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Tην προηγούµενη εβδοµάδα συζητήθηκε στη
Βουλή νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε
τίτλο «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ' αριθµόν 16 στη
Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών,…». Το
άρθρο 22 του ν/σ τροποποιούσε το άρθρο 17 παρ. 7
του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και προέβλεπε
ότι οι Κανονισµοί των Δικαστηρίων δεν θα µπορούν
πλέον να συµπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να
ακυρώνονται από τις Ολοµέλειες των Ανωτάτων
Δικαστηρίων αλλά µόνο να αναπέµπονται στο
Δικαστήριο ως προς όλα τα σηµεία και ειδικότερα ως
προς τον αριθµό των δικασίµων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται. Στην
αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ως δικαιολογητική βάση της νοµοθετικής αλλαγής
σηµειώνονταν «η ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων η οποία είχε
επιτυχηµένα αποτελέσµατα όσον αφορά στην αποδοτικότερη άσκηση της δικαιοσύνης».
Όµοια ακριβώς διάταξη τέθηκε και στο νέο Σχέδιο του Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων που κατατέθηκε στο Υπουργείο από την αρµόδια Επιτροπή τον Δεκέµβριο
του 2018. Και πράγµατι η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου χαιρετίστηκε
από την Ένωσή µας µε την από 15-2-2019 ανακοίνωση ως «διάταξη που διαπνέεται από
πνεύµα εµπιστοσύνης στις δυνατότητες των δικαστικών λειτουργών των πρωτοβάθµιων
και δευτεροβάθµιων Δικαστηρίων να ρυθµίζουν τον αριθµό των δικασίµων και των
υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον τους». Στην ακρόαση των φορέων στη Βουλή ενόψει
της συζήτησης του νοµοσχεδίου ταχθήκαµε θετικά ως προς το συγκεκριµένο άρθρο, ενώ
αντίθετη άποψη δεν διατυπώθηκε από κανέναν. Εντελώς αιφνιδιαστικά και
αναιτιολόγητα η διάταξη, που αποτιµήθηκε θετικά ως προς το περιεχόµενό της, τελικά
αποσύρθηκε από το Υπουργείο και δεν ψηφίστηκε. Δεν λάβαµε µέχρι σήµερα πειστικές
απαντήσεις για την απόφαση του Υπουργείου να υπαναχωρήσει από την πρόταση που
το ίδιο εισήγαγε προς ψήφιση.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο και στο άρθρο 18 προβλέπονταν τα προσόντα για τη θέση
του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ο θεσµός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θεσπίστηκε δυνάµει
του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1939 και το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο εισήχθη σε εναρµόνιση
µε τον Κανονισµό. Είναι επίσης γνωστό ότι ο εθνικός νοµοθέτης οφείλει να
συµµορφώνεται πλήρως µε το γράµµα και το πνεύµα του Κανονισµού, ο οποίος έχει
άµεση εφαρµογή και υπερτερεί από άποψη τυπικής ισχύος. Σε αντίθετη περίπτωση είναι
πρόδηλος ο κίνδυνος να βρεθεί η χώρα µας εκτεθειµένη ενώπιον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για παραβίασή του. Ο συγκεκριµένος Κανονισµός, ανεξάρτητα από τις
επιφυλάξεις που µπορεί κανείς να διατυπώσει για τις σκοπιµότητες που υπηρετεί στην
ουσία του, ορίζει στο άρθρο 16 παρ. 1 περ. α’, ότι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς διορίζονται
όσοι «είναι ενεργά µέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώµατος του κράτους
µέλους». Επισηµάναµε µε την από 15-2-2019 ανακοίνωσή µας τους κινδύνους από µια
στρεβλή νοµοθέτηση, που αναγνωρίζει ότι Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας διορίζεται
µόνο από τον Εισαγγελικό κλάδο και εκφράσαµε την αντίθεσή µας τόσο γραπτά όσο και
προφορικά κατά την ακρόαση των φορέων στη Βουλή. Το Υπουργείο αγνόησε τις
επισηµάνσεις µας και προχώρησε στην ψήφιση της συγκεκριµένης διάταξης. Και πάλι
δεν εξηγήθηκε ο λόγος της επιµονής σε µια διάταξη που κατάφωρα παραβιάζει τον
Κανονισµό.
Σε ένα νοµοσχέδιο δύο αντιφάσεις, δύο αντινοµίες. Το θετικό µέτρο, που
επικροτείται, αποσύρεται. Το αρνητικό, το προβληµατικό, υιοθετείται. Ένα συµπέρασµα
σταθερά και διαχρονικά µένει ίδιο: Η ακρόαση των φορέων στη Βουλή γίνεται εντελώς
προσχηµατικά, χωρίς κανένα απολύτως ουσιαστικό νόηµα…
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Μετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα του
Χίτλερ στο Burgerbraukeller, µια από τις
µεγαλύτερες µπυραρίες στο Μόναχο, στις 8
Νοεµβρίου 1923 και την σύλληψη των
πραξικοπηµατιών δύο ηµέρες αργότερα, η
υπόθεση πέρασε στα χέρια της γερµανικής
δικαιοσύνης. Την 1η Απριλίου 1924 εκδόθηκαν
οι δικαστικές αποφάσεις. Το Δικαστήριο του
Μονάχου απάλλαξε τον στρατηγό Ludendorff
από την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας,
πέντε άλλα πρόσωπα καταδικάστηκαν σε
τρίµηνη φυλάκιση, ενώ ο Χίτλερ µαζί µε άλλους
τρεις συνωµότες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση πέντε ετών. Το Δικαστήριο
αναγνώρισε πως όλοι οι κατηγορούµενοι είχαν οδηγηθεί στις ενέργειές τους «από
πνεύµα καθαρά πατριωτικό και µε την πιο ευγενή και ανιδιοτελή βούληση» και πως
είχαν ειλικρινή πίστη και συνείδηση «ότι όφειλαν να ενεργήσουν για τη σωτηρία της
πατρίδας». Από ηθική άποψη η απόφαση και το σκεπτικό ισοδυναµούσε µε αθώωση
και έτσι ακριβώς εξελήφθη σε όλη τη Γερµανία. Ο Χίτλερ αποφυλακίστηκε 8 µήνες
µετά την καταδίκη του από το Δικαστήριο.
Το 2013 η Εθνική Ένωση Δικαστών της Χιλής αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει
συγγνώµη από τα θύµατα και την κοινωνία, παραδεχόµενη ότι οι Δικαστές είχαν
εγκαταλείψει τον βασικό τους ρόλο στην προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων
την εποχή της χούντας του Πινοσέτ (1973-1990) όταν χιλιάδες άνθρωποι
βασανίστηκαν, εξαφανίστηκαν, εκτελέστηκαν.
Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, στη Χώρα µας όπως και σε άλλες
Χώρες που υπέστησαν τη ναζιστική κτηνωδία, η πιο επείγουσα αποστολή της
Δικαιοσύνης ήταν να ικανοποιήσει το αίτηµα για δίκαιη τιµωρία των εγκληµάτων,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη µετάβαση σε ένα κράτος δικαίου και θέτοντας ένα
τέλος στις εξωδικαστικές εκκαθαρίσεις των κινηµάτων αντίστασης. Από τους
στατιστικούς πίνακες του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων της εποχής 1945-1949
προκύπτει ότι οι απαλλαγές έφτασαν σε ποσοστό 61,5% (Δ. Κουσουρή, Δίκες των
Δοσιλόγων). Ο Υπουργός Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, Ε. Μπέβιν, διόρισε το
Νοέµβριο του 1945 µια Βρετανική Αποστολή Νοµοµαθών στην Ελλάδα, η οποία
µεταξύ άλλων θα διερευνούσε εάν οι διαδικασίες σύλληψης και οι ανακρίσεις ήταν
ικανοποιητικές και αν υπήρχαν οι δέουσες εγγυήσεις εναντίον των αυθαίρετων
φυλακίσεων. Για τους βρετανούς δικαστές, οι οποίοι στηρίζονταν στις εµπειρίες τους
από το βρετανικό σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης, ήταν αδιανόητο ότι στην Ελλάδα
ακόµα και οι δικαστές ήταν πρόθυµοι να παραβούν τους κανόνες δικαίου από µίσος
για την Αριστερά (Heinz Richter, Η επέµβαση των Άγγλων στην Ελλάδα, 401 επ).
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τυπικά ιστορικά παραδείγµατα που καταδεικνύουν
ότι οι Δικαστές σε καµιά κοινωνία και σε καµιά εποχή δεν λειτουργούν σε συνθήκες
αποστειρωµένου κλιβάνου. Επηρεάζονται ποικιλόµορφα από την εποχή τους, ενώ µε
την θεσµική τους ιδιότητα και τις αποφάσεις τους διαµορφώνουν και οι ίδιοι
κοινωνική συνείδηση, αναπαράγοντας πολλές φορές ασυνείδητα κρατούσες
αντιλήψεις και ιδεολογίες. Η συνταγµατική διακήρυξη περί προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών καθώς και οι υποχρεώσεις
για αντικειµενικότητα και αµεροληψία στη λήψη των αποφάσεων δεν αναιρούν το
υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο δικαστής δοµεί την σκέψη του. Η νοµική σκέψη δεν
χτίζεται στο κενό. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται είναι η ίδια η προσωπικότητα,
οι αντιλήψεις, η φιλοσοφική τοποθέτηση του κρίνοντος. Είναι αλήθεια ότι ο
δικαστής ερµηνεύει το νόµο. Ένας νόµος όµως επιδέχεται πολλές ερµηνείες και για
το λόγο αυτό πολλές πρωτόδικες αποφάσεις ανατρέπονται στα εφετεία ή άλλες
εφετειακές αναιρούνται στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα…
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΠOΣΟ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜEΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΣΤHΣ ΑΠO ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠOΣΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚA ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ;
Αυτό που δεν έχει συνειδητοποιηθεί αρκετά είναι το µήνυµα που εκπέµπει µια
δικαστική απόφαση, ο κοινωνικός της αντίκτυπος, η συνείδηση που αυτή διαµορφώνει,
όταν αφορά ζήτηµα µε γενικότερες προεκτάσεις. Η ελαστικότητα των γερµανών
δικαστών της Δηµοκρατίας της Βαϊµάρης απέναντι στους ναζιστές, το εύκολο
συγχωροχάρτι, η κατάλληλη ερµηνεία του κανόνα δικαίου, έστρωσαν τον δρόµο και
στέριωσαν σε πιο σταθερά θεµέλια την άνοδο της ακροδεξιάς. Οι γερµανοί δικαστές του
1924, που δίκασαν τους πραξικοπηµατίες, δεν ήταν κατ’ ανάγκη και οι ίδιοι ναζιστές.
Εξάλλου ακόµα και το 1928 οι Εθνικοσοσιαλιστές συγκέντρωναν µόλις 2,6% σε
πανεθνικό επίπεδο. Οι Δικαστές έδειξαν ωστόσο ανοχή, αδιαφορία για τις προεκτάσεις
της απόφασής τους. Τότε δεν γνώριζαν τι θα ακολουθήσει. Σήµερα εµείς γνωρίζουµε. Δεν
δικαιολογείται κανείς να αγνοεί την ιστορική πραγµατικότητα. Δεν δικαιούται κανείς να
αδιαφορεί.

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΠΔ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΕΦΕΤΕΙΑ
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
Της Βαρβάρας Πάπαρη,Εφέτη Λάρισας,
µέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
Με αφορµή την επιχειρούµενη, µε το νέο σχέδιο του ΚΠΔ,
κατάργηση- επί της ουσίας- του Μονοµελούς Εφετείου
Κακουργηµάτων,θα ήθελα να επισηµάνω,για µια ακόµα
φορά (βλ.σχετική δηµοσίευσή µου στα Δικαστικά Νέα
12/2016), τα ακόλουθα:Με τη διάταξη του άρθρου 29
παράγραφος 2 του νόµου 4055/2012, ο κοινός νοµοθέτης
πρόσθεσε στο Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας το άρθρο 110
και προέβλεψε, το «Μονοµελές» Εφετείο, το οποίο
άλλωστε
συµπεριλαµβάνεται στα δικάζοντα
κακουργήµατα δικαστήρια του άρθρου 8 του ιδίου Κώδικα,
ως καθ’ ύλην αρµόδιο γιά την εκδίκαση των κακουργηµάτων
των αναφεροµένων στη παράγραφο 1 του άρθρου 308Α (ν.δ. 86/1969 (Α` 7),Ν.
