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στο σχέδιο νομού «Προσωπική κράτηση κατ' εφαρμογή
των διατάξεων του Κώδικας Ειστιροξεως Δημοσίων Εσόδων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προαναφερουενο σχέδιο νόμου, το οποίο φέρεται προς 
ψήφισή ενώπιον της Βουλής, επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η κα
τάργηση του όχι μόνον απαρχαιωμένου αλλά και αντίθετου προς 
βασικές διατάξεις του Συντάγματος (όπως είναι π.χ. εκείνες των 
όοθρων 2 παρ. 1,5 παρ. 1 και 6) και του διεθνούς δικαίου θεσμού 
της προσωπικής κράτησης για χρέη που εισπράττονται κατά τον 
«κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων» (ν.δ. 356/1974), η οποία 
διατάσσεται με διοικητική πράξη.
Με το παρόν σχέδιο νόμου ο θεσμός αυτός της προσωπικής κρά
τησης όχι μόνον αναδιαρθρώνεται ριζικώς, αλλά και προσαρμό
ζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του κράτους δικαίου, όπως αυτές 
οριοθετούνται από το Σύνταγμα αλλά και τις διεθνείς υποχρεώ
σει της Χώρας.

Σε γενικές γραμμές δύο είναι οι βασικές καινοτομίες, οι οποίες 
και διαγράφουν τον όλο προσανατολισμό του σχεδίου νόμου. Η 
πρώτη σχετίζεται με τις περιπτώσεις, κατά -~ις οποίες επιτρέπε
ται η προσωπική κράτηση κατ'εφαρμογή του «κωδικός εισπράξε- 
ως δημοσίων εσόδων». Η δεύτερη αφορά το όργανο και τη 
διαδικασία, κατά την οποία διατάσσεται η προσωπική κράτηση.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η προσφυγή στο 
μέτρο της προσωπικής κράτησης περιορίζονται στο ελάχιστο. Ο
πως σαφώς προκύπτει από το περιεχόμενο του άρθρου 2 παρ.1 
του σχεδίου νόμου, οι περιπτώσεις αυτές είναι μόνο τέσσερις. Πρέ
πει να τονισθεί ότι η επιλογή των τεσσάρων αυτών περιπτώσεων 
έγινε με βάση αψ' ενός τη σημασία τους για την εθνική οικονομία 
και τα δημόσια έσοδα και αφ' ετέρου το στοιχείο της αυξημένης 
υπαιτιότητας του Οφειλέτη κατά τη μη εκπλήρωση της οφειλής του 
στις περιπτώσεις αυτές.

Η προσωπική κράτηση θα διατάσσεται πλέον μόνο με δικαστι
κή απόφαση, και μάλιστα κατά την τακτική διαδικασία. Τούτο ση
μαίνει ότι η διαδικασία της προσωπικής κράτησης, ως 
αναγκαστικού μέτρου προς είσπραξη των δημόσιων εσόδων, από 
τη μια πλευρά εντάσσεται στο θεμελιώδες νομικά πλαίσιο των δια
τάξεων του άρθρου 20 παρ.ι του Συντάγματος, οι οποίες καθιε- 
ρών 3υν το δικαίωμα αίτησης κο παρ ιχής δικαστικής προστασίας 
και από την άλλη ανατίθεται σε πρόσωπα, τα οποία απολαύουν 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 87 παρ.1 του Συντάγματος. Την αποτελεσματική αυ
τή δικονομική πανοπλία ενισχύουν και ολοκληρώνουν οι διατά
ξεις εκείνες του σχεδίου νόμου που καθιερώνουν αψ" ενός τα 
ένδικα μέσο κατά της δικαστικής απόφασης, η οποία διατάσσει 
την προσωπική κράτηση και αφετέρου τη διαδικασία αντιρρήσε
ων κατά της προσωπικής κράτησης (άρθρο 6).

Ω'· προς τις ρυθμίσεις των επί μέρ ιυς άρθρων παρατηρούνται, 
ouvc πτιιιώς, τα εξής:

Άρθρο '

Σ ο άρθρο αυτό διακηρύσσεται, κα ά τρόπο πανηγυρικό, η αρχή 
της - ατέργησης της ίυνατότητας έ, δόσης δκ,ικηιικής πράξης, 
υε τ· ν οποία διατασσεΓαι η προσωπι η κράτηση ως αναγκαστικό 
αέτρ ο π; ος είσπραξη των δημόσιων ι οόδων. Εφεξής το μέτρο αυ 
τό μ top; ί να διαταχθεί μόνον υπό τ< υς όρους και τις εγγυήσεις 
•που τερ έχονται στα ι πομενα άρθρ ι.

