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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδ'ιδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Πεδίο εφαρμογής του νόμου

Άρθρο 1

1. Για τις αξιόποινες πράξεις των μελών της Κυβέρ
νησης και των υφυπουργών εφαρμόζονται οι κοινές 
διατάξεις του ουσιαστικού ποινικού δικαίου με την ε 
πιφύλαξη του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

2. Με τον όρο ’ υπουργός' στο νόμο αυτόν vooúvrat 
τα μέλη της Κυβέρνησης και οι υφυπουργοί

3. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι υφυπουργοί θεω
ρούνται υπάλληλοι με την έννοια του άρθρου 13 περ. 
α του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 2

1. Πλημμελήματα ή κακουργήματα που τελούνται από 
υπουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων του εκδι- 
κάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, 
και αν ακόμα ο δράστης έχει παύσει να έχει υπουργική 
ιδιότητα. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται υπουρ
γός κατά την έννοια της παρ. 2 του προηγούμενου 
άρθρου, νοείται και αυτός που υπάγεται στην περίπτωση 
του προηγούμενου εδαφίου.

2. Τυχόν συμμέτοχοι κατηγορούνται και δικάζονται 
μαζί με τον υπουργό.

Άρθρο 3

Οι αξιόποινες πράξεις που είναι άσχετες με τα κα
θήκοντα των υπουργών εκδικάζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας από τα αρ
μόδια δικαστήρια.

Άρθρο 4

1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παραγράφονται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις, οι 
οποίες ορίζουν την παραγραφή των πράξεων αυτών.

2. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
2 παραγράφονται μετά από πέντε (5) έτη από την 
ημέρα που τελέστηκαν.

3. Η προθεσμία παραγραφής της προηγούμενης πα
ραγράφου αναστέλλεται όσο διαρκεί η βουλευτική πε
ρίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας τελέστηκε η πράξη. 
Αλλη αναστολή δεν επέρχεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Άσκηση ποινικής δίωξης

Άρθρο 5

1. Ποινική δίωξη, ανάκριση ή προανάκριση κατά υ
πουργού για τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες δικάζονται 
σύμφωνα με το νόμο αυτόν (άρθρο 2) δεν επιτρέπεται 
χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής.

2. Αν κατά τη διεξαγωγή διοικητικής εξέτασης προ
κόψουν στοιχεία που μπορούν να θεμελιώσουν ευθύνη 
υπουργού για τέτοιες πράξεις, εκείνοι που διενεργούν 
την εξέταση οφείλουν να διαβιβάσουν όλα τα στοιχεία 
στη Βουλή, δια του αρμόδιου εισαγγελέα, μόλις περα- 
τωθεί η εξέταση.

3. Αν τα κατά την παράγραφο 2 στοιχεία προκύψουν 
κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανά
κρισης ή ανάκρισης, ο ανακριτής απευθύνεται με έγ
γραφο στη Βουλή, για να αποφασίσει αυτή όσα προ- 
βλέπονται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 6

1. Η διαδικασία της ποινικής δίωξης κινείται, εφόσον 
το ζητήσει εγγράφως και με συγκεκριμένη αναφορά στα 
στοιχεία της αξιόποινης πράξης, το ένα δέκατο (1/10) 
του συνολικού αριθμού των βουλευτών.