998/1979 (Α` 289)<δασικά>,Ν. 2168/1993 (Α`147) <όπλα>,Ν. 4174/2013 (Α`170)
<φορολογικά>,Ν. 4251/2014 (Α` 80) <αλλοδαποί>,Ν.2960/2001 (Α` 265)
<τελωνειακά>, και Ν.4139/2013 (Α` 74) <ναρκωτικά>, του εµπρησµού δασών και των
άρθρων 374 <διακεκριµένη κλοπή> και 380 <ληστεία> του ΠΚ και Ν. 2523/1997 (Α`
179) <φορολογικά>, Ν.3386/2005 (Α` 212) <αλλοδαποί> και Ν.3459/2006 (Α` 103)
<ναρκωτικά>, των κακουργηµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 308Β (ποινική
συνδιαλλαγή),ήτοι των άρθρων 375 <υπεξαίρεση>,386 <απάτη>,386Α <απάτη µε
υπολογιστή>,390 <απιστία> και 404 <τοκογλυφία> του ΠΚ,εφ’ όσον συνετάγη
πρακτικό συνδιαλλαγής, των κακουργηµάτων των άρθρων 114 του νόµου 1892/1990
<δασικά που καταργήθηκε>, 66 του νόµου 2121/1993 <πνευµατική ιδιοκτησία> και 52
του νόµου 4002/2011 <παίγνια> και των κακουργηµάτων των νόµων 2725/1999
<αθλητικά> και 3028/2002<αρχαιότητες>, «εκτός αν στο νόµο απειλείται κατά αυτών η
ποινή τής ισόβιας κάθειρξης», ενώ µε τη διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 3 του
νόµου 4055/2012 ,αντικατέστησε τον τίτλο και τη πρώτη περίοδο του άρθρου 111 του
ίδιου Κώδικα και εξαίρεσε από τη δικαιοδοσία του Τριµελούς Εφετείου τα παραπάνω
κακουργήµατα. Στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόµου 4055/2012 αναφέρεται:
«Τοµή είναι η καθιέρωση Μονοµελών Εφετείων για την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό
συγκεκριµένης κατηγορίας κακουργηµάτων, όπως παραβάσεις του νόµου περί
ναρκωτικών, κλοπές, ληστείες κ.λπ.. Οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν αποδεικτικές
δυσκολίες, ούτε πολύπλοκα νοµικά ζητήµατα. Και είναι προς το συµφέρον και της
κοινωνίας αλλά και των ίδιων των εµπλεκόµενων προσώπων η όσο το δυνατόν πιο
σύντοµη εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Άλλωστε αυτό αποτελεί πρόταση της
Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση, οι
συγκεκριµένες αυτές υποθέσεις θα εκδικάζονται σε δεύτερο βαθµό από τριµελή
σύνθεση».Με την πρόβλεψη από τον νοµοθέτη του «Μονοµελούς» Εφετείου υπηρετείται
ο σκοπός της ταχύτητας και της τονώσεως της ευθύνης του δικαστή στην εκδίκαση των
σχετικών υποθέσεων,ενώ η πρόβλεψη γιά την σε δεύτερο βαθµό εκδίκαση των εν λόγω
υποθέσεων από πολυµελές Εφετείο (του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων)
αντισταθµίζει τις όποιες «δικαστικές αυθαιρεσίες». Η καθιέρωση Μονοµελών Εφετείων
για την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό συγκεκριµένης κατηγορίας κακουργηµάτων, όπως πχ
οι παραβάσεις του νόµου περί ναρκωτικών, κλοπές, ληστείες, αθλητικά, παίγνια,
πνευµατική ιδιοκτησία,φορολογικά κλπ.,εκτός από τοµή,είχαµε επισηµάνει ότι
συνιστούσε,στη σύγχρονη εποχή, εκτός των άλλων, και µια αναγκαιότητα. Η µονοµελής
σύνθεση ενός τέτοιου δικαστηρίου, ασφαλώς έχει κάποια µειονεκτήµατα, τα οποία δεν
µπορούµε να παραβλέψουµε, αλλά είναι η καλύτερη λύση και από την θέσπισή του
λειτουργεί ικανοποιητικά και µε αποτελεσµατικότητα και έχει επιφέρει την επιτάχυνση
της ποινικής δίκης. Οι προεδρεύοντες δικαστές,ασκούν τα καθήκοντά τους µε υψηλό
αίσθηµα ευθύνης και ανταποκρίνονται πλήρως στο ανατεθέν σ’ αυτούς δυσχερές
καθήκον εκδικάσεως συγκεκριµένων κακουργηµάτων, διαψεύδοντας στην πράξη αυτούς
που διατύπωσαν επιφυλάξεις. Αποδείχθηκε ότι η εµπειρία, οι ικανότητες και η

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

επιδειχθείσα αυξηµένη ευθύνη των δικαζόντων Εφετών εξισορρόπησε τις όποιες
ατέλειες, εποµένως από την λειτουργία του Μονοµελούς Εφετείου Κακ/των ούτε τα
δικαιώµατα των κατηγορουµένων παραβλάπτονται, ούτε υπάρχει έκπτωση στην
ποιότητα ή την ορθότητα των εκδιδοµένων αποφάσεων.Μάλιστα η προηγούµενη
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του 2013- 2014,αναγνωρίζοντας την
αποτελεσµατική λειτουργία των Μονοµελών Εφετείων Κακ/των είχε προτείνει τη
σηµαντική αύξηση της ύλης τους (π.χ. όλα τα κακ/τα των ειδικών ποινικών νόµων,
όπως ξέπλυµα χρήµατος, αρχαιοκαπηλία, προσ. δεδοµένα κλπ.),αλλά και την
κατάργηση του πολυτελούς και δυσκίνητου Πενταµελούς Εφετείου. Ειδικότερα το
σχέδιο νόµου της ως άνω επιτροπής, προέβλεπε την καθιέρωση του θεσµού του
«ποινικού εισαγγελέα συνδιαλλαγής», ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να
συνδιαλέγεται µε τον κατηγορούµενο και να συµφωνεί για το ύψος της ποινής,
χωρίς η υπόθεση στο ακροατήριο,Η διαµεσολάβηση του εισαγγελέα αφορούσε τα
κακουργήµατα για τα οποία προβλέπονται ποινές µέχρι 10 χρόνια κάθειρξη, ενώ
στους κανόνες της συνδιαλλαγής δεν µπορούσαν να υπαχθούν αδικήµατα που
τιµωρούνται µε βάση το νόµο περί καταχραστών του δηµοσίου. Ακόµη,
προτείνονταν η κατάργηση των Πενταµελών Εφετείων Κακουργηµάτων, και η
εκδίκαση των περισσότερων κακουργηµάτων να γίνεται από Μονοµελή Εφετεία.
Εξαιρούνται τα αδικήµατα που χαρακτηρίζονται σύνθετα, καθώς και αδικήµατα
που καταλαµβάνονται από το νόµο περί καταχραστών του δηµοσίου, τα οποία θα
δικάζονται από Τριµελή Εφετεία (βλ. το σχέδιο νόµου https://www.tovima.gr/
2014/02/15/society/olo-to-nomosxedio-gia-tin-poiniki-dikonomia ).
