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Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 

Αθήνα, 8-4-2019   
Αριθµ. Πρωτ.:  186 

  
   Δηµοσιοποιήθηκε την 
προηγούµενη εβδοµάδα απόφαση 
του Δικηγορ ικού Συλλόγου 
Λάρισας περί αποχής των µελών 
του από τα καθήκοντά τους στις 
σ υ ν θ έ σ ε ι ς τ ω ν π ο ι ν ι κ ώ ν 
δικαστηρίων στις οποίες θα 
συµµετέχει συγκεκριµένη Εφέτης. 
Ο λόγος της αποχής αφορά -
σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
Συλλόγου- στο ότι η Δικαστής 
αφαίρεσε το δικαίωµα υπεράσπισης από συνήγορο, απορρίπτοντας αίτηµα 
αναβολής και επιχείρησε να διορίσει άλλους δικηγόρους µε την διαδικασία του 
αυτεπάγγελτου διορισµού, χωρίς να διερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της 
συνεδρίασης σε άλλη ηµεροµηνία. Οφείλουµε ωστόσο για την πλήρη αποκατάσταση 
της αλήθειας να παραθέσουµε τα εξής στοιχεία: Στη συγκεκριµένη υπόθεση, 
κακουργηµατικού χαρακτήρα, πράγµατι ζητήθηκε αναβολή για µια ποινική υπόθεση 
που είχε 5 κατηγορούµενους και η οποία είχε ήδη αναβληθεί στο παρελθόν για τον 
ίδιο λόγο.  

Η Δικαστής απέρριψε το αίτηµα νέας αναβολής και προχώρησε στον αυτεπάγγελτο 
διορισµό συνηγόρου όπως είχε υποχρέωση κατά το νόµο. Δεν χρειάζεται κατ’ αρχήν 
να τονίσουµε το αυτονόητο περί της ελεύθερης δικαιοδοτικής κρίσης του Δικαστή να 
αποφασίζει κατά περίπτωση εάν συντρέχει λόγος αναβολής ή διακοπής της δίκης, 
χωρίς να χρειάζεται τη σύµφωνη γνώµη του κατηγορουµένου. Σε κάθε περίπτωση 
µετά την απόρριψη του αιτήµατος αναβολής και τον αυτεπάγγελτο διορισµό 
δικηγόρου ακολούθησε η απόφαση περί διακοπής της συνεδρίασης σε άλλη 
δικάσιµο. Στην µετά τη διακοπή συνεδρίαση ο κατηγορούµενος δεν αποστερείται 
του δικαιώµατός του να παρασταθεί και µε τον δικηγόρο της επιλογής του.  

Εποµένως ούτε στέρηση του δικαιώµατος υπεράσπισης υπήρξε, ούτε άρνηση της 
Δικαστού να διακόψει τη συνεδρίαση σε άλλη δικάσιµο. Αυτό ωστόσο που πρέπει να 
επισηµανθεί είναι ότι εντελώς ανεπίτρεπτα και πέρα από κάθε δικονοµικό κανόνα η 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία δεν είχε καµία σχέση µε την υπόθεση, 
εισήλθε στην αίθουσα του Δικαστηρίου, ζητώντας από την Δικαστή εξηγήσεις για 
τον λόγο της αναβολής. Πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό ότι η βελτίωση των 
συνθηκών απονοµής της Δικαιοσύνης δεν αποτελεί ευχολόγιο αλλά πέρα από τις 
αναγκαίες νοµοθετικές µεταβολές και την ενίσχυση της κρατικής χρηµατοδότησης 
για στήριξη των δοµών της Δικαιοσύνης, περνάει µέσα από αλλαγές σε νοοτροπίες 
και συµπεριφορές.  

Εµπρηστικές ανακοινώσεις σε βάρος δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που 
επιτελούν το καθήκον τους µε ανιδιοτέλεια µέσα σε εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες, 
δηµόσια έκθεσή τους µε αποχές συνεδριάσεων στις συνθέσεις στις οποίες 
συµµετέχουν και απειλές αναφορών σε όλες τις Αρχές, αφενός δεν στέκονται ικανές 
να τους επηρεάσουν και αφετέρου δυναµιτίζουν χωρίς λόγο το κλίµα 
αλληλοσεβασµού που πρέπει να διέπει τις σχέσεις µεταξύ όλων των παραγόντων της 
δίκης.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

     Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη 
Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

               Κυρίες και κύριοι, 

 Ευχαριστώ την οργανωτική επιτροπή του 
14ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου των Δικηγορικών 
Συλλόγων για την πρόσκληση να απευθύνω έναν 
σύντοµο χαιρετισµό. Είναι νοµίζω απόδειξη της 
κρίσιµης φάσης που διέρχεται το λειτούργηµα που 
ασκείτε, το γεγονός ότι µετά από 20 χρόνια 
παρίσταται η ανάγκη σύγκλησης ενός Πανελλήνιου 
Συνεδρίου. Η παρατεταµένη παγκόσµια οικονοµική 
κρίση που επηρέασε βαθιά την πορεία της Χώρας δεν 
µπορούσε παρά να έχει καθοριστικές επιπτώσεις στην 

άσκηση του λειτουργήµατός σας. Ο δικηγορικός υπερπληθυσµός σε συνδυασµό µε τη 
µείωση της δικηγορικής ύλης οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε µια διαρκή 
αποµάκρυνση εκατοντάδων νέων επιστηµόνων από το επάγγελµα και πολλούς άλλους 
στην ανάγκη υποταγής στις νέες συνθήκες που επιβάλουν πολύωρη και εξουθενωτική 
απασχόληση µε πολύ µικρή αµοιβή. Ορισµένοι πάλι νέοι δικηγόροι εγκαταλείπουν τη 
Χώρα επιλέγοντας ως έσχατη λύση τις µεταπτυχιακές σπουδές και την απασχόληση σε 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η οικονοµική υποβάθµιση του λειτουργήµατός σας δεν είναι 
ανεξάρτητη από την υποβάθµιση των σπουδών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Αυτή 
είναι η νέα εποχή για την Δικηγορία και τη νοµική επιστήµη; Ανταποκρίνεται µια τέτοια 
προοπτική στο υψηλό νοµικό επίπεδο των δικηγόρων της πατρίδας µας; Η απάντηση 
στο ρητορικό αυτό ερώτηµα είναι αυτονόητη, όµως είναι εντελώς διαφορετικές οι 
προσεγγίσεις για τις αιτίες του προβλήµατος και διαµετρικά αντίθετες οι προτάσεις για 
τη λύση του. Θεωρώ εδώ απαραίτητο να κάνω δύο επισηµάνσεις. Διάβασα στο 
πρόγραµµα του Συνεδρίου ότι θα ασχοληθείτε ιδιαίτερα µε το ζήτηµα των σχέσεων 
Δικηγόρων και Κοινωνίας. Κατ’ αρχήν τα προβλήµατα κάθε επαγγελµατικού κλάδου, 
κάθε επιστήµης δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά και µεµονωµένα 
αλλά µέσα από µια ευρύτερη θεώρηση των λόγων που οδήγησαν στην οικονοµική κρίση. 
Η ευηµερία µιας επαγγελµατικής οµάδας περνάει αναγκαστικά µέσα από την ευηµερία 
του συνόλου της κοινωνίας.   Οι δικηγορικοί σύλλογοι διατηρώντας µια µακρά 
δηµοκρατική παράδοση έχουν ιστορική ευθύνη να αγωνίζονται όχι µόνο για τα στενά 
συµφέροντα του κλάδου αλλά για ευρύτερα ζητήµατα που ανάγονται στην προστασία 
κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων µεγάλου τµήµατος του ελληνικού λαού που ζει 
στα όρια της φτώχειας και εργάζεται σε συνθήκες µεσαίωνα. Οι δικηγορικοί σύλλογοι 
σήµερα για να αναγνωριστούν ως αντάξιοι συνεχιστές του βαρύ ιστορικού φορτίου που 
παρέλαβαν από τους προκατόχους τους, έχουν επιτακτικό καθήκον να αναδεικνύουν µε 
παρεµβάσεις τους σε όλα τα επίπεδα –επιστηµονικό, πολιτιστικό, κοινωνικό- τον 
κίνδυνο που απειλεί τις ευρωπαϊκές δηµοκρατίες από την άνοδο του φασισµού, τις αιτίες 
που τον εξέθρεψαν και τον τρόπο που µπορεί κανείς να τον παλέψει. Μια άλλη 
ενδιαφέρουσα θεµατική του Συνεδρίου έχει να κάνει µε την εκπαίδευση των δικηγόρων. 
Σύσσωµος ο νοµικός κόσµος έχει χρέος να ξεφύγει από τη στείρα τεχνοκρατική γνώση 
και τον ανταγωνισµό σε επίπεδο νοµικών δεξιοτήτων που καλλιεργείται συστηµατικά 
εδώ και δεκαετίες από την πρώτη στιγµή που ένας φοιτητής εισέρχεται στο 
Πανεπιστήµιο. Να γίνει καλά κατανοητό ότι καταξιωµένος νοµικός και ολοκληρωµένος 
πολίτης είναι µόνο αυτός που έχει καλές γνώσεις άλλων επιστηµών και ιδίως ιστορίας, 
κοινωνιολογίας, πολιτικής οικονοµίας. Είναι αυτός που βλέπει µακριά και πέρα από την 
γραµµατική ερµηνεία ενός νόµου. Και σ’ αυτό το επίπεδο, που δεν πρέπει να υποτιµάται 
καθόλου, οι δικηγορικοί σύλλογοι µπορούν να κάνουν σηµαντικό έργο απευθυνόµενοι 
στους νέους δικηγόρους µε διεξαγωγή κύκλων σεµιναρίων άλλων επιστηµών, ώστε η 
νοµική γνώση να εµπλουτιστεί γόνιµα µε τις προόδους, τα επιτεύγµατα, τα 
συµπεράσµατα και τη µεθοδολογία διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων. Μέσα από τα 
σπλάχνα της µαχόµενης δικηγορίας ξεπήδησαν εµβληµατικές φυσιογνωµίες όχι µόνο µε 
νοµική κατάρτιση και ήθος αλλά και µε πρωτοπόρα κοινωνική και πατριωτική δράση, 
όπως ο Τάκης Παππάς, ο Μιχάλης Φαρσάρης, ο Ευάγγελος Μαχαίρας, ο Βαρδής 
Βαρδινογιάννης και τόσοι άλλοι που δεν θα προλάβω λόγω έλλειψης χρόνου να 
µνηµονεύσω. Οι δικηγορικοί σύλλογοι οφείλουν να τιµούν και να αναδεικνύουν την 
πολύπλευρη δράση µελών τους που µε ανιδιοτέλεια θυσίασαν αυτά που η σηµερινή 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.,  
Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ 
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�2ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Αθήνα, 10-6-2019  
Αριθµ. Πρωτ.: 234 

  
Ψηφίστηκαν προχθές από τη Βουλή ο νέος Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας 
Ποινικής Δικονοµίας. Το επόµενο διάστηµα επιτάσσει την γρήγορη και 
πληρέστερη ενηµέρωση του νοµικού κόσµου στις αλλαγές που έχουν επέλθει. 
Στην κατεύθυνση αυτή θα συµβάλει και η Ένωσή µας µε την διοργάνωση 
επιστηµονικού Συνεδρίου πριν από τις αρχές του νέου δικαστικού έτους. Για να 
επιτευχθούν οι στόχοι του νοµοθέτη τονίσαµε εξ αρχής την ανάγκη άµεσης 
στήριξης των αναγκαίων δοµών, µεταξύ των οποίων και η σηµαντική αύξηση των 
οργανικών θέσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.  Αναµένουµε από 
την Πολιτεία τη λήψη όλων των αναγκαίων υποστηρικτικών µέτρων πριν την 
ουσιαστική εφαρµογή των Κωδίκων. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Αθήνα, 28-6-2019  
Αριθµ. Πρωτ.: 254 

  
Με Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 106/2019) που υπογράφηκε χθες αυξάνονται οι οργανικές 
θέσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στα Πρωτοδικεία και Εφετεία 
της Χώρας ως εξής:  α) των Προέδρων Εφετών κατά 10, β) των Εισαγγελέων 
Εφετών κατά 7, γ) των Εφετών κατά 25, δ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά 8, 
ε) των Προέδρων Πρωτοδικών κατά 12,  στ) των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά 
6, ζ) των Πρωτοδικών κατά 12, η) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών κατά 5. 

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑYΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΩΝ  
ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝΑΙΤΙΩΝ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

κοινωνία προσπαθεί να αναδείξει σε ιδανικά και τα ονοµάζει καριέρα, οικογενειακή και 
επαγγελµατική ασφάλεια, κέρδος, φήµη, αναγνωρισιµότητα. Αντίθετα βλάπτεται 
ανεπανόρθωτα το κύρος των δικηγορικών συλλόγων κάθε φορά που οι εκπρόσωποί τους 
θεωρούν αυτονόητη συντεχνιακή υποχρέωση να υπερασπίζονται µέλη τους ανεξάρτητα 
από το είδος της κατηγορίας που τους βαρύνει. Δεν αναβαθµίζεται έτσι ο ρόλος του 
δικηγόρου στην κοινωνία ούτε προστατεύονται τα συµφέροντα των χιλιάδων δικηγόρων 
που προσπαθούν έντιµα και σε δύσκολες συνθήκες να επιτελέσουν το λειτούργηµά τους. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.,  
Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ 

ΣΤΟ 14O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
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�3ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Οι εργασίες της ετήσιας συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών ξεκίνησαν την 
Πέµπτη 9 Μαΐου 2019, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης και 
έκλεισαν µε την ανακοίνωση ψηφισµάτων που υιοθετήθηκαν το απόγευµα της 
Παρασκευής 10 Μαΐου 2019. Στις εργασίες της συνόδου συµµετείχαν δικαστικοί 
λειτουργοί από 39 κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, σε σύνολο 44 
κρατών. Η Ελλάδα συµµετείχε δια των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών.  

Έναρξη των εργασιών της συνέλευσης: Κατά την πρώτη ηµέρα των εργασιών, πέραν 
των εθιµοτυπικών χαιρετισµών εκ µέρους του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Δικαστών, Χοζέ Ιγκρέχα Μάτος, του Δανού Υπουργού Δικαιοσύνης Søren Pape, του 
Δανού Βουλευτή Preben Bang Henriksen, της Δανής Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή 
Margrethe Vestager και λοιπών καθηγητών του Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης, 
έλαβε χώρα συζήτηση σχετικά µε το ζήτηµα της ανεξαρτησίας των δικαστικών 
λειτουργών στην Ευρώπη. Ειδικότερα, επί του ζητήµατος αυτού σε συνδυασµό µε τον 
σεβασµό της αρχής της νοµιµότητας (rule of law) ανέπτυξαν τις θέσεις τους οι 
Thomas Stadelmann, µέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ελβετίας, Trine 
Christensen, Γενική Γραµµατέας της Amnesty International και η Marlene Wind, 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης.  

Συνέχιση των εργασιών της συνέλευσης: 10η Μαΐου 2019. Οι εργασίες της συνέλευσης 
ξεκίνησαν µε την έγκριση των πρακτικών και συµπερασµάτων της συνέλευσης της 
Διεθνούς Ένωσης Δικαστών που έλαβε χώρα στο Μαρακές του Μαρόκου. Μετά έγινε 
εκτεταµένη αναφορά στην κατάσταση σχετικά µε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 
στην Πολωνία, στην Τουρκία, στο Αζερµπαϊτζάν, στην Ουγγαρία και στην Αρµενία. 
Όσον αφορά ειδικότερα την κατάσταση µε την Τουρκία αποφασίσθηκε πρώτον να 
χορηγηθεί οικονοµική στήριξη των Τούρκων δικαστικών λειτουργών που έχουν 
διωχθεί από την Τουρκική κυβέρνηση και δεύτερον να ζητηθεί από τις δικαστικές 
ενώσεις, µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, η αύξηση της οικονοµικής συνδροµής για τη 
στήριξη των Τούρκων δικαστών.  

Στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά µε την κατάσταση της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε διάφορες χώρες. Στο πλαίσιο της θεµατικής αυτής η 
Ελληνική αντιπροσωπεία ζήτησε να προβεί σε ανακοίνωση σχετικά µε την κατάσταση 
της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Αφού το αίτηµα καταχωρήθηκε στην ηµερησία 
διάταξη, ανεγνώσθη η Ελληνική παρουσίαση η οποία έχει ως ακολούθως:  

«Από το Βήµα αυτό έχει αναφερθεί, πολλές φορές, ότι οι δραστηριότητες ορισµένων 
πολιτικών καθώς και οι λεκτικές τους εκφράσεις στα µέσα ενηµέρωσης ή και σε άλλα 
µέσα, αποσκοπούν στη δηµιουργία µιας αρνητικής ατµόσφαιρας γύρω από τις νόµιµες 
ενέργειες των δικαστικών αρχών, συνιστούν άµεσες προσπάθειες παρεµβάσεως στις 
δικαστικές διαδικασίες και είναι απαράδεκτες σε ένα σύστηµα βασισµένο στο κράτος 
δικαίου καθόσον δεικνύουν την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας επί της δικαστικής 
εξουσίας. 

Αυτή την εποχή στην Ελλάδα, υπάρχει µεγάλη διαµάχη µεταξύ της κυβέρνησης και 
του µεγαλύτερου κόµµατος της αντιπολίτευσης επί διαφόρων θεµάτων. Οι υπουργοί 
της κυβέρνησης καλούν ονοµαστικά τους δικαστές να επιβάλουν προσωρινή κράτηση 
προσώπων που επίσης κατονοµάζουν, διότι διαφορετικά, η δικαιοσύνη θα έχει δείξει 
απαράδεκτη και αδικαιολόγητη αµέλεια. Η αντιπολίτευση στρέφεται επίσης κατά 
εκείνων των εισαγγελέων που άσκησαν ποινική δίωξη εναντίον κάποιων µελών της. 

Συγκεκριµένα, υπουργός της κυβέρνησης, µε δηλώσεις στις εφηµερίδες και στο 
Facebook, ζήτησε, αφού κατονόµασε τους δικαστές της έρευνας, να επιβάλουν οι 
τελευταίοι προσωρινή κράτηση σε διευθυντές µεγάλης φαρµακευτικής εταιρείας, που 
επίσης υπέδειξε µε το όνοµά τους. Δήλωσε επίσης ότι πρέπει να µπει κάποιος στη 
φυλακή. Επίσης, µέλη του κοινοβουλίου, του κόµµατος της αντιπολίτευσης, 
κατέθεσαν µήνυση κατά των εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση. 

