ταυτοχρόνως μετά πής καθαρογραφής νά: 
συντάσσωνται καί τά αποσπάσματα τών άποφάσεων καί. 
αί βεβαιωτικαί καταστάσεις κατ’ έφαρμογήν αναλογών 
συστημάτων ι.σχυόντων καί εις τήν αλλοδαπήν. Διά τον 
τελευταίο·/ τοϋτον λόγον προβλέπεται δυνητικώς ή γνωστο- 
ποίηση πής άποφάσεως κατ’ άλλον τρόπον ή δι’ έπιδό-σεως 
αποσπάσματος διά πής προστιθέμενης εις τό αυτό άρθφο·* 
142 παραγράφου ύπ’ άριθ. 5.

Διά πής δευτέρας προστιθεμένης παραγράφου προβλέ- 
πεται ή επέκταση τοϋ άνωτέρω συστήματος καθαρογραφής: 
καί έπί ορισμένων υποθέσεων άρμοδιότητος τοϋ .Μονομελοϋς 
Πλημμελειοδικείου κατά πήν εις τήν διάταξιν ταύτην δια
δικασίαν.

9. Έπί τών άρθρων 6 εως 8,
Διά τούτων άντικαθίσταντχι τά άρθρα 50/ καί 553 τοϋ 

Κώδικος Ποινικής Δικονομίας καί προστίθεται παράγραφος 
εις τό άρθρον 161 τοϋ αύτοϋ Κώδικος.

α) 'Η προσθήκη εις τό άρθρον 161 Κ.Π.Δ. γίνεται διάνα 
καθιέρωσή ώς άποδεικτικόν μέσον πής έπιδόσεως καί .ή άπό- 
δειξη παραλαβής άντί τοϋ άποδεικτικοϋ έπιδόσεως. -Ή 
χρησιμοποίηση πής μεθόδου ταύπης θέλει καταστή άπα- 
ράΤτητος εις τάς περιπτώσεις μηχανοργανώσεως περί ής 
άνωτέρω.

β) Ή άντικατάστασις τοϋ άρθρου 507 Κ.Π.Δ. γίνεται 
διά νά προστεθούν αί παράγραφοι 2 εως 4.

Διά τών παρ. 2 καί 3 σκοπεΐται ή άπχλλαγή τών ύπηρε- 
σιών ύπό τάς μή έχούσας ουσιαστικήν σημασίαν πολυα
ρίθμους έπιδόσεως έπί τών άνεκκλήτως έκδοθεισών άποφά
σεων τών πταισματοδικείων καί μονομελών πλημμ λειοδι- 
κείων, at όποϊαι, έχουν σκοπόν νά κινήσουν πήν προθεσμίαν 
άναιρέσεως. Ή άσκηση άναιρέσεως εις τάς περιπτώσεις 
ταύτας είναι σπανία. · .

Δια τής τετάρτης παραγράφου καθιεροϋται έξαίρεση εις 
τό άρθρον 471 παρ. 1 Κ.Π.Δ. Κατά τό άρθρον τοϋτο ή 
άσκηση άναιρέσεως καί ή προθεσμία άναιρέσεως δεν έχουν 
άναστχλτικήν δύναμιν έπί ποινής στερητικής τής έλευθερίχς. 
Τουναντίον έπί έπιβολής χρηματικής ποινής τόσον ή άσκη- 

1 σις άναιρέσεως όσον καί ή προθεσμία αύπής έχουν άναστέλ- 
λουσαν δύναμιν. Μέ πήν προσθήκην τής νέας παραγράφου 
έάν έπιβληθή άνεκκλήτως πρόστιμο·/ ή χρηματική ποινή, 
ή προθεσμία άναιρέσεως καί ή άσκηση άναιρέσεως δεν έχουν 
άνχστέλλουσαν δύναμιν. Ή τοιαύπη ρύθμιση άποσκοπεΐ 
νά διευκολύνή πήν διαδικασίαν πής έ αθχρίσεως, ήτις ηρε
μεί έπί τή προσδοκία άσκήσεως άναιρέσεως, ή οποία σχεδόν 
ουδέποτε άσκεϊται εις τάς άνωτέρω περιπτώσεις.