Με το νέο σχέδιο του ΚΠΔ η καθ’ύλη αρµοδιότητα του Μονοµελούς
Εφετείου,ορίζεται ως εξής: «Άρθρο 110: Μονοµελές Εφετείο. Το
Mονοµελές
Εφετείο δικάζει αποκλειστικά τα κακουργήµατα που αναφέρονται στα άρθρα
301 και 303, εφόσον γι’ αυτά έχει συνταχθεί πρακτικό συνδιαλλαγής ή
διαπραγµάτευσης.Σύµφωνα δε µε το νέο σχέδιο στο άρθρο 301:
Ποινική
συνδιαλλαγή µέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης. 1. Οι ρυθµίσεις του
παρόντος άρθρου για την ποινική συνδιαλλαγή εφαρµόζονται στα κακουργήµατα
που προβλέπονται από τις διατάξεις: α) του ποινικού κώδικα, τα οποία χωρίς βία
ή απειλή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και
της περιουσίας (δηλαδή της
κλοπής,υπεξαίρεσης,φθοράς ξένης ιδιοκτησίας,απάτης,απιστίας,τοκογλυφίας) και
β) του ν. 2803/2000 (Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων), γ) του ν. 2960/2001(Τελωνειακός Κώδικας), δ) του ν.
3691/2008 (Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και Άλλες διατάξεις) και
ε) του ν. 4174/2013(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), ανεξάρτητα από την
συνδροµή ή µη επιβαρυντικών περιστάσεων.Στο δε
άρθρο 303: Ποινική
διαπραγµάτευση. 1. Στις περιπτώσεις των αυτεπαγγέλτως διωκοµένων
πληµµεληµάτων και των κακουργηµάτων που τιµωρούνται µε ποινή πρόσκαιρης
κάθειρξης, ο κατηγορούµενος δικαιούται µέχρι την τυπική περάτωση της κύριας
ανάκρισης ή της προανάκρισης να ζητήσει εγγράφως ο ίδιος ή δια του συνηγόρου
του την έναρξη της διαδικασίας ποινικής διαπραγµάτευσης, αντικείµενο της
οποίας µπορεί να είναι µόνο η επιβλητέα κύρια ή παρεπόµενη ποινή». Επί της
ουσίας δηλαδή,καλείται το Μονοµελές Εφετείο να επικυρώσει τα πρακτικά
συνδιαλλαγής ή διαπραγµάτευσης!Αυτό,όµως, συνιστά πλήρη υποβάθµιση του
Μονοµελούς Εφετείου Κακ/των.Αντί να καταργηθεί το Πενταµελές Εφετείο Κακ/
των, καταργείται -εν τοις πράγµασι- το Μονοµελές Εφετείο Κακ/των.Και
αναρωτιέται κανείς,τι άλλαξε από το 2014,όταν η τότε νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή πρότεινε την σηµαντική αύξηση της ύλης των Μονοµελών Εφετείων Κακ/
των, µέχρι σήµερα που προτείνεται η υποβάθµισή του.Μήπως υπάρχουν στοιχεία
για τέτοιες αποκλίσεις ως προς την περί ενοχής και ποινής κρίση των δικαστών του
Μονοµελούς Εφετείου , ώστε η απόθεση της δικαιοδοτικής κρίσης σε έναν
λειτουργό να αποτελεί θέµα τύχης για την έκβαση της δίκης;Ή µήπως υπάρχουν
στοιχεία για τάση καταδικαστικής κρίσης; Πιστεύω πως όχι.Αντίθετα,όπως
προανέφερα,ο θεσµός του Μονοµελούς Εφετείου Κακ/των είναι απολύτως επιτυχής
και ειδικά στα µεγάλα Εφετεία,δικάστηκαν χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες ακόµα θα
ήταν αδίκαστες χωρίς την θέσπισή του.Βέβαια,όλοι οι δικαστές είµαστε υπέρ του
εκσυγχρονισµού του ποινικού συστήµατος µε βάση τη λογική και τα σύγχρονα
δεδοµένα της ποινικής επιστήµης και των ατοµικών δικαιωµάτων. Αλλαγές
χρειάζονταν, όχι όµως σ’ έναν τόσο πετυχηµένο θεσµό,όπως το Μονοµελές Εφετείο
Κακ/των.Πιστεύω ότι η ενίσχυση του Μονοµελούς Εφετείου Κακ/των εξυπηρετεί το
εκσυγχρονισµό που επιχειρείται µε το νέο σχέδιο νόµου για τον ΚΠΔ και τον
ΠΚ,διότι µε αυτόν τον τρόπο,γίνεται µία µετάβαση στην απλοποίηση, χωρίς να
παραβλάπτεται η ορθή , ουσιαστική και ταχεία απονοµή της
δικαιοσύνης.Εξάλλου,είναι αντιφατικό να αποδεχόµαστε το Μονοµελές Πολιτικό
Εφετείο,το οποίο εκδικάζει σε δεύτερο βαθµό και να υποβαθµίζουµε σε βαθµό
καταργήσεως το πολύ πετυχηµένο Μονοµελές Εφετείο Κακ/των,το οποίο εκδικάζει
σε πρώτο βαθµό.Η υποβάθµιση του Μονοµελούς Εφετείου Κακ/των,σε συνδυασµό
µε
τη προβλεπόµενη στο νέο σχέδιο ΚΠΔ µεταφορά ήσσονος σηµασίας
πληµµεληµάτων από τα Μονοµελή στα Τριµελή Πληµµελειοδικεία, θα επιβαρύνει
υπερβολικά τα Τριµελή Εφετεία, µε δυσµενέστατα αποτελέσµατα για την ταχύτητα
και αποτελεσµατικότητα της απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης. Έχω τη
γνώµη,που είναι και η γνώµη, εξ όσων γνωρίζω, και της πλειοψηφίας των δικαστών
του β΄βαθµού, ότι η συρρίκνωση της καθ’ύλην αρµοδιότητας του Μονοµελούς
Εφετείου Κακ/των που επιχειρείται µε την ανωτέρω διάταξη του νέου σχεδίου
νόµου για τον ΚΠΔ, είναι ατυχής και θα πρέπει να τροποποιηθεί προς την
κατεύθυνση της σηµαντικής αύξησης αυτής (ύλης).Για τις υπόλοιπες διατάξεις του
νέου σχεδίου για τον ΠΚ και ΚΠΔ, επιφυλάσσοµαι να διατυπώσω τις ενστάσεις µου
στο ΔΣ της Ένωσής µας.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
-με αφορμή δημοσίευμα αθλητικής ηλεκτρονικής σελίδαςΑθήνα, 8-2-2019
Αριθµ. Πρωτ.: 81
Σε πρόσφατη ανάρτηση ρεπορτάζ ηλεκτρονικής σελίδας αθλητικού περιεχοµένου, το
οποίο αναπαρήχθη και σε καθηµερινές εφηµερίδες, έγινε ονοµαστική αναφορά στην
Πρόεδρο Πρωτοδικών Λάρισας και της καταλογίστηκε ότι σε υπόθεση απόπειρας
ανθρωποκτονίας σε βάρος διαιτητή ποδοσφαίρου, ενώ της παραδόθηκε εγκαίρως η
σχετική δικογραφία, αυτή ολιγώρησε και για δεκαεπτά ηµέρες δεν την ανέθεσε σε
ανακριτή, µε συνέπεια ένας κατηγορούµενος να διαφύγει στο εξωτερικό. Η
πραγµατικότητα βέβαια είναι ότι η συγκεκριµένη δικογραφία διαβιβάστηκε από την
Ασφάλεια Λάρισας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στις 25.1.2019. Ο Εισαγγελέας
Πρωτοδικών Λάρισας άσκησε ποινική δίωξη στις 28.1.2019 παραγγέλνοντας κύρια
ανάκριση και την επόµενη ηµέρα διαβίβασε τη δικογραφία στην Πρόεδρο Πρωτοδικών
Λάρισας. Την 1.2.2019, µέσα σε 3 ηµέρες, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας χρέωσε την
υπόθεση σε Τακτικό Ανακριτή. Καµία ολιγωρία δηλαδή και καµία καθυστέρηση.