Αυτές οι ισχυρές αρνητικές δηλώσεις σχετικά µε ενέργειες στη ποινική διαδικασία 
εκφράζουν ρητώς την άποψη ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι λανθασµένες 
και ανεπιθύµητες.». 

Η ολοµέλεια της συνέλευσης σηµείωσε την παρέµβαση της Ελληνικής 
αντιπροσωπείας, η οποία κατά την ανάγνωσή της προβαλλόταν και σε οθόνη σε 
ηλεκτρονική µορφή και κατέγραψε την παρέµβαση στα πρακτικά για µελλοντική 
παρακολούθηση της εξέλιξης στην Ελλάδα. 

Επίσης, το ζήτηµα της τροποποίησης του καταστατικού απασχόλησε εκτεταµένα την 
συνέλευση. Συγκεκριµένα, το καταστατικό προβλέπει την παρακολούθηση της 
κατάστασης της δικαιοσύνης στα κράτη – µέλη ώστε να βεβαιώνεται ότι οι δικαστικές 
ενώσεις είναι πράγµατι ανεξάρτητες και διασφαλίζουν την θεσµική, λειτουργική και 
προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών και ότι δεν είναι εξαρτώµενες από τις 
κυβερνήσεις. Επίσης, το καταστατικό δεν προβλέπει τη δυνατότητα σε Διακρατικές 
Ενώσεις Δικαστών να ενταχθούν ως µέλη στην Διεθνή Ένωση Δικαστών. Μετά από 
µακρά συζήτηση και κυρίως µετά από παρέµβαση της Ελληνικής αντιπροσωπείας η 
οποία ζήτησε να τεθεί τα ζήτηµα σε ψηφοφορία, αποφασίσθηκε να µην τροποποιηθεί 
το καταστατικό και να µην γίνεται δυνατό να καταστούν µέλη οι Διακρατικές Ενώσεις 
Δικαστών.  

Στο τέλος των εργασιών η συνέλευση υιοθέτησε δύο ψηφίσµατα, για την κατάσταση 
στην Πολωνία και στην Τουρκία. Το κείµενο των ψηφισµάτων έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών (https://www.iaj-uim.org/news).  

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2019     
Τόπος και χρόνος: Κοπεγχάγη, Γερµανία 24-26 Μαΐου 2018 
___________________________________________________________ 
Εκπρόσωποι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: 

Παντελής Μποροδήµος,  Πρωτοδίκης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Οικονοµικής  
   Διαχείρισης και  

Γεώργιος Κασίµης,   Πρόεδρος Πρωτοδικών  

ΕΚΘΕΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Αθήνα, 15-5-2019     
Αριθµ. Πρωτ.: 209 

Με πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου και κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Δικαιοσύνης 
ξεκίνησε η προβλεπόµενη διαδικασία προεπιλογής δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών για τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
Σταθερή θέση της Ένωσης, η οποία αποτυπώθηκε και ως θέση της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του Σώµατος κατά τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης του περασµένου 
Δεκεµβρίου για την συνταγµατική αναθεώρηση, είναι η συµµετοχή των ίδιων των 
δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στο στάδιο της προεπιλογής της ηγεσίας της 
Δικαιοσύνης. Είναι ένα ώριµο αίτηµα τόσο του ίδιου του Δικαστικού Σώµατος, του 
συνόλου σχεδόν των πολιτικών κοµµάτων της Χώρας, όσο και της κοινωνίας, που ζητά 
την πλήρη χειραφέτηση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση.   

Στο ισχύον καθεστώς οι κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης δεν αποτελούν θέµα 
«γοήτρου» ούτε απονέµονται ως «υπηρεσιακή κορύφωση» µιας πολυετούς θητείας. 
Θεωρούµε επίσης εντελώς λανθασµένη και απαρχαιωµένη κάθε εκτίµηση που µπαίνει 
σε µια βάση διάκρισης δικαστών και εισαγγελέων ως προς την προτεραιότητα για την 
τοποθέτηση στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μοναδικό κριτήριο επιλογής 
είναι η ικανότητα, τα προσόντα, το σθένος και η δυνατότητα να ανταποκριθεί κάποιος 
επάξια στον ρόλο που του εµπιστεύεται η Πολιτεία. Τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου υπηρέτησαν επάξια στο παρελθόν τόσο δικαστικοί όσο και εισαγγελικοί 
λειτουργοί. Αποκλεισµοί a priori µιας κατηγορίας συναδέλφων δεν εξυπηρετούν το 
δηµόσιο συµφέρον, αντιστρατεύονται άµεσα την ίδια την συνταγµατική επιταγή του 
άρθρου 90 παρ. 5 και στενεύουν ανεπίτρεπτα  τον κύκλο των προς επιλογή προσώπων.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓHΣ ΣΤΙΣ ΘEΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟEΔΡΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛEΑ ΤΟΥ ΑΡΕIΟΥ ΠAΓΟΥ

  
Χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία αυτή, η οποία συνδέεται µε την διασφάλιση µέρους 
των υλικών προϋποθέσεων, που απαιτούνται για την εφαρµογή των δύο νέων 
Κωδίκων και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτηµα της Ένωσής µας, το οποίο 
επαναδιατυπώσαµε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης µε µεθοδικότητα και επιµονή τις 
τελευταίες εβδοµάδες τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Πρόκειται για µια σπουδαία 
επιτυχία της Ε.Δ.Ε. δεδοµένου ότι είναι η µεγαλύτερη αύξηση οργανικών θέσεων που 
έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και θα αποτελέσει σηµαντική παρακαταθήκη για το 
Δικαστικό Σώµα. Για να καταστεί άµεσα εφαρµόσιµο το µέτρο πρέπει χωρίς 
καθυστέρηση να προκηρυχθεί διαγωνισµός στην Ε.Σ.ΔΙ. για την πλήρωση των νέων 
θέσεων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανοµής τους στα Δικαστήρια και στις 
Εισαγγελίες της Χώρας. Για την Ένωσή µας η πλήρωση όλων των θέσεων θα 
αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα.  

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2
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4) Στο άρθρο 52 παρ. 2 θα πρέπει να οριστεί η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης 
«πέντε έτη και άνω» και όχι «ανώτερη των πέντε ετών» αφού έτσι δεν καλύπτεται η 
ποινή των 5 ετών. 

5) Η απαίτηση του άρθρου 79 παρ. 7 ότι «η επιµέτρηση της ποινής πρέπει να είναι 
ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη» µπορεί να οδηγήσει σε αναίρεση 
πλήθους αποφάσεων χωρίς σοβαρό λόγο. Ορθή η αλλαγή ώστε να απαιτείται ειδική 
αιτιολογία µόνο όταν τα στοιχεία που πρέπει να εκτιµηθούν είναι διαφορετικά από 
εκείνα που µνηµονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης για την κήρυξη της ενοχής ή 
εισφέρονται το πρώτον µετά την κήρυξη της ενοχής.  

6) Στο άρθρο 82 θα πρέπει να προβλεφθεί και συνυπολογισµός του χρόνου 
κράτησης στα πλαίσια εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης και στα 
πλαίσια διαδικασίας έκδοσης.  

7) Στο άρθρο 85 διατηρούµε επιφυλάξεις για την δεύτερη µείωση της ποινής ειδικά 
για την περίπτωση συνδροµής περισσότερων ελαφρυντικών περιστάσεων, αφού 
κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσµα να εξανεµίζεται η απειλούµενη ποινή. Η 
υποχρεωτικότητα να ελαττώνει το Δικαστήριο την ποινή θα πρέπει να αναθεωρηθεί 
στην κατεύθυνση της θέσπισης διακριτικής ευχέρειας. 

8) Στο άρθρο 94 να επανεξεταστεί η απάλειψη από την παράγραφο 2 της 
περίπτωσης επιβολής συνολικής ποινής για το έγκληµα της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια κατά συρροή µε βάση την παράγραφο 1 

9) 1Η νέα µορφή των άρθρων 99 και 104Α δηµιουργούν ασάφεια ως προς το πεδίο 
αλληλοεπικάλυψής τους. Κατά το 99 κάθε ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη είτε 
µόνη της είτε αθροιζόµενη µε παλαιότερες ποινές, αναστέλλεται χωρίς άλλη 
προϋπόθεση, εκτός αν µε ειδική αιτιολογία κρίνει το δικαστήριο ότι πρέπει να 
εκτελεστεί. Στο δε 104Α ορίζεται ότι η ποινή φυλάκισης για ένα πληµµέληµα, που 
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, µετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, εκτός 
αν το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να εκτελεστεί, εφόσον δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του 99 και 100 ΣχΠΚ. Παρατηρεί κανείς µία σηµαντική διεύρυνση 
του πεδίου λειτουργίας της αναστολής, που πλέον απέχει ολοένα και περισσότερο 
από την αναµενόµενη επιείκεια απέναντι στον «πρωτόπειρο» δράστη, 
δηµιουργώντας στην πράξη ένα πλέγµα προστασίας απέναντι στη συστηµατική 
µικροεγκληµατικότητα. Παράλληλα, ενόψει του προσδιορισµού ίδιου ορίου ποινής 
τόσο για την χορήγηση αναστολής όσο και για την παροχή κοινωφελούς εργασίας 
(ποινές έως τριών ετών), δηµιουργείται ασάφεια για το σε ποια περίπτωση (πλην 
εκείνης που το δικαστήριο κρίνει µε ειδική αιτιολογία ότι θα πρέπει να εκτελεστεί η 
απόφαση) είναι δυνατό ο ένας θεσµός να αποκλείσει τον άλλο. Ο προβληµατισµός 
γίνεται εντονότερος λαµβάνοντας υπόψιν τη διάταξη περί µετατροπής σε 
κοινωφελή εργασία, που θέτει ως προϋπόθεση την καταδίκη για «ένα» πληµµέληµα. 
Άραγε αυτό σηµαίνει ότι καταδίκη για περισσότερα του ενός πληµµελήµατα, που 
συνολικά δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, δεν µετατρέπεται σε κοινωφελή εργασία; Η 
κλιµάκωση προϋποθέσεων, που έθετε το 99 ΠΚ ως ισχύει, σε συνδυασµό µε την 
διάταξη περί µετατροπής ως ισχύει, δεν άφηνε περιθώρια παρερµηνείας για τα όρια 
των δύο θεσµών και εποµένως µία πιο εύστοχη νοµοτεχνικά διατύπωση, φαίνεται εν 
προκειµένω αναγκαία.  

10) Το άρθρο 104Β θα πρέπει να προσαρµοστεί στο άρθρο 45 παρ. 2 και 3 του 
ΣχΚΠΔ τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς το ότι οι λόγοι δικαστικής 
άφεσης της ποινής µπορούν να κριθούν από τον εισαγγελέα πριν την άσκηση 
ποινικής δίωξης 

11) Στο άρθρο 105Β θεωρούµε ότι το ελάχιστο όριο της εκτιθείσας ποινής για την υφ’ 
όρον απόλυση (περ. α’ και β’) πρέπει να αυξηθεί ενόψει του ότι ήδη µε το νέο σχέδιο 
ΠΚ οι ποινές έχουν µειωθεί 

12) Στο άρθρο 113 το εδ. β΄ της παρ. 1 να ρυθµιστεί σε χωριστή παράγραφο, διότι 
διαφορετικά µπορεί να ανακύψει ερµηνευτικό ζήτηµα σε σχέση µε το ανώτατο όριο 
αναστολής κατά την παρ. 2 δηλ. αν αφορά µόνο το εδ. α΄ ή και το εδ. β΄ της παρ. 1. 
Στο εδ. β΄ της παρ. 2 να ενταχθεί και ρητά (παρά το ότι µάλλον συνάγεται 
ερµηνευτικά) και η περίπτωση αναστολής βάσει του άρθρου 366 παρ. 2 ΠΚ. Η παρ. 
2 να παραπέµπει ορθότερα στο άρθρο 29 αντί του άρθρου 30 παρ. 2 ΚΠΔ.  

13) Στο άρθρο 129Α η παραποµπή να γίνει στο άρθρο 284 και όχι στο άρθρο 283Α 
ΚΠΔ 

14) Το άρθρο 187 παρ. 2 (εγκληµατική οργάνωση) µειώνει το πλαίσιο ποινής για τον 
αρχηγό της εγκληµατικής οργάνωσης. Η διάταξη που επιφύλασσε διαφορετική 
ποινική µεταχείριση για τον διευθύνοντα εγκληµατική οργάνωση, αξιολογούσε την 
ιδιαίτερη θέση του διευθύνοντος την οργάνωση σε σχέση µε τα απλά µέλη της και 
κάλυπτε την αποδεδειγµένη αποδεικτική δυσχέρεια που εµφανίζεται στα πλαίσια 
της αντιµετώπισης της επί µέρους εγκληµατικής δράσης της οργάνωσης µέσα από 
το εργαλείο της ηθικής αυτουργίας. Η δυσχέρεια αυτή είναι προφανής, στο βαθµό 
που ο διευθύνων την εγκληµατική οργάνωση συχνά διατηρεί ρόλο ρυθµιστικό και 
ελάχιστα εµπλεκόµενο µε τη φυσική αυτουργία των επί µέρους εγκληµατικών 
πράξεων, καταλήγοντας στην αυστηρότερη ποινική µεταχείριση των οργάνων, 
έναντι του εγκεφάλου. Η αλλαγή που επιχειρείται κανένα ζήτηµα έλλειψης 
αναλογικότητας δε λύνει, ούτε η ύπαρξη της διάταξης οδηγεί αναγκαία στην 
κατασκευή διευθυνόντων εγκληµατικής οργάνωσης εκεί που η δοµή δεν 
ανταποκρίνεται στο πυραµιδοειδές σχήµα του νόµου. Αντίθετα αφαιρεί ένα χρήσιµο 
εργαλείο του ποινικού οπλοστασίου χωρίς εύλογη αιτία, εκθέτοντας το νοµοθέτη σε 
κριτική αναγόµενη στη σκοπιµότητα εκκρεµών δικών.   

(όπως θα κατατεθούν στα πρακτικά του ΔΣ τα οποία στη συνέχεια θα υποβληθούν στις 
Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές) 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη, Προέδρου ΕΔΕ 
Χαράλαµπου Σεβαστίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Εκπροσώπου Τύπου ΕΔΕ 

Παντελή Μποροδήµου, Πρωτοδίκη, Αναπλ. Ταµία ΕΔΕ 

Χωρίς να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για να κάνουµε µια διεξοδική αποτίµηση και 
έναν επιστηµονικό σχολιασµό κάθε άρθρου των σχεδίων των δύο Κωδίκων, που 
κατατέθηκαν, θα εκθέσουµε συνοπτικά τις απόψεις µας για την γενική κατεύθυνση 
στην οποία κινούνται. Χρειάζεται να υπογραµµίσουµε εισαγωγικά ότι οι νέοι Κώδικες 
πρόκειται να αναµορφώσουν συνολικά και εκ θεµελίων το ποινικό σύστηµα στη Χώρα 
µας, καταργώντας εκατοντάδες άρθρα και εισάγοντας νέους θεσµούς.  Πολλές από τις 
νέες διατάξεις έχουν αναµφίβολα θετικό πρόσηµο και κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. 
Υπάρχουν ωστόσο αρκετές που χρειάζονται µια περαιτέρω επεξεργασία και άλλες που 
πρέπει να εγκαταλειφθούν.  

Η επιτυχία του εγχειρήµατος να αναµορφωθεί το ποινικό σύστηµα περνάει µέσα από 
µια βασική προϋπόθεση: την δηµιουργία και στήριξη εκείνων των αναγκαίων δοµών 
που θα το υποστηρίξουν. Η επιλογή για παράδειγµα ενίσχυσης των πολυµελών 
συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων σε βάρος των µονοµελών (Πληµµελειοδικείων 
και Εφετείων) καθώς και η εισαγωγή των νέων θεσµών της ποινικής διαταγής, της 
ποινικής διαπραγµάτευσης και της ποινικής συνδιαλλαγής, δεν µπορούν να 
υλοποιηθούν χωρίς την κατάλληλη αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστών και 
εισαγγελέων. Ο αναµφίβολα θετικός προσανατολισµός της ενίσχυσης της κοινωφελούς 
εργασίας σε βάρος της στερητικής της ελευθερίας ποινής ως αποκλειστικής ποινής, δεν 
θα λειτουργήσει χωρίς έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό των δηµοσίων υπηρεσιών και 
των ΟΤΑ στις οποίες θα πραγµατοποιείται η κοινωφελής εργασία. Η κατάργηση της 
µετατροπής της ποινής σε χρηµατική σε συνδυασµό µε την συλλήβδην κατάργηση της 
µετατροπής της φυλάκισης άνω των 3 ετών σε κοινωφελή εργασία ή της αναστολής 
εκτέλεσης της ποινής, θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση των φυλακών ή θα επιφέρει 
αντίστροφο αποτέλεσµα;  

Σχολιασµοί στον Ποινικό Κώδικα 

1) Αποτιµάται θετικά η κατάργηση του ν. 1608/50 (περί καταχραστών Δηµοσίου) και η 
ενσωµάτωση των περιπτώσεών του στον Π.Κ, που θέτει τέρµα στην εφαρµογή 
δρακόντειων και δυσανάλογων µε το αδίκηµα ποινών 

2) Επίσης θετικά αποτιµάται και η κατάργηση των πταισµάτων, τα οποία αντιστοιχούν 
σε διοικητικές παραβάσεις, ιδιαίτερα χαµηλής απαξίας. Σηµειώνουµε εδώ ότι στη 
γενικότερη φιλοσοφία του νέου ΠΚ για εξορθολογισµό και µείωση των ποινών σε 
επίπεδα που θα αντιστοιχούν στο χρόνο της πραγµατικής έκτισής τους και µετά την 
αποποινικοποίηση πλήθους αδικηµάτων και την µείωση του ανωτάτου ορίου της 
προσωρινής κάθειρξης, θα ήταν εντελώς ανορθολογικό να παραµένουν ως εγκλήµατα 
τα πταίσµατα, τη στιγµή µάλιστα που δεν αναγνωρίζονται παρά µόνο ως διοικητικές 
παραβάσεις στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης. Η κατάργησή τους δεν µπορεί µε 
κανέναν τρόπο να θεωρηθεί ως κατάργηση των Πταισµατοδικείων. Αντίθετα µε τα 
σχέδια των Κωδίκων ορθά ενδυναµώνεται ο ρόλος και το έργο των Πταισµατοδικών 
αφού θα διενεργούν πλέον υποχρεωτική προκαταρκτική εξέταση και για τα αδικήµατα 
αρµοδιότητας Τριµελούς Πληµµελειοδικείου.  