γ) Ή άντικατάστασις τοϋ άρθρου 553 τοϋ Κ.Π.Δ. γίνε
ται διά νά έπεκταθοϋν ώρισμέναι ρυθμίσεις τοϋ άντικαθιστα- 
μένου άρθρου 5SS τοϋ Κ.Π.Δ. καί έπί τών χρηματικών 
ποινών/ -

10. Έπί τοϋ άρθρου 9. . . ... '
Δι’ αύτοϋ τροποποιείται τό άρθρον 57 τοϋ Π.Κ. έπί τώ 

σκοπώ (α) νά μειωθή τό όριον τής χρηματικής ποινής, εις 
τρόπον ώστε τό ελάχιστου τής ποινής ταύτης όριον νά είναι 
ίσον προς τό όριον μετατροπής τοϋ ελάχιστου ορίου φυλακι- 
σεως. Διά τούτου επιδιώκεται ό έθ'.σμός τών δικά σπορίων 
νά έπιβάλλουν χρημχτικάς ποινάς άντί πής φυλχκίσεως'κχί 
(β) ν’ χΰξηθή τό κατώτχτον όριον τοϋ προστίμου τό όποιον 
σήμερον είναι υπερβολικά χαμηλόν. .

11. Έπί τών άρθρων 10 έως 12.
Διά τούτων επιδιώκεται νά ένεργοποιηθή ή διαδικασία 

εκτελέσεων τών ποινών, ή συντόμευση τοϋ χρόνου προανα- 
κρίσεως καί ή άντιμετώπιση τών ζητημάτων τά όποια δη
μιουργεί ή κλήτευση προσώπών ώς άγνώστου διαμονής.

12. Έπί τών άρθρων 13 εως 14.
Διά τών διατάξεων τούτων επιδιώκεται, ή άρση ώρισμένων 

έμποδίων καί ή δημιουργία τοϋ t καταλλήλου νομοθετικού 
πλαισίου διά πήν εισαγωγήν προηγμένης στάθμης τεχνολο
γικών μεθόδων εις τάς διχαστικάς ύπτ,οεσίας.
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Τέλος, τά υπόλοιπα άρθρα του. νομοσχεδίου περιέχουν 
καταργητικας διατάξεις προγενεστέρων νομοθετημάτων, 
ώς καί μεταβατικάς διατάξεις, ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή 
ρητη καταργησις τοϋ τέλους άντιγραφικών δικαιωμάτων 
καί έ—ί ποινικών υποθέσεων.

Έν Άθήναις τη 16 Μαίου 1977 
' ·' - Οί 'Υπουργοί

"Τ’ ’ Δικαιοσύνης Οικονομικών'
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
.·τ.1-·.·_ - Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
···. 1' ·μ . . .ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ Κω

δικός Ποινικής Δικονομίας καί τοΰ Κωδικός «περί τελών 
χαρτίοσήμου, άναφερεμένων εις τά δικαστικά εξοδ-α καί τέ
λη τής ποινικής διαδικασίας καί άλλων τινών διατάξεων».

Άρόρον 1. * --------- —
Το διβλίον δεκατον τοΰ· Κώδικιος τής Ποινικής Δικονο

μίας άντικαδιίσταται ώς ακολούθως:
«ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ 

’Εξοδ α. ποινική ς διαδικασίας.
- Άρ-όψον 581.
Προκαταβολή εξόδων. .· »....·

1. Τό Δημόσιον καταβάλλει πάτον άπαιτουμένην δαπάνην 
διά την λειτουργίαν τής ποινικής δικαιοσύνης. V

·:» 2. Οι ενώπιον άνακριτικών, δικαστικών καί εισαγγελτκών 
αρχών κληρευόμενο: αύτεπαγγέλτως μάρτυρες, οί ενώπιον 
συνεδριάζοντας δικαστηρίου κλητευάμενο; κατά το άρ*5ρον 327 
παρ. 2 μάρτυρες, οί παρά των ιδίων αρχών διοριζόμενοι πρα- 
γματογνώμονες, έρμηνεΐς, φύλακες κατεσχημένων καί μεσεγ
γυούχοι·,· δικαιούνται αποζημιώσει» ς καί εξόδων διά την τοι- 
αυτην άπασχόλήσιν αυτών. Τά ποσά των ιάποζημιώσεων κ.αί 
έξοϊων κάί έν γένει αί προμποψέσεις πληρωμής αυτών ώς 
καί ή διαδικασία αναγνωρίσει»; τοΰ δικαιώματος καί πληρω
μής καδέρίζονται διά κοινών αποφάσεων τών Υπουργών Δι
καιοσύνης καί Οικονομικών.

3. Διά την πληρωμήν των δαπανών λειτουργίας τής ποι
νικής δικαιοσύνης καί ιδία διά την πληρωμήν τών κατά τήν 
προηγούμενης παράγραφον αποζημιώσεων καί εξόδων, δύναν- 
ται να συνιστώ;ται εις χείρας υπαλλήλων τής γραμματείας 
τών δικαστηρίων πάγιαι προκ.αταβολαί ϋπαγόμενχι εις τήν 
ρυόμισιν τών διατάξεων τής νομοθεσίας «περί διμοσίαυ λογι
στικού».

'ΑρΨρσν 582.
Επιβολή εξόδων εις βάρος καπαδικασόέντων κατηγορουμένων.

