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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. 
 

Θέμα: «Πρόβλημα στην καταβολή δόσεων προς εξόφληση χρηματικών ποινών.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας, είναι βέβαιο ότι 

ένα από τα σοβαρά προβλήματα που θα ανακύψουν σχετίζεται με την αδυναμία καταβολής των 

οφειλομένων ποσών για χρηματικές ποινές οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ποινών 

φυλάκισης σύμφωνα με το άρ. 82 του προϊσχύσαντος (βλ. Ν. 4093/2012). Με την 

προαναφερθείσα διάταξη παρείχετο η δυνατότητα σε καταδικασθέντες σε ποινή φυλάκισης που 

μετετράπη σε χρηματική να καταβάλλουν τμηματικά το αντίστοιχο ποσό ισόποσες μηνιαίες δόσεις 

(24 ή 36). 

Πρακτικά, η πληρωμή γίνεται στα προς τούτο επιφορτισμένα τμήματα που στεγάζονται σε 

κτηριακές εγκαταστάσεις των αρμόδιων εκάστοτε Δικαστηρίων. Κατόπιν, επικαιροποιείται το 

σχετικό  σύστημα-βάση δεδομένων των Εισαγγελιών, ώστε να μην ανακληθεί η δοσοποίηση και, 

εκτός των άλλων, προκύψει και ζήτημα μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με 

πλείστες αναφορές δικηγόρων, τα σχετικά τμήματα δεν λειτουργούν σε αρκετά και «μεγάλα» 

Δικαστήρια της επικράτειας. Παρότι υπάρχει η εναλλακτική της πληρωμής στην Δ.Ο.Υ κατοικίας 

του ενδιαφερομένου, αυτή σπάνια ενεργοποιείται, καθώς εμφιλοχωρεί πάντοτε κίνδυνος 

κατάπτωσης της δοσοποίησης λόγω καθυστερημένης ή πλημμελούς ενημέρωσης του 

προαναφερθέντος συστήματος. Επιπροσθέτως, στην τρέχουσα συγκυρία τέτοιες εκ του σύνεγγυς 

συναλλαγές με τις Δ.Ο.Υ. πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού, αφού η χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης 

διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η αυτοπρόσωπη εμφάνιση αρκετών πολιτών στις σχετικές 

υπηρεσίες αντιβαίνει στο πνεύμα των αυστηρότατων μέτρων προστασίας του γενικού πληθυσμού 

από τη διασπορά του κορονοϊού. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή των οφειλομένων την τρέχουσα 

περίοδο είναι στην πράξη εξαιρετικά δυσχερής και υγειονομικά επισφαλής, δίχως τούτο να μπορεί 

να αποδοθεί σε υπαιτιότητα του καταδικασθέντος, ενόψει βεβαίως και της γενικής αρχής 

σύμφωνα με την οποία «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα».  

Όπως, περαιτέρω, σωστά επισημάνθηκε σε πρόσφατη διαδικτυακή αρθρογραφία (Χ. 

Σπυρόπουλος), «προς αποφυγή εσφαλμένων κρίσεων, στο υπάρχον πρόβλημα δεν είναι δόκιμο 

και λογικό να κάνουμε οι συνήγοροι χρήση του άρθρου 556 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 

καθόσον το εν λόγω δικονομικό εργαλείο προϋποθέτει αίτηση στον αρμόδιο Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών ή Εφετών -αναλόγως που εκκρεμεί η απόφαση, με αποτέλεσμα την παρουσία 

πλειόνων δικηγόρων εντός των Πρωτοδικείων/Εφετείων της Χώρας. Ταυτόχρονα, το ως άνω 
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δικονομικό εργαλείο σχετίζεται με την αναβολή εκτέλεσης ποινής για τους λόγους που εκτενώς 

αναφέρονται στο άρθρο 556 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όχι για την περίπτωση 

αδυναμίας πληρωμής (δόσης) ποινής που έχει μετατραπεί σε χρηματική και εν συνεχεία σε 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις.» 

Όπως είναι κατανοητό, είναι κρίσιμο να υπάρξει σχετική νομοθετική πρόνοια για το 

προαναφερθέν ζήτημα. Λαμβάνοντας δε υπόψη και την αδιαμφισβήτητη χειροτέρευση της 

οικονομικής κατάστασης των ελληνικών νοικοκυριών, ως βέλτιστη δικαιοκρατική λύση 

προτάσσεται η αναστολή καταβολής των σχετικών δόσεων όσο παραμένουν σε ισχύ μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Ως προς το λεκτικό, 

μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Αναστέλλεται αναδρομικά από 14.03.2020 και μέχρι τη λήξη 

ισχύος των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού η 

εξόφληση των μηνιαίων δόσεων που προέκυψαν κατόπιν μετατροπής της στερητικής της 

ελευθερίας ποινής σε χρηματική και επιβλήθηκαν μέχρι 30.06.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις παρ. 4, 5, και 8 του άρ. 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.»  

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προς αποκατάσταση του προαναφερθέντος 

προβλήματος; 
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