3) Η αναβάθµιση της κοινωφελούς εργασίας ως αυτοτελούς κατηγορίας ποινής, 
εναλλακτικής της στέρησης της ελευθερίας είναι σύµφωνη µε την σύγχρονες 
αντιλήψεις για την λειτουργία του ποινικού δικαίου. Δύο επισηµάνσεις πρέπει να 
γίνουν: Όπως αναφέρουµε και στην εισαγωγή στην παρούσα φάση παραγνωρίζεται η 
πραγµατική αδυναµία της Πολιτείας να υλοποιήσει την εκτέλεση χιλιάδων τέτοιων 
«ελαφρών» ποινών. Επιπλέον η διάταξη, στο βαθµό που εξαρτά το είδος της έκτισης 
της ποινής από την δικονοµική παρουσία του κατηγορουµένου, προβληµατίζει από 
άποψη συνταγµατικότητας στη βάση της αρχής της ισότητας, αφού ο δικονοµικά 
παριστάµενος ωφελείται έναντι του απόντος κατηγορουµένου, διότι ο νόµος απειλεί εκ 
προοιµίου για τους δύο τους για ίδια πράξη, διαφορετική ποινική αντιµετώπιση. Η 
περίπτωση εµφανίζεται ιδιαίτερα προβληµατική στην περίπτωση που δεν συντρέχει 
περίπτωση δυνατότητας αναστολής εκτέλεσης, οπότε ο παρών θα εκτελεί ποινή 
κοινωφελούς εργασίας και ο απών θα εκτίει ποινή φυλάκισης, ακόµα και για πολύ 
χαµηλές ποινές. 

ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ ΕΠI ΤΩΝ ΣΧΕΔIΩΝ ΤΟΥ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΠΔ,  
ΧΡΙΣΤ. ΣΕΒΑΣΤIΔΗ, ΧΑΡ. ΣΕΒΑΣΤIΔΗ ΚΑΙ ΠΑΝ. ΜΠΟΡΟΔHΜΟΥ

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν άρθρα ή 
επιστολές στα ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ µπορούν να τα 
αποστείλουν µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Ένωσης αναγράφοντας  το επώνυµο, το τηλέφωνο τους και 
το δικαστήριο που υπηρετούν.
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15) Στο άρθρο 167Α εισάγεται νέα ποινική διάταξη µε τίτλο «αθέµιτη επιρροή σε 
δικαστικούς λειτουργούς». Στα θετικά εντάσσεται η πρόβλεψη εγκλήµατος άσκησης 
βίας κατά δικαστικών λειτουργών. Ερµηνευτική δυσχέρεια προκαλείται ωστόσο µε την 
χρήση της έννοιας της «αθέµιτης» επιρροής, δεδοµένου ότι ο όρος δεν έχει νόηµα, 
καθώς κανένας τρόπος επιβολής απόφασης σε δικαστικό λειτουργό δεν µπορεί ποτέ να 
θεωρηθεί θεµιτός.  

16) Στο άρθρο 361 η παρ. 2 θεωρούµε ότι πρέπει να παραπέµπει ορθότερα στην παρ. 4 
και όχι στην παρ. 3 του άρθρου 308. Στην παρ. 1 µάλλον εσφαλµένα χρησιµοποιείται ο 
όρος «δηµόσια», αφού αυτό µπορεί να γίνει ενώπιον λίγων προσώπων σε δηµόσιο 
χώρο. Μάλλον ορθότερα θα πρέπει να γίνεται λόγος για εξύβριση µε χρήση ΜΜΕ 
(τηλεόρασης, ραδιοφώνου, εφηµερίδων και περιοδικών). Το ίδιο και στα άρθρα 362, 
363, 369.  

17) Στο άρθρο 366 πρέπει να περιληφθεί διάταξη αντίστοιχη µε αυτήν που σήµερα 
προβλέπεται στο άρθρο 366 παρ. 2 ΠΚ, µετά την τροποποίησή του µε το ν. 4596/2019 
για ανταπόδειξη.  

18) Στο άρθρο 372 θα πρέπει να επανεκτιµηθεί η κατάργηση της αυτεπάγγελτης 
δίωξης της κλοπής.  

19) Η κατάργηση της κατ’ επάγγελµα τέλεσης της κλοπής, πλαστογραφίας, απάτης, 
τοκογλυφίας, δωροληψίας υπαλλήλου και δωροδοκίας και η µετατροπή τους σε 
πληµµελήµατα, αφενός οδηγεί σε αθρόα παραγραφή εκκρεµών κακουργηµάτων, 
αφετέρου αυξάνει κατά πολύ την αρµοδιότητα του Πληµµελειοδικείου σε ένα 
αντικείµενο που ανήκε παραδοσιακά στην ύλη Εφετείου. Από την πλευρά δε της 
γενικής πρόληψης,  η κατ’ επάγγελµα τέλεση εγκληµάτων, η οποία συνδέεται 
ουσιαστικά µε την οργανωµένη εγκληµατικότητα  είναι αµφίβολο αν µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µε πληµµεληµατικές ποινές και δεν φαίνεται να αποδεικνύεται κάτι 
αντίθετο από την ποινική πράξη. Ειδικότερα ως προς το πληµµέληµα της κατ’ 
επάγγελµα τοκογλυφίας,  ο νοµοθέτης µε την µετάπτωσή της σε πληµµέληµα, 
ουσιαστικά αµνηστεύει όσους την εποχή της κρίσης του τραπεζικού συστήµατος, όταν 
ο τραπεζικός δανεισµός στέρεψε, οργανώθηκαν  και εκµεταλλεύθηκαν µε τον 
σκληρότερο τρόπο, µε µεθόδους, που δεν εξαντλούνται στην έκδοση π.χ. µιας διαταγής 
πληρωµής, εκείνους που βρέθηκαν ξαφνικά σε πρόσκαιρη αδυναµία εξυπηρέτησης των 
υποχρεώσεών τους.  

20) Με το άρθρο 314 καταργείται η αυτεπάγγελτη δίωξη στα τροχαία. Δηµιουργεί 
προβληµατισµό για τον τρόπο µε τον οποίο θα επιλαµβάνεται πλέον η Αστυνοµία για 
την καταγραφή των τροχαίων µε σωµατική βλάβη, ενώ δεν έχει ακόµα υποβληθεί 
έγκληση.  

21) Στο άρθρο 336 δηµιουργείται ερµηνευτικό ζήτηµα σχετικά µε το ποιες είναι οι 
πράξεις που θα θεωρούνται «ίσης βαρύτητας µε τη συνουσία». 

22) Η µετατροπή του αδικήµατος της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής 
επικοινωνίας και προφορικής συνοµιλίας από κακούργηµα σε πληµµέληµα είναι 
λανθασµένη.  

Σχολιασµοί στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.  

1) Οι νέοι θεσµοί της ποινικής διαταγής, της ποινικής συνδιαλλαγής και της ποινικής 
διαπραγµάτευσης ως λύσεις ανάγκης προκειµένου να αποφορτιστούν τα πινάκια των 
ποινικών δικαστηρίων, απαιτούν αύξηση οργανικών θέσεων δικαστών και 
εισαγγελέων. Το ίδιο και ο περιορισµός της αρµοδιότητας του Μονοµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων, αλλά και η µεταφορά ύλης από το Μονοµελές στο Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο.  

2) Προβληµατική παραµένει η διατήρηση των θεσµών του Οικονοµικού Εισαγγελέα 
και του Εισαγγελέα Διαφθοράς και µάλιστα η ένταξή τους στον ΚΠΔ δίνει σ’ αυτούς 
έναν µόνιµο χαρακτήρα.  

3) Είναι απολύτως ορθή η πλήρης αποσύνδεση της πολιτικής αγωγής από την αστική 
αξίωση του ζηµιωθέντος. Στην σωστή κατεύθυνση κινούνται η κατάργηση των 
παραβόλων για κατάθεση µήνυσης και έγκλησης, η υποχρεωτικότητα διενέργειας 
προκαταρκτικής εξέτασης πριν την άσκηση ποινικής δίωξης για πληµµελήµατα 
αρµοδιότητας Τριµελούς Πληµµελειοδικείου.  

4) Ιδιαίτερα προβληµατική η διάταξη του άρθρου 143 παρ. 6. Η δυνατότητα 
φωνοληψίας της διαδικασίας µε ίδια µέσα από τους παράγοντες της δίκης δεν µπορεί 
να είναι δυνατή όπου δεν προβλέπεται υποχρεωτική φωνοληψία µε µέσα του 
δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρχει συγκριτικός άξονας πιστοποίησης 
της αλήθειας των φερόµενων ως καταγεγραµµένων και ο κίνδυνος αποσπασµατικής 
αξιοποίησης και µοντάζ των δικών, από τη φωνοληψία µε µέσα των διαδίκων θα δώσει 
της δυνατότητα για εκµετάλλευση ενός αµφίβολης πιστότητας υλικού κατά τις 
επιδιώξεις των κατόχων της καταγραφής. Ουσιαστικά θα υφίστανται πρακτικά δύο 
ταχυτήτων, που θα οδηγήσουν σε υποβάθµιση της αξιοπιστίας του Δικαστηρίου.  

5) Λανθασµένη πρέπει να θεωρείται η διάταξη περί ορισµού εισηγητή δικαστή στα 
κακουργήµατα (333), δεδοµένου ότι το ισχύον καθεστώς ήταν ιδιαίτερα πετυχηµένο 
και δεν είχε δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα στην διαδικασία.  

6) Απαιτείται απάλειψη του εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 235 ΚΠΔ που επιτρέπει υπό 
προϋποθέσεις την επιβολή εξόδων διερµηνείας σε βάρος του κατηγορουµένου, αφού 
κατά τη σχετική Οδηγία η διερµηνεία πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέχεται δωρεάν 
στον κατηγορούµενο, ανεξάρτητα από την οικονοµική του κατάσταση.  

7) Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη σε µεταβατικές διατάξεις για την κατάργηση 
ειδικών ρυθµίσεων σύντµησης προθεσµιών εµφάνισης στο ακροατήριο στα δια του 
τύπου τελούµενα εγκλήµατα. Μετά την κατάργηση των ειδικών διατάξεων για την 
παραγραφή και την περιορισµένη διάρκεια της αναστολής της παραγραφής η 
σύντµηση αυτή δεν είναι δικαιολογηµένη.  

8) Στο άρθρο 340 παρ. 4 και στο άρθρο 432 θα πρέπει να περιληφθεί η αντίστοιχη 
µε το ισχύον σήµερα καθεστώς (άρθρο 340 παρ. 3) σχετικά µε το ότι η εκδίκαση 
της υπόθεσης χωρίς την παρουσία ή την εκπροσώπηση του κατηγορουµένου 
προϋποθέτει και ενηµέρωσή του για τις συνέπειες της ερηµοδικίας του.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΚ 
ΚΑΙ ΚΠΔ   

Ν.ΣΑΛΑΤΑ, ΕΥΣΤ.ΒΕΡΓΩΝΗ, ΑΚΡ.ΕΡΜΙΔΟΥ, ΒΑΡ.ΠΑΠΑΡΗ

Των  

Νικολάου Σαλάτα, Εφέτη, Γενικού Γραµµατέα της ΕΔΕ 
Ευστάθιου Βεργώνη, Αντεισαγγελέα Εφετών, Β’ Αντιπροέδρου ΕΔΕ 
Ακριβής Ερµίδου, Ειρηνοδίκη,Υπεύθυνης Διαχείρισης Οικονοµικών της ΕΔΕ 
Βαρβάρας Πάπαρη, Εφέτη, Μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ 

Με αφορµή τη δηµόσια διαβούλευση των σχεδίων των Κωδίκων Ποινικού Κώδικα και 
Ποινικής Δικονοµίας, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προσπάθεια δεκαετούς 
συστηµατικής εργασίας νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, εκθέτουµε συνοπτικά,
(ελλείψει επαρκούς χρόνου  προς διεξοδική αποτίµηση και επιστηµονικού σχολιασµού 
κάθε άρθρου των σχεδίων των δύο Κωδίκων), ορισµένες παρατηρήσεις ως προς τα 
παρακάτω σηµεία των µεταρρυθµίσεων: 

 Αναφορικά µε το σχέδιο του Ποινικού Κώδικα επισηµαίνονται τα εξής: 

 Βασικός στόχος του σχεδίου ΠΚ είναι η ριζική αναµόρφωση – αναδιάρθρωση του 
συστήµατος των ποινών. Πολλές από τις νέες διατάξεις του σχεδίου έχουν αναµφίβολα 
θετικό πρόσηµο και κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. Γενικά ο "εξορθολογισµός των 
ποινών" στο νέο σχέδιο και οτιδήποτε συµβάλλει στην αποσυµφόρηση των φυλακών 
και σε µια νέα σωφρονιστική αντίληψη η οποία αποσυνδέει τη στέρηση της 
ελευθερίας ως αποκλειστική ή κύρια ποινή για τα ποινικά αδικήµατα, πρέπει να 
αναγνωρισθεί ως θετικό µέγεθος.Ειδικότερα, στο σχέδιο καταργείται η µετατροπή της 
φυλάκισης (έως πέντε ετών) σε χρήµα και αντικαθίσταται από τη χρηµατική ποινή. 
Αντίθετα, η προσφορά κοινωφελούς εργασίας αποτελεί πλέον την κύρια ποινή, 
προκειµένου τα δικαστήρια να επιβάλλουν για κάθε κατηγορούµενο αναλογική και 
αποτελεσµατική ποινή. Έτσι για ποινή µέχρι τρία χρόνια προβλέπεται ως ποινή η 
προσφορά κοινωφελούς εργασίας, ενώ από τα 3 έως 5 έτη προβλέπεται, πέραν της 
προσφοράς κοινωφελούς εργασίας και σύντοµη φυλάκιση. Ωστόσο, για την 
αποτελεσµατικότητα της παροχής κοινωφελούς εργασίας ως κύριας ποινής 
απαιτούνται, όπως είναι φανερό,υποδοµές και   µεγάλος αριθµός κοινωνικών 
λειτουργών. Στον αντίποδα, η κατάργηση της δυνατότητας µετατροπής ποινών 3-5 
ετών (για την οποία δικαιολογητικός λόγος µπορεί να είναι και το γεγονός ότι µε το 
νέο σχέδιο πολλές κακουργηµατικές πράξεις, για τις οποίες προβλέπονταν κάθειρξη 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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µέχρι 10 ετών, γίνονται πληµµελήµατα) και η υποχρεωτική έκτιση µέρους ποινής 
φυλάκισης αυτών,  αντιστρατεύονται τη µεταρρύθµιση αυτή και γεννούν  σοβαρά 
προβλήµατα ανοµοιοµορφίας στην αντιµετώπιση των διαφόρων µορφών εγκληµάτων, 
οπισθοδροµώντας µια συνεχή τριακονταετή   τουλάχιστον νοµοθετική εξελικτική 
πορεία, που έχει συµβάλει στο να µην υπάρχει φυλάκιση για πληµµελήµατα. Αρνητικό 
είναι επίσης ότι δυσχεραίνεται η παροχή αναστολής σε όσους καταδικάζονται σε 
ποινή φυλάκισης έως τριών ετών, σε σχέση µε όσα ισχύουν σήµερα. Τέλος,αρνητικό 
είναι και το γεγονός ότι παράλληλα µε την µείωση των ποινών, δεν 
αναπροσαρµόζονται αναλόγως τα όρια της υφ’ όρων απόλυσης, ώστε να 
εξασφαλίζονται οι σκοποί γενικής και ειδικής πρόληψης των εγκληµάτων και η ποινή 
που επιβάλλεται να εκτίεται ουσιαστικά. 

Ειδικότερες παρατηρήσεις: 

Με το ν.σχΠ.Κ. στο άρθρο 13 (ε) παραµένει η κατ΄επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος 
και καταργείται η κατά συνήθεια τέλεση της πράξης, ως είχε στον Π.Κ. µέχρι σήµερα, 
µεταβολή η οποία είναι εσφαλµένη,διότι η ισχύουσα διάταξη δεν εµφορείται από 
φρονηµατικά στοιχεία,αλλά περιγράφει επακριβώς ένα στοιχείο εγκληµατικής 
προδιάθεσης υπό την έννοια της σταθερής ροπής προς τη διάπραξη συγκεκριµένου 
εγκλήµατος. 

Στο άρθρο 15 ν.σχ.ΠΚ (έγκληµα που τελείται µε παράλειψη) µε το δεύτερο εδάφιο 
διευκρινίζονται οι πηγές της ιδιαίτερης νοµικής υποχρέωσης, αλλά κατά τρόπο 
ασαφή όσον αφορά τον νόµο, αν δεν προστεθεί η διατύπωση  «από ειδικό και 
επιτακτικό νόµο».Διαφορετικά η διεύρυνση των δια παραλείψεως τελουµένων 
αδικηµάτων θα εξακολουθήσει να γίνεται µε επίκληση διαφόρων γενικών 
ερµηνευτικών ή ενδοτικού δικαίου γενικής φύσης διατάξεων του Αστικού Κώδικα και 
ουσιαστικά κάθε γενικά αντισυµβατική συµπεριφορά θα χαρακτηρίζεται αξιόποινη εκ 
του αποτελέσµατος. 

