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Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 32 θαη 96 ηνπ λ. 4745/2020 (ΦΔΚ 214/Α΄/
6.11.2020), κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ λ . 2960/2001.

αο θνηλνπνηνύκε ζπλεκκέλα ηηο αθόινπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4745/2020 (ΦΔΚ 214/Α΄/ 6.11.2020),
«Ρπζκίζεηο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο εθδίθαζεο εθθξεκώλ ππνζέζεωλ ηνπ λ. 3869/2010, ζύκθωλα κε ηηο
επηηαγέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Δ..Γ.Α., ωο πξνο ηελ εύινγε δηάξθεηα ηεο πνιηηηθήο δίθεο,
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ζπγθεθξηκέλα:
- ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32, κε ηίηιν «Γηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ζηηο ππνζέζεηο
ιαζξεκπνξίαο θαη θνξνδηαθπγήο – Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2960/2001 θαη ηνπ λ. 4174/2013»
θαη
- ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 96, κε ηίηιν «Μεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ηελ αλαζηνιή ηωλ πνηληθώλ
ππνζέζεωλ»,
επηζεκαίλνληαο ηα αθόινπζα:
ΜΔΡΟ Α΄
Με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4745/2020, αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ λ .
2960/2001 «Δζληθόο Σειωλεηαθόο Κώδηθαο», ωο εμήο:
Άξζξν 150
1. …
2. …
3. …
4. …
5. α) H έθδνζε πξάμεο επηβνιήο πνιιαπινχ ηέινπο ζε βάξνο νξηζκέλνπ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1,
γηα παξάβαζε πνπ ζπληζηά ζπγρξφλσο θαη ην έγθιεκα ηεο ιαζξεκπνξίαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Κψδηθα, αλαζηέιιεη ηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ
απηεπάγγειηε αλαβνιή ή αλαζηνιή ηεο αληίζηνηρεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ε
ηεισλεηαθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε απνζηέιιεη ακειιεηί αληίγξαθν απηήο ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα.
β) Αλ δελ έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ αλαβάιιεη κε πξάμε ηνπ
θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Αλ έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε θαη ε ππφζεζε εθθξεκεί
1

ΑΔΑ: Ψ2ΙΘ46ΜΠ3Ζ-ΛΗΔ
ζηελ θχξηα αλάθξηζε, ν αλαθξηηήο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο. Αλ ε ππφζεζε έρεη παξαπεκθζεί ζην αθξναηήξην, ην πνηληθφ δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ
αλαζηνιή ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ζε θάζε άιιε δε πεξίπησζε ηελ αλαζηνιή δηαηάζζεη ην αξκφδην
Δηθαζηηθφ Σπκβνχιην. Αλ έρεη θηλεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα απηφθσξα εγθιήκαηα, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 275 επ. θαη 417 επ. ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο, ε πνηληθή δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαη
ηελ αλαζηνιή απηήο δηαηάζζεη ην δηθαζηήξην ζην νπνίν έρεη εηζαρζεί γηα εθδίθαζε ε ππφζεζε.
γ) Η αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξαθήο θαη ε αλαβνιή ή αλαζηνιή ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο,
δηαξθνχλ κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο πξάμεο επηβνιήο πνιιαπινχ ηέινπο ιφγσ άπξαθηεο παξφδνπ ηεο
πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή κέρξηο φηνπ θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ
δηθαζηεξίνπ επί ηεο πξνζθπγήο πνπ αζθήζεθε.
δ) Η εθδίθαζε ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ γίλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Η
ηεισλεηαθή αξρή, πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ή ε γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ
ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, αληηζηνίρσο, γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο πξάμεο, ιφγσ κε
άζθεζεο πξνζθπγήο, ή γηα ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη
ππνβάιινπλ, θαηά πεξίπησζε, ππεξεζηαθφ αληίγξαθν ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ ή ηεο δηθνγξαθίαο ηεο
ππφζεζεο.
ε) Σε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξαθήο ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο πεξ. α΄, δελ
ηζρχεη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο αλαζηνιήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα.
