ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΚΑΓΚΟΤ ΜΑΡΙΑ
ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΝΣΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 2107767417-8
ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ:

ρέδην λόκνπ γηα ηα Μέηξα Θεξαπείαο αηόκσλ πνπ απαιιάζζνληαη
από ηελ πνηλή ιόγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ:

Σν πξνηεηλόκελν ζρέδην λόκνπ επηθέξεη ζεκαληηθή αιιαγή ζην
ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην ησλ άξζξσλ 38 – 41 θαη 69 - 70 ηνπ
Πνηληθνύ Κώδηθα. Η αλαζεώξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ,
ζπλνδεύεηαη από ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηνλ Κώδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο θαη από ηε δηακόξθσζε εηδηθώλ θαλόλσλ εθηέιεζεο
ησλ πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ, όπσο απαηηεί ην άξζξν 56 ηνπ
Πνηληθνύ Κώδηθα.
ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Δ ΑΛΛΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΟΤ ΣΤΥΟΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ:
1. Μέξνο Α΄ (άξζξα 1 έσο 3) - ηξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα
2. Μέξνο Β΄ (άξζξα 4 έσο 8) – ηξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο
3. Μέξνο Γ΄ (άξζξα 9 έσο 20) - Καλόλεο εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ αζθαιείαο ησλ
άξζξσλ 69 θαη 70Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα
4. Μέξνο Γ΄ (άξζξα 21 έσο 22) - κεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο.
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Α: ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ

1. Αλαγθαηφηεηα
1.1. Πεξηγξάςηε ην πξφβιεκα (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ ή άιιν), ην νπνίν
θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνψζεζε θαη ςήθηζε ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο
Κξίλεηαη αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ηνπ ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηόηη ε ηζρύνπζα
λνκνζεζία βαζίδεηαη ζε αληηιήςεηο ησλ αξρώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, όηαλ ηα κόλα
κέηξα γηα δξάζηεο αμηόπνηλσλ πξάμεσλ κε ςπρηθέο ή λνεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ
απέθιεηαλ ή κείσλαλ νπζησδώο ηνλ θαηαινγηζκό ηνπο ήηαλ ν εγθιεηζκόο ζηα άζπια γηα
αόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα, κε βαζηθό ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο θαη
ηελ πξνθύιαμε ηεο θνηλσλίαο. Σα κέηξα ηεο αμηνινγνύκελεο ξύζκηζεο έρνπλ σο
βαζηθό άμνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεξαπείαο ηαπηόρξνλα κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ίδησλ
ησλ αθαηαιόγηζησλ ή κεησκέλνπ θαηαινγηζκνύ δξαζηώλ θαη ησλ ηξίησλ.
1.2. Αλαθέξαηε ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη ε αμηνινγνχκελε ξχζκηζε
ζπκπεξηιακβάλνληαο επηπιένλ ηπρφλ πνζνηηθνπνηεκέλα θαη πνηνηηθά ζηνηρεία
ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ
Κύξηνο ζηόρνο ηεο επηδησθόκελεο ξύζκηζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ελόο πνηνηηθνύ επηπέδνπ
λνζειείαο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ αθαηαιόγηζησλ ή κεησκέλνπ θαηαινγηζκνύ
δξαζηώλ, πνπ πξνθξίλεηαη ηνπ ζηόρνπ ηεο απνθιεηζηηθήο ζσθξνληζηηθήο επηηήξεζεο,
ππό ηνλ όξν όηη ε ζεξαπεία ππεξεηεί ηελ αζθάιεηα θαη ε θύιαμε δελ ππνλνκεύεη ηε
ζεξαπεία. ε απηό ην πιαίζην, ε παξαδνζηαθή αληίιεςε πνπ αληηκεηώπηδε ηε
ζεξαπεπηηθή θύιαμε κόλν ππό ην πξίζκα ηεο αζθάιεηαο, εκπινπηίδεηαη κε ηηο
ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε, σο παξνρή
ππεξεζηώλ (ςπρηθήο) πγείαο αιιά θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο.
1.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο πνπ
επεξεάδεη άκεζα θαη απηέο πνπ επεξεάδεη έκκεζα ε αμηνινγνχκελε ξχζκηζε
θαη πξνζδηνξίζηε ηνλ ιφγν ηεο επηξξνήο
Η πξνηεηλόκελε ξύζκηζε επεξεάδεη άκεζα ηελ επάισηε θνηλσληθή νκάδα ησλ
αθαηαιόγηζησλ ή κεησκέλνπ θαηαινγηζκνύ (ιόγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο)
δξαζηώλ αιιά θαη ηνλ γεληθό πιεζπζκό.