Με το άρθρο 18 ν.σχ.ΠΚ: Καταργούνται τα πταίσµατα και δεν προβλέπονται πλέον ως 
αξιόποινες πράξεις. Η αποποινικοποίηση µικροπαραβάσεων κατ’ ουσίαν διοικητικών 
είναι αναµφίβολα θετική εξέλιξη. Αποκτά όµως εισπρακτικό χαρακτήρα και 
συνοδεύεται µε κατάργηση της έννοµης και δικαστικής προστασίας των πολιτών, οι 
οποίοι µετά την µετατροπή του νοµικού χαρακτήρα της παράβασής τους σε διοικητική 
παράβαση στερούνται της δυνατότητας αυτοπρόσωπης και ανέξοδης εµφάνισης 
ενώπιον του φυσικού τους δικαστή, προκειµένου να υπερασπίσουν τον εαυτό τους από 
την παράβαση που τους αποδίδεται.Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για δυνατότητα 
προσφυγής στη δικαστική προστασία ενώπιον Πταισµατοδικείου και όχι Διοικητικού 
Δικαστηρίου.Το θέµα της δικαιοδοσίας,έχουµε τη γνώµη ότι, µπορεί να ρυθµιστεί 
νοµοθετικά. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι διαφορές που αφορούν ευθύνη 
του κράτους από αυτοκινητιστικό ατύχηµα προκαλούµενο από κρατικά όργανα, οι 
οποίες δικάζονταν από τα διοικητικά δικαστήρια και το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 
3900/2010 υπήγαγε τις σχετικές διαφορές στη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων από τις 17 Μαρτίου 2011: βλ.άρθρο 1 παρ. 2 στοιχείο η΄ του Ν. 
1406/1983.Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισµός ορισµένης διαφοράς ως 
ιδιωτικής ή διοικητικής εξαρτάται από τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό των κανόνων 
ουσιαστικού δικαίου, που ρυθµίζουν την επίδικη έννοµη σχέση, ως κανόνων ιδιωτικού 
ή διοικητικού δικαίου (βλ.πχ.πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής,πρωτόκολλα 
αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση δηµοσίου κτήµατος,διαφορές κατά τη διοικητική 
εκτέλεση,διαφορές από την πρόσληψη και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού 
του Δηµοσίου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,διαφορές από την επιβολή 
κυρώσεων στο πλαίσιο του αθλητισµού, έκδοση διαταγής πληρωµής κατά του 
Δηµοσίου ) . Οι εκτελούντες µέχρι την ψήφιση των Κωδίκων , χρέη 
Πταισµατοδίκη,θεωρούµε ότι δεν πρέπει να µετακινηθούν , αλλά να παραµείνουν στις 
θέσεις τους και, εν όψει της νοµικής τους κατάρτισης και της πολύχρονης εµπειρίας 
τους στο εν λόγω αντικείµενο, να διενεργούν, ως πταισµατοδίκες- προανακριτές, 
προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση ύστερα από παραγγελία του Εισαγγελέα 
Πληµµελειοδικών. Προς το σκοπό αυτό  προτείνουµε  όπως   το υπάρχον δυναµικό των 
πταισµατοδικών   αξιοποιηθεί κατ΄αρχήν για την     καλύτερη και ταχύτερη διενέργεια 
των προανακριτικών πράξεων  ,εν όψει της νοµικής τους κατάρτισης και της 
πολύχρονης εµπειρίας τους στο εν λόγω αντικείµενο, πλην όµως  φρονούµε ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται ως   « πταισµατοδίκες-προανακριτές» και όχι ως « ανακριτικοί 
υπάλληλοι», ώστε  να οριοθετηθεί µε σαφήνεια     η διάκρισή τους από τους λοιπούς  
ανακριτικούς υπαλλήλους.    

Με το άρθρο 31 ν.σχ.ΠΚ (νοµική πλάνη),προστίθεται για τη στοιχειοθέτησή της η 
αξίωση «καταβολής κάθε δυνατής για αυτόν και οφειλόµενης από τις περιστάσεις 
επιµέλειας (συγγνωστή νοµική πλάνη)», προκειµένου να καταγνωστεί συγγνωστή 
ηθική πλάνη στο πρόσωπο του δράστη ως λόγος άρσης του καταλογισµού.Πρόκειται 
για µια αόριστη διάταξη, η οποία ουσιαστικά δυσχεραίνει την προβολή του 
ισχυρισµού. 

Με το ν.σχ.ΠΚ προτείνεται η ολοσχερής κατάργηση της απρόσφορης απόπειρας,ήτοι 
του άρθρου 43 ΠΚ. Η κατάργηση του άρθρου 43 ΠΚ,είναι εσφαλµένη διότι οι 
ποινικοί κανόνες δεν προστατεύουν µόνο αυτά καθ’ εαυτά τα έννοµα αγαθά, αλλά η 
έκταση της προστασίας που παρέχεται από αυτούς περιλαµβάνει και έναν «ζωτικό 
χώρο» που τα περιβάλλει ,ο οποίος είναι µια ζώνη ασφάλειας, µέσα στην οποία το 
έννοµο αγαθό διατελεί σε µια ειρηνευµένη κατάσταση και έτσι µπορεί να διαφυλάσσει 
την ύπαρξη και την κίνησή του µέσα στον κοινωνικό χώρο. Η απόπειρα προσβάλει 
αυτήν ακριβώς την ειρηνική κατάσταση του εννόµου αγαθού, καθώς µε την εντύπωση 
που παρέχει η πράξη του δράστη της απόπειρας, «τιτρώσκεται» η ασφάλεια ενός 
συγκεκριµένου εννόµου αγαθού και δηµιουργείται  εγκληµατική εντύπωση στο 
κοινωνικό σύνολο. 

Με το άρθρο 46 παρ. 2 ν.σχ.ΠΚ  µειώνεται  στο µισό η ποινή του 
προβοκάτορα ηθικού αυτουργού αντί ολόκληρης που προβλέπεται,ενώ µε το άρθρο 
47 νΠΚ υποβιβάζεται και η ποινική ευθύνη του άµεσου συνεργού, η οποία 
προβλέπεται κατ’ αρχήν µειωµένη (όπως του απλού συνεργού) και δυνητικά µπορεί 
να επιβληθεί στο ύψος της ποινής του αυτουργού.Και οι δύο τροποποιήσεις 
ανατρέπουν την µέχρι τώρα φιλοσοφία της αντιµετώπισης πολυπρόσωπων 
αδικηµάτων και γεννούν σοβαρά ερωτηµατικά. 

Με το ν.σχ.ΠΚ καταργείται ολικά ο θεσµός της δικαστικής απέλασης (άρθρο 74 
ΠΚ). Η δικαστική απέλαση υπήρξε τεράστιας σηµασίας διάταξη για την τήρηση της 
έννοµης τάξης εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η κατάργησή της εγείρει 
ερωτήµατα. 

Με το άρθρο 79 παρ. 7  του ν.σχ.ΠΚ προβλέπεται ότι  «η επιµέτρηση της ποινής 
πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη. Η απλή µνεία ότι έχουν 
εκτιµηθεί τα κριτήρια των προηγούµενων παραγράφων δεν συνιστά αιτιολογία». Η 
πρόβλεψη αυτή είναι προβληµατική ,καθόσον µπορεί να οδηγήσει σε αναίρεση 
πολλών αποφάσεων χωρίς σοβαρό λόγο.Πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 
απαιτείται ειδική αιτιολογία µόνο όταν τα στοιχεία που πρέπει να εκτιµηθούν είναι 
διαφορετικά από εκείνα που µνηµονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης για την 
κήρυξη της ενοχής ή εισφέρονται το πρώτον µετά την κήρυξη της ενοχής. 

 Με το ν.σχ.ΠΚ εξαλείφεται  το άρθρο 81Α ΠΚ που είχε εισαχθεί µε τον νόµο 
4285/2014 και αφορούσε στα εγκλήµατα µίσους, δηλαδή το ρατσιστικό έγκληµα.Η 
εξάλειψή του είναι εσφαλµένη. Σύµφωνα µε το ισχύον άρθρο 81Α ΠΚ, το 
ρατσιστικό κίνητρο (δηλαδή αν αποδειχθεί ότι το έγκληµα έγινε βάσει  των 
χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής γενεαλογικών 
καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή 
χαρακτηριστικών φύλου) επιβαρύνει τις ποινές.   Η µόνη φάση όπου προβλέπεται ο 
συνυπολογισµός της ρατσιστικής φύσης του εγκλήµατος είναι  στην επιµέτρηση 
ποινής, δηλαδή στο άρθρο 79 παρ. 5 του νέου σχ.ΠΚ, το οποίο αφορά στο τέλος της 
δίκης, όπου το ρατσιστικό κίνητρο είναι απλά επιβαρυντικό για την ποινή.  Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει ότι τα θύµατα ρατσιστικών εγκληµάτων, οι ανακριτικές και 
εισαγγελικές αρχές, δεν θα µπορούν να διεκδικήσουν την ειδική διερεύνηση 
ρατσιστικού κινήτρου πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης. 

Στο άρθρο 82 του ν.σχ.ΠΚ θα πρέπει να προβλεφθεί και συνυπολογισµός του 
χρόνου κράτησης στα πλαίσια εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης και 
στα πλαίσια διαδικασίας έκδοσης,όπως έχει νοµολογηθεί. 

Με το  άρθρο 84 παρ. 3 του ν.σχ.ΠΚ προβλέπεται ως ελαφρυντική περίπτωση και 
η µη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του κατηγορουµένου.Η αναγνώριση ελαφρυντικών για στοιχεία που δεν έχουν 
σχέση µε την προσωπικότητα του κατηγορουµένου, αλλά είναι της αποκλειστικής 
ευθύνης της Πολιτείας(υπέρβαση εύλογων χρονικών ορίων δίκης),είναι εσφαλµένη. 

Με το ν.σχ.ΠΚ αδικαιολόγητα προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 88 του 
ΠΚ(υποτροπή). 

Με το άρθρο 94 ν.σχ.Π.Κ. (συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της 
ελευθερίας ποινών),η ποινή για τις πολλαπλές ανθρωποκτονίες εξ αµελείας 
µειώνεται από τα 10 χρόνια στα 5 χρόνια.Ειδικότερα στην παρ.2 ορίζεται ότι αν τα 
εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει 
ελεύθερα τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο 
όριο του είδους της ποινής.Απαλείφεται δηλαδή το εδ.β της παρ.2,όπως είχε 
προστεθεί µε το άρθρο 23 του Ν.3346/2005.Η απάλειψη αυτή είναι 
εσφαλµένη,διότι δεν εξέλιπαν οι λόγοι για την πρόσθεση του εδ.β στην παρ.2. 

Στο άρθρο 105Β του ν.σχ.ΠΚ,σε περίπτωση που ψηφιστούν οι διατάξεις περί 
µείωσης των ποινών, πρέπει το ελάχιστο όριο της εκτιθείσας ποινής για την υφ’ 
όρον απόλυση (περ. α’ και β’) να αυξηθεί. 

Με το άρθρο 106 παρ.3 του ν.σχ.ΠΚ εισάγεται  ως θεσµοθετηµένη πια, στον 
πυρήνα της νοµοθεσίας,η ανάθεση της  επιτήρησης των αποφυλακιζόµενων και 
σε ιδιωτικές εταιρίες. Εγείρονται ερωτήµατα. 

Σ τ ο ά ρ θ ρ ο 1 8 7 ν . σ χ .ΠΚ  , π ρ ο β λ έ π ε τ α ι  ο υ π ο β ι β α σ µ ό ς τ η ς 
διεύθυνσης  εγκληµατικής  οργάνωσης σε επιβαρυντική περίσταση της ένταξης σε 
αυτήν.  Το γεγονός ότι η διευθυντική δράση αποτελεί, σύµφωνα µε το Σχέδιο, 
επιβαρυντική περίσταση, στα ίδια, όµως, πλαίσια ποινής, δεν ανταποκρίνεται στην 
διαφορά απαξίας της συµπεριφοράς και είναι εσφαλµένη, έρχεται δε σε αντίθεση 
µε τα ΠΚ 170,174 και 189,στα οποία διατηρείται η έννοια του υποκινητή,µάλιστα 
στην περίπτωση του 189 αξιώνεται ουσιαστικά από τις δικαστικές και ανακριτικές 
αρχές να αναζητήσουν εκείνους που έχουν  καθοδηγητικό ρόλο για να τους 
επιβάλουν µεγαλύτερες ποινές.Επίσης στον ισχύοντα ΠΚ παρ. 1: […] µε τρόπο ή σε 
έκταση ή υπό συνθήκες που είναι δυνατό να βλάψουν σοβαρά µια χώρα ή έναν 
διεθνή οργανισµό και µε σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό ή  να 
εξαναγκάσει παρανόµως δηµόσια αρχή ή διεθνή οργανισµό να εκτελέσει 
οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει 
τις θεµελιώδεις συνταγµατικές, πολιτικές, οικονοµικές δοµές µιας χώρας ή ενός 
διεθνούς οργανισµού […].Ενώ στον ν.σχ. ΠΚ παρ. 1: […] υπό συνθήκες ή µε τέτοιο 
τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα ή για 
διεθνή οργανισµό και µε σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά τις νόµιµες αρχές τους ή ένα 
πληθυσµό ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις πολιτικές ή οικονοµικές δοµές της 
χώρας, άλλης χώρας ή διεθνούς οργανισµού […].Η διατύπωση «εκφοβισµού των 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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νόµιµων αρχών»,είναι, κατά την άποψή µας, ασαφής. 

Με το άρθρο 187Α παρ. 6 του ν.σχ.ΠΚ: Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο 
ή  µέσω του διαδικτύου  απειλεί µε τέλεση τροµοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή 
διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη τιµωρείται µε 
φυλάκιση έως τρία έτη. Η παράγραφος 6 του 187Α στον   ν.σχ.ΠΚ,είναι 
προβληµατική,καθόσον περιλαµβάνει µια γενικόλογη διάταξη που ποινικοποιεί το 
φρόνηµα  και τον δηµόσιο λόγο,κυρίως µέσω του του  διαδικτύου.Μάλιστα το 2017 
είχε γίνει απόπειρα να εισαχθεί  τροποποίηση του 187Α µε παρόµοια διατύπωση, ως 
τροπολογία σε άσχετο µε το αντικείµενο νοµοσχέδιο και αποσύρθηκε λόγω των 
έντονων αντιδράσεων. 

Με τo άρθρο 187Β του ν.σχ.ΠΚ, έχουµε εισαγωγή νέων αδικηµάτων, όπως αυτά της 
«στρατολόγησης µελών και της δηµόσιας ή µέσω διαδικτύου απειλής τέλεσης 
τροµοκρατικών πράξεων ή διέγερσης διάπραξης αυτών», την  αυστηροποίηση της 
ποινής - παρά τη γενική φιλοσοφία του νέου Κώδικα για µείωση των ποινών - για το 
αδίκηµα της διατάραξης της κοινής ειρήνης, από 2 σε 3 έτη φυλάκισης και 
την  εισαγωγή νέου σχετικού αδικήµατος  για όποιον «εµποδίζει αυθαίρετα ή 
διαταράσσει σοβαρά µια νόµιµη συλλογική εκδήλωση µε σκοπό τη µαταίωσή της». 
Από την άλλη προβληµατίζει για ποιο λόγο η συγκρότηση συµµορίας µε σκοπό την 
τέλεση εκρήξεων χωρίς κίνδυνο ανθρώπου (π.χ. για τοποθέτηση βοµβών σε κτήρια) 
δεν συνιστά εγκληµατική οργάνωση.Εγείρονται ερωτήµατα. 

Στο άρθρο 189 ν.σχ.ΠΚ προστίθεται  παράγραφος 4 «όποιος, χωρίς να διαταράσσει 
την κοινή ειρήνη, εµποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά µια νόµιµη συλλογική 
εκδήλωση µε σκοπό τη µαταίωσή της, τιµωρείται µε φυλάκιση  έως δύο έτη ή 
χρηµατική ποινή»,στην οποία ουσιαστικά ποινικοποιείται η συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας και η διοργάνωση αντισυγκεντρώσεων. Εγείρονται ερωτήµατα. 

Με το ν.σχ.ΠΚ τροποποιείται το άρθρο 191 ΠΚ (διασπορά ψευδών ειδήσεων) και 
όποιος διασπείρει ψευδείς ειδήσεις που µπορεί να ταράξουν τη δηµόσια πίστη δεν 
τιµωρείται. Έτσι υπάρχει κίνδυνος να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις λ.χ. για τα 
πολιτειακά όργανα, τους αρχηγούς των κοµµάτων, το κοινοβούλιο, τη δικαιοσύνη, 
την αστυνοµία, το εθνικό σύστηµα υγείας  χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη τιµωρίας.Η 
απουσία διάταξης για την τιµωρία της ενσυνείδητης παραπληροφόρησης µπορεί να 
συµβάλει στην ανεξέλεγκτη επέλαση όσων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό 
παράγουν ψευδείς ειδήσεις. Όταν µάλιστα η συγκροτηµένη από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Οµάδα Ειδικών Υψηλού Επιπέδου στην από Μαρτίου 2018 αναφορά της 
για τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση, δίνει έµφαση στην προστασία των 
δηµοκρατικών θεσµών και την αποφυγή της δηµόσιας βλάβης (public harm), 
οποιαδήποτε αντίθετη κατεύθυνση του Έλληνα νοµοθέτη µπορεί να αποβεί αφενός 
ευρωπαϊκά ανακόλουθη, αφετέρου εθνικά   υπονοµευτική των δηµόσιων 
λειτουργιών. Εγείρονται ερωτήµατα. 

Με το άρθρο 263 Α ν.σχ.ΠΚ ως Δηµόσιο νοείται πλέον ο στενός δηµόσιος τοµέας, οι 
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Περιφέρειες. Αυτό σηµαίνει ότι βγαίνουν 
εκτός των επιβαρυντικών διατάξεων που προέβλεπαν ποινές έως και ισόβιας 
κάθειρξης  οι Τράπεζες και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ανεξάρτητα αν 
λαµβάνουν επιχορήγηση από το Κράτος). Επαναφέρεται «από την πίσω πόρτα» η 
κατάργηση του εδαφίου Δ του άρθρου 263 Α ΠΚ , το οποίο προβλέπει επιβαρυντικές 
ποινές και για τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που χρηµατοδοτούνται µε 
δηµόσιο χρήµα   όταν οι πράξεις τους στρέφονται κατά του Δηµοσίου.Όταν  
επιχειρήθηκε να καταργηθεί µε το Νόµο 4254/2014 είχε προκληθεί πλήθος 
αντιδράσεων, µε αποτέλεσµα να επανέλθει το επίµαχο εδάφιο   µε άλλο νόµο λίγες 
ηµέρες αργότερα. Πρέπει να συµπεριληφθούν και τα ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται 
από το Κράτος. 

Με το άρθρο 265 ν.σχ.ΠΚ(εµπρησµός),τόσο ο εµπρησµός όσο και ο εµπρησµός σε 
δάση µε το ν.σχ.ΠΚ τιµωρούνται ηπιότερα σε σχέση µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις, ενώ 
αλλάζει και η νοµική φύση των βασικών πράξεων επί το αυστηρότερο, δηλαδή για τη 
στοιχειοθέτησή τους τίθενται αυστηρότερα κριτήρια και προϋποθέσεις.Η 
τροποποίηση αυτή είναι εσφαλµένη,λόγω του συχνού φαινοµένου του εµπρησµού 
δασών και της καταπάτησης δασικών εκτάσεων. 