ύκθωλα κε ην θείκελν ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηεο ωο άλω δηάηαμεο, κε ηηο αλωηέξω δηαηάμεηο
«ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή λνκνζεζία κε ηελ απφθαζε ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ ηεο 30εο.4.2015 ζηελ ππφζεζε Καπεηάληνο θιπ. θαηά Ειιάδαο, πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο
αξρήο ne bis in idem ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 7νπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΕΣΔΑ θαη πξνβιέπεηαη φηη ζε
πεξίπησζε ιαζξεκπνξίαο, ε έλαξμε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο επηβνιήο ηεο ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο
θχξσζεο ηνπ πνιιαπινχ ηέινπο ζπλεπάγεηαη ηελ απηεπάγγειηε αλαβνιή ή αλαζηνιή ηεο ζρεηηθήο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ηνπ αληίζηνηρνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο πνπ δηαξθνχλ, θαηά
πεξίπησζε, κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο επηβνιήο ηεο θχξσζεο ηνπ πνιιαπινχ ηέινπο
ή, εθφζνλ έρεη αζθεζεί πξνζθπγή θαηά απηήο, κέρξη ηε ζρεηηθή ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
δηθαζηεξίνπ. Η ξχζκηζε απηή βξίζθεηαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηελ απφθαζε 359/2020 ηεο Οινκειείαο ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ne bis in idem, κε
ηελ νπνία θξίζεθε φηη ε πνηληθή δηαδηθαζία πεξί ιαζξεκπνξίαο πξνυπνζέηεη, θαηαξρήλ, ηελ έθδνζε
ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο θαηαινγηζηηθήο πξάμεσο, εμνπιηζκέλεο κε ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο, ην νπνίν κπνξεί
λα αλαηξαπεί (ελ φισ ή ελ κέξεη) κφλνλ κέζσ ηεο αθπξψζεσο ή ηεο ηξνπνπνηήζεψο ηεο απφ ηνλ δηνηθεηηθφ
δηθαζηή, πνπ είλαη, θαηά ην Σχληαγκα, ν «θπζηθφο» δηθαζηήο ηνπ ειέγρνπ ηνπ λφκσ θαη νπζία βαζίκνπ ηεο.
Έηζη, ν πνηληθφο δηθαζηήο, φηαλ ζα επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο, ζα έρεη πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπ ηελ
ακεηάθιεηε θξίζε ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηή σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεσο, ε νπνία
είλαη θξίζηκε ηφζν γηα ηελ θαηαδίθε ή ηελ απαιιαγή ηνπ θαηεγνξνχκελνπ φζν θαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο
πνηλήο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε λνκνινγία ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ ησλ
Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ.
(…) Μεηά απφ ηελ απφθαζε ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηεο
30εο.4.2015 ζηελ ππφζεζε Καπεηάληνο θιπ. θαηά Ειιάδαο, κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη ζε πεξίπησζε
ιαζξεκπνξίαο πνπ ηηκσξείηαη ηφζν πνηληθά φζν θαη δηνηθεηηθά, ηπρφλ ακεηάθιεηε αζψσζε, έζησ θαη ιφγσ
ακθηβνιηψλ, ηνπ ππαηηίνπ απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην απνθιείεη, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ne bis in
idem ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 7νπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΕΣΔΑ, ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο
θχξσζεο ηνπ πνιιαπινχ ηέινπο γηα ηελ ιαζξεκπνξία, έρνπκε νδεγεζεί ζηελ πιήξε αδπλακία επηβνιήο
ρξεκαηηθψλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο, φρη κφλν αλ αζσσζνχλ, αιιά αθφκε θαη αλ
θαηαδηθαζζνχλ απφ ην αξκφδην πνηληθφ δηθαζηήξην. Καη ηνχην δηφηη, θαηά ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ
Δηθαζηεξίνπ ηνπ Σηξαζβνχξγνπ, σο πνηλή, ε νπνία δελ κπνξεί λα επηβιεζεί δχν θνξέο γηα ηελ ίδηα
παξάβαζε, ζεσξείηαη θαη ε ρξεκαηηθή δηνηθεηηθή θχξσζε, γηα ηελ νπνία, κάιηζηα, ιακβάλεηαη ππφςε ην
πξνβιεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία αλψηαην φξην θαη φρη ην, ηπρφλ ρακειφηεξν, επηβιεζέλ ζηε
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ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνζφ (βι. απφθαζε ΕΔΔΑ ηεο 16εο.6.2009, Müller-Hartburg θαηά Απζηξίαο).
