ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Τροποποίηση του ν. 3126/2003
(A΄ 66)»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Ένα από τα διαρκή και διαπρύσιας έντασης ζητήµατα,
που απασχολεί δίκαια για αρκετές δεκαετίες την ελληνική κοινωνία υπό κριτικό πρίσµα έναντι της πολιτείας, αποτελεί η εφαρµογή του νόµου περί Ευθύνης Υπουργών,
όπως αυτός εδράζεται στο άρθρο 86 του Συντάγµατος.
Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο, πως η άνω Συνταγµατική
Διάταξη πρέπει να είναι από εκείνες, που θα αναθεωρηθούν στην επόµενη Συνταγµατική Αναθεώρηση. Ωστόσο,
πολλάκις έως σήµερα έχει υπάρξει έντονη κοινωνική
κριτική για ενδεχόµενη συγκάλυψη από πλευράς της νοµοθετικής εξουσίας, ήτοι της Βουλής, σχετικά µε ποινικές ευθύνες προσώπων της εκτελεστικής εξουσίας.
Ένα εκ των κυρίαρχων ουσιαστικών και νοµικών ζητηµάτων στο πεδίο της ευθύνης των Υπουργών είναι και το
κατά πόσο µία πράξη εντάσσεται στο στενό πυρήνα των
πράξεων, που εκτελούνται µέσα στα αυστηρά καθοριζόµενα όρια των Μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, ώστε επέκεινα να θεωρείται, ότι η πράξη ή η παράλειψη αυτή τελέσθηκε «ΚΑΤΑ» την άσκηση των καθηκόντων τους, ή αντίθετα εκτός και επ’ ευκαιρία αυτών.
Είναι πρόδηλο, πως η πιο πάνω διάκριση του πεδίου,
στα όρια του οποίου εντάσσεται η πράξη ή η παράλειψη,
που τελέσθηκε, αποτελεί κρίσιµη προϋπόθεση, η οποία
πρέπει να διαγνωσθεί από τον εφαρµοστή του νόµου, είτε κατά την ποινική προδικασία, είτε κατά την κύρια διαδικασία, προκειµένου να παραχθεί η κρίση για την εφαρµογή ή όχι του ειδικού ποινικού συστήµατος κρίσης πράξεων ή παραλείψεων µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, καθώς το άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, όπως και ο εφαρµοστικός νόµος αυτού, ήτοι το
άρθρο 1 του ν. 3126/2003, σαφώς οριοθετούν την επιφυλασσόµενη από αυτό ειδική ποινική µεταχείριση ΜΟΝΟ
στα αδικήµατα εκείνα, που τελέσθηκαν «ΚΑΤΑ» την άσκηση των καθηκόντων των προσώπων αυτών.
Για το λογόν αυτόν καθίσταται επιτακτική η ανάγκη
της, σύµφωνα µε το άρθρο 77 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αποσαφήνισης µε ερµηνευτική διάταξη νόµου των κρίσιµων εγκληµάτων, που απαντώνται στα διεθνή ποινικά χρονικά του πεδίου της διαφθοράς Πολιτικών Αξιωµατούχων και τελούνται όχι «κατά», αλλά ΕΚΤΟΣ και ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ της άσκησης των καθηκόντων
των Μελών των Κυβερνήσεων και των Υφυπουργών.
Τέτοια εγκλήµατα προδήλως είναι αυτά, που περιγράφονται στο άρθρο 159 του ποινικού κώδικα ως Δωροληψία Πολιτικών Αξιωµατούχων και εκείνα, που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 του ν. 3691/2008 περί Παράνοµης Νοµιµοποίησης εσόδων από Εγκληµατικές δραστη-

ριότητες, τα οποία πρέπει να εκδικάζονται από την Τακτική Ποινική Δικαιοσύνη µε την τακτική διαδικασία.
Για τους πιο πάνω λόγους προτείνουµε την ακόλουθη
διάταξη νόµου.
Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 2018
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση του ν. 3126/2003 (Α΄66)
Προστίθεται παράγραφος 4, µετά την τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 του ν. 3126/2003, όπως σήµερα ισχύει,
ως εξής:
«4. Το έγκληµα της δωροληψίας των πολιτικών αξιωµατούχων του άρθρου 159 ΠΚ, ή της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµη εγκληµατική δραστηριότητα των άρθρων 2 και 3 του ν. 3691/2008, τελούµενα από οποιονδήποτε πολιτικό αξιωµατούχο από τους περιγραφόµενους
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν συγκαταλέγονται σε εκείνα που τελούνται κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.»
Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 2018
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