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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο μόνο
Αρμοδιότητα για την άρση κατάσχεσης

διάταξης του εισαγγελέα

—

ή του ανακριτή

-

Δυνατότητα προσψυγής κατά της απορριπτικής
Τροποποίηση τίτλου και παρ. 3 άρθρου 269 ΚΠΔ

Στο άρθρο 269 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας α) συμπληρώνεται ο τίτλος με τη δυνατότητα
προσψυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή β) αντικαθίστανται το
δεύτερο και το τρίτο εδάψιο της

παρ.

3 και το άρθρο 269 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 269

Αντίγραψα και ψωτογραψίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν- Άρση της κατάσχεσης.
Δυνατότητα προσψυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή
1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση εψοδιάζεται, αν είναι δυνατό, με αντίγραψα των εγγράψων
που κατασχέθηκαν και με ψωτογραψίες ή άλλες αναπαραστάσεις των πραγμάτων που
κατασχέθηκαν και μπορούν να αλλοιωθούν

ή

είναι δύσκολο να ψυλαχθούν.

2. Για τα πράγματα που μπορούν να ψθαρούν διατάσσεται από εκείνον που ενεργεί την ανάκριση
η πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό, ή η καταστροψή, αν ο νόμος απαγορεύει

ή έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η
κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην

την κατοχή τους

εξακρίβωση της αλήθειας. Κατά την προκαταρκτική εξέταση και την προανάκριση και στις
περιπτώσεις των παρ, 3 και 4 του άρθρου 43 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51 η άρση της
κατάσχεσης διατάσσεται μετά την υποβολή αίτησης από τον κύριο των κατασχεθέντων, από τον
εισαγγελέα πλημμελειοδικών και κατά την κύρια ανάκριση από τον ανακριτή. Εναντίον
της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα

ή

του ανακριτή επιτρέπεται τιροσψυγή στο συμβούλιο
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η διάταξη σ εκείνον που αιτήθηκε την άρση

της κατάσχεσης.».

Αθήνα, 9.11.2021
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Γ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Ειτισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωψ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα, Τηλ.
210 7709 660, θπιίΙ:
Επιλεξατε απο τον παρακατω καταλο)ιο τον τομεα η τους τομεις νσμοιετησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΓΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

_7)

ΑΝΑΠΙΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού
2

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

]

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την προτεινόμενη αντικατάσταση του δευτέρου και τρίτου εδαψίου της παρ. 3
του άρθρου 269 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπεται η άρση της
κατάσχεσης με διάταξη του εισαγγελέα ή του ανακριτή, καθώς και η δυνατότητα
άσκησης προσψυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του
ανακριτή.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων είναι ιδιαιτέρως χρσνοβόρες
και δυσκίνητες με αποτέλεσμα να ψαλκιδεύεται η αποτελεσματικότητα της
προβλειτόμενης διαδικασίας.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τους αιτούντες την άρση της κατάσχεσης, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστε[ με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ 1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Άρθρο 269 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόΦασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης

Δεδομένου ότι το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη με τυπικό
νόμο, η τροποποίησή του με το ίδιο νομοθετικό
εργαλείο είναι επιβεβλημένη.

Τα
ρυθμιζόμενα
Θέματα
δεν
μπορούν
να
αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και
δεν επιδέχονται νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

τηςδυνατότηταςνέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ίί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Ι

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναφείς πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

ΓΙ

ΟΧΙ

1

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

ι) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

)

ή

σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΗ) σε διεθνείς
οργανισμού ς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7
·

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
ΓΙ

Π

Π

Π

Π

Π

[Ι

ΓΙ

Π

ΓΙ

Π

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

8.

Στόχος είναι αψενός η Οικονομία της ποινικής δίκης και
α4ετέρου η αποψυγή των συνεπειών που επέρχονται

1) βραχυπρόθεσμοι:

,

απο την καθυστερηση της αρσης της κατασχεσης στους
αιτούντες αυτήν.
Η αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης.
Αποτελεσματικά μέσα άμυνας κατά των διατάξεων του
εισαγγελέα ή του ανακριτή.
-

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

-

___________

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

9.