Έηζη, φκσο, φρη κφλν δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί ν επηηαθηηθφο ζθνπφο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο
πεξηζηνιήο ηεο δηαθπγήο θαηαβνιήο δαζκψλ, αιιά παξάιιεια νδεγνχκαζηε θαη ζε ζεκαληηθή πζηέξεζε
εζφδσλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο είζπξαμεο ησλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ θαη, ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ησλ αληίζηνηρσλ δαζκψλ. Σεκεηψλεηαη φηη κφλν ην έηνο 2019, εθδφζεθαλ ζρεηηθά
10.657 θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο θαη θαηαινγίζηεθαλ 245.552.299 επξψ (πξφζηηκα, πνιιαπιά ηέιε, δαζκνί)
θαη, φπσο είλαη πξνθαλέο, νη εηήζηεο απψιεηεο ηνπ Ειιεληθνχ Κξάηνπο απφ ηε ιαζξεκπνξία είλαη
πνιιαπιάζηεο».
Καηόπηλ ηεο αλωηέξω λνκνζεηηθήο ηξνπνπνίεζεο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
1. Η αλωηέξω δηάηαμε δελ θαηαξγεί ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηθνλνκίαο, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 4446/2016 θαη ηζρύεη ζήκεξα, πεξί
δέζκεπζεο ηωλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίωλ από ηηο ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ηωλ πνηληθώλ
δηθαζηεξίωλ θαη από ηα ακεηάθιεηα βνπιεύκαηα.
2. Παξαηεξείηαη όηη, ζύκθωλα κε ηε ξεηή δηαηύπωζε ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπηωζεο α) ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 150, όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε, γηα ηελ αλαζηνιή
ηεο παξαγξαθήο ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο, αιιά θαη γηα ηελ αλαβνιή ή αλαζηνιή ηεο αληίζηνηρεο
πνηληθήο δηαδηθαζίαο, αξθεί ε έθδνζε ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο θαη δελ απαηηείηαη ε επίδνζή
ηεο ζηνλ νθεηιέηε.
3. εκεηώλεηαη όηη ε ππνρξέωζε ππνβνιήο κελπηήξηαο αλαθνξάο από πιεπξάο ηεο ηειωλεηαθήο ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη δηαπηζηώλεη ηε ιαζξεκπνξία (πνπ κπνξεί
λα είλαη άιιε από ηελ ηειωλεηαθή αξρή πνπ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα έθδνζεο ηεο θαηαινγηζηηθήο
πξάμεο), όπωο ε ππνρξέωζε απηή πξνθύπηεη από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΠΓ,
δηαηεξείηαη.
4. Οκνίωο, επηζεκαίλεηαη όηη κε ηε λέα δηάηαμε δελ επεξεάδνληαη ηα νξηδόκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 158 ηνπ λ. 2960/2001.
5. ε ό,ηη αθνξά ζηηο νθεηιόκελεο λόκηκεο ελέξγεηεο ηεο ηειωλεηαθήο αξρήο, αλαθνξηθά κε ηελ
παξνρή ελεκέξωζεο ζηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα γηα ηηο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδεη, ζε
ζπκκόξθωζε κε ηα νξηδόκελα ζηελ θνηλνπνηνύκελε λέα δηάηαμε, επηζεκαίλεηαη όηη:
(α) ε πξώηε θάζε, ε ηειωλεηαθή αξρή πνπ εθδίδεη κία θαηαινγηζηηθή πξάμε έρεη ππνρξέωζε
ακειιεηί απνζηνιήο αληηγξάθνπ ηεο θαηαινγηζηηθήο ζηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα. Πξνο
απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ηειωλεηαθή αξρή κπνξεί παξάιιεια λα απνζηείιεη, ππεξεζηαθά,
αληίγξαθν θαη ηνπ ζρεηηθνύ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ.
πζηήλεηαη ζηηο ηειωλεηαθέο αξρέο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, λα θνηλνπνηνύλ ην
αλωηέξω δηαβηβαζηηθό έγγξαθν θαη ηελ θαηαινγηζηηθή πξάμε ηαπηόρξνλα θαη ζηε γξακκαηεία
ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν είλαη αξκόδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο πνπ ηπρόλ
ζα θαηαηεζεί από ηνλ/νπο νθεηιέηε/εο θαηά ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, κε αλαγξαθή ζην
δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηωλ αθνινύζωλ:
«Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη θαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, γηα ηελ εθαξκνγή εθ
κέξνπο ηεο, θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο, ηωλ νξηδνκέλωλ ζην δεύηεξν εδάθην ηεο πεξ. δ) ηεο παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ λ. 2960/2001, ωο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 32 ηνπ λ.