Με το άρθρο 272 ν.σχ.ΠΚ(εκρηκτικά),προβλέπεται η µετατροπή της κατασκευής 
και κατοχής εκρηκτικών (και µολότοφ) από κακούργηµα µε ποινή έως 20 χρόνια σε 
πληµµέληµα µε ποινή τουλάχιστον 3 χρόνια.Η πρόβλεψη αυτή είναι 
εσφαλµένη,λόγω της σοβαρής απαξίας του ανωτέρω εγκλήµατος. 

Με το ν.σχ.ΠΚ τροποποιείται το άρθρο 336 ΠΚ(βιασµός) και αφαιρείται από την 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος η απειλή σπουδαίου η άµεσου κινδύνου και 
αντικαθίσταται από την  απειλή σοβαρού ή άµεσου κινδύνου ζωής ή σωµατικής 
ακεραιότητας.  Η τροποποίηση αυτή είναι εσφαλµένη,καθόσον καθιστά µη 
αξιόποινη τη συµπεριφορά κάποιου, που π.χ. απειλεί µια γυναίκα µε δηµοσίευση 
ιδιωτικών φωτογραφικών στιγµιοτύπων, εάν δεν ενδώσει στην ανοχή γενετήσιας 
πράξεως µαζί της, πράγµα το οποίο δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Οι αλλαγές 
φαίνεται να βαίνουν προς το αναχρονιστικότερο και έρχονται σε αντίθεση µε το 
άρθρο 13(δ) του ΠΚ,όπου σωµατική βία συνιστά και η περιαγωγή κάποιου σε 
κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση µε υπνωτικά ή ναρκωτικά ή 
άλλα ανάλογα µέσα. Ένα εξίσου τρωτό σηµείο της διατάξεως περί βιασµού είναι και 
η έλλειψη του όρου «συναίνεση». Η έλλειψη της συναίνεσης συνιστά στοιχείο της 
αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος.Ο βιασµός δεν πραγµατώνεται µόνον µε 
«σωµατική βία, απειλή σοβαρού και άµεσου κινδύνου ζωής ή σωµατικής 
ακεραιότητας», όπως επαναλαµβάνεται τόσο στην παλαιά όσο και την νέα διάταξη 
του άρθρου 336 Π.Κ., αλλά, σε κάθε περίπτωση, όταν ελλείπει η συναίνεση του 
θύµατος. Αυτό άλλωστε προβλέπει και το άρθρο 36 της Σύµβασης της Κων/πολης, 
την οποία έχει κυρώσει το ελληνικό κράτος.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 6 Στο άρθρο 366 του ΠΚ πρέπει να περιληφθεί διάταξη αντίστοιχη µε αυτήν που 
σήµερα προβλέπεται στο άρθρο 366 παρ. 2 ΠΚ, µετά την τροποποίησή του µε το ν. 
4596/2019 για ανταπόδειξη. 

Με το ν.σχ.ΠΚ,τροποποιείται το άρθρο  370Α ΠΚ (παραβίαση του απορρήτου της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνοµιλίας) και χαλαρώνουν οι 
ποινές του ως άνω εγκλήµατος.Η τροποποίηση αυτή είναι εσφαλµένη σε µία 
περίοδο ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και έντονης επιρροής των µέσων 
κοινωνικών δικτύωσης, ιδίως µεταξύ των εφήβων, και µε αυξανόµενα τα κρούσµατα 
απειλών και εκβιασµών διακίνησης προσωπικών δεδοµένων. 

Με το ν.σχ.ΠΚ εσφαλµένα προβλέπεται  η µετατροπή της κλοπής και της 
υπεξαίρεσης (στη βασική τους µορφή, άρθρα 372 και 375 παρ.1 νέου ΠΚ) ως κατ΄ 
έγκληση διωκόµενων εγκληµάτων (νέο άρθρο 381 παρ.1 ΠΚ). Eπίσης, εσφαλµένη 
είναι η µετατροπή (στο νέο ΠΚ) ως κατ΄ έγκληση διωκόµενων εγκληµάτων   της 
απιστίας (σε όλες τις µορφές και τις κακουργηµατικές, άρθρα 390§1,2 ΠΚ), της 
απάτης (στα άρθρα 386 §1 και 386 Α ΠΚ και στην κακουργηµατική µορφή της 
κατά ιδιώτη, αυτεπαγγέλτως πλέον µόνο η κακουργηµατική µορφή της απάτης εις 
βάρος του Δηµοσίου στο άρθρο 386 παρ.2 ΠΚ) και της κλεπταποδοχής (άρθρο 
394 ΠΚ),   µε το νέο άρθρο 405 §1 ΠΚ. Επίσης εσφαλµένα µε το άρθρο 314 
καταργείται η αυτεπάγγελτη δίωξη στα τροχαία.  

Η κατάργηση µε το ν.σχ.ΠΚ της κατ’ επάγγελµα τέλεσης της κλοπής(374), 
πλαστογραφίας(216), απάτης(386), τοκογλυφίας(404), δωροληψίας υπαλλήλου 
(235) και δωροδοκίας(236) και η µετατροπή τους σε πληµµελήµατα,είναι 
εσφαλµένη,διότι  ανεξάρτητα από το ότι στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η 
έκτιση των ποινών,θα οδηγήσει σε αθρόα παραγραφή εκκρεµών κακουργηµάτων 
και θα  αυξήσει κατά πολύ την αρµοδιότητα του Πληµµελειοδικείου σε ένα 
αντικείµενο που ανήκε παραδοσιακά στην ύλη του Εφετείου.Να σηµειωθεί ότι ναι 
µεν στην πλειονότητα των περιπτώσεων το   αδίκηµα της   δωροδοκίας συνοδεύεται 
και από αυτό του ξεπλύµατος και άρα η τιµωρία είναι δεδοµένη,πλην όµως και η 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα αντιµετωπίζεται πλέον 
επιεικέστερα. 

Με το ν.σχ.ΠΚ καταργείται αδικαιολόγητα η κατάχρηση πληρεξουσιότητας(άρθρο 
151 ισχύοντος ΠΚ),η φθορά ψηφιακών δεδοµένων (άρθρο 381Α ισχύοντος ΠΚ),η 
χρεοκοπία (άρθρο 398 ισχύοντος Π.Κ.),η παρακώλυση της άσκησης δικαιώµατος 
(άρθρο 399 ισχύοντος Π.Κ.),η παράνοµη αλιεία σε χωρικά ύδατα από 
αλλοδαπό(άρθρο 401 ισχύοντος Π.Κ.)  

Η τροποποίηση των προβλεπόµενων ποινών σε ειδικούς ποινικούς νόµους (ν.σχ.ΠΚ 
463), π.χ. όπου απειλείται κάθειρξη έως δέκα ετών, αυτή µετατρέπεται σε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, δίχως να λαµβάνονται υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά , η βαρύτητα κλπ . κάθε εγκλήµατος ,είναι 
αδικαιολόγητη,   απαιτείται δε ειδική αντιµετώπιση για καθένα εξ 
αυτών(υποκλοπές,χειραγώγηση µετόχων,φοροδιαφυγή,πλαστά/εικονικά 
τιµολόγια,τυχερά παίγνια,ρύπανση περιβάλλοντος,αρχαιότητες). 

Τέλος, η κατάργηση του Ν.1608/50 για τους καταχραστές του Δηµοσίου 
αξιολογείται θετικά, δεδοµένου ότι ο ανωτέρω νόµος επέβαλε υπερβολικά αυστηρές 
ποινές και προκαλούσε συχνά αδικίες. Επίσης ορθά ενσωµατώθηκε σε διάφορα 
περιουσιακά εγκλήµατα (διακεκριµένη κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη και απιστία) 
πρόσθετη παράγραφος σύµφωνα µε την οποία αν το έγκληµα στρέφεται κατά του 
νοµικού προσώπου του Ελληνικού Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειµένου 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 
δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες.Θα πρέπει,όµως,να 
συνδυασθεί µε την τροποποίηση του άρθρο 105Β του ν.σχ.ΠΚ,ώστε το ελάχιστο 
όριο της εκτιθείσας ποινής για την υφ’ όρον απόλυση (περ. α’ και β’) να αυξηθεί. 
Επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν και τα ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από το 
Κράτος(άρθρο 263Α του ν.σχ.ΠΚ). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

Αναφορικά µε το νέο σχέδιο του  Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας επισηµαίνονται τα 
εξής: 

Υπό τις υφιστάµενες συνθήκες,  καθίσταται αδύνατη η    αποτελεσµατική 
εφαρµογή  των νέων, θετικών, θεσµών  εξωδικαστικής διευθέτησης των ποινικών 
διαφορών, αλλά και η προσήκουσα εποπτεία εκτέλεσης της νεοσύστατης (ως κύριας 
ποινής) παροχής  κοινωφελούς εργασίας,    χωρίς την παράλληλη ενίσχυση των 
υλικών υποδοµών, αλλά και του ανθρωπίνου δυναµικού της Εισαγγελίας. Επιπλέον 
είναι αµφίβολο εάν οι καταχραστές, φοροφυγάδες, λαθρέµποροι, κλπ., µέσα από 
την πίεση των διαδικασιών συνδιαλλαγής διαπραγµάτευσης, αποχής, κλπ θα βρουν 
χρήµατα και θα πληρώσουν ώστε να αποφύγουν την φυλάκιση,ενόψει της 
οικονοµικής κρίσης.Επίσης, η υποβάθµιση των µονοµελών συνθέσεων 
αναγνωρίζεται ως αρνητικό µέγεθος. Και στην προηγούµενη νοµοπαρασκευαστική 
Επιτροπή του ΚΠΔ υπήρχαν επιφυλάξεις γενικότερα για τον τρόπο λειτουργίας των 
µονοµελών συνθέσεων, όχι µόνο επί κακουργηµάτων, αλλά και επί σοβαρών 
πληµµεληµάτων. Είχε παρατηρηθεί ότι η ανωτέρω τολµηρή και παρακινδυνευµένη 
ρύθµιση, θα φαινόταν, µε την πάροδο του χρόνου, αν εξυπηρετεί πραγµατικά την 
ορθή απονοµή της δικαιοσύνης.Σήµερα φαίνεται ότι τελικά ο θεσµός του 
Μονοµελούς Εφετείου πέτυχε και ως εκ τούτου, εσφαλµένως υποβαθµίζεται µε το 
προτεινόµενο σχέδιο του νέου ΚΠΔ. 

Ειδικότερες παρατηρήσεις: 

Άρθρο 15 ν.σχ.ΚΠΔ: Η απαλοιφή της φράσης «ο τρόπος γενικά που διευθύνεται η 
διαδικασία ή υποβάλλονται ερωτήσεις στους µάρτυρες και τους κατηγορουµένους 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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δεν µπορεί µόνος του να θεµελιώσει αυτό το λόγο για εξαίρεση» (άρθρο 15 παρ. 2 
του ισχύοντος) είναι εσφαλµένη. Υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης της διάταξης για 
λόγους στρεψοδικίας. 

Άρθρο 31 ΚΠΔ:Διατηρείται η αρµοδιότητα των πταισµατοδικών ως γενικών 
ανακριτικών υπαλλήλων, αλλά οι πταισµατοδίκες πρέπει να προσδιορίζονται ως  « 
πταισµατοδίκες-προανακριτές» και όχι ως « ανακριτικοί υπάλληλοι», ώστε   να 
οριοθετηθεί µε σαφήνεια     η διάκρισή τους από τους λοιπούς   ανακριτικούς 
υπαλλήλους.    

Άρθρο 51 ν.σχ.ΚΠΔ: Καταργείται εσφαλµένα το παράβολο για υποβολή 
έγκλησης,που αποτρέπει σε µεγάλο βαθµό την υποβολή προφανώς αβάσιµων 
εγκλήσεων.Πρέπει να υπάρξει   δυνατότητα απαλλαγής στους άπορους. 
Πρέπει,επίσης να διευκρινισθεί  ότι επί µηνύσεως (αυτεπαγγέλτως διωκόµενου 
εγκλήµατος) δεν απαιτείται παράβολο. 

Άρθρο 70 ν.σχ.ΚΠΔ: Καταργείται εσφαλµένα η εκ µέρους του Εισαγγελέα 
υποχρέωση άσκησης πολιτικής αγωγής για ψυχασθενείς και αδύναµους,διότι 
εκλείπει µία µορφή έννοµης προστασίας αναξιοπαθούντων. 

Άρθρα 109 – 126 ν.σχ.ΚΠΔ Αρµοδιότητες:.Συρρικνώνονται οι αρµοδιότητες των 
Μονοµελών Εφετείων Κακουργηµάτων, αφού περιορίζονται στα κακουργήµατα για 
τα οποία έχει συνταχθεί πρακτικό συνδιαλλαγής ή διαπραγµάτευσης, δηλαδή σε 
τελειωµένες αποφάσεις. Επαναµεταβιβάζεται στα Τριµελή η λοιπή ύλη που είχε 
υπαχθεί στα Μονοµελή από την θέσπισή τους. Προβληµατικές (και αντιφατικές 
σε σχέση  µε την πρόταση για  Εισηγητή Δικαστή) διατάξεις. Πρέπει να 
παραµείνει η υλική αρµοδιότητα του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων όπως 
ε ί να ι σήµερα , αν όχ ι να δ ι ευρυνθε ί (λαµβανοµένης υπόψη της 
πληµµεληµατοποίησης πολλών κακουργηµάτων της αρµοδιότητάς του).Η νέα 
διάταξη,όχι µόνο δεν θα προσφέρει τίποτε, αλλά αντίθετα θα δηµιουργήσει 
υπερβολικά µεγάλο φόρτο στα Τριµελή Εφετεία Κακουργηµάτων, µε δυσµενέστατα 
αποτελέσµατα σε σχέση µε την ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα της απονοµής της 
ποινικής δικαιοσύνης.Ο θεσµός του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων είναι 
απολύτως επιτυχής.Επίσης η µεταφορά ήσσονος σηµασίας πληµµεληµάτων από τα 
Μονοµελή στα Τριµελή Πληµµελειοδικεία,αντικειµενικά θα επιβαρύνει δυσανάλογα 
τα Τριµελή Εφετεία Πληµµεληµάτων και τα Εφετεία θα επιβαρυνθούν υπερβολικά 
δικάζοντας κατ’έφεση χιλιάδες νέες υποθέσεις,την ώρα που είχε επιτευχθεί η 
σηµαντική µείωση των πληµµεληµάτων που κατ’έφεση δικάζονται από τα 
Εφετεία,ώστε το δικαστικό δυναµικό των Εφετείων να δικάζει τα βαρύτερα 
κακουργήµατα. Πρέπει να παραµείνει η υλική αρµοδιότητα του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου ως έχει. 

Άρθρο 164 παρ.2 ν.σχ.ΚΠΔ: Θεσπίζεται αδικαιολόγητα η απειλή ποινικής 
κύρωσης για όποιον αρνείται να υπογράψει την παραλαβή επιδιδοµένου εγγράφου. 

Άρθρο 200Α  ΚΠΔ (Ανάλυση DNA) :Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η διάταξη 
και να καθιερωθούν οι απαιτούµενες δικαστικές και υπερασπιστικές εγγυήσεις και 
να απαγορευθεί η λήψη D.N.A. στις διωκτικές αρχές ακόµα και στα αυτόφωρα 
αδικήµατα, λαµβανοµένης υπόψη της υπ’ αριθµ. 418/2018 γνωµοδότησης του 
Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.Επίσης είναι ανάγκη να διατυπωθεί αποδεικτική 
οριοθέτηση της ταυτοποίησης D.N.A., αφού η ανίχνευσή του στο πειστήριο 
αντικείµενο δεν αποδεικνύει τίποτε άλλο, παρά τη σχέση του µε το φορέα του 
D.N.A., αλλά όχι το χρόνο και τις συνθήκες/ περιστάσεις εναπόθεσής του 
(δευτερογενής µεταφορά µέσω προσώπου ή άλλου πράγµατος) ώστε να 
απαγορευθεί µε ρητή διάταξη η ενοχοποίηση και καταδίκη κατηγορουµένου, µε 
µόνο αποδεικτικό στοιχείο την ταυτοποίηση D.N.A. του σε πειστήριο 
αντικείµενο.Διότι µόνη  η ταυτοποίηση του γενετικού υλικού κατηγορουµένου σε 
πειστήριο αντικείµενο ή πρόσωπο,δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του. 

Άρθρο 261 ν.σχ.ΚΠΔ(Δέσµευση περιουσιακών στοιχείων). Η διάταξη επιτρέπει 
ρητά την δυνατότητα κατάσχεσης ή δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων ακόµα και 
προσώπου που δεν είναι κατηγορούµενος («τρίτου»). Είναι αµφιλεγόµενη διάταξη 
που δεν αιτιολογείται επαρκώς και επεκτείνεται σε βάρος προσώπων που δεν είναι 
σε θέση να υπερασπισθούν τον εαυτό τους.Προβλέπεται µάλιστα η δυνατότητα στην 
παρ.1 να επιβάλλεται η δέσµευση χωρίς καν την προηγούµενη κλήση του 
κατηγορουµένου ή του τρίτου.Πρόκειται για διάταξη, η οποία δηµιουργεί 
τετελεσµένα χωρίς το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης εκείνων των οποίων 
αφορά και παντελώς απαράδεκτη όταν γίνεται εναντίον τρίτου, έστω και µε τις 
προϋποθέσεις των ενδείξεων καταδολιευτικής αποδοχής περιουσιακού στοιχείου, 
χωρίς αυτός να έχει κληθεί ούτε καν σε παροχή εγγράφων εξηγήσεων.Αντιφάσκει 
και στην πανηγυρική διατύπωση του τεκµηρίου αθωότητας. 

Άρθρο 262 του ν.σχ.ΚΠΔ(προσφυγή κατά της δέσµευσης).Προβλέπεται διαδικασία 
προσφυγής εντός 20 ηµερών εκ µέρους του καθ’ ου στο αρµόδιο Συµβούλιο 
Πληµµελειοδικών ή Εφετών, ενώ προβλέπεται επίσης ότι η δέσµευση αυτή αίρεται 
αυτοδικαίως αν δεν εκδοθεί οριστική απόφαση από Ποινικό Δικαστήριο σε α΄ 
βαθµό εντός 5 ετών από την έκδοση της σχετικής διάταξης.Μπορεί δηλαδή η 
περιουσία του «τρίτου» να παραµείνει δεσµευµένη για πέντε χρόνια 
τουλάχιστον,ενώ δεν προβλέπεται αποζηµίωση σε περίπτωση έλλειψης υπαιτιότητας 
του καθ ού η δέσµευση (κατηγορούµενου η τρίτου).Προβληµατική διάταξη. 

