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To πρόβλημα τής προφυλακίσεως έχει απασχολήσει και 
άπασχολει ιδίως τά τελευταία έτη τούς λεωρητικούς -/.a; 
εφαρμοστός τού ποινικ.οϋ νόμου είς ολόκληρον τον κόσμον. 11;: 
20 ακόμη έτών έγένετο μία πσοσπαύεια είς τά δικαστήρια 
τής Ν. Ύόρκης διά τόν περιορισμόν τοϋ μεγάλου καί άδικαιο- 
λογήτου άρ'.ύμού τών προφυλακίσεων ιδίως εις περιπτώσεις 
όπου τό διωκόμενο·/ —ρότωττοΜ είχε τόσον άσφαό,είς κοινωνικά; 
cάσε:ς ώστε δεν υπήρχε κίνδυνος νά έξαφ·αν:σ·3ή ούτε νά δια- 
πσάξη via αδικήματα. Εις την προσπάόεταν αυτήν, πρωταρ
χικόν ρόλον έπαιξε το Ινστιτούτο VERA τής Ν. 1‘όρκης, 
διά τής συγκεντρώσεως στοιχείων τα όποια άπείεικνυχ/ τό 
άσκοπον τής προφυλχκίσεως τού μεγάλο τε σου άσίνμοό τών κα- 
τηγοροομ€.νων. 12 :;oc'iiV2 αυτα ε:ωσ2ν ατ^οραη*^ ν.α: ΐΐς 
πολλάς χώρας νά προβ/,ηματισ·3ούν καί νά επανεξετάσουν τό 
■5εμα τής προφυλακίσεως. Η Γαλλία τό 19'77 προέόη είς 
τήν Βίαν ερεοναν με τήν συνεργασίαν τού Ινστιτούτου VERA 
τής Ν. Ίορκης.

Ή Βέα ότι ή προφυλάκισις είν’α: κατά τό ττλείττον ανώφε
λος άλλα καί αδικαιολόγητος, δυναμένη να καταστή ενίοτε 
καί καταστροφική, αποτελεί πλέον πεποί-3ησ·.ν είς τούς ασχο
λούμενους με τήν επιστήμην καί τήν εφαρμογή/1 τού νέμοο. Ή 
προφυλάκισις αποτελεί βαρεία·/ προσβολήν τής ατομικής έ λευ
τεριάς ενός προσώπου τό οποίον κατά τεκμηρίου ·5εωρείτα: 
άνω ο*/, μέχρι τής ύπΚ τοό αρμοδίου δικαστηρίου κηρό ςε ως 
τής ενοχής καί τής κ.ίταόίκης του.

Τό Συμβούλιου τής Ευρώπης άπητχολή-όη σοβαρώς από 
πολλά έτη με τό -3έμα τής προφυλχκίσεως, ή δέ συσταόείσα 
Επιτροπή έξ εμπειρογ/ωμόνω·/ έξεπόνησε προσφάτως ένα 
Σχέοίον Άποφάσεως τό οποίο·/ περιέχει γενικά; άρχάς καί 
συστάσεις προς τά κράτη-μέλη επί τού όέματος τής προοο- 
λχ/.ίσεως ή «πσοσωσινής κοατήσεως» («UΕΤΕΝΤION PRO- 
VISOIRE»).'

•Είς τό Σχέδιο-/ Αποφάσεως αυτό, ή «προσωρινή κράτησις» 
κατηγοροομένοο πρέπει νά άποτελή εξαιρετικόν δικονομικόν 
μέτρο·/ καί νά έπ: βάλλεται μόνο·/ όταν κρίνε τα; απολύτως 
αναγκαίο·/ προς αποτροπήν κινδύνου φυγής τοϋ κατηγορουμέ
νου. πρεμποοίτεως τοϋ έργου τής δικαιοσύνης, τελέσεως νέων 
εγκληματώ·/ ή, καί ανεξαρτήτως τών ανωτέρω προϋποθέσεων, 
έά/ πρόκειται περί έξαορβτικώς σοβαρά; πράξεως ή επικιν
δύνου ατόμου. Διά τή/ λήψιν άποφάσεως περί προσωρινής κρα- 
τήσεως. πρέπει νά λαμέ άνετα·.· ϋπ' όψιν ή προσωπικότης τοϋ 
όιωκομένου προσώπου, τό ύψος τής προό/επομένης ποινής κλπ. 
’Αντί τής προσωρινής κιρατήσεως πρέπει ό δικαστής νά εχη

τήν ευχέρειαν νά έπιβάλλη περιοριστικούς όρους είς τήν δ·.α- 
οιωσιν του ϊιωκ.σμενου η την παροχήν εγγυήσεως.