Οι αθεµελίωτες κατηγορίες και τα βιαστικά συµπεράσµατα δηµοσιογράφων που κάνουν
µάλιστα ονοµαστική αναφορά σε δικαστικούς λειτουργούς και η ευκολία µε την οποία
άλλοι συνάδελφοί τους αναπαράγουν τέτοιες «ειδήσεις», αφενός υπονοµεύουν
ηθεληµένα ή όχι τους θεσµούς, συκοφαντούν χωρίς κανέναν ενδοιασµό ανθρώπους και
αφετέρου διαψεύδουν την προσδοκία που εξέφρασε πρόσφατα η ΕΣΗΕΑ µε αφορµή
την κατάργηση της διαδικασίας του αυτοφώρου για δηµοσιεύµατα στον τύπο, περί
«πρώτιστου καθήκοντος των δηµοσιογράφων να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες
δεοντολογίας προς όφελος της ενηµέρωσης των πολιτών και της δηµοκρατίας».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών οργανικών
θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

ενώπιον της Δικαιοσύνης. Από το σηµείο εκείνο και µετά οι αστυνοµικές αρχές δεν
έχουν καµία αρµοδιότητα ούτε και τις αναγκαίες επιστηµονικές γνώσεις για να
κρίνουν εάν ο δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός ενεργεί ή όχι σύµφωνα µε το
νόµο. Κι ενώ η έκφραση γνώµης από πολίτες –ακόµα και αναρµόδιους και άσχετους
µε νοµικές έννοιες- είναι πλήρως αποδεκτή στα πλαίσια του δηµοκρατικού
δικαιώµατος ελεύθερης έκφρασης των απόψεων, ωστόσο τα επίσηµα κρατικά όργανα
και οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα φειδωλοί σε
τέτοιου είδους ανακοινώσεις, που δηµιουργούν σύγχυση στην κοινή γνώµη. Κατά
δεύτερον –σε νοµικό επίπεδο- ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας επιτρέπει την
προσωρινή κράτηση κατηγορουµένων για κακουργηµατικές πράξεις µόνο κατ’
εξαίρεση και εφόσον οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν και ο κατηγορούµενος δεν
έχει γνωστή διαµονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να
διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή κρίνεται
αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν να διαπράξει και άλλα
εγκλήµατα. Ο αρµόδιος Ανακριτής και ο Εισαγγελέας κρίνουν τις παραπάνω
προϋποθέσεις κατά περίπτωση και επιβάλουν ή όχι την προσωρινή κράτηση, η οποία
σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί ποινή ούτε η µη επιβολή της σχετίζεται µε την
έλλειψη επαρκών ενδείξεων ή µε την ελλιπή προεργασία των αστυνοµικών
υπαλλήλων. Η απόδοση δικαιοσύνης και η τιµωρία ή η αθώωση των κατηγορουµένων
γίνεται από τα Δικαστήρια µε νηφαλιότητα και τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας
χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες επισηµάνσεις και βερµπαλισµοί για τις δύσκολες
συνθήκες κάτω από τις οποίες όλοι οι κρατικοί λειτουργοί οφείλουν να επιτελούν τα
καθήκοντά τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
-συνάντηση του Προεδρείου με ΔΣΑ και ΣΔΥΑ-

Αθήνα, 31-1-2019
Αριθµ. Πρωτ.: 65
Πραγµατοποιήθηκε χθες συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσής µας µε τα
Προεδρεία του ΔΣΑ και του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.
Συζητήθηκαν τα κενά και οι ελλείψεις σε δικαστικούς υπαλλήλους, ιδιαίτερα στο
Εφετείο Αθηνών, κατατέθηκαν προτάσεις και αποφασίστηκε ο συντονισµός των
ενεργειών για την από κοινού αντιµετώπιση του προβλήµατος.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Αθήνα, 19-3-2019
Αριθµ. Πρωτ.: 147
Κοινοποιήθηκε σήµερα στην Ένωση το υπ’ αριθµό πρωτ. 10/15-3-2019 έγγραφο του
Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, στο οποίο περιγράφεται το ιδιαίτερα
οξυµµένο πρόβληµα µε τα κενά σε οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Ειδικότερα
επισηµαίνεται ότι οι κενές οργανικές θέσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών ανέρχονται σε
240, στην Εισαγγελία Εφετών σε 15, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών σε 58, στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών σε 50 και στο Εφετείο Αθηνών σε 57. Η εντατικοποίηση της
εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων -ιδιαίτερα στο Εφετείο Αθηνών- έχει φτάσει σε
τέτοιο σηµείο ώστε συµµετέχουν ακόµα και σε 17 ποινικές συνεδριάσεις µηνιαίως µε
συνέπεια να υποχρεώνονται να εργάζονται πέραν του ωραρίου τους για την
καθαρογραφή των πρακτικών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η ορθή
απονοµή της Δικαιοσύνης δεν αποτελεί ευχολόγιο, αλλά πραγµατώνεται µε εκείνους τους
υλικούς όρους που διασφαλίζουν επαρκή στελέχωση της γραµµατείας και κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδοµή που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Πρώτο και
αναγκαίο βήµα στην κατεύθυνση αυτή είναι η άµεση πρόσληψη γραµµατέων που θα
καλύπτουν τις υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την υπόθεση των πλαστών διπλωμάτων οδήγησης
Αθήνα, 26-3-2019
Αριθµ. Πρωτ.: 157
Δόθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα στη δηµοσιότητα
µια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής στην οποία εκφράζεται η
απορία πως γίνεται και µια υπόθεση «πολύ καλά
µελετηµένη και δεµένη από όλες τις
πλευρές» (αφορούσε την υπόθεση πλαστογραφίας
διπλωµάτων οδήγησης από υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Μεταφορών) να µην οδηγεί σε
προφυλάκιση των κατηγορουµένων από την αρµόδια
Ανακρίτρια. Αρχικά θα πρέπει να γίνει υπόµνηση ότι το καθήκον των αστυνοµικών
αρχών φτάνει µέχρι το σηµείο της σύλληψης των δραστών και της προσαγωγής τους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 18/3/2019
Την Παρασκευή 15/3/2019 πραγµατοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίµα συνάντηση
εκπροσώπων των δικαστικών ενώσεων µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιχάλη Καλογήρου για τα θέµατα που έχουν προκύψει
σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
οικονοµικών συµφερόντων.
