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Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφ 19 Οθησβξίνπ 2010, πξνο ηελ Βνπιή
ησλ Διιήλσλ, Έθζεζε ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη
Γηαθάλεηαο, ην εηδηθφ ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο, ην ζρεηηθφ κε ηελ πνηληθή
επζχλε ησλ Τπνπξγψλ, ππάξρεη πξνο φθεινο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πνιηηεχκαηνο θαη φρη γηα ηελ απμεκέλε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ ησλ Τπνπξγψλ. Δίλαη δε, έλαο ζεζκφο πνπ πξνβιέπεηαη ζε
φιεο ηηο ζχγρξνλεο θνηλνβνπιεπηηθέο δεκνθξαηίεο.
Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην 2001 θαη κε ηνλ
εθηειεζηηθφ ηνπ λφκν 3126/2003, επήιζαλ βειηηψζεηο, ζε ζρέζε κε ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ παξειζφληνο. Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ
θαηέδεημε ηελ αλάγθε κηαο επξχηεξεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηελ επζχλε ησλ Τπνπξγψλ. Οη ξηδηθέο αιιαγέο ζην λφκν
πεξί ηεο πνηληθήο επζχλεο ησλ Τπνπξγψλ πξνυπνζέηνπλ αλαζεψξεζε
ηνπ πληάγκαηνο, θαζψο ην άξζξν 86 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο
πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην ζρεηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Ωο ηφηε, φκσο,
επηβάιιεηαη λα επέιζνπλ κεηαβνιέο, κέζα ζην πιαίζην θαη ηα φξηα πνπ
ραξάζζεη ην πξναλαθεξφκελν άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, πνπ λα
ηθαλνπνηνχλ ηελ θαζνιηθά εθθξαδφκελε απαίηεζε λα κε κέλνπλ
αηηκψξεηνη νη Τπνπξγνί γηα πηζαλέο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηεινχλ θαηά
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.