Εις τήν χώραν μας, ή προφυλάκισις είναι: υποχρεωτική οιά 
τά κακουργήματα, ασχέτως άν παρέχεται ή ευχέρεια τής προ
σωρινής άπολύσεως τοϋ προφυϋ,ακur-Sέντο-ς, άφού όμως ϋποστή 
τήν περιπέτεια/ τής φυλακίσεως. Διά τά πλημμ·ε/,ήμθΓτα είναι 
ουνητική. άλλ’ εις τή/ περιπτωσεν αυτή/, εί·/*·. γνωστόν ότι 
γίνεται κατάχρησις τού μέτρου έκ μέρους τών εικοστών, κατά 
τρόπον ώστε έν άτομον οιωκόμενον οιά πλημμέλημα, ακόμη 
•καί ές άμελείας πραττόμενο·/ ,νά ύφίστατα». τή/ ή-Sιν.ή/ κα- 
ταρράκωσιν τοϋ εγκλεισμού εις τάς φύλακας, άοικαιολογή 
τους οαπάνας, άπόσπασιν άπό τον ομαλόν οικογενειακόν καί 
επαγγελματικόν του όίον, έστω καί άν ςΰοεμίαν παρουσιάζει 
ένοειξιν έπικνουνότητος ή τάσεως φυγής ή «ιαπράξεως άλό,ων 
ά οικημάτων.

Εν οψε; τών ανωτέρω καί κατ έφαρμ^/γή/ οού άρθρου t) 
τού Συντάγματος, ήχ-ύημεν είς τή/ άπόφασιν τής κα.πχρτι- 
σεως τού παρό/τος σχεόίου νόμου, οιά τού όποιου έπιϊιώκεται 
άφ- ενός μέν ή εύ-3υγράμμισις τής νομοθεσίας μας μέ τάς 
συγχρόνους τάσεις τής επιστήμης καί τής πρακτικής τών άλ
λων χωρών, ΐοίως τών Ευρωπαϊκών τών άνηκουσών είς τύ 
Συμβούλιο·/ τής Ευρώπης τοϋ όποιου είναι μέλος ή Ελλάς 
καί είς τάς Ευρωπαϊκός Κοινότητας είς τάς οποίας επίκει- 
ται- ή ένταήίς μας άπό της' 1 ης πρόσεχοϋς_Ία-/ο·Ιαρίοϋ, άφ’ 
ετέρου οέ καί ή !κα//οποίησ:ς τής κατά τά τελευταία έτη 
ύποστηριζομένης συναφούς τάσεως καί είς τον Έλ/.ηι/ικό·/ χώ
ρον άπό -λεωρητικοός καί έφαρμοσπάς τού νόμιου.

Τό παρόν Σχέσιον Νόμου θεσπίζει τάς κατωτέρω όασικάς
“F7.*;:

1) Μεταβάλλει τον όρον «προφυλάκισις» είς τον ίιε-ύνώς 
πασαοεοεγμένον καί π/έον βόκιιχον όρον «προσωρινή κράτη- 
σις» (DETENTION PROVISOIRE) ϊιότ: ό όρος προφ> 
λάκισις αποτελεί έσσα/χχέ·/ον χαρακτηρισμόν τοϋ -3εσμοΰ αύ- 
τού, άφού φαίνεται ώς νά άποτελή πρόδρομον μιας οριστικής 
φυλακίσεως, προοικαζομένης οΰτω τής καταδίκης τοϋ προφυ- 
λακισίέντος, ενώ τό μέτρο·/ τούτο επιδιώκει τόν περιορισμόν 
τοϋ διωκομένου, οιά λόγους προληπτικούς.