2. Καηαιιειφηεηα
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2.1. Αλαθέξαηε, εάλ ππάξρνπλ, πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο
ηνπ ίδηνπ ή παξφκνηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη πεξηγξάςηε αλαιπηηθά
ηα επηηπρή θαη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ
Γελ έρνπκε ππόςε καο ζπγθεθξηκέλν ηέηνην παξάδεηγκα
2.2. Αλαθέξαηε ηνπιάρηζηνλ έλα παξάδεηγκα αληηκεηψπηζεο ηνπ ίδηνπ ή
παξφκνηνπ πξνβιήκαηνο ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ ΟΟΑ
(εθφζνλ ππάξρεη) θαη αηηηνινγήζηε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν επηιέμαηε ηε
ζπγθεθξηκέλε ρψξα.
Γελ έρνπκε ππόςε καο ζπγθεθξηκέλν ηέηνην παξάδεηγκα
2.3. Απαξηζκήζηε αλαιπηηθά ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ
πξέπεη λα εθδνζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί πιήξσο ε αμηνινγνχκελε
ξχζκηζε θαη πεξηγξάςηε γηα θάζε κία απφ απηέο ηπρφλ ζέκαηα πνπ πξέπεη λα
πξνζερζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο
-

Η ζύζηαζε, θαηάξγεζε ή ζπγρώλεπζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην άξζξν 11 παξ.
1 Δηδηθώλ Σκεκάησλ δεκόζησλ ςπρηαηξηθώλ ή γεληθώλ λνζνθνκείσλ γίλεηαη κε
πξνεδξηθό

δηάηαγκα,

ύζηεξα

από

πξόηαζε

ησλ

Τπνπξγώλ

Τγείαο

θαη

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ο ηξόπνο νξγάλσζεο,
ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή
απόθαζε ησλ ίδησλ Τπνπξγώλ.
-

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο κνλάδαο όπνπ ζα εθηειεζηεί ην κέηξν αζθαιείαο γίλεηαη
από

Καηάινγν

κνλάδσλ

θαηάιιεισλ

γηα ηελ

εθηέιεζή

ηνπ,

ν νπνίνο

θαηαξηίδεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη απνζηέιιεηαη ζηα πξσηνδηθεία θαη
εθεηεία ηεο ρώξαο θαζώο θαη ζηνπο δηεπζπληέο όισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ
Καηαιόγνπ.

3. πλέπεηεο ζηελ Οηθνλνκία
3.1

Αλαθέξαηε

αλαιπηηθά

πνηεο

θαηεγνξίεο

επηρεηξήζεσλ

αθνξά

ε

αμηνινγνχκελε ξχζκηζε
3.2 Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηελ επίδξαζε ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο ζηε
δνκή ηεο αγνξάο
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3.3 Μεηξήζηε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ
αμηνινγνχκελε

ξχζκηζε,

κε

ηελ

ρξήζε

ηνπ

«ηππνπνηεκέλνπ

κνληέινπ

θφζηνπο»
3.4 Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηελ επίδξαζε ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ζηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ
3.5. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά θαη αηηηνινγήζηε ηελ επίδξαζε ηεο αμηνινγνχκελεο
ξχζκηζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
3.6. Πξνζδηνξίζηε ην δηνηθεηηθφ βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνθαιεί ή
αθαηξεί ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, εθαξκφδνληαο ην «ηππνπνηεκέλν κνληέιν
θφζηνπο»
3.7 Πξνζδηνξίζηε εηδηθφηεξα θαη κεηξήζηε αλαιπηηθά θαη μερσξηζηά ην θφζηνο
θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε γηα ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
3.8. Πξνζδηνξίζηε αλαιπηηθά ηα νθέιε ή ηελ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εμεηαδφκελε
ξχζκηζε
Σν παξόλ λνκνζρέδην δελ εηζάγεη λέα βάξε ή απώιεηεο εζόδσλ ζηνλ θξαηηθό
πξνϋπνινγηζκό ή ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία.
3.9. Πξνζδηνξίζηε αλαιπηηθά ηπρφλ ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο
ζηελ εζληθή νηθνλνκία
-

4. πλέπεηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο πνιίηεο
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4.1. Αλαθέξαηε ηηο πξνζδνθψκελεο ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο
ζηελ θνηλσλία γεληθά θαη ζηηο επεξεαδφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο εηδηθά
-

Οπζηαζηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ
αθαηαιόγηζησλ ή κεησκέλνπ θαηαινγηζκνύ δξαζηώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν
επηιύνληαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεηώπηδαλ νη δξάζηεο αμηόπνηλσλ
πξάμεσλ

κε

ςπρηθή

ή

δηαλνεηηθή

δηαηαξαρή,

όπσο

γηα

παξάδεηγκα

ν

καθξνρξόληνο εγθιεηζκόο ηνπο ζην ςπρηαηξείν, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε
ζηνηρείσλ ηδξπκαηηζκνύ.
-

Η πξνηεηλόκελε ξύζκηζε εγγπάηαη ην θαηάιιειν ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα,
ηαπηόρξνλα κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ίδησλ ησλ αθαηαιόγηζησλ ή κεησκέλνπ
θαηαινγηζκνύ δξαζηώλ αιιά θαη ησλ ηξίησλ

4.2. Αλαθέξαηε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα γηα θάζε έλα ηνκέα θαη θάζε κία
θνηλσληθή νκάδα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αμηνινγνχκελε ξχζκηζε, φπσο
απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
4.3. Πεξηγξάςηε μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηα νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ γηα ηνλ πνιίηε απφ ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
4.4. Αλαθέξαηε ηα ζεκεία ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο, ηα νπνία επηθέξνπλ
βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε
4.5. Αλαθέξαηε ηα ζεκεία ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο, πνπ απινπζηεχνπλ ηηο
δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο
-

5. πλέπεηεο ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ
5.1. Πεξηγξάςηε μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ηεο
αμηνινγνχκελεο

ξχζκηζεο

γηα

ηε

βηψζηκε

αλάπηπμε,

ηε

βειηίσζε

ηεο

πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ
5.2. Αλαθέξαηε πεξηιεπηηθά ηα βαζηθά ζεκεία ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ γηα ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε (εθφζνλ ππάξρεη)
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Γεδνκέλνπ όηη ην πξνηεηλόκελν ζρέδην λόκνπ δελ έρεη άκεζε επίπησζε ζην θπζηθό
πεξηβάιινλ, δελ απαηηείηαη κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ

6. πλέπεηεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο
6.1. Πεξηγξάςηε μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ηεο
αμηνινγνχκελεο

ξχζκηζεο

γηα

ηε

βειηίσζε

ηεο

ιεηηνπξγίαο

θαη

ηεο

απνδνηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
6.2. Αλαθέξαηε ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο
ζηνλ ηξφπν απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο (εθφζνλ ππάξρνπλ)

7. Ννκηκφηεηα
7.1 Αλαθέξαηε ην πιαίζην δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο ζην νπνίν ελδερνκέλσο
εληάζζεηαη ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
7.2. Αλαθέξαηε ηπρφλ λνκνινγία ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηδίσο ηνπ
Αλσηάηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ ή ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ αθνξά ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ
πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
7.3. Αλαθέξαηε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη πξνβιέςεηο ηνπ επξσπατθνχ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη θπξψζεη ε Διιάδα,
φπσο

επίζεο

θαη

ηπρφλ

λνκνινγία

ηνπ

Γηθαζηεξίνπ

ησλ

Δπξσπατθψλ

Κνηλνηήησλ.
7.4. Αλαθέξαηε ηπρφλ ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
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8. Αξκνδηφηεηα
8.1. Αλαθέξαηε ηα ππνπξγεία πνπ είλαη ζπλαξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο, αηηηνινγψληαο εηδηθά ηνπο ιφγνπο
ζπλαξκνδηφηεηαο
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ

είρε ηελ

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ παξόλ λνκνζρέδην
8.2. Αλαθέξαηε ηηο νξγαληθέο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο ππήξμε ζπλεξγαζία ηνπ
επηζπεχδνληνο ππνπξγείνπ θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο εμεηαδφκελεο
ξχζκηζεο
8.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο ππεξεζίεο, πνπ ζα είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
εθαξκνγή θάζε μερσξηζηήο δξάζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμεηαδφκελε
ξχζκηζε
8.4. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε λένπ
θνξέα, ππεξεζίαο, λνκηθνχ πξνζψπνπ, επηηξνπήο, ζπκβνπιίνπ ή άιινπ
ζπιινγηθνχ

νξγάλνπ,

αλαθέξαηε

ζπλνπηηθά

ηε

γλσκνδφηεζε

ηεο

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ηεο απφθαζεο Πξσζππνπξγνχ Τ189/18-7-2006
(ΦΔΚ

Β΄

953)

θαη

επηζπλάςηε

ηε

κειέηε

ζθνπηκφηεηαο

θαη

ηελ

νηθνλνκνηερληθή κειέηε

Σν παξόλ λνκνζρέδην δελ πξνβιέπεη ηε ζύζηαζε λένπ θνξέα, ππεξεζίαο, λνκηθνύ
πξνζώπνπ, επηηξνπήο, ζπκβνπιίνπ ή άιινπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ σο εθ ηνύηνπ
δελ

πθίζηαηαη

γλσκνδόηεζε

ηεο

Γηππνπξγηθήο

Δπηηξνπήο

ηεο

απόθαζεο

Πξσζππνπξγνύ Τ169/13-1-2010 (Β’ 19)

9. Σήξεζε Ννκνηερληθψλ Καλφλσλ θαη Κσδηθνπνίεζε
9.1. Αλαθέξαηε ηνπο λνκνηερληθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε
ζχληαμε ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο, κε αλαθνξά ζην εγρεηξίδην νδεγηψλ ηεο
Κεληξηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΚΔ.Ν.Δ.)
Η Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή πνπ ζπλέηαμε ην παξόλ λνκνζρέδην έιαβε ππόςηλ
ηεο ην εγρεηξίδην νδεγηώλ ηεο ΚΔ.Ν.Δ. Σν θείκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ιηηό, απιό,
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ζαθέο θαη άκεζν, δηαηππσκέλν ζηε δεκνηηθή, ρσξίο πεξίπινθα ζρήκαηα ιόγνπ ή
ηερληθνύο όξνπο πνπ έρνπλ αλάγθε εμεηδίθεπζεο ή εξκελείαο.
9.2. Πξνζδηνξίζηε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηεί, αληηθαζηζηά ή θαηαξγεί ε
πξνηεηλφκελε ξχζκηζε

θαη ηδίσο αλαθέξαηε εάλ ππάξρεη

ήδε θψδηθαο

ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ κε ηελ πξνηεηλφκελε
Καηαξγνύληαη ηα άξζξα 38 έσο 41 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, όπσο θαη θάζε άιιε γεληθή ή
εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ. Σξνπνπνηνύληαη ηα άξζξα
69 θαη 70 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη πξνζηίζεηαη άξζξν 70 Α ζηνλ Πνηληθό Κώδηθα.

9.3. Αλαθέξαηε ηηο ελ γέλεη βειηηψζεηο πνπ επηθέξεη ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
ζηελ έλλνκε ηάμε θαη εηδηθά ηηο δηαηάμεηο πνπ θσδηθνπνηεί ή απινπζηεχεη
Σν παξόλ ζρέδην λόκνπ βειηηώλεη ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην ησλ άξζξσλ 38 – 41 θαη
69 - 70 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα
9.4. Πξνζδηνξίζηε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο πνπ ηξνπνπνηνχλ
εκκέζσο

πθηζηάκελεο

ξπζκίζεηο,

ρσξίο

λα

ηηο

θαηαξγνχλ

ξεηψο

θαη

αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή απηή
-
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