Ζητήσαµε από τον κ. Υπουργό αφενός να ενεργήσει, ώστε να δοθούν αρµοδίως
διευκρινίσεις σχετικά µε σειρά διφορούµενων ζητηµάτων του ν. 4571/2018, όπως π.χ.
σχετικά µε το αν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων υγείας,
πιστωτικών καρτών κ.ά, µε το αν ισοδυναµεί µε την επισύναψη βεβαίωσης τράπεζας
για το υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασµών η επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου που
εκτυπώθηκε µέσω web banking από τον ίδιο τον υπόχρεο κλπ. Ο κ. Υπουργός
υποσχέθηκε ότι θα ενεργήσει άµεσα ώστε να δοθούν άµεσα υπεύθυνες απαντήσεις
για όλα τα σχετικά θέµατα αρµοδίως.
Ζητήσαµε επίσης να παραταθεί η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων, η οποία λήγει
στις 31/3/2019. Τούτο αφενός λόγω της ανάγκης παροχής των ως άνω διευκρινίσεων,
αφετέρου όµως και για το λόγο ότι οι τράπεζες καθυστερούν ιδιαίτερα να
ανταποκριθούν στην υποχρέωση χορήγησης βεβαιώσεων για το υπόλοιπο των
καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασµών και τις δανειακές υποχρεώσεις των
υπόχρεων κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους ή κατά την ηµεροµηνία
κτήσης της ιδιότητας. Ο κ. Υπουργός υποσχέθηκε να δει το ζήτηµα της παράτασης µε
θετική διάθεση.
Κατόπιν αυτών ευελπιστούµε σε θετική έκβαση των δύο ανωτέρω αιτηµάτων µας. Θα
σας ενηµερώσουµε άµεσα για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης
Ευθύµιος Αντωνόπουλος, Σύµβουλος Επικρατείας
Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ελευθέριος Μιχαηλίδης, Εισαγγελέας Εφετών
Ασηµίνα Σαντοριναίου, Σύµβουλος Ελ. Συνεδρίου
Εµµανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος ΝΣΚ
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Οι αλλαγές στο σχέδιο του νέου Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Χρήστου Νάστα, Προέδρου Εφετών
Προς τους κ. συναδέλφους δικαστικούς Λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών
Δικαστηρίων Α΄ και Β΄ βαθµού δικαιοδοσίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Αθήνα, 18-2-2019
Αριθµ. Πρωτ.: 95
Ολοκληρώθηκε τον Δεκέµβριο του 2018 το σχέδιο της Επιτροπής για την αναµόρφωση
του ΚΟΔΚΔΛ. Οι εργασίες της Επιτροπής ξεκίνησαν πριν δύο ακριβώς χρόνια. Η Ένωσή
µας εγκαίρως εργάστηκε στην κατεύθυνση κατάρτισης ενός ολοκληρωµένου σχεδίου
προτάσεων, το οποίο συνέταξε µετά από γόνιµη ανταλλαγή απόψεων όλων των µελών
του Προεδρείου του ΔΣ και έθεσε υπόψη των συναδέλφων τον Απρίλιο του 2017. Τις
προτάσεις µας τις καταθέσαµε και τις υποστηρίξαµε στην αρµόδια Επιτροπή, µε τους
εκπροσώπους µας, Χαράλαµπο Σεβαστίδη και Ακριβή Ερµίδου, καθ’ όλη τη διάρκεια των
δύο ετών που λειτούργησε η Επιτροπή. Πολλές από αυτές υιοθετήθηκαν, άλλες πάλι
απορρίφθηκαν. Επιχειρήθηκε η εισαγωγή διατάξεων προσαρµοσµένων στις σύγχρονες
ανάγκες του δικαστικού συστήµατος και στην υφιστάµενη υπηρεσιακή κατάσταση των
δικαστικών λειτουργών, αξιοποιώντας την εµπειρία που αποκτήθηκε από την τελευταία
τροποποίηση του ΚΟΔΚΔΛ. Η σπουδαιότητα του συγκεκριµένου Κώδικα στη ρύθµιση
του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Δικαιοσύνης αλλά και στην επαγγελµατική
µας καθηµερινότητα, καθιστούν επιβεβληµένη την ενηµέρωση των µελών µας τόσο για
τις αλλαγές που προωθούνται –µε ιδιαίτερη επισήµανση των προτάσεων που η Ένωσή
µας κατέθεσε-, όσο και για την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής επί του σχεδίου αλλά
και του τελικού σχεδίου που συνέταξε η Επιτροπή.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Δ.Ε.

Αθήνα, 6-2-2019
Αριθµ. Πρωτ.: 75
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποφάσισε την διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεµιναρίων για τα µέλη της, διάρκειας 20 ωρών, σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά. Τα
σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν από Καθηγητές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,
του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών και θα διεξαχθούν στη Βιβλιοθήκη του
Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 6, 2ος όροφος). Το ακριβές πρόγραµµα επισυνάπτεται
παρακάτω. Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν συµµετοχή έως την
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία της Ένωσης, τηλ. 2108827380, e- mail:
endikeis@otenet.gr. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων είναι µεγαλύτερος των
30, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 20 ΩΡΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Συνεχίζοντας την προσπάθεια να σας κρατώ ενήµερους για κάθε νοµοθετική ή
νοµολογιακή εξέλιξη στο χώρο του ποινικού δικαίου
που επιφέρει αλλαγή στα
ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
που
συνέταξα µε τη βοήθεια
έγκριτων συναδέλφων δικαστικών λειτουργών , τα οποία έχετε στο ηλεκτρονικό σας
αρχείο, θα ήθελα να επισηµάνω τα ακόλουθα: Mε το άρθρο 10 του ν. 4596/ 26
Φεβρουαρίου 2019 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 340 του ΚΠΔ
ως ακολούθως: << Aν ο κατηγορούµενος δεν εµφανιστεί ή δεν εκπροσωπείται
νοµίµως από συνήγορο, δικάζεται σαν να ήταν παρών, εφόσον έχει νοµίµως
κλητευθεί και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη εµφανίσεως ή
εκπροσωπήσεώς του θα δικαστεί ερήµην.>>. Μετά λοιπόν την τροποποίηση
αυτή , πρέπει το σχετικό σχέδιο να συµπληρωθεί ως ακολούθως:
……………………………………………….