Άρθρο 274 ΚΠΔ (Έρευνα των µέσων της υπεράσπισης).Παραµένει διατυπωµένο 
όπως ήταν πριν και πρέπει να συµπληρωθεί ,ώστε να περιλαµβάνει τη 
γνωστοποίηση του δικαιώµατος σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης, τη γνωστοποίηση 
των υπολοίπων δικαιωµάτων του κατηγορουµένου και το βάρος απόδειξης της 
κατηγορούσας αρχής. 

Άρθρα 301 – 304 ν.σχ.ΚΠΔ : Ποινική συνδιαλλαγή και Ποινική διαπραγµάτευση 
Καθιερώνονται οι θεσµοί της ποινικής συνδιαλλαγής και της ποινικής 
διαπραγµάτευσης. Ο περιορισµός της δυνατότητας διαπραγµάτευσης σε ένα µόνο 
από τα συρρέοντα εγκλήµατα θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την υπαγωγή στο 
νέο θεσµό. Επίσης απαιτείται η παράλληλη ενίσχυση των υλικών υποδοµών αλλά και 
του ανθρωπίνου δυναµικού της Εισαγγελίας. 

Άρθρο 333  ν.σχ.ΚΠΔ:Προτείνεται εσφαλµένα ο θεσµός του συνέδρου Εισηγητή 
στα Πολυµελή Δικαστήρια που αφορούν εκδίκαση κακουργηµάτων.Δεν µπορεί να 
λειτουργήσει πρακτικά, ιδίως στα δικαστήρια όπου δεν υπάρχουν ειδικά ποινικά 
τµήµατα(και για συνέδρους) και θα έχει ως αποτέλεσµα την επιβράδυνση της 
ποινικής δίκης.Επιπλέον θα προσθέσει ακόµη µεγαλύτερο φόρτο εργασίας στους 
επιβαρυµένους και µε πολιτικές υποθέσεις συνέδρους δικαστές.Επίσης,θα υπάρχει 
κίνδυνος ανισοµερούς κατανοµής του αριθµού των υποθέσεων στους συνέδρους-
εισηγητές,λόγω των αναβολών και της διάρκειας ορισµένων υποθέσεων. Εξάλλου,σε 
περ ίπ τωση αναπλήρωσης µ έ λου ς τη ς σύνθεση ς λόγω ε κ τάκ του 
κωλύµατος,ασθένειας,ανωτέρας βίας κλπ.,δεν θα υπάρχει εισηγητής του 
αναπληρούµενου στη συγκεκριµένη υπόθεση. Επιπλέον υποβαθµίζεται η θέση του 
προεδρεύοντος δικαστή.Τέλος,µε το ισχύον καθεστώς, κάθε σύνεδρος έχει το 
δικαίωµα να υποβάλει ερωτήσεις για όλες τις υποθέσεις και να συµµετέχει στη 
διαδικασία. 

Άρθρο 351 παρ. 2 ν.σχ.ΚΠΔ:Ορίζεται,( εσφαλµένα για τους παραπάνω λόγους) 
και στα Τριµελή Δικαστήρια Πληµµεληµάτων ότι ο διευθύνων τη συζήτηση µπορεί 
να αναθέσει την εξέταση µαρτύρων σε έναν από  τους  δικαστές  που  συγκροτούν  
το  δικαστήριο.    

Άρθρο 374 ΚΠΔ(Αριθµός, Σειρά και Κατανοµή των Υποθέσεων στο 
Πληµµελειοδικείο):Προβλέπεται, όπως και τώρα, ότι σε κάθε δικάσιµο 
προσδιορίζονται για εκδίκαση µέχρι 30 υποθέσεις αν πρόκειται για Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο και µέχρι 60 αν πρόκειται για Μονοµελές.Οι αριθµοί αυτοί είναι 
εξωπραγµατικοί, µε δεδοµένη την εκρηκτική αύξηση της καθ’ ύλην αρµοδιότητας 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, αλλά και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που 
υπάγονται στο Τριµελές και πρέπει να µειωθούν στο ήµισυ.  

Άρθρα 409-416 ν.σχ.ΚΠΔ(Ποινική Διαταγή): Πρόκειται για µια προβληµατική 
ρύθµιση, η οποία παρέχει ανατροπή του τεκµηρίου αθωότητας, παραβίαση του 
δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης και ασφυκτικές προθεσµίες. 

Τέλος,στο άρθρο 340 παρ. 4 και στο άρθρο 432 ΚΠΔ θα πρέπει να περιληφθεί η 
αντίστοιχη µε το ισχύον σήµερα καθεστώς (άρθρο 340 παρ. 3) σχετικά µε το ότι η 
εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς την παρουσία ή την εκπροσώπηση του 
κατηγορουµένου προϋποθέτει και ενηµέρωσή του για τις συνέπειες της ερηµοδικίας 
του. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ , 
ΠΑΝ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΦΟΥΚΑ

Των 

Παναγιώτη Λυµπερόπουλου , Εφέτη 
, Α΄ Αντιπροέδρου της ΕΔΕ 

Δηµήτριου Φούκα, Προέδρου 
Πρωτοδικών, Αν. Γεν. Γραµ. της ΕΔΕ 

Εισαγωγική παρατήρηση  

Η  Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή είχε 
δύο επ ιλογές γ ια την πρόταση 
νοµοθέτησης στον Ποινικό Κώδικα. Η 
πρώτη ήταν να γίνουν τροποποιήσεις σε συγκεκριµένα άρθρα µε κύρια στόχευση το 
ειδικό µέρος του Ποινικού Κώδικα και µε επιλεκτικές παρεµβάσεις στο γενικό 
µέρος. Η δεύτερη να αλλάξει το ειδικό και το γενικό µέρος µε την δηµιουργία µιας 
νέας ποινικής πραγµατικότητας. Η διαµορφωµένη πρόταση αντιστοιχεί στην 
δεύτερη επιλογή. Δεν είναι γνωστό σε εµάς αν προηγήθηκε η εκπόνηση κάποιας 
µελέτης που να παρέχει επιχειρήµατα υπέρ της επιλογής αυτής. Κάτι τέτοιο το 
θεωρούµε απαραίτητο δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις των ρυθµίσεων είναι εξαιρετικά 
σηµαντικές και θα έπρεπε ο νοµοθέτης να έχει στην διάθεσή του την επιστηµονική 
εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας ή µη των υφιστάµενων διατάξεων προκειµένου 
να επιλέξει το είδος και το µέγεθος των τροποποιήσεων. Η εµπειρική διαχείριση της 
νοµοθεσίας δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο στις ηµέρες µας , όπου οι νέες 
τεχνολογίες και οι επιστηµονικές µέθοδοι έρευνας µπορούν να δώσουν σε σύντοµο 
χρόνο αποτελεσµατικότερα συµπεράσµατα. Συνεπώς, θεωρούµε ότι µε αυτές τις 
συνθήκες η επέµβαση του νοµοθέτη θα έπρεπε να στοχεύει στο ειδικό µέρος του 
Ποινικού Κώδικα και σε σηµεία που έχει προκληθεί εκτεταµένος προβληµατισµός 
στη νοµολογία και στην θεωρία. Η ταυτόχρονη επέµβαση στο γενικό µέρος του 
κώδικα και µάλιστα µε την έκταση που έχει λάβει καθορίζει ένα νέο δικαιοπολιτικό 
πλαίσιο σε ένα οµιχλώδες και µη χαρτογραφηµένο συστηµατικά περιβάλλον. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα που δικαιώνουν τον προβληµατισµό για τα κριτήρια 
της πρότασης νέας νοµοθέτησης είναι η µείωση του ανώτατου ορίου κάθειρξης από 
τα είκοσι στα δεκαπέντε έτη (γενικό µέρος)  και ο ορισµός πλαισίου ποινής για την 
ανθρωποκτονία µε δόλο από ισόβια κάθειρξη έως πρόσκαιρη  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών (ειδικό µέρος) . Αντίστοιχη επιφύλαξη 
διατυπώνουµε και για την επέµβαση στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όσον αφορά 
στην επιλογή της κατάργησης του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων. 

 Ακολουθούν σχόλια για ορισµένες από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις , δεδοµένου ότι ο 
χρόνος διαβούλευσης παρέµεινε ελάχιστος για να καταστεί εφικτή περαιτέρω 
ανάλυση κατ’ άρθρο και συνδυαστικά των ρυθµίσεων. 

    

     Ποινικός Κώδικας  

    Η υποβληθείσα πρόταση έχει στο σύνολο της ως κεντρική ιδέα την αποµείωση των 
επιβαλλόµενων ποινών και την µε τις λιγότερες επιπτώσεις έκτιση τους για τον 
καταδικασθέντα. Για το λόγο αυτό γίνονται παρεµβάσεις όχι µόνον στο ειδικό µέρος 
του Ποινικού Κώδικα αλλά και στο ειδικό. Η σκοπιµότητα αυτής της διπλής 
επέµβασης ελέγχεται ιδίως λόγω των πολλαπλών συνεπειών που προκαλεί 
σχετικοποιώντας την γενική και ειδική πρόληψη στην οποία αποβλέπει η ποινή. Ο 
αποχαρακτηρισµός κακουργηµάτων σε πληµµελήµατα και τα µικρότερα πλαίσια 
ποινής εµφανίζονται ως προσπάθεια οριζόντιου εξορθολογισµού και εφαρµογής της 
αρχής της αναλογικότητας στις ποινές  µε αντίβαρο την κατάργηση της µετατροπής 
της ποινής σε χρηµατική και της πραγµατικής έκτισης της ποινής ακόµα και 
πληµµεληµάτων . Πλην όµως αυτός ο µηχανισµός στην πράξη είναι αµφίβολο αν 
µπορεί να λειτουργήσει και κατά συνέπεια να αποδώσει, όπως θα επισηµανθεί 
ακολούθως. Σύµφωνα µε την ατοµική παρατήρηση είναι αναγκαίο σε κάποιες 
περιπτώσεις να υπάρξει εξορθολογισµός των ποινών για κάποια αδικήµατα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του ν.1608/1950 του οποίου αφ 
ενός µεν η αντικειµενική υπόσταση θα έπρεπε να διατηρηθεί κατά την ενσωµάτωση 
της στο σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα ως επιβαρυντική περίσταση στον κύκλο 
αδικηµάτων τα οποία προβλέπονται σήµερα µε απαραίτητη όµως προϋπόθεση την 
πρόβλεψη ποινής εντός του πλαισίου της πρόσκαιρης κάθειρξης αντι των ισοβίων 
(όπως πράγµατι έχει περιληφθεί στο εξεταζόµενο σχέδιο), την επιπλέον αναφορά και 
των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων µόνος ή κύριος µέτοχος είναι 
το Ελληνικό Δηµόσιο και την ηπιότερη τιµώρηση των αδικηµάτων που τελέστηκαν 
για την επίτευξη της σύναψης εργασιακής σχέσης ή λήψης σύνταξης. 

    Επιπλέον θα πρέπει να σηµειώσουµε το ζήτηµα που ανακύπτει µε την επιλογή του 
νοµοθέτη να επέµβει ταυτόχρονα στο γενικό και ειδικό µέρος . Η υποχρεωτική 
εφαρµογή του διαχρονικά επιεικέστερου ποινικού κανόνα για τα αδικήµατα που θα 
τελεσθούν µέχρι την ηµεροµηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κώδικας θα έχει ως 
συνέπεια την υποχρεωτική εφαρµογή της νεότερης διάταξης του ειδικού µέρους (µε 
το µικρότερο πλαίσιο ποινής) και την   αντίστοιχα επιεικέστερη διάταξη (νέα ή 
καταργηθησοµένη) του γενικότερου µέρους . Με το τρόπο αυτό η πρόθεση του 
νοµοθέτη να υπάρξει πραγµατική έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής µε την 
κατάργηση της µετατροπής της για τις ποινές φυλάκισης άνω των τριών ετών 
καταστρατηγείται αφού το δικαστήριο αν δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις να 
εφαρµόσει ευνοϊκότερη διάταξη πχ αυτή περί αναστολής,  θα υποχρεωθεί να 
εφαρµόσει την καταργηθείσα πλην όµως επιεικέστερη περί µετατροπής. Η συνέπεια 
αυτής της αναπόφευκτα υποχρεωτικής επιλογής της ευµενέστερης διάταξης θα 
δηµιουργήσει για όλα τα αδικήµατα που θα τελεσθούν µέχρι την ισχύ των νέων 
κωδικων (εννοείται και γι αυτά που βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση) µια 
ιδιότυπη ατιµωρησία αφού θα αποκλείει την εφαρµογή της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής σε κάθε περίπτωση. Προφανώς αυτή η εξέλιξη δεν συνάδει µε τον 
σκοπό του προτεινόµενου κανόνα δικαίου και δεν αποτελει δικαιοπολιτικό στοχο του 
νοµοθέτη καθόσον για µακρό χρονικό διάστηµα και µε µεγάλη ένταση θα 
µαταιώνεται ο στόχος της γενικής και ειδικής πρόληψης.  

Παρατηρήσεις στο Γενικό Μέρος του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα  

1) Νέο άρθρο 13 ε: Η κατάργηση της κατά συνήθεια τέλεσης αδικήµατος και του 
χαρακτηρισµού του δράστη ως ιδιαίτερα επικίνδυνου εµποδίζει αδικαιολόγητα την 
αυστηροποίηση της τιµωρίας αδικηµάτων για τα οποία απαιτείται ευρύτερη 
κλιµάκωση στο πλαίσιο της ποινής (πχ η κλιµάκωση της τιµώρησης κατά την 
ισχύουσα διάταξη του αδικήµατος της απάτης).   

2) Νέο Άρθρο 18: Η κατάργηση του πταίσµατος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση 
της   αποποινικοποίησης πράξεων που θα µπορούσαν να τιµωρηθούν µε διοικητικά 
πρόστιµα αρκεί να έχουν διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής για να ελέγχεται η 
βασιµότητα της παράβασης. Θα ήταν χρήσιµο σε κάθε περίπτωση για την αξιοποίηση 
της εµπειρίας των Ειρηνοδικών στην ποινική διαδικασία και η ορθολογική 
αντιµετώπιση του όγκου των ποινικών υποθέσεων να υιοθετηθεί η διάκριση των 
πληµµεληµάτων σε πρώτου βαθµού και δευτέρου βαθµού . Ως πληµµελήµατα πρώτου 
βαθµού θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν αυτά για τα οποία προβλέπεται ως ποινή 
κοινωφελής εργασία ή χρηµατική ποινή τα οποία θα δικάζονται στο ειρηνοδικείο. 
Όλα τα άλλα πληµµελήµατα δεύτερου βαθµού θα είναι αρµοδιότητας πρωτοδικείου. 

3) Νέο άρθρο 42  παρ.1 : Διατυπώνεται αυστηρότερα ο ορισµός της έννοιας της 
απόπειρας µε πιθανότητα να προκληθούν ερµηνευτικά προβλήµατα. Πχ στην 
ανθρωποκτονία µε δόλο η αντικειµενική υπόσταση περιγράφεται µε την λέξη 
“σκότωσε”. Σε αυτήν την περίπτωση η περιγραφή στη νέα διάταξη της απόπειρας µε 
τη φράση  “αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόµενη στο νόµο πράξη” µεταφέρει υλικές 
ενέργειες στο στάδιο των προπαρασκευαστικών µη τιµωρητών πράξεων. Η 
υφιστάµενη διατύπωση της απόπε ιρας περιλαµβάνε ι ευκρινώς το 
προπαρασκευαστικό στάδιο γιατί αναφέρεται σε “πράξη που περιέχει τουλάχιστον 
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αρχή εκτέλεσης”.  

4) Νέο άρθρο 42 παρ.3 : επεκτείνεται η εφαρµογή του άρθρου 29 ΠΚ και στα 
αδικήµατα εκ δόλου που τελέστηκαν σε απόπειρα ενώ προκλήθηκε το αποτέλεσµα 
του αδικήµατος για το οποίο τιµωρούνται βαρύτερα  . Η συνέπεια της ρύθµισης αν ο 
κατηγορούµενος τέλεσε α) απόπειρα ανθρωποκτονίας και β) ανθρωποκτονία και 
επικαλεστεί δόλο για την απόπειρα και αµέλεια για την τετελεσµένη ανθρωποκτονία 
να τιµωρηθεί και για τις δύο µε την ελαττωµένη ποινή του άρθρου 83 ΠΚ. Με το 
τρόπο αυτό υιοθετείται η επιεικέστερη τιµώρηση αδικηµάτων   τα οποία ο δράστης 
τελεί µε ενδεχόµενο δόλο και συµβαίνουν παράπλευρες απώλειες . Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα από τη νοµολογία αφορά στην δράση εγκληµατικής οργάνωσης (πριν 
την ισχύ του άρθρου 187Α του ΠΚ όπως ισχύει σήµερα) , κατά την οποία τελέστηκε 
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά πολιτικού προσώπου και  ανθρωποκτονία πολίτη 
τυχαία ευρισκόµενου στον ίδιο τόπο και χρόνο, αµφότερες µε το σχέδιο του νέου ΠΚ 
θα έπρεπε να τιµωρηθούν ως απόπειρες.   

5) Νέο άρθρο 44 παρ.2 : Τιµωρείται µε την ποινή της απόπειρας µειωµένη στο 
µισό της ο δράστης που δεν ολοκλήρωσε το έγκληµα όχι µε δική του βούληση και δεν 
επιχείρησε ξανά. Είναι αντιφατικό η απόπειρα η οποία στηρίζεται στην µη 
ολοκλήρωση της πράξης για λόγους ανεξάρτητους της βούλησης του δράστη να 
υποβιβάζεται τιµωρητικά αν ο τελευταίος απλώς παραλείπει την εκ νέου τέλεση της 
και καθίσταται προβληµατικός ο έλεγχος και η αιτιολογηµένη απόρριψη ενός τέτοιου 
αυτοτελούς ισχυρισµού του δράστη υπό το καθεστώς του υφιστάµενου άρθρου 177Α 
του ΚΠΔ (178 στο σχέδιο του νέου ΚΠΔ) σύµφωνα µε το οποίο ο κατηγορούµενος δεν 
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα αποδεικτικά 
στοιχεία που επικαλείται υπέρ του, οι δε δικαστές και εισαγγελείς είναι υποχρεωµένοι 
να ερευνούν µε επιµέλεια κάθε στοιχείο ή αποδεικτικό µέσο που επικαλέστηκε υπερ 
αυτού ο κατηγορούµενος. Δηλαδή ο δράστης απόπειρας ανθρωποκτονίας που δεν 
ολοκληρώθηκε όχι µε δική του βούληση γιατί τελικά το θύµα δεν υπέκυψε στα 
τραύµατα του, τιµωρείται στο µισό της απόπειρας αν δεν επιχειρήσει να δώσει 
χαριστική βολή, το δε δικαστήριο θα πρέπει να ερευνήσει τον ισχυρισµό χωρίς την 
συνδροµή αποδεικτικών στοιχείων.   