Οη επηρεηξνχκελεο αιιαγέο κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ζηνρεχνπλ
θπξίσο ζηελ εμάιεηςε δηαθξίζεσλ ππέξ ησλ Τπνπξγψλ, πνπ δελ
επηβάιινληαη απφ ην χληαγκα θαη ζηελ πξφβιεςε δηθνλνκηθψλ κέηξσλ
πνπ δηεπθνιχλνπλ ην αλαθξηηηθφ έξγν. Με ην άξζξν 1 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ
νξίδεηαη φηη ε παξαγξαθή ησλ εγθιεκάησλ πνπ ηεινχληαη απφ Τπνπξγφ
δηέπεηαη πιένλ απφ ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Μέξνπο ηνπ
Πνηληθνχ Κψδηθα, αθνχ ε βξαρπρξφληα παξαγξαθή πνπ θαζηεξψλεη ν
ηζρχσλ λφκνο, κε κφλε αηηηνινγία ηελ αλάγθε ηαρείαο πεξαίσζεο ηεο
δηαδηθαζίαο, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη ζεζπίδεηαη
αδηθαηνιφγεην ππνπξγηθφ πξνλφκην, νπζηαζηηθά αληηζηξαηεχεηαη ηελ
αμίσζε γηα αζθαιή δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο θαη νξζή απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο. Σνχην, άιισζηε, ηνλίδεηαη θαη ζηελ απφ 19 Οθησβξίνπ
2010 Έθζεζε ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο
ηεο Βνπιήο, φπνπ αλαθέξεηαη φηη πξέπεη «λα θαηαξγεζεί ν εηδηθφο
ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ αδηθεκάησλ πνπ ηεινχλ νη Τπνπξγνί θαη
Τθππνπξγνί θαη ηα ζρεηηθά αδηθήκαηα λα παξαγξάθνληαη κε ηε ζπλήζε
παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπ πνιίηεο».
Με ην άξζξν 2, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθή πξφηαζε ηεο
Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, φπσο
απηή δηαηππψλεηαη ζηελ παξαπάλσ Έθζεζή ηεο πξνο ηελ Βνπιή ησλ
Διιήλσλ, πξνηείλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αμηφπνηλεο πξάμεηο Τπνπξγψλ. Έηζη,
πξνηνχ ε Βνπιή απνθαζίζεη γηα ηε ζχζηαζε Δηδηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ζπγθξνηείηαη
Σξηκειέο Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην, απνηεινχκελν απφ αλψηαηνπο
δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, θαη ην νπνίν, αθνχ πξνβεί ζην λνκηθφ έιεγρν
ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο απηψλ,
ζα γλσκνδνηεί εάλ πξνθχπηεη αλάγθε δηεξεχλεζεο πνηληθήο επζχλεο
Τπνπξγνχ. Θα γλσκνδνηεί, δειαδή, εάλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
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ππνβιεζεί ζηε Βνπιή πηζαλνινγείηαη ε πνηληθή επζχλε Τπνπξγνχ. Σν
Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ζα ππνβάιιεη, φπσο κφιηο πην πάλσ
αλαθέξζεθε, ηε γλσκνδφηεζή ηνπ ζηε Βνπιή πξηλ ε ηειεπηαία
απνθαζίζεη ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, πξνθεηκέλνπ έηζη
λα ππνβνεζεζνχλ ζην έξγν ηνπο νη βνπιεπηέο, αθνχ ζα έρνπλ θαη’ απηφλ
ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα λα κνξθψζνπλ αζθαιέζηεξε άπνςε γηα ηελ
ππφζεζε. Αθφκε, κε ηελ ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε ηνπ Σξηκεινχο
Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ, πεξηνξίδεηαη ε άζθνπε ελαζρφιεζε ηεο
Βνπιήο κε πξνδήισο αβάζηκεο, πξνπεηείο θαη αλεπίδεθηεο δηθαζηηθήο
εθηίκεζεο θαηαγγειίεο θαηά Τπνπξγψλ.
Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 3, νξίδεηαη φηη ε δηελεξγνχζα ηελ
πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία έρεη φιεο ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ φηαλ απηφο ελεξγεί
πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, δηαηάζζεη ηελ θαηάζρεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
σθειεκάησλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 1 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα, πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ.
Σνχην νξίδεηαη, ην κελ γηα ην ιφγν φηη ζηελ λνκνινγία θαη ζεσξία
ππάξρνπλ δητζηάκελεο απφςεηο αλ ζηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε είλαη
δπλαηή ε θαηάζρεζε, φκσο, ε κάιινλ θξαηνχζα άπνςε είλαη ππέξ ηεο
επηβνιήο ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ [βι. Ν. Ανδρουλάκη, Θεκειηψδεηο έλλνηεο
ηεο πνηληθήο δίθεο, έθδ. γ΄, 2007, ζει. 304, πιαγηαξ. 492, Θ. Δαλακούρα,
ΠνηλΓηθ 2007 ζει. 1326 επ., ηδίσο 1328-1329, Μ. Μαργαρίτη, Δξκελεία
Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, Αζήλα 2008, ππ’ άξζξν 253, ζει. 490,
πιαγηαξ. 4], ην δε γηαηί θξίλεηαη φηη έηζη εμππεξεηείηαη άκεζα ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρεη πιεγεί απφ ηελ άδηθε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ.
Πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη γηα ηα θαηαζρεζέληα απνθαίλεηαη ην Γηθαζηηθφ
πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 8 [ε θιήξσζε ησλ κειψλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ζε
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ηεο Βνπιήο] κε ην βνχιεπκα πνπ
εθδίδεη γηα ηελ νπζία ηεο θαηεγνξίαο θαη ηειεησηηθψο ε ηχρε απηψλ
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θξίλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ θαηά ην άξζξν 86 ηνπ πληάγκαηνο Δηδηθνχ
Γηθαζηεξίνπ, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο
λνκνζρεδίνπ.
Αθφκε, θξίζεθε φηη είλαη αλάγθε, πξνο κείδνλα δηαζθάιηζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, λα κπνξεί ν αλαθξηηήο-κέινο ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ πκβνπιίνπ (πνπ
νκνίσο είλαη αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ), λα απαγνξεχζεη ηελ
θίλεζε θάζε είδνπο ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ
πξντφλησλ πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ
νξγαληζκφ, θαζψο θαη ην άλνηγκα ησλ ζπξίδσλ ζεζαπξνθπιαθίνπ ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ, έζησ θαη θνηλψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο κε άιιν
πξφζσπν, εθφζνλ ππάξρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο φηη νη ινγαξηαζκνί, νη
ηίηινη, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα ή νη ζπξίδεο πεξηέρνπλ ρξήκαηα ή
πξάγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηέιεζε ηεο πξάμεο. Σεξείηαη δε ε αξρή
ηεο αλαινγηθφηεηαο, αθνχ νξίδεηαη φηη ε θαηά ηα άλσ απαγφξεπζε
θίλεζεο ινγαξηαζκψλ επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ ε πξάμε γηα ηελ νπνία
δηελεξγείηαη αλάθξηζε είλαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο. Η απαγφξεπζε
ηζρχεη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο επίδνζεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ή
ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή θαη απφ ηφηε
απαγνξεχεηαη ην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο θαη είλαη άθπξε έλαληη ηνπ
Γεκνζίνπ εθηακίεπζε ρξεκάησλ απφ ην ινγαξηαζκφ ή εθπνίεζε ηίηισλ
ή