Άρθρο ;

Σ ο ά->ϋρο αυτό καθορίζονται πειιοριστικως οι περιπτώσεις, 
κατά τις οπο.ες επιτρειιεται η προσφ ιγή στο μέτρο της προσωπι
κής ι ρά ΐι-σης, στο πλαίσιο εφαρμογής του «Κώδικος ειοπράξε-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ως δημοσίων εσόδων» Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής 
τέσσερις:

1. Οταν το χρέος απ?Γ ·γ οπό επιχορηγήσεις, τις οποίες ο ο
φειλέτης έχει λάβει «π: ^ (.αρμογή των διατάξεων αναπτυξιακών 
νόμων, οι οποίοι ισχύουν κάθε φορά.

2. Οταν το χρέος απορρέει από σύμβαση δανείου.
3. Οταν το χρέος απορρέει από την επιβολή προστίμου ή χρη

ματικής ποινής για πράξεις ή παραλείψεις που χαρακτηρίζονται 
ως εγκλήματα κατά την ισχύουοα νομοθεσία και

4. Οταν η μη καταβολή της σχετικής οφειλής συνιστά ποινικώς 
κολάσιμη πράξη κατά τις κείμενες διατάξεις (π.χ.υπεξαίρεση).

Στο ίδιο άρθρο προσδιορίζονται τα όργανα, τα οποία έχουν αρ
μοδιότητα να κινήσουν τη διαδικασία που καταλή .τ: στην προσω
πική κράτηση καθώς και οι προϋποθέσεις εσκησης της 
αρμοδιότητας αυτής.

Άρθρο 3

Το άρθρο αυτό αποτελεί το θεμέλιο, πάνω στο οποίο στηρίζε
ται το κανονιστικό οικοδόμημα του όλου σχεδίου νόμου, στο μέ- 
τρο που οι διατάξεις του αναθέτουν την αρμοδιότητα ως προς τη 
λήψη της απόφασης νια προσωπική κράτηση σε δικαστήριο

Πρόκειται για το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του 
οποίου έχει την έδρα της η αρχή, που είναι αρμόδια να υποβάλει 
την κατα τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 αίτηση. Η επιλογή του 
πολιτικού και όχι διοικητικού δικαστηρίου είναι συνταγματικώς 
επιβεβλημένη, ιδίως στο μέτρο που μετά την ανάθεση της αρμο
διότητας ως προς την απόφαση για προσωπική κράτηση στη δι
καιοσύνη δεν υπάρχει διοικητική διαφορά, αφού δεν 
παρεμβάλλεται πλέον διοικητική πράξη ή παράλειψη, ως έκφρα
ση άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Τις προαναφερόμενες δικαστικές εγγυήσεις υπό τις οποίες θσ 
τελεί εφεξής η λήψη απόφασης για την προσωπική κράτηση ολο
κληρώνουν και οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Το αρμόδιο δικαστήριο δικάζει κατά την τακτική διαδικασία.
2. Η διάρκεια της προσωπικής κράτησης δεν μπορεί να υπερ

βαίνει το ένα έτος.
3. Άλλη προσωπική κράτηση για το ίδιο χρέος δεν μπορεί να 

επιβληθεί, ενώ νέα προσωπική κράτηση για άλλο χρέος μπορεί 
να επιβληθεί μόνο μετά την παρέλευση έξι μηνών από ιην εκτέ
λεση της προηγούμενης απόφασης.

4. Το δικαστήριο αποφασίζει την προσωπική κράτηση μόνο αν 
συντρέχουν σωρευτικώς τρεις βασικές προϋποθέσεις. Ήτοι αν το 
μέτρο αυτό είναι πρώτον αναγκαίο, ιδίως εν’ όψει του ύψους του 
χρέους, δεύτερον πρόσφορο και τρίτον ον πληροί τις προϋποθέ
σεις της αρχής της αναλογίας μεταξύ μέσου που χρησιμοποιεί
ται και σκοπού ο οποίος κατά νόμο επιδιώκεται.