1. Έκαστος κατηγορούμενος, καταδικαζόμενος εις ποινήν 
δι άποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, καταδικάζεται συγχρό
νως διά τής αυτής άποφάσεως εις τά έξοδα τής ποινικής 
διαδικασίας.

2. Τέ ποσόν τών εξόδων ορίζεται διά τής καταδίκασεικής
άποφάσεως. *" f < ' ·!-·“».τ ...
. Άρ*3ρον 583. ' “ * : '· ·· - τ*

Έπίβολή εξόδων έν άπσρρίψει ένδικων μέσων,"
' ενστάσεων και αιτήσεων.

1. ’Επί άποφάτεων απορριπτικών έν δλω αιτήσεων <ά;αιρέ- 
σεως καί αιτήσεων έπαναλήψεως διαδικασίας, επιβάλλονται 
διά τής αυτής άπορά τέως εις έκαστο; αναίρεσε!οντα τά έξο
δα τής κατ’ άναίρεσιν δίκης.

> 2. Δι’ άποφάσεως τών Υπουργών Δικαιοσύνης καί Οικο
νομικών δύνχται νά όρισόή ότι, τά κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον έξοδα προκαταβάλλονται ώς καί νά ρυθμίζεται 
ή δαεδικασία επιστροφής τούτων έν περίπτώσει αποδοχής τής 
αίτήσεως. . '/ .·_

3. Έπί αποφάσεων άπορριπτικών εφέσεων, αιτήσεων άκυ- 
ρώσεως άποφάτεως ή διαδικασίας, ένστάσεων καί αιτήσεων 
εν γένει, όποβαλλομένων παρά παντός διαδίκου κατά τήν διάρ
κειαν συζητήσεως ποινικών υποθέσεων, δεν λαμβάνει χώρα 
καταδίκη είς τά έξοδα.

'Αρ·3ρον 584.
'Εξοδα έπί άνακλήσεως τής έγκλήσεως.

1. Έπί άνακλήσεως τής έγκλήσεως ό χ;ακα;ών καταδι
κάζεται διά τής αυτής άποφάσεως ή βουλεύματος «ς τά έξο
δα τής ποινικής διαδικασίας.

2. Ή διάταξις τοΰ άρ-Sραυ 582 παρ. 2 εφαρμόζεται άνα- 
λόγως καί έν προκειμενω.
. ■ 'Αρόρον 585. - ".·

Κατχψήφισις εξόδων είς βάρος ψευδώς έγκαλούντων .....
ή μηνυτών. - . ,,

1. Τά δικαστικά συμβούλια καί τά ποινικά δικαστήρια, 
άποφαινόμενα έπί ύπο-5έσεων έφ’ ών ή δίωξις έγένίετο τή έγ-

. κλήσει ή τή μήνυσε*,, οσάκις πεισ·5οΰν ότι ή μήνΟσις ή ή έγ- 
κλησις ήτο εντελώς ψευδής, γενομένη έκ δόλου ή βαρείας 
όμιλε ία ς ή ότι παρεμορφώ-λησαν δ·.’ αυτής δολίως τά πρά
γματα προς τον σκοπόν όπως δο-3ή είς τή; πράξιν βαρύτερος 
χαρακτηρισμός ή περιλτ/φ-δοΰν εις τήν δίωξιν πρόσωπα ου
δόλως μετασχόντα τής αξιοποίνου πράξεως, επιβάλλουν είς 
έκαστον μηνυτήν ή έγκαλοΰντα τά δικαστικά έξοδα. Ή απαλ
λαγή ή ή επιβολή δέον' νά αίτιολογήται εΐδικώς.

2. Το ποσόν τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον επι
βαλλόμενων εξόδων είς βάρος'έκάστου ψευδώς έγκα/.έσαντος 
ή μηνύσαντος, ορίζεται ίσον πρός τό έπιβαλλόμενον είς τόν 
καταδικαζόμενον κατηγορούμενον. "Επί εξόδων επιβαλλόμενων 
ϋπό τοΰ δικαστικού Συμβουλίου,, το ποσόν αυτών ορίζεται ίσον 
πρός τό έπιβαλλόμενον ύπό τοΰ αντιστοίχου δικαστηρίου.

3. Ή διάταξις τοϋ άρόρου 582 παρ. 2 εφαρμόζεται άνα- 
/,όγως καί έν προκειμενω.

Άρόρον 586.
Προσφυγή μηνυτοϋ ή έγκαλοΰντος.

1. Τό δευτεροβάθμιον δικαστήριον ή συμβούλιον, έπιλαμ- 
βανόμενον τής ύποόέσεως. έρευνα χϋτεπαγγέλτως καί τό κε- 
φάλαιον τή; άποφάσεως ή τοΰ βουλεύματος, τό άφορών είς τήν