<< Η συνεδρίαση έγινε δηµόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.
.. Πρόεδρος εκφώνησε το όνοµα τ.. κατηγορουµέν.., .. οποί.. δεν εµφανίσθηκε.
Στο σηµείο αυτό διαβάστηκε το από………… αποδεικτικό επιδόσεως κλητηρίου
θεσπίσµατος (αγνώστου διαµονής) στ
κατηγορούµεν τ Επιµελητ Δικαστηρίων
Εισαγγελίας Πρωτοδικών
, …………………, σύµφωνα µε το οποίο
κατηγορούµεν
κλήθηκε νοµότυπα να εµφανιστεί σήµερα στο Δικαστήριο. [( και
έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη εµφανίσεως ή εκπροσωπήσεώς του
θα δικασθεί ερήµην( για επιδόσεις µετά την 26-2-2019)].
( ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ: Στο σηµείο αυτό διαβάστηκαν
τα πρακτικά (απόσπασµα) της υπ’ αριθµ.
αποφάσεως του παρόντος
Δικαστηρίου , από τα οποία προκύπτει ότι .. κατηγορούµεν κλήθηκε νοµότυπα να
εµφανιστεί σήµερα στο Δικαστήριο. [( και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη
εµφανίσεως ή εκπροσωπήσεώς του θα δικασθεί ερήµην( για αναβολές
µετά την 26-2-2019)]. )
(κλήτευση µε θυροκόλληση: Στο σηµείο αυτό, αναγνώσθηκαν από τ.. Πρόεδρο,
δηµόσια στο ακροατήριο,
το από ..-..-20.. αποδεικτικό επιδόσεως κλητηρίου
θεσπίσµατος του αρµόδιου προς επίδοση οργάνου, …..…. ………, του Α.Τ. ………, που
επιδόθηκε στ.. κατηγορούµενο (……. ………..), δια θυροκολλήσεως, παρουσία και του
µάρτυρα …..…. ……… της ιδίας Υπηρεσίας, / διά του συνοίκου ενηλίκου ………….. .
[( και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη εµφανίσεως ή εκπροσωπήσεώς
του θα δικασθεί ερήµην( για επιδόσεις µετά την 26-2-2019)]. )
.. Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τ.. Πρόεδρο,
κατηγορούµεν.. σαν να ήταν παρ...

πρότεινε να δικασθεί ..

Μετά από αυτά, .. Πρόεδρος µε παρο….. και τ
Γραµµατέα, κατάρτισε και
δηµοσίευσε σε δηµόσια συνεδρίαση
στο ακροατήριο, την υπ’αριθµ. …./20..
απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει ως ακολούθως :
(Μετά το Δικαστήριο , αφού διασκέφθηκε µυστικά στην έδρα, µε την παρουσία τ..
Γραµµατέα, κατάρτισε και .. Πρόεδρος δηµοσίευσε αµέσως σε δηµόσια συνεδρίαση
στο ακροατήριο την υπ’ αριθµ. …./…. απόφασή του, η οποία είναι η εξής :)
ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
.. κατηγορούµεν , όπως προκύπτει από το από…………… αποδεικτικό επίδοσης
κλητηρίου θεσπίσµατος σε αυτ
του Επιµελητ
Δικαστηρίων Εισαγγελίας
Πρωτοδικών
, …………………, κλητεύθηκ νοµότυπα και εµπρόθεσµα για να
εµφανιστ σήµερα στο Δικαστήριο. [( και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη
εµφανίσεως ή εκπροσωπήσεώς του θα δικασθεί ερήµην( για επιδόσεις
µετά την 26-2-2019)].
Εποµένως, εφόσον δεν εµφανίσθηκ πρέπει να δικαστ σαν να ήταν παρ…. (άρθρο
340 παρ. 3 Κ.Π.Δ. , [ αν η επίδοση έγινε µετά την 26η -2- 2019 προστίθεται το
ακόλουθο: όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4596/2019)
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ Όπως προκύπτει από τα υπ' αριθµ.
πρακτικά δηµοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού η προκειµένη υπόθεση
αναβλήθηκε από τη δικάσιµο της
, για τη σηµερινή δικάσιµο, λόγω κωλύµατος τ
κατηγορουµέν (ή τ συνηγόρου τ κατηγορουµέν )
(άρθρ. 349 ΚΠΔ), η σηµερινή δε δικάσιµος ανακοινώθηκε στ συνήγορό τ
( ή στ
µάρτυρα
ή στ ίδι ΑΝΆΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρ. 349 παρ. 2 του ΚΠΔ, εάν το σηµαντικό αίτιο αναγγέλθηκε και η συζήτηση
αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιµο, όπως έγινε και στην ως άνω περίπτωση, η περί
αναβολής απόφαση επέχει θέση κλητεύσεώς του. Εποµένως, εφόσον
…..
….
κατηγορούµεν δεν εµφανίσθηκε, δικάζεται σαν να είναι παρ
(άρθρ. 340 παρ. 3
του ΚΠΔ)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 4
[ αν η επίδοση έγινε µετά την 26η -2- 2019 προστίθεται το ακόλουθο: όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4596/2019), δεδοµένου ότι,
σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, κλητεύθηκε νόµιµα να εµφανισθεί στη σηµερινή
δικάσιµο.) [( και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη εµφανίσεως ή
εκπροσωπήσεώς του θα δικασθεί ερήµην( για
αναβολές µετά την
26-2-2019)].
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ωσεί παρ… τ.. κατηγορούµεν..
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε αµέσως στο ακροατήριο, σε δηµόσια
συνεδρίαση.
…………………………………………………..>>>>

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν άρθρα ή
επιστολές στα ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ µπορούν να τα
αποστείλουν µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Ένωσης αναγράφοντας το επώνυµο, το τηλέφωνο τους και
το δικαστήριο που υπηρετούν.