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

—

Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ 3) ιδοχ και 3’) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανα τμήμα, διεύθιινση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΙ3ΝΕΤ
Αριθμός οτεηρεσιώιι με εσωτερική δικτύωση )ιοΙΓιονΙ)
Αναλογία ΙΙ/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δηιιοσίων_υπηρεσιών_Και_φορέωι
Αριθμός ιεέιερων οιληροφόρηοης πολιτών. σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νυμικώι’ προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων Που εξυπηρετοόι’ται από Τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά_έτος_Και ανά υπηρεσία
Κόστος προαωπικοό (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό_επίσης σονολικής δαπάι’ης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάνων προαωπικοό δαπάνες μονάδωι’
προσωπικού_ως ποσοστό Της σουολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράιντες αδικημάτων Και αναλογία
ανά_100.000_κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατηγορίες και Κατά
γεωγραφική Περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα Και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
Κατά_εθνικότητα._φύλο_Και_τάξεις ηλικιώι’
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτωι’ και αξιόποινων
σομπεριφορών Που προκαλούν Το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες,_ληστείες,_κλοπές_—_διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Σιιχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάσιηκαν στο
σύνολο_των_εγκλημάτων
Σόυυλο εργαζομέυων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, αυά αστυνομικό τμήμα και
ανά πεοιοχή_αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκοιις αναλογία
Κατοίκων ανά αστονομικό_τμήμα_Και_περιοχή_αστυνόμευσης
-

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνουικες υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραθατικης
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα. ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές. τοοιιοκρατία)

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών

.)έπ) και της

αξιοποιήθηκαν

ΕΛΣΤΑΤ

Οι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξέλιξη

Την

Τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
οτοχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, ιργατικών Και εμπορικών
διαφορών
Αριθοός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος Που απαιτείται γιο τηι· επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών Και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία._Εφετεία,_Άρειος_Πάγος/Σομβοόλιο_Γσικρατείας]
Μέσος όρος των υποθέσεων αυά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά_δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων Πο,, ιτκυρώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σόοτημα τοιι
εξωδικαστικοό συμβιβασμοό
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων πτίλυοης διαφορών, πγ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων Που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους_(νομική_προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσόνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων Κατ’ έτος ιιποθέσεων έναντι
εκκρεμών_(σε_ετήσια_Και_συνολική_βάση_εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, αε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές_μετατρέψιμες αε χρήμα
Μέσυ Κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατοόμευυ
Αναλογία προσωπικοέ φόλαξης (φυλάκων) ανά κματούμευυ

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογσύμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο
Ι

Στόχος
Με τον προτεινόμενη
ρύθμιση η
κατάσχεση, ακόμη
και
αυθημερόν, αίρεται με διάταξη του εισαγγελέα ή του ανακριτή, η οποία
τίθεται πάνω στην αίτηση και για την κοινοποίησή της συντάσσεται
έκθεση κατά την παρ. 1 του άρθρου 165 ΚΠΔ, Επειδή η κατάσχεση είναι
μέτρο δικονομικής δέσμευσης της ιδιοκτησίας και εψόσον επιβάλλεται
με εντολή του εισαγγελέα ή αυτεπάγγελτα από τους προανακριτικούς
υπαλλήλους, πρέπει να αίρεται με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να απαιτείται
δικαστική κρίση.
Συνεπώς, η προσθήκη της εν λόγω διάταξης κρίνεται αναγκαία καθώς
συμβάλλει συσιωδώς στην οικονομία και στην επιτάχυνση της ποινικής
δίκης, η οποία επιβραδύνεται με την ισχύουσα ρύθμιση λόγω της
χρσνοβόρας και δυσκίνητης διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίων. Η
διάταξη καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις άρσης της κατάσχεσης που
προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους στις οποίες το συμβούλιο
πλημμελειοδικών επιλαμβάνεται μόνο
επί προσψυγής κατά
απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή. Περαιτέρω,
παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προσψυγής κατά της απορριπτικής
διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
απυδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ιτοιοτική αιτοτίμη ση:
Το όφελος εντοπίζεται στην οικονομία και επιτάχυνση της ποινικής δ[κης και στη μη επέλευση των συνεπειών
των καθυστερήσεων αυτής στους αιτούντες την άρση της κατάσχεσης.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΆΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικοτητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Αποτυπώνονται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΛ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΓΙιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
πριικτικών Κατά

την υλοποίηση
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

της ρύθμισης

Συνεγής
αξιολόγηση

διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 8 (ψυσικός δικαστής)
Άρθρο 17 (προστασία της ιδιοκτησίας)
παρ. Ι άρθρου 20 (δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας)
παρ. Ι άρθρου 25 (αρχή του κράτους δικαίου)
Άρθρα 96 και 97 (ποινική δικαιοδοσία)

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Π

Π

Χάρτης
‘Ενωσης:

Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκής

Άρθρο 47 (δικαίωμα πραγματικής προσψυγής και
αμερόληπτου δικαστηρίου)
Άρθρο 48 (τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα της
υπεράσπισης)

-

-

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Π

ή

συμψωνιών

παρ. 1 άρθρου ό (δίκαιη δίκη)
Άρθρο 13 (αποτελεσματική δικαστική προστασία)
Άρθρο 41 (δίκαιη Ικανοποίηση)

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27.

αποΦάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

(1)

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

ΓΙ

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποιτσισύμενων

Τροποποίηση

29.

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο μόνο
Αρμοδιότητα για την άρση κατάο·χεσης
Δυνατότητα
προσψυγής
κατά
της
απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή
του ανακριτή Τροποποίηση τίτλου και
παρ. 3 άρθρου 269 ΚΠΔ

«Αρθρο 269
Αντίγραψα και ψωτογραψίες των πραγμάτων που
κατασχέθηκαν. Άρση της κατάσχεσης.
1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση εψοδιάζεται, αν
είναι δυνατό, με αντίγραψα των εγγράψων που
κατασχέθηκαν και με ψωτογραψίες ή άλλες
αναπαραστάσεις των πραγμάτων που κατασχέθηκαν
και μπορούν να αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να

—

-

Στο

άρθρο 269 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας α) συμπληρώνεται ο τίτλος με
τη δυνατότητα προσψυγής κατά της
απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή
του ανακριτή β) αντικαθίστανται το
δεύτερο και το τρίτο εδάψιο της παρ. 3 και
το άρθρο 269 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 269
Αντίγραψα και ψωτογραψίες των
πραγμάτων που κατασχέθηκαν- Άρση της
κατάσχεσης. Δυνατότητα προσψυγής κατά
της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα
ή του ανακριτή
1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση
εψοδιάζεται,
αν είναι δυνατό,
με
αντίγραψα
των
εγγράψων
που

ψυλαχθούν.
2. Για τα πράγματα που μπορούν να ψθαρούν
διατάσσεται από εκείνον που ενεργείτην ανάκριση η
πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό,
ή η καταοτροψή, αν ο νόμος απαγορεύει την κατοχή
τους

ή

έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δημόσια

υγεία.
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το
δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η
κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον
λόγο
δημιουργηθούν
θα
δυσχέρειες
στην
εξακρίβωση της αλήθειας. Στις περιπτώσεις των
άρθρων 43 παρ. 3 και 4 και 51 παρ. 2 και 3 την άρση
κατάσχεσης διατάσσειο εισαγγελέας. Το ενδεχόμενο
της δήμευσης των πραγμάτων που κατασχέθηκαν

Ιι

κατασχέθηκαν και με ψωτογραψίες ή άλλες
αναπαραστάσεις των πραγμάτων που
κατασχέθηκαν και μπορούν να αλλοιωθούν
ή είναι δύσκολο να ψυλαχθούν.

δεν εμποδίζει την αλλαγή του προσώπου του
ψύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης από το
δικαστικό συμβούλιο.».

2. Για τα πράγματα που μπορούν να
ψθαρούν διατάσσεται από εκείνον που
ενεργεί την ανάκριση η πώληση κατά
προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό, ή η
καταστροψή, αν ο νόμος απαγορεύει την
κατοχή τους ή έχουν καταστεί επικίνδυνα
για την δημόσια υγεία.
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό
συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να
διατάξεινα αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι
πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο Θα
δημιουργηθούν
στην
δυσχέρειες
εξακρίβωση της αλήθειας. Κατά την
προκαταρκτική
εξέταση
την
και
προανάκριση και στις περιπτώσεις των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 και των παρ. 2
και 3 του άρθρου 51 η άρση της
κατάσχεσης διατάσσεται μετά την υποβολή
αίτησης από τον κύριο των κατασχεθέντων,
από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και
κατά την κύρια ανάκριση από τον ανακριτή.
Εναντίον της απορριπτικής διάταξης του
εισαγγελέα ή του ανακριτή επιτρέπεται
προσψυγή στο συμβούλιο μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η
διάταξη σ εκείνον που αιτήθηκε την άρση
της

κατάσχεσης.».

Διατάξεις αξιολοοώμενης ρύϋμισης που

προόλεπουν καταρηση

Καταργουμενες διατάξεις

Αθήνα, 9.11.2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΟΝ.Ί Λ \Ο

Τ[ΑΙΛΞ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Α.
Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιείται το άρθρο 269 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας και συγκεκριμένα, επιτρέπεται η άρση της κατάσχεσης
κατά την προκαταρκτική εξέταση, την προανάκριση και την κύρια ανάκριση,
με διάταξη του αρμοδίου οργάνου (εισαγγελέα ή ανακριτή), κατόπιν αίτησης
του κυρίου των κατασχεθέντων. Σε περίπτωση δε απορριπτικής διάταξης,
επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο δικαστικό συμβούλιο από τον
ενδιαφερόμενο.
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του Κρατικού προϋπολογισμού ούτε επί του προϋπολογισμού
λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΙΟΕΙΑ Α1ΜΑί3ΟΙ3
09.11.2021 13:50
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