4745/2020 (ΦΔΚ 214/Α΄/ 6.11.2020)».
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Παξόηη ε θνηλνπνηνύκελε λέα δηάηαμε δελ επηβάιιεη αληίζηνηρε ππνρξέωζε ακειιεηί
ελεκέξωζεο ηνπ Δηζαγγειέα ζηηο πεξηπηώζεηο έθδνζεο απαιιαθηηθήο πξάμεο, πξνηείλνπκε γηα
ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζηηο ηειωλεηαθέο αξρέο λα πξνβαίλνπλ ζηελ απνζηνιή αληηγξάθνπ θαη
ηωλ απαιιαθηηθώλ πξάμεωλ πνπ εθδίδνπλ επί ηωλ π.η.π. γηα ιαζξεκπνξία, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί
κελπηήξηα αλαθνξά γηα ιαζξεκπνξία ζηνλ Δηζαγγειέα είηε από ηηο ίδηεο είηε από άιιε αξρή.
(β) Αθνινύζωο, ε ηειωλεηαθή αξρή επηδίδεη ηελ πξάμε ζηνλ νθεηιέηε.
(γ) Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο από ηνλ νθεηιέηε, ην Σειωλείν
ελεκεξώλεη ακειιεηί ηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα όηη ε θαηαινγηζηηθή πξάμε έρεη νξηζηηθνπνηεζεί,
ιόγω κε άζθεζεο (εκπξόζεζκεο) πξνζθπγήο από ηνλ νθεηιέηε, θαη ππνβάιιεη ζηνλ Δηζαγγειέα
ππεξεζηαθό αληίγξαθν ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο.
Όπωο γλωξίδεηε, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4446/2016 απαιιάζζεη ηνλ πξνζθεύγνληα από
ηελ ππνρξέωζε γλωζηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο ζην Σειωλείν πνπ εμέδωζε ηελ
θαηαινγηζηηθή πξάμε, κε ζπλέπεηα ην Σειωλείν λα ιακβάλεη γλώζε ηεο ύπαξμεο ηεο πξνζθπγήο,
κόιηο 60 εκέξεο πξηλ ηε δηθάζηκν, όπωο νξίδεη ην άξζξν 128 ηνπ ΚΓΓ. Απηό ζπλεπάγεηαη όηη ην
Σειωλείν, γηα ηελ εθπιήξωζε ηεο ππνρξέωζήο ηνπ γηα ακειιεηί γλωζηνπνίεζε ζηνλ Δηζαγγειέα
ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο θαηαινγηζηηθήο ηνπ, θαιείηαη λα αλαδεηήζεη από ηε γξακκαηεία ηνπ
αξκόδηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ηελ πιεξνθνξία αλ έρεη αζθεζεί πξνζθπγή θαηά ηεο
θαηαινγηζηηθήο πξάμεο πνπ εμέδωζε.
(δ) Αλ αζθεζεί πξνζθπγή από ηνλ νθεηιέηε, ε γξακκαηεία ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ πνπ ζα
εθδώζεη ηελ (θαηαζηείζα) ακεηάθιεηε απόθαζε επί ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ θαηά ηεο
θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ππέρεη ππνρξέωζε λα ελεκεξώζεη ακειιεηί ηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα γηα
ηελ επέιεπζε ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ιόγω ηεο έθδνζεο ηεο ωο άλω
ακεηάθιεηεο απόθαζεο θαη λα ππνβάιεη ππεξεζηαθό αληίγξαθν ηεο δηθνγξαθίαο ηεο ππόζεζεο.
ΜΔΡΟ Β΄
Με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4745/2020, νξίζηεθαλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο
αλωηέξω λνκνζεηηθήο ηξνπνπνίεζεο, ωο εμήο: «Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 θαηαιακβάλνπλ ηηο πξάμεηο
πνπ ηεινύληαη κεηά από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ».