Τέλος με τη ρύθμιση των διατάξεων που περιέχονται στην πα
ράγραφο 4 αυτού του άρθρου επιδιώκεται και επιτυγχάνεται π α
ποφυγή αντιφατικών αποΦασεων μεταξύ των διοικητικών ή άλλων 
δικαστηρίων, που εκδικάζουν διαφορές ως προς τη νομιμότητα 
του νόμιμου τίτλου και του δικαστηρίου που αποφασίζει την π οο- 
οωπική κράτηση.

Άρθρο 4

Στο άρθρο αυτό τίθενται περιορισμοί ως προς τα πσόσωπσ έ
ναντι των οποίων μπορεί να ισχύει ο θεσμός της προσωπικής κρά
τησης. Σε σχέση με τα όσα ισχύουν ως τώρα λαμβάνεται προνυισ 
αφ' ενός προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού της επιβολής π >ο- 
οωπικής κοάτησης σε οοιομένες ειδικες και απολύτως δίκαιο \ο 
γημένες. λόγω της ιδιομορφίας τους, κατηγορίες προσώπων ι:α: 
αφ ετέρου της αποφυγής ανισοτήτων ως προς την έναντι του ·>η- 
μοοίου και των λοιπών δημόσιων νομικών προσώπων μεταχείρι
ση προσώπων, ανισοτήτων που όχι μόνο προσβάλλουν το κοινό 
αίσθημα αλλά είναι και αντίθετες προς τις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ.ι και 5 του Συντογματος.
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Άρθρο 5

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζουν την εκτέλεση της 
απόφασης με την οποία διατάοοεται η προσωπική κράτηση. Ση
μαντική καινοτομία των διατάξεων αυτού του άρθρου αποτελεί ο 
ιδιαίτερα ευνοϊκός για τους οφειλέτες καθορισμός του χρόνου και 
του τόπου, κατά τη διάρκεια του οποίου ή στον οποίο η σύλληψη 
απαγορεύεται.

Άρθρο 6

Με τη διαδικασία της δυνατότητας προβολής αντιρρήσεων κατά 
της προσωπικής κράτησης, την οποία καθιερώνει και ρυθμίζει tc 
άρθρο αυτό, ολοκληρώνεται ουσιαστικά το πλέγμα των εγγυήσε
ων, από τις οποίες θα τελεί εφεξής η επιβολή του μέτρου της προ
σωπικής κράτησης. Πρόσθετο πλεονεκτήματα των εγγυήσεων 
αυτών είναι ιδίως:

1. Το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις προβάλλονται ενώπιον δικα
στικής αρχής.

2. Το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις εκδικάζονται κατά την ταχεία 
διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 686 επ.Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 7

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζουν τις περιπτώσεις α
πόλυσης εκείνου, κατά του οποίου εκτελείται απόφαση προσωπι
κής κράτησης. Βασική καινονομίο των ρυθμίσεων αυτών είναι 
εκείνη που καθιερώνει η παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία 
ύστερα από απόφαση του αρμόδιου προέδρου πρωτοδικών, που 
δικάζει κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 686 
Κ-Πολ,Δ., είναι δυνατή η αναστολή της προσωπικής κράτησης αν 
καταβληθεί τμήμα του χρέους. Ασφαλιστικές δικλείδες για την α
ποφυγή της καταχρηστικής προσφυγής στο μέτρο αυτό απο
τελούν:

1. Το ότι η αναστολή δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια των 
τριών μηνών.

2. Το ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί από τον κρο- 
τούμενο περισσότερο από δύο φορές.

Άρθρο 8

Με τις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου επιδιώκεται η διασφάλιση 
της υγείας του κρατουμένου. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές με 
απόφαση του αρμόδιου προέδρου πρωτοδικών, κατά τη διαδικα
σία των διατάξεων των άρθρων 686 επ.Κ.Πολ.Δ., είναι δυνατό, αν 
ο κρατούμενος είναι ασθενής ή ασθενήσει:

1. Να επιτραπεί η κράτηση σε νοσοκομείο.
2. Να επιτραπεί ακόμη και η απόλυσή του, αν η ασθένεια είναι 

τέτοια, ώστε να υπάρχει κίνδυνος από την παράταση της 
κράτησης.