6) Νέα άρθρα 46,47 : η κατάργηση της διαφοροποίησης του βαθµού συνέργειας 
άµεσος συνεργός /απλός συνεργός οδηγεί σε ευµενέστερη αντιµετώπιση του πρώτου 
έναντι του αυτουργού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι στο αδίκηµα του βιασµού 
όπου ο ασκών τη βία (που µπορεί να είναι και γυναίκα) αν θέλει την πράξη του 
βιασµού σαν ξένη πράξη είναι συνεργός και µε την νεα διάταξη θα τιµωρείται µε 
µειωµένη ποινή.  

7) Νέο άρθρο 57 : Η χρηµατική ποινή προσδιορίζεται σε ηµερήσιες µονάδες µε όρια 
τα οποία κυµαίνονται για την περίπτωση που αποτελεί : α) κύρια ποινή από 1 € (=1 
ηµερήσια µονάδα * 1€) έως 9.000€ (=90 ηµερήσιες µονάδες * 100€) β) διαζευκτικά 
µε στερητική από 1 € έως 18.000 € (=180 ηµερήσιες µονάδες * 100€) και γ) 
αθροιστικά µε στερητική από 1 € έως 36000€ (=360 ηµερήσιες µονάδες * 100€).  Θα 
ήταν χρήσιµο , προκειµένου στην πράξη να λειτουργήσει η αρχή της αναλογικότητας 
να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισµός (καθορισµός αριθµού ηµερήσιων µονάδων και 
καθορισµός αξίας) ή να περιοριστεί το εύρος των ηµερήσιων µονάδων µε την 
δηµιουργία κλιµακας για την πρώτη περίπτωση µέχρι 90 ηµερήσιες µονάδες , για την 
δεύτερη από 91 έως 180 και για την τρίτη από 181 έως 360. 

8) Νέο Άρθρο 59 : η κατάργηση της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων για 
κάποιο χρονικό διάστηµα ως παρεπόµενη ποινή εντείνει την αίσθηση ατιµωρησίας πχ 
σε αιρετά πρόσωπα όταν δεν εµποδίζεται η επανεκλογή τους , ή ερωτηµατικών για 
τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων ενόρκων και πραγµατογνωµόνων που έχουν 
καταδικαστεί.  

9) Νέο άρθρο 79 : η έννοια της δίκαιης τιµωρίας είναι απροσδιόριστη νοµικά 
έννοια. Περαιτέρω η ρύθµιση περί εκτενούς αναφοράς αιτιολογίας για την 
επιµέτρηση της ποινής θα προκαλέσει άσκοπη επανάληψη του σκεπτικού περί ενοχής 
στην απόφαση περί την ποινή. Η  αιτιολογία της επιµέτρησης της ποινής συνδέεται 
µε την αιτιολογία περί ενοχής ,δεδοµένου ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων 
καθορίζεται ενυπάρχουν στην αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος, στις οποίες εµπεριέχονται και τα ενδεικτικώς αναφερόµενα στοιχεία της 
νέας διάταξης. Η δικαστική απόφαση πρέπει να εκτιµάται σαν ενιαίο σύνολο, γιατί 
διαφορετικά για κάθε διάταξη της θα πρέπει να επαναλαµβάνεται το ίδιο σκεπτικό. 

10) Νέο άρθρο 94 παρ.1 : Μείωση της συνολικής ποινής κάθειρξης σε 20 έτη αντί 
για 25 και της φυλάκισης σε 8 έτη αντί για 10. Η µείωση αυτή έχει ως συνέπεια να 
παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας στην τιµώρηση ενός άπαξ παραβάτη σε 
σχέση µε ένα κατά συρροή παραβάτη. Το αυτό πρόβληµα εµφανίζεται και στην παρ.2 
του ίδιου άρθρου, όπου το ανώτατο όριο του πλαισίου της ποινής για τον άπαξ 
παραβάτη ταυτίζεται µε το ανώτατο όριο ποινής των περισσοτέρων εγκληµάτων που 
τελέστηκαν µε µια πράξη. Πχ, ο υπαίτιος ανθρωποκτονίας από αµέλεια µε ένα θύµα 
θα τιµωρείται µε το ίδιο ανώτατο όριο ποινής µε αυτόν που προκάλεσε µε αµέλεια το 
θάνατο  100 ανθρώπων, ήτοι πέντε έτη σε κάθε περίπτωση.  

11) Νέο άρθρο 99 : Η αναστολή εφαρµόζεται για φυλάκιση µέχρι 3 έτη ακόµα και 
µε αµετάκλητες καταδίκες συνολικού ύψους έως 3 έτη. Η διεύρυνση του ορίου, 
δικαιολογείται από την κατάργηση της µετατροπής της στερητικής της ελευθερίας 
ποινής σε χρηµατική. Πρέπει όµως να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις του συνδυαστικά µε 
τις νέες διατάξεις του γενικού µέρους που περιορίζουν εξαιρετικά το ενδεχόµενο 
έκτισης της στερητικής της ελευθερίας ποινής. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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12) Νέο άρθρο 104β : Η επιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης ως λόγος µη επιβολής ποινής θα πρέπει να προσδιοριστεί σε 
συγκεκριµένα πληµµελήµατα , αποκλείοντας ρητά κάποια άλλα για τα οποία η ποινή 
εξακολουθεί να έχει σηµασία για λόγους γενικής πρόληψης.  

 
Παρατηρήσεις στο Ειδικό Μέρος του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα  

1) Με το Σχέδιο Ποινικού Κώδικα καταργούνται τα αδικήµατα της νόθευσης 
αποδεικτικών και της κατάχρησης πληρεξουσιότητας (άρθρα 150, 151 ΠΚ). Με την 
κατάργηση των διατάξεων αυτών, πρόσωπα που κατέχουν αποδεικτικά δικαιωµάτων 
του ελληνικού κράτους και πληρεξούσιοι αυτού, δεν τελούν αδίκηµα στις περιπτώσεις 
της καταστροφής των αποδεικτικών ή της µε πρόθεση διεξαγωγής υποθέσεως προς 
βλάβη του εντολέα. Οι πράξεις αυτές καθίστανται ανέγκλητες, µη δυνάµενες να 
υπαχθούν σε άλλη διάταξη. 

2) Με την προτεινόµενη µορφή των άρθρων 155 και 191Α του Σχεδίου που αφορούν 
την προσβολή συµβόλων ξένου και του ελληνικού κράτους, αντιστοίχως, η προσβολή 
των συµβόλων του ελληνικού κράτους καθίσταται αξιόποινη εφόσον η πράξη που 
συνιστά την προσβολή εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη, σε αντίθεση µε την 
προσβολή συµβόλων άλλου κράτους, η οποία είναι αξιόποινη χωρίς την συνδροµή 
αυτής της προϋπόθεσης. Συνεπώς, παρίσταται ανέγκλητη η προσβολή των συµβόλων 
του ελληνικού κράτους, εφόσον διαπράττεται µε τρόπο που δεν εκθέτει σε κίνδυνο τη 
δηµόσια τάξη, ενώ η προσβολή συµβόλων άλλου κράτους είναι σε κάθε περίπτωση 
αξιόποινη. 

 3) Με την προτεινόµενη µορφή των άρθρων 187 και 187Α του Σχεδίου, µε τις οποίες 
καταργείται η αυστηρότερη ποινική µεταχείριση της διεύθυνσης εγκληµατικής 
οργάνωσης και πλέον συνιστά επιβαρυντική περίσταση, δεν αντιµετωπίζεται η 
απαξία της πράξεως αυτής. Είναι προφανές ότι η εγκληµατική συµπεριφορά του 
διευθύνοντος την οργάνωση, ο οποίος οργανώνει και ελέγχει την δράση της, δεν είναι 
της ίδιας µορφής και έντασης µε αυτήν του απλού µέλους, ώστε και η ποινική 
αντιµετώπιση εκάστου πρέπει να είναι διαφορετική. 

4) Στο άρθρο 216 απαλείφεται η διακεκριµένη περίπτωση της κατ’ επάγγελµα 
τέλεσης πράξεων πλαστογραφίας. Με την νέα διάταξη καθίστανται πληµµεληµατικές, 
πράξεις από τις οποίες έχει προκληθεί µεγάλη ζηµία και πολλές θα οδηγηθούν σε 
παραγραφή του αξιοποίνου τους εξ αυτού του λόγου. 

5) Η προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 224 είναι ακατανόητη. Το καθήκον 
αληθείας του µάρτυρα δεν µπορεί να κάµπτεται λόγω της σχέσεώς του µε τον 
αυτουργό της πράξης. Περαιτέρω, θα πρέπει να καταργηθεί το αξιόποινο της 
ψευδορκίας στην πολιτική δίκη, καθώς σε αυτήν τα διάδικα µέρη βαρύνονται µε το 
βάρος αποδείξεως των ισχυρισµών τους. 

6) Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις των άρθρων 270 έως 272 του Σχεδίου, δεν είναι 
αντίστοιχες της σοβαρότητας των πράξεων της έκρηξης και της κατοχής εκρηκτικών. 
Με αυτές δεν αντιµετωπίζεται η αυξηµένη επικινδυνότητα και δεν ανακόπτεται η 
διάδοση του φαινοµένου της κατασκευής εκρηκτικών και της χρήσης τους. Ο δε 
προσωπικός λόγος απαλλαγής από την ποινή που εισάγεται µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 272, δεν είναι σαφές ποιον σκοπό εξυπηρετεί.  

7) Στο άρθρο 299, υπό την προτεινόµενη µορφή, προκύπτει απόκλιση από την αρχή 
της απόλυτης προστασίας του έννοµου αγαθού της ανθρώπινης ζωής. Είναι απολύτως 
κρατούσα η άποψη ότι η ανθρώπινη ζωή δεν επιδέχεται εκτίµησης και για τον λόγο 
αυτό η προστασία της είναι απόλυτη, προβλεποµένης της βαρύτερης τιµωρίας για την 
περίπτωση της αφαίρεσής της. Η νέα πρόβλεψη πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον 
δέκα ετών, έρχεται σε αντίθεση µε όσα γίνονται δεκτά. 

8) Με τις προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1 εδ. β’ και 314 παρ. 1 εδ. β’ 
του Σχεδίου, η εξ αµελείας όλως ελαφρά σωµατική βλάβη τιµωρείται µε παροχή 
κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή, ενώ η όλως ελαφρά σωµατική βλάβη 
τελεσθείσα εκ προθέσεως τιµωρείται µε παροχή κοινωφελούς εργασίας, ήτοι για τον 
εκ προθέσεως δράστη επιφυλάσσεται επιεικέστερη µεταχείριση.     

9) Η κατάργηση του αδικήµατος της απρόκλητης σωµατικής βλάβης και του άρθρου 
308Α του ΠΚ, αφήνει εκτός ποινικής αξιολόγησης το στοιχείο που διακρίνει την 
περίπτωση αυτή από τις λοιπές οµοειδείς πράξεις, δηλαδή το τυχαίο της επιλογής του 
θύµατος. 

10) Με το άρθρο 315 του Σχεδίου καθίσταται ατιµώρητη η πράξη της πρόκλησης ή 
παρότρυνσης γυναίκας, ή δηµόσιας πρόκλησης   ή διέγερσης στην πράξη του 
ακρωτηριασµού γεννητικών οργάνων γυναίκας.   

11) Η κατάργηση της διακεκριµένης περίπτωσης της κατ’ επάγγελµα τέλεσης των 
«περιουσιακών» αδικηµάτων παραβλέπει την κυριότερη πηγή κινδύνων για τα 
προστατευόµενα έννοµα αγαθά και την ίδια την εγκληµατική πραγµατικότητα ήτοι 
την ύπαρξη µεγάλων οµάδων που βιοπορίζονται και αποκοµίζουν τεράστια 
οικονοµικά οφέλη από την τέλεση τέτοιων πράξεων. Χαρακτηριστικά καταργείται 
στο αδίκηµα της κλοπής η διακεκριµένη περίπτωση της της κατ επάγγελµα ή κατά 
συνήθεια τέλεσης του και το αυτεπάγγελτο της δίωξης . 

12) Το αδίκηµα του άρθρου 401 ΠΚ της παράνοµης αλιείας αλλοδαπού στα ελληνικά 
χωρικά ύδατα πρέπει να διατηρηθεί. 

  

Τελικό σχόλιο  

Η λογική του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα καταλήγει   στο αποτέλεσµα της 
µειωµένης τιµώρησης. Αυτό επιτυγχάνεται : α) στο ειδικό µέρος ι)   µε τον 
αποχαρακτηρισµό µερίδας αδικηµάτων από κακουργήµατα σε πληµµελήµατα , ιι) 
µε την µείωση του πλαισίου ποινής, ιιι) µε την αφαίρεση από το δικαστήριο της 
δυνατότητας και την υιοθέτηση της υποχρέωσης να εφαρµόσει µια διάταξη β) στο 
γενικό µέρος µε την αντιµετώπιση όχι µόνον των πληµµεληµάτων αλλά και 
κακουργηµάτων υπό το καθεστώς των νέων ορίων και όρων στην επιµέτρηση της 
ποινής, µε την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, µε τη συρροή λόγων 
µείωσης της ποινής , µε τον καθορισµό συνολικής ποινής, µε την αναστολή 
εκτέλεσης  της ποινής, µε την αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής, 
µε την έκτιση στην κατοικία,  µε την καθιέρωση της κοινωφελούς εργασίας ως 
αυτοτελούς ποινής ,µε την υπό όρο απόλυση και µε την κατ΄οίκον έκτιση της ποινής 
µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Η εµφανιζόµενη δηλαδή ως βούληση του νοµοθέτη να 
καθιερώσει την έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής και στα 
πληµµελήµατα (και στα κακουργήµατα που έχουν τιµωρηθεί σε απόπειρα ή µε 
ελαφρυντικό) µαταιώνεται συστηµατικά από τις νέες διατάξεις του γενικού µέρους.  
Η συνέπεια της εφαρµογής αυτού του µοντέλου θα είναι η αύξηση της 
εγκληµατικότητας αφού η γενική και ειδική πρόληψη που επιτυγχάνεται µέσω της 
ποινής θα µαταιώνεται από το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο που την προβλέπει.  
 
Κώδικας ποινικής δικονοµίας  

Η θέσπιση της ποινικής συνδιαλλαγής εκτιµάται ως θετικό βήµα που θα συµβάλει 
στην επιτάχυνση του χρόνου απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης υπό 
προϋποθέσεις.  

Αντίθετα η κατάργηση   της αρµοδιότητας του Μονοφελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων στην κατ’ ουσίαν εκδίκαση των οριζοµένων στην ισχύουσα διάταξη 
του άρθρου 110 ΚΠΔ θα προκαλέσει αύξηση του χρόνου διεκπεραίωσης δεδοµένου 
ότι ο αριθµός των υπηρετούντων εφετών θα πρέπει να εξυπηρετήσει πολλαπλάσιο 
αριθµό συνεδριάσεων των Τριµελών εφετείων Κακουργηµάτων για την εκδίκαση 
του συνόλου των κακουργηµατικών πράξεων σε πρώτο βαθµό. Το Μονοµελές 
Εφετείο Κακουργηµάτων έχει αρµοδιότητα σε αδικήµατα τα οποία δεν έχουν υψηλό 
βαθµό δυσκολίας στο νοµικό ή στο πραγµατικό µέρος. Τα νοµικά θέµατα 
ουσιαστικού δικαίου που ανακύπτουν έχουν περιορισµένη δυσκολία ώστε να µην 
απαιτείται για την αντιµετώπιση τους πολυµελή σύνθεση και διάσκεψη. Τα 
δικονοµικά ζητήµατα είναι τα συνήθη. Δεν είναι γνωστό εάν έχει εκπονηθεί µελέτη 
για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
Μονοµελούς Εφετείου, ώστε να δικαιολογηθεί η κατάργηση του Δικαστηρίου 
αυτού.  Ως εκ τούτου δεν θεωρούµε σκόπιµη την κατάργησή του. 

Ως ατελέσφορο κρίνεται το µέτρο της χρέωσης εισηγητή δικαστή στις συνθέσεις 
των ποινικών δικαστηρίων καθώς κρίνεται ασύµβατο µε τον ρόλο που 
επιφυλάσσεται στον προεδρεύοντα, ο οποίος φέρει το βάρος της διεύθυνσης της 
διαδικασίας και της διάσκεψης. 

ΘEΣΕΙΣ ΕΠI ΤΩΝ ΣΧΕΔIΩΝ ΤΟΥ ΠΚ ΚΑΙ ΚΠΔ 
ΜΑΡΓ.ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΚΩΝ.ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ, ΓΡ.ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ

Των  

Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη,  

Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, 
Προέδρου Πρωτοδικών 

Γρηγόρη Κοµπολίτη, Ειρηνοδίκη 

Η αναγκαιότητα επανεξέτασης του 
ποινικού µας συστήµατος και 
εκσυγχρον ισµού αυτού ε ίχε 
τονισθεί επανειληµµένα απ’ όλο το  
νοµικό κόσµο, δεδοµένου ότι η θέση σε ισχύ  των βασικών  νοµοθετήµατων ανάγεται 
σε χρόνο, που οι οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες της χώρας µας ήταν διαφορετικές. 
Εποµένως, η διαµόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου που να στοχεύει στον 
εκσυγχρονισµό του συστήµατος απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης ήταν 
επιβεβληµένη.  

Οι θέσεις µας, που θα εκτεθούν κατωτέρω, πρέπει να σηµειώσουµε, ότι δεν µπορούν 
να χαρακτηρισθούν πλήρεις, λόγω του περιορισµένου χρόνου διαβούλευσης των 
σχεδίων των εν λόγω Κωδίκων. Αντίθετα διακρίνονται για τον αποσπασµατικό τους 
χαρακτήρα κατά τη διατύπωση προτάσεων,  αντιρρήσεων και διορθώσεων. 