ύκθωλα δε κε ην άξζξν 101 ηνπ λ. 4745/2020, ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ
νξίζηεθε ε εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο: 6 Ννεκβξίνπ 2020.
εκεηώλεηαη όηη ε αλωηέξω κεηαβαηηθή δηάηαμε, ωο εηδηθόηεξε, ππεξηζρύεη ηεο γεληθήο αξρήο ηνπ
πνηληθνύ δηθνλνκηθνύ δηθαίνπ1 πεξί εθαξκνγήο ηωλ δηθνλνκηθώλ λόκωλ θαη ζηηο εθθξεκείο θαη κε
εθδηθαζζείζεο αθόκε πνηληθέο ππνζέζεηο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε, ε λέα πνηληθή δηθνλνκηθή δηάηαμε εθαξκόδεηαη ζηηο ππνζέζεηο
ιαζξεκπνξηώλ πνπ ηεινύληαη από ηελ 7ε Ννεκβξίνπ 2020 θαη εθεμήο.
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Πξβι. ΑΠ 1614/2019 «Με βάζε γεληθή αξρή ηνπ πνηληθνχ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ, πνπ ζπλάγεηαη απφ ηα άξζξα 2 ηνπ ΠΚ θαη
590 παξ. 1 ηνπ ΚΠνηλΔ, νη δηθνλνκηθνί λφκνη, αλ δελ νξίδνπλ κε κεηαβαηηθή δηάηαμε ην αληίζεην, έρνπλ άκεζε εθαξκνγή απφ ηελ
έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπο θαη ζηηο εθθξεκείο θαη κε εθδηθαζζείζεο αθφκε πνηληθέο ππνζέζεηο, απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ
θαηαιακβάλνπλ απηέο. Η δηαδηθαζία, δειαδή, ρσξεί ζχκθσλα κε ην λφκν πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν, πνπ επηρεηξείηαη ε θάζε
δηαδηθαζηηθή πξάμε θαη, ζπλεπψο, νη κελ πξάμεηο, νη νπνίεο έγηλαλ ππφ ην θξάηνο ηνπ παιαηνχ λφκνπ, είλαη ηζρπξέο, ην δε
αηέιεζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη, επνκέλσο, θαη ε κε δηεμαρζείζα αθφκε δίθε, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην λέν λφκν. Εμάιινπ,
θαηά ην άξζξν 2 παξ. 1 ΠΚ, πνπ πξνβιέπεη ηελ αλαδξνκηθή ηζρχ ηνπ επηφηεξνπ λφκνπ θαη ίζρπε κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ
Π.Κ. (λ.4619/2019), "αλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ ακεηάθιεηε εθδίθαζή ηεο ίζρπαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη λφκνη
εθαξκφδεηαη απηφο πνπ πεξηέρεη ηηο επκελέζηεξεο γηα ηνλ' θαηεγνξνχκελν δηαηάμεηο". Αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ είλαη θαη ε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηνπ λένπ Π.Κ., πνπ ηζρχεη απφ 1-7-2019 θαη εθεμήο (βι. αξζξ. 460 απηνχ). …»
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πλεπώο, γηα ηηο ιαζξεκπνξηθέο ηειωλεηαθέο παξαβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε ηειεζηεί έωο θαη ηελ 6 ε
Ννεκβξίνπ 2020, είηε έρνπλ ήδε δηαπηζηωζεί από θάπνηα ηειωλεηαθή ή άιιε αξρή είηε όρη, είηε έρεη ήδε
θαηαρωξεζεί γη’ απηέο π.η.π. είηε όρη, είηε έρεη ππνβιεζεί κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα
είηε όρη, είηε έρεη εθδνζεί θαηαινγηζηηθή πξάμε είηε όρη, εθαξκόδεηαη ε πξνϊζρύζαζα δηάηαμε ηεο παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ λ. 2960/2001: ε θαηαινγηζηηθή πξάμε είλαη αλεμάξηεηε από ηελ παξάιιειε θαηά
λόκν άζθεζε πνηληθήο δίωμεο, θαζώο θαη από ηελ πνηληθή απόθαζε πνπ ζα εθδνζεί.
Καηά ζπλέπεηα, νη ηειωλεηαθέο αξρέο δελ ππέρνπλ, γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο, ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
αλαθέξνληαη αλωηέξω.
O ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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