2) Κα·3·.στά δυνητικήν τήν «προσωρινήν κράτησιν» επί παν
τός εγκλήματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος, διότι εις 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις καί ανεξαρτήτως τού χαρακτη
ρισμού τής πράξεως, τό άτομον είναι κατά τεκμήριον ά-3ώον 
καί ώς έκ τούτου μόνον σοβαροί λόγοι άποχρώντες ούνανται 
νά δικαιολογήσου·/ τον προσωσινόν εγκλεισμόν του είς τάς φύ
λακας.

3) Περιορίζονται αϊ προϋπο-ύέσεις είς τά·ς όποιας -3ά επι
τρέπεται ή προσωρινή κράτησις είς τάς απολύτως άναγκαίας. 
Ή ίδιότης τού αλλοδαπού δεν -3ά άποτελή A PRIORI τεκαή- 
ριον έπ:κινδυ·/ότητος.
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4) θεσπίζονται ττερ:cptV-rty-Ot όρο 
έπιβάλλωντα: άντ: τής προσωρινής

-τών'ίΐν*: %ά: ή έήγσοδοσία', τ:εpropt 
' κατηγορουμένου, ώς πρός τόν τόπον 
•'“αναστρο^ας τούκλπ. ·'-·'■

5) Εις στόφαν περίπτωσιν ο καθ’ 
ή . ο! rtf ιοριστικοί 2fO: θά εχη την 
τήν .’Ανακριτήν ή τό Συμβούλιο·/ καί 
μεταβολήν τών'όρων. Αλλά καί ό 
πως θά .έπσνεήετάζη τήν ύπόθεσιν 
ή μεταβάλλη. την . προσωρινήν κ,ράτησιν ή τον: περιοριστικούς
. QP.W?.·.· · ; .· .·. · k

ο!' οποίο·. θά Βύνανται νά 
, κράτήσεως. Μεταςύ αΰ- 
σμοί εις τήν διαβίωσιν τοΰ 
ϊ:αμονής του καί τας συν-

ου ή προσωρινή κρατησις 
ευχέρειαν προσφυγής εις 
νά ζητή τήν άρσιν ή τήν 
Ανακριτής αύτεπαγγέλ- 
χαί θά ϊύνατα: νά άρη

6) Καπάργείται'ή διάταςις Β:ά τής όποιας επιτρέπεται ή 
άπαγόρευσις εξόδου άπό τή/ χώραν διά διατάςεως τοΰ Εισαγ- 
γελέως~μόλις άσκηθή ή ποινική δίωςις χατ’ ατόμου·. Τοΰ 
μέτρου τούτου 'έγένετο κατάχοησις καί κατέληςε νά άποτελή 

'μέσον-π&λλ'ακτς«έκδ:κήσεως ή εκβιασμού δια τής μεθόδου τής 
μήνύσεως εις βάρος ένός άτόμου. με αντικειμενικόν σκοπόν 
περισσότερον -την παρεμπόϊισιν τής άνχχωρήσεώς του εις τό 
εξωτερικόν καί όλιγώτερον τήν δίωξίν του δι’ εν υποτιθέμε
νόν αδίκημα. ·'··. ·

Πλέον συγχεκριμένως:

. 'Διά τοΰ άρθρου πρώτου αντικαθίστανται τά άρθρα 282 
εως 304 τοΰ Κώ?:κος Ποινικής Δικονομίας τά όποια άνογέ
ροντα: εις τήν προφυλάκισαν.

Οΰτω:

. Εις τό.νέον άρθρο/..282 ορίζεται ότι ή «προσωρινή κράτη- 
.σις» (καταργουμένου τοΰ όρου «προφυλάκισις») καθίσταται 
δυνητική .δι’ όλα τά εγκλήματα χαί προσί'.ορίζοντα» περιορι- 

..στοχώς' α: προϋποθέσεις τής προσωρινής κράτήσεως. άναφέ- 
. ρον.τα: δε .,ενο·ε:χτεχώς οι περιοριστικοί όρο:, τους όποιους ο 
’’Ανακριτής ή το Συμβούλιου Βύνανται νά έπ: βάλλουν άντ: τής 
προσωρινής χρατήσεως.