Επίσης για το ζήτηµα της επιµέτρησης της ποινής, στο σχετικό µέρος της
απόφασης, όπως έχω επισηµάνει και σε προηγούµενο σηµείωµά µου, για όλα τα
εγκλήµατα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται όσα προβλέπονται: α) στο άρθρο
79 ΠΚ( βαρύτητα του εγκλήµατος και προσωπικότητα του κατηγορουµένου) και β)
στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 4239/2014 ( υπέρβαση της εύλογης διάρκειας
της διαδικασίας).
Για τα αδικήµατα όµως της φοροδιαφυγής ( άρθρο 66 ν.
4174/2013) και της παράβασης του άρθρου 17 παρ. 8 ν. 1337/2013 (αυθαίρετα
έργα), πρέπει να αναγράφονται , εκτός των ανωτέρων , και τα ακόλουθα: α) για το
αδίκηµα της φοροδιαφυγής, για την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται υπόψη το
ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε(ή δεν αποδόθηκε) και η διάρκεια της απόκρυψης (ή
µη απόδοσης ) ή µη ανακριβούς απόδοσης(ή διακράτησης)( ΑΠ 43/2018) και β) για το
αδίκηµα της παράβασης του άρθρου 17 παρ. 8 ν. 1337/2013 , για την επιµέτρηση της
ποινής λαµβάνεται υπόψη η αξία του αυθαιρέτου έργου , την οποία πρέπει να
προσδιορίζει το δικαστήριο, και ο τυχόν υπάρχων βαθµός υποβαθµίσεως του φυσικού
ή πολιτιστικού περιβάλλοντος , στο οποίο βρίσκεται το αυθαίρετο ( ΑΠ 2046/2017),
διαφορετικά η απόφαση, σε περίπτωση που ασκηθεί κατ΄ αυτής το ένδικο µέσο της
αναιρέσεως, θα αναιρεθεί ως προς την ποινή.
Έτσι το σχετικό µέρος των ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ που αφορά την
επιµέτρηση της ποινής διαµορφώνεται ως ακολούθως:
΄΄΄
Επειδή, η/οι πράξη/-εις για την/τις οποία/-ες κηρύχθηκε ένοχ.. ..
κατηγορούµεν.., προβλέπεται/-ονται και τιµωρείται/-ούνται από τις διατάξεις των
άρθρων ……………………..
Επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 3 του ν. 4239/2014 και 79 του
Ποινικού Κώδικα , το Δικαστήριο για την επιµέτρηση τ… ποιν… που θα εφαρµόσει
σύµφωνα µε το διατακτικό, µέσα στα όρια που διαγράφονται µε τα παραπάνω άρθρα,
αξιολογεί ευεργετικώς τη µέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης διάρκεια της
ποινικής διαδικασίας και τις εξ αυτής επιπτώσεις σε βάρος τ… κατηγορουµέν…, που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού (ΑΠ 1070/2018 ΝΟΜΟΣ) και λαµβάνει περαιτέρω
υπόψη
αφενός τη βαρύτητα τ… εγκληµ….. που τελέσθηκ… και αφετέρου την
προσωπικότητα τ… κατηγορουµέν… . Για την εκτίµηση της βαρύτητας τ.. εγκληµατ….
το Δικαστήριο αποβλέπει α] στη βλάβη που επήλθε από τ.. εγκληµ….. και τον κίνδυνο
που προκλήθηκε από αυτ.. , β] στη φύση, το είδος και το αντικείµενο τ… εγκληµατ… ,
καθώς επίσης σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, µέσων και τρόπου, που
συνόδευσαν την προπαρασκευή και την τέλεση τ.. και γ] στην ένταση του δόλου τ..
υπαιτίου. Για την εκτίµηση της προσωπικότητας τ.. κατηγορουµέν.. το Δικαστήριο
αποβλέπει, ενδεικτικά στο βαθµό της εγκληµατικής διαθέσεως της ενοχής που
εκδηλώθηκε κατά τ… πράξ… του και για την ακριβή διάγνωση αυτής α] στα αίτια από
τα οποία ορµήθηκε προς τέλεση τ… εγκληµατ… , την αφορµή που δόθηκε και το σκοπό
τον οποίο επεδίωξε, β] στο χαρακτήρα του και το βαθµό της αναπτύξεώς του, γ] στις
ατοµικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον προηγούµενο βίο τ… και δ] στην κατά
µετά τις πράξεις τ.. διαγωγή τ…. Σε περίπτωση επιβολής και χρηµατικής ποινής: Για
την επιµέτρηση της χρηµατικής ποινής λαµβάνονται υπόψη και οι οικονοµικοί όροι
τόσο τ… κατηγορουµέν…, όσο και των σε βάρος αυτ…. µελών της οικογενείας τ...
[ προσοχή : α) στο αδίκηµα της φοροδιαφυγής ( άρθρο 66 ν. 4174/2013),
προστίθεται το ακόλουθο: << Επίσης το Δικαστήριο λαµβάνει υπόψη το
ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε (ή δεν αποδόθηκε) και τη διάρκεια της
απόκρυψης (ή µη απόδοσης) (ή ανακριβούς απόδοσης) (ή διακράτησης) ΑΠ
43/2018 >> και
β) στο αδίκηµα της παράβασης του άρθρου 17 παρ. 8 ν. 1337/1983
(αυθαίρετο), προστίθεται το ακόλουθο: << Επίσης το Δικαστήριο λαµβάνει
υπόψη την αξία του αυθαιρέτου έργου που ανέρχεται σε ……… ευρώ και τον
υπάρχοντα βαθµό υποβαθµίσεως του φυσικού και (ή) πολιτιστικού
περιβάλλοντος , στο οποίο βρίσκεται το αυθαίρετο. ΑΠ 2046/2017 >>.
Με βάση όλα τα παραπάνω, πρέπει στην προκειµένη περίπτωση να επιβληθεί/-ούν
στ..ν κηρυχθέντα/-είσα ένοχ.. κατηγορούµεν.., η/οι στερητική/-ές της ελευθερίας,
ποινή/-ές, καθώς και η/οι χρηµατική/-ές ποινή/-ές, που αναφέρεται/-ονται ειδικότερα
στο διατακτικό. ΄΄΄΄
(΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄ ΠΡΟΣΟΧΗ Για τις ανωτέρω αλλαγές- συµπληρώσεις πρέπει να
ενηµερώσετε τους κ. Γραµµατείς των ποινικών εδρών για να διορθώσουν τα σχέδια
που χρησιµοποιούν για τη σύνταξη των αποφάσεων. ΄΄΄΄΄΄΄΄΄)
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Χρήστος Νάστας, Πρόεδρος Εφετών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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