Άρθρο S

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζουν από τη μια πλευρό 
τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο να εκδικάζει 
τις σχετικές με την εκτέλεση της απόφασης για προσωπική κρά
τηση διαφορές και από την άλλη τα ένδικα βοηθήματα κατά της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 1C

Το άρθρο αυτό περιέχει ορισμένες αναγκαίες τελικές και μετο- 
βατικές διατάξεις. Από τις διατάξεις αυτές επισημαίνονται ιδίως 
εκείνες που επιβάλλουν την άμεση απόλυση όλων εκείνων που 
κρατούνται σήμερα με αποφάσεις νια προσωπική κράτηση, οι ο
ποίες έχουν εκδοθεί με βάση το ως τώρο ισχύον νομικό καθεστώς, 
ήτετ χωρίς τις συνταγματικως επιβεβλημένες εγγυήσεις που κα
θιερώνει το παρόν σχέδιο νόμου.

Άρθρο π

Η εξουσιοδότηση που κε θιερώνουν οι διατάξεις αυτού του 
θρου κρίνεται απαραίτητη /ια την εξασΦΟΛίση της ομαλής εψο^ 
μογής των ρυθμίσεων τοι σχεδίου νόμου και εντάσσεται οι· 
πλαίσιο των διατάξεων τ<·υ άρθρου 43 παρ.2 εδάφ.β ταυ 
ντάγματος

Άρθρο 12

Η διαταξη του άρθρου αϊτού καθιερώνει την άμεση έναρξη τη, 
ισχύος των ρυθμίσεων που τεριεχονται στα προηγούμενα όσθρΕ 
Αποφεύγεται έτσι η παρότ ίση εφαρμογής του καθεστώτος no 
ισχύει σήμεοα.

C ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δικαιοσύνης

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒίϊΛΗΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Προσωπική κράτηση κυτ εφαρμογή των διατάξεων του 
•Κωδικός Εισπραξεως Δημοσίων Εσόδων»

Αρθρο 1
Καταργουμενες ρυθμίσεις

1. Η προοωπική κράτηση, ως αναγκαστικό μέτρο προς είσποο- 
ξη των δημόσιων εσόδων που αποφαοίζεται με διοικητική πράξη 
καταργείται.

2. Από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτού του νόμοι 
η προοωπική κράτηση, ως αναγκαστικό μέτρο προς είσπραξη τω» 
δημόσιων εσόδων, διατόσσεται από το δικαστήριο σύμφωνα μι 
τις διατάξεις των επόμενων άρθρων

Αρθρο 2
Ποτ;: επιτρέπεται

1. Προσωπική κράτηση διατόσσεται εφ όσον συντρέχουν ol- 
ρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις:

α) Πρόκειται για έσοδο που εισπράττεται κατ'εφαρμογή τοι 
ν.δ.356/1974 «περί κώδικος εισπράξεως δημοσίων εσόδων».

β) Πρόκειται για χρέη που απορρέουν είτε από επιχορηγήσει' 
κατά την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουοών διατάξεων αναπτν 
ξιακών νόμων είτε από ούμβσση δανείου επε από την επιβολή προ 
στίμου ή χρηματικής ποινής για πράξεις ή παραλείψεις που είνε. 
κολάσιμες και ποινικώς ή. σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για χοέ" 
η μη καταβολή των οποίων γ.κ μέρους του Οφειλέτη ouvicrrc no 
νικώς κολάσιμη πράξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Η προοωπική κράτηση διατασσεται πάντοτε αυτοτελώε. κε 
τΰ τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, από το δικαστήριο υστι 
ρα από αίτηση:

α) Του αρμόδιου γιο την είσπραξη του σχετικού εσόδου ποο» 
σταμένου δημόσιος οικονομικής υπηρεσίας ή προϊσταμένου τοι 
τελωνείου, όταν πρόκειται για χρέη προς το Δημόσιο.

β) Του κατά τις κείμενες διατάξεις οργάνου διοίκησης του νο
μικού προσώπου, όταν ποόκειτοι για απαιτήσεις νομικών προοιι 
πων, οι οποίες εισπράττοντα: σύμφωνο με ειδική πρόβλεψη, κετε 
τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «περί κώδικος εισπράξεως δηυε 
ο ίων εσόδων».

3. Η κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ε:ττ: 
ση πρέπει, με την ποινή του οπαραδέκτου, να υποβληθεί έναν του
λάχιστο μήνα μετά την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησή 
προς τον οφειλέτη kci να συνοδεύεται από οντίγραφο της c~ou: 
κης ειδοποίησης, στην οποία περιεχοντο: οπωσδήποτε τα στοίχε11