Εις το νέον άρθρον 283 προβλέπεται ότι ό ’Ανακριτής έχει 
τρεις δυνατότητας ενεργεί ας μετά τήν απολογίαν το-ϋ κατη
γορουμένου κα: α! δυνατότητες αΰταί άταρίθμοϋντα: κατά σει- 

■■ραν προτεραιοτητος. ύπό τήν έννοιαν ότι ό ’Ανακριτής θά εξέ
ταση πρώτον · τήν ■ δυνατότητα νά άφήση ελεύθερον τον κατη

γορούμενον άνευ όρων, δεύτερον τήν άνα/καιότττα έπιβολής 
τεριοριστιοοών ορών και τελευταίου, εάν είναι απολύτως αναγ
καίο·/, τήν έπιβολήν τής προσωρινής κράτήσεως.

:.Εις ·& vew άρθρον 2S4 προβλέπεται ή έκδοσις τοΰ έντάλ- 
|Χήβ"ος προσωρινής χρατήσεως και ό εγκλεισμός τοΰ κατηγο
ρουμένου εις τάς φυλακάς. έπαναλαμίανομένης τής ίσχυούσης
c:2T ας:εως. μέ άπάλειψιν όμως τής παραγρ άκρου 3 y-ατά την
0"012V ό ά V2*/.p ιτης δυνατα: νά άπαγορεύη τήν έπ: */.ς*.νων (αν
το·3 ^ ocuXay.i^μόνου άνευ άδειας αύτοΰ. Ή διάτα ς·ς αυτή
er.pi'Sr, ώς υ~ερμετρως αυστηρά κα! περιοσι:ττ:χή τών ο:^α:ω-
αάτων τοΰ κρατουμένου, δεδομένου μάλιστα οτ: ή ε7::*/.ο·.νων·α
αυτοΰ επιτρεπετ α: κατά τό·/ Σωφρονιστικόν ΚώΒιχα μόνον με
“υγγεν*::ς του. κα! ύπό τούς έν αύτώ όρου ζ·

Έίς το νέον άρθρον 285 έπαναλαμβάνετ2: ή ιοί/τα c:-f-
-*ξ:ς. Ζ ρ 077^1ιτα: δε οτι τό Συμβούλιον Πλημμελείθο:ν.ών
δύνατα: y-ατά ·:ήν εςετασιν τής προσφυγή; νά άρη τήν ^ρο-
σωρινη/ κρατησ •ν η να αντ’.χατα^τήτη αυ: ερ’.ορίΰτ*.-
*/.α>ν μ- τρων.

Εις .ο νεον άρθρον 28G προβλέπεται τόσο*/ ή αϋτετά*/·'ελ- 
τος επανεςετασις τής ύποθεσ-εως και ή άρτις ή ή άντικατά- 
στασις τοΰ μέτρου τής προσωρινής κράτήσεως ή τεριορ'.στί
χων όρων, όσον και δ:' αιτήσεως ή προσφυγής τοΰ καθ ού τά 
μέτρα αϋτά.

Εις τό νέον άρθρον 288 τρΌβλέχετ-χι ή περιπτωσις της προ- 
τ.ροσωρινής κράτήσεως έπί συρρέοντος κατ «αίαν ή κατ εξα
κολούθησαν - εγκλήματος, έ~αναλαμβχ/ομενης τής ίσχυούσης 
διατάξεως. κατ’ αναλογίαν.

Εις τό νέον άρθρον 291 έχαναλαμβάνετα: κατ' οίσίαν καί 
κατ’ αναλογίαν ή ΐσχύουσα διάταςις οτερί άντικαταστάσειος 
τής προσωρινής κράτήσεως μετά τό παραπεμπτικόν βούλευμα.

Εις τό νέο-/ άρθρον 29G άναχρέρεται ό σκοπός τών περιορι
στικών όρων, επαναλαμβανόμενης τής ΐσυούσης περί του χχο- 
ποΰ τής εγγυοδοσίας ίιατάτεως.

Εις τό νέον άρθρον 297 επαναλαμβάνεται ή ΐσχύουσα διά- 
ταξις περί τής διαδικασίας τής έγγοοδοσίας καί προστίθεται 
εις τους τρόπους εγγυοδοσίας καί ή εγγυητική επιστολή Γρα- 
πέζης.

Εις τό νέον άρθρον 298 επαναλαμβάνεται κατ ουσίαν καί 
κατ λ αναλογίαν ή ΐσχύουσα διάταξις τού άρθρου 300 του Κω
δικός Ποιν. Δικονομίας, περί τών λόγων άντικαταστάσεως 
τών περιοριστικών όρων διά προσωρινής κράτήσεως, απαλέι- 
φομένης τής περ. (ε) ή όποια παραπέμπει εις το καταργού- 
μενον άρθρον 292.