ρξεκαηνπηζησηηθψλ

πξντφλησλ.

Ρεηψο

εμαηξνχληαη

απφ

ηελ

απαγφξεπζε ινγαξηαζκνί θαη πνζά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ
θάιπςε ησλ γεληθφηεξσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ησλ εμφδσλ γηα ηελ λνκηθή ηνπ ππνζηήξημε θαη ησλ
βαζηθψλ εμφδσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δεζκεπκέλσλ σο άλσ ζηνηρείσλ.
Ο θαηεγνξνχκελνο θαη ν ηξίηνο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ άξζε ηεο
δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή, κε αίηεζε πνπ απεπζχλεηαη πξνο ην Γηθαζηηθφ
πκβνχιην, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο δηάηαμεο
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αλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία. Έηζη, ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζην
άξζξν 5 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
Σέινο, κε ηνλ ηζρχνληα λφκν πεξί πνηληθήο επζχλεο ησλ Τπνπξγψλ,
δελ επηηξέπεηαη θαηά Τπνπξγνχ ε έθδνζε εληάικαηνο

βίαηεο

πξνζαγσγήο, ζχιιεςεο θαη πξνζσξηλήο θξάηεζεο, νχηε δε θαη ε επηβνιή
πεξηνξηζηηθψλ φξσλ ζε απηφλ. Καη ελψ θαίλεηαη δηθαηνινγεκέλε ε κε
έθδνζε ζε βάξνο Τπνπξγνχ εληάικαηνο βίαηεο πξνζαγσγήο, ζχιιεςεο
θαη πξνζσξηλήο θξάηεζεο, πνπ απνηεινχλ ζθιεξά κέηξα δηθνλνκηθνχ
θαηαλαγθαζκνχ θαη πξνθαινχλ δπζαλάινγε βιάβε ζηελ πνιηηηθή δσή
ηνπ ηφπνπ ζε ζρέζε κε ην δηθνλνκηθφ φθεινο ζην νπνίν ζηνρεχνπλ
(:εμαζθάιηζε ηεο παξνπζίαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ πνηληθή
δηαδηθαζία), σζηφζν, δελ θαίλεηαη δηθαηνινγεκέλε ε απαγφξεπζε
επηβνιήο πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, αθνχ νη ηειεπηαίνη απνηεινχλ ήπην κέηξν
ζηνηρεηψδνπο δηθνλνκηθήο εμαζθάιηζεο. πλεπψο, κε ην άξζξν 6,
πξνηείλεηαη κε ην ρέδην Νφκνπ φηη είλαη δπλαηή, θαηά ηνπο φξνπο ησλ
άξζξσλ 282 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 296 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο, ε επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ φξσλ ζε Τπνπξγφ.
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