ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων
κράτησης Γ ΄τύπου και άλλες διατάξεις»
Παρατηρήσεις
Α) Το νοµοσχέδιο υπό τον τίτλο «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ΄τύπου και άλλες διατάξεις», όπως
διαµορφώθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αποτελείται από 12 άρθρα.
Το άρθρο 1 ορίζει ότι καταργούνται τα καταστήµατα κράτησης τύπου Γ΄
καθώς και όλη η νοµοθεσία που ρυθµίζει συναφή µε αυτά θέµατα.
Το άρθρο 2 τροποποιεί διατάξεις του ΠΚ που αφορούν ιδίως :
-τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις επιβολής περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, τα ηλικιακά όρια ποινικής ανευθυνότητας των ανηλίκων, τη διάρκεια του αναµορφωτικού µέτρου της τοποθέτησης σε ίδρυµα αγωγής,
-τους όρους και τις προϋποθέσεις της απέλασης αλλοδαπών µετά την έκτιση της ποινής τους,
-την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής φυλάκισης ή κάθειρξης έως δέκα ετών από πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας
τους,
-την αθροιστική έκτιση της ποινής για κατηγορίες εγκληµάτων που τελέσθηκαν εντός των καταστηµάτων κράτησης και κατά τη διάρκεια των αδειών,
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-τις προϋποθέσεις για την υπό όρους απόλυση καταδίκων (µείωση ελάχιστων χρονικών ορίων πραγµατικής και πλασµατικής έκτισης ποινής),
-την επέκταση του ευεργετικού υπολογισµού ποινής και σε άλλες κατηγορίες κρατουµένων (κρατούµενοι µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που
δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και να εργασθούν, που νοσηλεύονται
πάνω από τέσσερις µήνες, που δεν είναι σε θέση να εργαστούν, που κρατούνται σε αστυνοµικά τµήµατα, που συµµετέχουν σε προγράµµατα ψυχικής απεξάρτησης από τα ναρκωτικά),
-την υπό όρον απόλυση µε προσδιορισµό των ελάχιστων χρονικών ορίων
έκτισης ποινής κρατουµένων µε αναπηρία 67% και άνω και 50% και άνω που
δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν,
-τη θέσπιση νέας ποινικής διάταξης για την πρόκληση βλάβης µε συνεχή
σκληρή συµπεριφορά.
Το άρθρο 3 τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που αφορούν ιδίως:
-την κατάργηση της καταβολής ποσού 1.000 ευρώ ως προϋπόθεσης για
την αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου,
-την πρόσβαση του κατηγορουµένου ανηλίκου στην έκθεση των επιµελητών ανηλίκων κατά τη διάρκεια της ανάκρισης,
-την επικουρική επιβολή ως περιοριστικού όρου της τοποθέτησης του ανηλίκου σε ίδρυµα αγωγής µόνο σε περίπτωση παραβίασης εξωιδρυµατικών µέτρων που έχουν επιβληθεί,
-την επιβολή του περιοριστικού όρου του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση και σε όσους έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
και 50% και άνω µε αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, χωρίς να εξαιρούνται συγκεκριµένα κακουργήµατα,
-τη µη επιβολή προσωρινής κράτησης αν ο κατηγορούµενος έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω και 50% και άνω µε αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, χωρίς να εξαιρούνται συγκεκριµένα κακουργήµατα,
-τις προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης σε ανηλίκους,
-τις προϋποθέσεις άσκησης έφεσης από ανήλικο κατά βουλεύµατος.
Το άρθρο 4 τροποποιεί διατάξεις του ν. 4139/2013 για τα ναρκωτικά που αφορούν ιδίως:
-τη δυνατότητα των προσωρινώς κρατουµένων και των καταδικασθέντων
να παρακολουθήσουν πρόγραµµα απεξάρτησης εντός θεραπευτικών καταστηµάτων ή καταστηµάτων κράτησης,
-τη δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης βεβαιωµένων χρηµατικών ποινών
και εξόδων εφόσον το πρόσωπο που τέλεσε το έγκληµα συµµετέχει σε πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης,
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-την επέκταση του τεκµηρίου απόκτησης της έξης ναρκωτικών ουσιών σε
πέντε έτη πριν από την εισαγωγή του προσώπου σε θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης,
-τις προϋποθέσεις χορήγησης απόλυσης υπό τον όρο της παρακολούθησης προγράµµατος ολοκλήρωσης της απεξάρτησης (ελάχιστο όριο έκτισης
της ποινής το ένα έκτο).
Το άρθρο 5 τροποποιεί διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2298/1995 και ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν την τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυµα αγωγής.
Το άρθρο 6 προβλέπει την υπό όρους απόλυση κρατουµένων που κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος εκτίουν ποινές φυλάκισης ή και κάθειρξης, εφόσον έχουν εκτίσει το οριζόµενο, αναλόγως του ύψους της ποινής, τµήµα αυτής.
Το άρθρο 7 προβλέπει τη δυνατότητα µετατροπής ανεκτέλεστων και αµετάκλητων, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στερητικών της ελευθερίας
ποινών µέχρι πέντε έτη, σε χρηµατικές.
Το άρθρο 8 περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις που αφορούν την προσωρινή κράτηση και την υπό όρους απόλυση ανηλίκων, και την απόλυση υπό απέλαση αλλοδαπών, και εξουσιοδοτική διάταξη για θέµατα που αφορούν την
απασχόληση του προσωπικού καταστηµάτων κράτησης και του προσωπικού
φρούρησης
Το άρθρο 9 θεσπίζει εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία κέντρων ανοικτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης.
Το άρθρο 10 αυξάνει τις θέσεις προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης.
Το άρθρο 11 ρυθµίζει θέµατα του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών
Κτηρίων.
Το άρθρο 12 ορίζει την έναρξη της ισχύος του νόµου.
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Β) Το άρθρο 2 παρ. 10 του νοµοσχεδίου τροποποιεί το άρθρο 110 Α ΠΚ και
ορίζει ότι η υπό όρους απόλυση χορηγείται ανεξαρτήτως της συνδροµής
των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106 ΠΚ, πέραν των περιπτώσεων
της παρ. 1 (συγκρεκριµένες ασθένειες µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω),
και όταν ο κατάδικος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και όταν
έχει ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
Θα ήταν εν προκειµένω νοµοτεχνικώς ορθότερο, η παρ.1 του άρθρου 110 Α
ΠΚ να διαγραφεί, διότι οι περιπτώσεις που διαλαµβάνει καλύπτονται από τη
γενική προϋπόθεση του ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2015
Η εισηγήτρια
Αθανασία Διονυσοπούλου
Λέκτωρ Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονική Συνεργάτις
Ο Προϊστάµενος της Α΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αντώνης Παντελής
Καθηγητής της Νοµικής Σχολής
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Προϊστάµενος της Β΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αστέρης Πλιάκος
Καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Κώστας Μαυριάς
Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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