Εις τό νέον άρθρον 299 άναιρέρονται, ά. υποχρεώσεις τοΰ 
άπολυομένου κατηγορουμένου νά δηλοϊ τήν χατοικ-ίαν του ή πά
σαν μεταβολήν αυτής ώς καί τόν-διορισμόν αντικλήτου.

Εις τό νέον άρθρον 302 έπαναλαμβάνεται ή περί εχπτώ- 
σεως τής έγγυήσεως ΐσχύουσα διάτασις.

Εις τό νέον άρ-θρm 303 τό όποιον άναςέρεται εις τήν άπό- 
δοσιν τής έγγυήσεως, έπαναλαμβά/εταε ή ΐσχύουσα : άτασις. 
ή όποια όμως καθίσταται! εύμενεστέρα διότι επί άυ ωωσεως 
τοΰ κατηγορουμένου δεν επέρχεται κυατάπτωσις τής έγγυήσεως 
έάν είχε παραβιάσει τούς περιοριστικούς όρους τοΰ άρθρου 302 
παρ. 1, άπαλειομένης διά τοΰ νέου άρθρου τής παραπομπής 
εις τό άρθρον αύτύ.

Εις τό νέον άρθρον 304 προβλέπεται ό πλειστηριασμός τών 
ένεχυριασθέντων επί καταπτώσεως τής έ-)·γυήσεως, έπανα- 
λαμβανομένης τής ίσχυούσης δυατάσοως.

Διά τοΰ δευτέρου άρθρου κατχργυϋντα: τά άρθ,ρα 29(·. 292. 
293, 294, 29ο, 300 καί 301 τοΰ Κώδικες Ποινική; Δικο
νομίας, τοΰ περιεχομένου αυτών καλυπτόμενου υπό τοΰ νέου 
(άρθρου 286 τοΰ Κωδικός Ποινικής Δικονομίας.

Τό άρθρον τρίτον τοΰ σχεδίου νόμου, περιέχει γενικήν διά
τας ιν δυνάμει τής όποιας ό όρος «προουλά/.ισις)) αντικαθί
σταται διά τοΰ όρου «προσωρινή κράτησις» οπουδήποτε τής νο
μοθεσίας.

Τό άρθρον τέταρτον τοΰ σχεδίου τροποποιεί τήν περ. ρ τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ Ν. 2475/1920 «περί μεταναστέυσε ως καί απο
δημίας», ώς αϋτη άντικατεστάθη διά τοΰ Χ.Δ. 3707 1957 
έτσι ώστε έ<ρεςής παύε: ή δυναπάτης τοΰ εισαγγελέως νά άπα- 
γορεύη τήν έςοδον έκ τής χώρας έπί πληαμε/.ημάτων. άμα 
τή ασκήσει ποινικής διώςεως καί διατηρείται αϋτη μο-Όν επ: 
κακουργημάτων. Περαιτέρω καί διά μειζονα εςασσα/.ισίν τοΰ 
καθ’ ού ή διάταςις διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότ: απαι
τείται ή εντός 15 ημερών έπικϋρωσις τής απαγορευτι
κής Ειατάςεως ύπό τοΰ αρμοδίου Συμβουλίου Πλημμελειοδι
κών άλλως ή έν λόγω διάταςις αποβάλλει αυτοδικαίως 
τή/ ίσχύν της.

Τούτα σκοποϋνται διά τοΰ κατά τ' άνωτέρω σχεδίου νόμου, 
το όποιον υποβάλλομε'/ εις την Βουλήν καί παρακαλοΰμεν δια 
τή/ ψήρισιν του.

Εις το νέον άρθρον 287 ττροβλέπο/τα: τά ά-/ώτατα όρια 
τής προσωρινής κράτήσεως μέσα εις τά πλαίσια τοΰ άρθρου 
6 τοΰ Συντάγματος και κατ’ αναλογίαν π:όσ τήν ίσνύουσαν 
ο:ατας ιν.

’Εν Άθήναις τή 15 Σεπτεμβρίου 1980 

Ό Υπουργός Δικαιοσύνης 

Γ. ΣΤΑΔΙΑ ΤΉΣ