Γενικές παρατηρήσεις 

Μέσα στα σχέδια και των δύο Κωδίκων διαφαίνεται η αλλαγή  της φιλοσοφικής 
προσέγγισης του ποινικού συστήµατος της χώρας µας, η προσπάθεια να συµβαδίσει η 
χώρα µας µε τις σύγχρονες τάσεις και να ανταποκριθεί στις διεθνείς και  

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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ευρωπαϊκές  δεσµεύσεις για τον εξορθολογισµό της απονοµής της ποινικής 
Δικαιοσύνης από άποψη κόστους και χρόνου και η  αντιµετώπιση του υπερπληθυσµού 
των σωφρονιστικών καταστηµάτων. Συγκεκριµένα παρατηρείται: 

Α. Εισαγωγή των βασικών αρχών της Αποκαταστατικής – Επανορθωτικής 
Δικαιοσύνης, δηλαδή ενός ποινικού συστήµατος,  που σκοπό έχει τη συµφιλίωση των 
αντίδικων πλευρών  µέσα από θεσµοθετηµένες νοµικές διαδικασίες και παράλληλα τη 
συµφιλίωση του δράστη µε την κοινωνία π.χ µε την πρόβλεψη  ως κύριας ποινής της 
επιβολής κοινωφελούς  εργασίας, που συµβάλλει στη µη περιθωριοποίηση του δράστη.   

Β. Εισαγωγή εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης της διαφοράς ως  µέσου 
εξορθολογισµού της ποινικής διαδικασίας.  

 Γ . Εξορθολογισµός των ποινών, που βρίσκεται σε σύµπνοια µε την ελληνική νοµική 
παράδοση και την επιεική νοοτροπία, που διαπνέει την τελευταία.   

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για µία ριζική µεταρρύθµιση οφείλουµε να κάνουµε δύο 
επισηµάνσεις ως προς τα σχέδια, κυρίως δε του Ποινικού Κώδικα και αυτές είναι: η µη 
αντιµετώπιση του φαινοµένου ποινικοποίησης των αστικών διαφορών, που επιβαρύνει 
ιδιαίτερα τα ποινικά Δικαστήρια και η µη ενσωµάτωση τουλάχιστον µέρους του 
µεγάλου αριθµού των ειδικών ποινικών νόµων στον Ποινικό Κώδικα µε 
κατηγοριοποίηση αδικηµάτων.       

Τοποθέτηση επί του σχεδίου του Ποινικού Κώδικα.  

Θετικά αξιολογείται:   

1. η διεύρυνση της έννοιας των «οικείων» (άρθρο 13 περ. β σχΠΚ) 

2. η δυνητικά ευνοϊκότερη αντιµετώπιση του δράστη εγκλήµατος που τελείται µε 
παράλειψη (άρθρο 15 παρ. 2 σχΠΚ) 

3. ο καθορισµός χρόνου τέλεσης της πράξης µόνο του χρόνου κατά τον οποίο ο 
υπαίτιος ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει (άρθρο 17 σχΠΚ) 

4. ο πληρέστερος ορισµός της συναυτουργίας (άρθρο 45 σχΠΚ)    

5. η εισαγωγή του θεσµού της κοινωφελούς εργασίας, ως κύριας ποινής, που θα  
εκτελείται σε δηµόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ κλπ. (άρθρο 55 σχΠΚ).  Με την παρατήρηση, 
όµως, της ανυπαρξίας ελεγκτικών µηχανισµών εκτέλεσης της ποινής. 

6. η κατάργηση της αυτοδίκαιης αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων και των 
αποτελεσµάτων αυτής και η πρόβλεψη µόνο παρεπόµενων ποινών αποστέρησης 
θέσεων και αξιωµάτων, απαγόρευσης άσκησης επαγγέλµατος, δήµευσης περιουσιακών 
στοιχείων κλπ.  (άρθρο 59 σχΠΚ) 

7. το πλήρες νοµοθετικό πλαίσιο της δήµευσης περιουσιακών στοιχείων, ως 
παρεπόµενης ποινής (άρθρο 68 σχΠΚ)   

8. η κατάργηση της µετατροπής της ποινής σε χρήµα στα πληµµελήµατα (άρθρο 82 
σχΠΚ), 

9. ο επανακαθορισµός  της ελαφρυντικής περίστασης «του προτέρου εντίµου βίου» µε 
την εισαγωγή του όρου «σύννοµη ζωή» (άρθρο 84 σχΠΚ)       

10. η αναµόρφωση του κεφαλαίου των ποινών µε τον εξορθολογισµό αυτών, δεδοµένου 
ότι τα «ελαφρά» πληµµελήµατα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης έως τρία έτη, οι 
οποίες αναστέλλονται µε όρους ή δίχως, πλην εξαιρέσεων υποτροπής, ενώ τα «βαριά» 
πληµµελήµατα, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης από τρία έως πέντε έτη, ποινή η 
οποία και θα εκτίεται (θετική η πραγµατική έκτιση σχΠΚ 99). Ως προς τα 
κακουργήµατα προβλέπεται ποινή από 5 έως 15 έτη κάθειρξης, δηλαδή µείωση του 
ανώτατου ορίου κάθειρξης (σχΠΚ52). Ωστόσο, πρέπει η µείωση του ανώτατου ορίου 
να αντιµετωπισθεί συνδυαστικά µε το άρθρο 105Β σχΠΚ, που προβλέπει την υφ’ όρον 
απόλυση, δεδοµένου ότι ο χρόνος  πραγµατικής έκτισης της ποινής στα κακουργήµατα 
µειώνεται υπερβολικά και δυσανάλογα µε την απαξία των εν λόγω πράξεων.         

11. η πρόβλεψη  δεκαπενταετούς παραγραφής των κακουργηµάτων, πλην  της ειδικής 
εικοσαετούς παραγραφής για τα αδικήµατα, που ο νόµος προβλέπει ποινή ισόβιας 
κάθειρξης, διότι ή αρχή του Κράτους Δικαίου επιβάλλει την ταχεία εκκαθάριση των 
δικαστικών υποθέσεων (άρθρο 111 σχΠΚ)  

12. η ποινική αντιµετώπιση δραστών νεαρής ηλικίας, 18 έως και 25 ετών,  ως και οι 
ανήλικοι (άρθρο 133 σχΠΚ) 

13. η αντικατάσταση της πράξης της αντίστασης από την ευρύτερη πράξη υπό τον τίτλο 
«βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων»  (άρθρο 167 σχΠΚ) 

14. η πρόβλεψη της άδικης πράξης της αθέµιτης επιρροής σε δικαστικό λειτουργό ή 
διαιτητή ή ένορκο για πράξεις που ανάγονται στα καθήκοντα τους (άρθρο 167Α σχΠΚ). 

15. η κατάργηση του άρθρου  195 του ισχύοντος ΠΚ περί κατάρτισης ένοπλης οµάδας, 
ως παρωχηµένης διάταξης και άνευ εφαρµογής  

16. η κατάργηση του άρθρου 247 του ισχύοντος ΠΚ περί του αξιόποινου χαρακτήρα  
της απεργίας των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία είχε περιπέσει σε αχρησία και ήταν 
αναχρονιστική  

17. η κατάργηση του αναχρονιστικού  ν. 1608/50, σύµφωνα µε τον οποίο  περιουσιακά 
εγκλήµατα επέσυραν ποινές µεγαλύτερες απ’ αυτά κατά της ανθρώπινης ζωής (άρθρο 
462 σχΠΚ)  

Αρνητικά αξιολογείται:  

1. η κατάργηση της απρόσφορης απόπειρας ( άρθρο 43 ΠΚ), διότι αν και 
αµφιλεγόµενη έννοια του Ποινικού Δικαίου, δεν παύει να στοιχειοθετείται µε δράση 
στρεφόµενη κατά ορισµένου έννοµου αγαθού  

2. η εξοµοίωση της άµεσης µε την απλή συνέργεια (σχΠΚ 47) 

3. η πρόβλεψη ως ελαφρυντικής περίπτωσης και της µη εύλογης διάρκειας της 
ποινικής διαδικασίας, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουµένου (σχΠΚ 
84 παρ. 3) 

4.  η ανάθεση της εποπτείας για την τήρηση των υποχρεώσεων του υπό όρο 
απολυοµένου  και σε εταιρεία προστασίας αποφυλακιζοµένων  (άρθρο 106 παρ. 3 
σχΠΚ). Απαιτείται διευκρίνιση ως προς την νοµική της µορφή.       

  5. Η κατάργηση του άρθρου 81 Α, ήτοι του ειδικού πλαισίου ποινών για το έγκληµα µε 
ρατσιστικά χαρακτηριστικά και η λήψη µόνο υπόψη του ρατσιστικού κινήτρου κατά 
την επιµέτρηση της ποινής  (άρθρο 79 παρ. 5 σχΠΚ) 

 6.  η πρόβλεψη ως ανώτατο όριο της συνολικής ποινής φυλάκισης επί αληθινής κατ’ 
ιδέαν συρροής στην ανθρωποκτονία από αµέλεια τα πέντε (5) έτη (σχΠΚ 94 παρ. 2) 
από δέκα (10), που προβλέπει ο ισχύον ΠΚ. 

7. Ειδικά για την εγκληµατική οργάνωση (άρθρο 187 σχΠΚ) 

Α. Διευρύνεται η έννοια της εγκληµατικής οργάνωσης, δεδοµένου ότι για τη 
στοιχειοθέτηση αυτής προβλέπεται η διάπραξη όλων των κακουργηµάτων, µε 
απάλειψη της απαρίθµησης κακουργηµάτων της ισχύουσας διάταξης. 

 Β. Στο ισχύον άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα η συγκρότηση ή ένταξη σε εγκληµατική 
οργάνωση τιµωρείται µε κάθειρξη 5 έως 10 ετών και η διεύθυνση εγκληµατικής 
οργάνωσης τιµωρείται µε πλαίσιο ποινής 10 – 20 έτη. Στην προτεινόµενη διάταξη το 
πλαίσιο ποινής για την πράξη της διεύθυνσης εγκληµατικής οργάνωσης µειώνεται από 
5 - 10 έτη κάθειρξης και  στην παρ. 2 του άρθρου 187 σχΠΚ η διεύθυνση προβλέπεται 
ως επιβαρυντική περίσταση, µε συνέπεια το ανώτατο όριο ποινής να καθορίζεται σε 
κάθειρξη 15 ετών, που είναι και το ανώτατο όριο της πρόσκαιρης κάθειρξης. Ωστόσο, 
επειδή ο διευθύνων την εγκληµατική οργάνωση έχει ξεχωριστό, σηµαντικό, και 
καθοδηγητικό ρόλο θα πρέπει η απαξία της πράξης του  ν’ αντιµετωπισθεί αυτοτελώς 
µε την πρόβλεψη ποινής κάθειρξης 10 - 15 ετών. 

8. Η διαζευκτική πρόβλεψη της ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών 
στην ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (άρθρο  299 παρ. 1 σχΠΚ).  

9. Βιασµός (άρθρο 336 σχΠΚ) – Εξαναγκασµός σε γενετήσια πράξη (άρθρο 343 σχΠΚ) 

Το νέο άρθρο 336 σχΠΚ προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος  Το ανωτέρω άρθρο καθώς και το άρθρο 343 του σχΠΚ 
(εξαναγκασµός σε γενετήσια πράξη) θέτουν ως προϋπόθεση εφαρµογής τους την 
κατάργηση της βούλησης του θύµατος ή τον περιορισµό της, κατά την τέλεση των ως 
άνω πράξεων ενώ ορθό θα ήταν να εισαχθεί ως προϋπόθεση η «έλλειψη ελεύθερης 
συναίνεσης του θύµατος». Η δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων (π.χ. γυµνών 
φωτογραφιών, προσωπικών στιγµών µέσω διαδικτύου κλπ.) µε σκοπό τον 
εξαναγκασµό σε γενετήσια πράξη  και εν τέλει ο εξαναγκασµός σε τέτοια, φαινόµενο 
το οποίο έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις και εµπίπτει στο πεδίο ρύθµισης της διάταξης 
του άρθρου 343 παρ. 2 σχΠΚ αντιµετωπίζεται µε άκρα επιείκεια και δυσανάλογα µε 
την απαξία της πράξης αυτής. 

10. η κατ’ έγκληση δίωξη της κλοπής (άρθρα 381 παρ. 1 σχΠΚ). Η πρόβλεψη αυτή 
γεννά πολλά προβλήµατα, π.χ. στην περίπτωση που καταλαµβάνεται ο δράστης από 
αστυνοµικά όργανα να αφαιρεί ξένα πράγµατα π.χ. οικίας και απουσιάζει ο παθών.  Η 
µόνη νόµιµη ενέργεια των αστυνοµικών οργάνων είναι η προσαγωγή του δράστη στο 
αστυνοµικό τµήµα, η αναζήτηση και ανεύρεση του παθόντος άµεσα, η κλήση του, ώστε 
να προσέλθει στο επιληφθέν αστυνοµικό τµήµα και κατόπιν η υποβολή σχετικής 
έγκλησης. Προτείνεται η µη τροποποίηση της παραπάνω διάταξης και επίσης να 
παραµείνει κακουργηµατικής µορφής η πράξη της κλοπής ή ληστείας κατ’ επάγγελµα 
(άρθρο 374 παρ. 1 σχΠΚ).  

11. Η αυθαίρετη τροποποίηση των προβλεπόµενων ποινών σε ειδικούς ποινικούς 
νόµους (σχΠΚ 463), π.χ. όπου απειλείται κάθειρξη έως δέκα ετών, αυτή µετατρέπεται 
σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, δίχως να λαµβάνονται 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η βαρύτητα κλπ. κάθε εγκλήµατος.     

 12. Ειδικά για την κατάργηση των πταισµάτων. Το σχΠΚ διακρίνει τα  ποινικά 
αδικήµατα σε κακουργήµατα και πληµµελήµατα και συνεπώς  καταργεί δια 
παραλείψεως τα πταίσµατα, είτε αυτά προβλέπονται στον ισχύοντα ΠΚ είτε σε 
ειδικούς ποινικούς νόµους (Κ.Ο.Κ., Αστυνοµικές διατάξεις κλπ.). Η συλλήβδην 
κατάργηση των πταισµάτων προκαλεί προβληµατισµό,  και ναι µεν τα σοβαρά 
µετατρέπονται σε πληµµελήµατα τα υπόλοιπα δε θα τιµωρούνται ως διοικητικές 
παραβάσεις µε πρόστιµα. Συνέπεια της τελευταίας αυτής µετατροπής είναι οι 
αντιρρήσεις κατά της επιβολής των προστίµων να  εισάγονται προς εκδίκαση στα 
Διοικητικά Δικαστήρια, που σηµαίνει επιπρόσθετο κόστος για τον πολίτη, δεδοµένου 
ότι ενώπιον του πταισµατοδικείου ο κατηγορούµενος, κατά κανόνα, εµφανίζεται δίχως 
συνήγορο υπεράσπισης. Οι αντιρρήσεις αυτές δεν δύνανται να εκδικάζονται από τα 
πταισµατοδικεία, όπως σχετική άποψη διατυπώθηκε, διότι από την επιβολή 
διοικητικού προστίµου αναφύεται Διοικητικού Δικαίου διαφορά. Η κατάργηση δε αυτή 
των πταισµάτων δεν λαµβάνει υπόψη την κοινωνική πραγµατικότητα και το γεγονός 
ότι η πρόβλεψη πταισµατικών παραβάσεων και η απειλούµενες ποινές συµβάλλουν 
στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας 
υγείας, σκοπός, ο οποίος δεν επιτυγχάνεται µε τις διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, 
απαιτείται επανεξέταση της κατάργησης αυτών. 

    

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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Τοποθέτηση επί του σχεδίου του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

Θετικά αξιολογούνται:  

1. οι νέοι θεσµοί της ποινικής συνδιαλλαγής (άρθρα 301, 302 σχΚΠΔ), της ποινικής 
διαπραγµάτευσης (άρθρο 303 σχΚΠΔ) και της ποινικής διαταγής (άρθρο 409 
σχΚΠΔ), οι οποίοι θα συµβάλλουν στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων και στην 
επιτάχυνση της απονοµής της ποινικής Δικαιοσύνης, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι θα 
υπάρξουν οι απαιτούµενες υποδοµές, το απαιτούµενο ανθρώπινο δυναµικό και η 
εκπαίδευση αυτού. Οι θεσµοί της ποινικής διαπραγµάτευσης και της ποινικής 
συνδιαλλαγής εναρµονίζονται µε τις, αγγλοσαξωνικής προέλευσης, θεσµοθετηµένες 
νοµικές διαδικασίες, που στοχεύουν στη συµφιλίωση, είναι ενσωµατωµένες και 
λειτουργούν εντός του επίσηµου ποινικού συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης και 
ο ρόλος του διαµεσολαβητή ανατίθεται στους εισαγγελείς. Ειδικά, ο θεσµός της 
ποινικής συνδιαλλαγής, κατά τον οποίο ο Εισαγγελέας θα µπορεί να προτείνει ποινή 
στον κατηγορούµενο πριν την άσκηση ποινικής δίωξης µε δεδοµένη την πλήρη 
αποκατάσταση της ζηµίας ανταποκρίνεται στη διεθνή άποψη της θεωρίας της 
επικοινωνίας µε το δράστη, ώστε αυτός ν’ αποδεχθεί την τιµωρία και το νόηµα 
µεταµέλειας που αυτή περικλείει.  

Όσον αφορά την ποινική διαταγή, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η µεταφορά της 
διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωµής των αστικών διαφορών και ανακοπής κατ’ 
αυτής στην ποινική διαδικασία. Θεσµός γνωστός στις Ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως στη 
Γερµανία, που θεωρείται και επιτυχηµένος.  Αποσκοπεί στην αποσυµφόρηση των 
Δικαστηρίων, δίχως   να θίγεται το δικαίωµα ακρόασης και υπεράσπισης των 
δικαιωµάτων του  κατηγορουµένου και συνακόλουθα να παραβιάζεται το Σύνταγµα 
και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δεδοµένου ότι ο καταδικασθείς µπορεί να υποβάλλει 
αντιρρήσεις και να επακολουθήσει  ακροαµατική διαδικασία στο ποινικό δικαστήριο. 

2. Η πρόβλεψη, στον Κώδικα πλέον, Εισαγγελέων Ειδικών Καθηκόντων  και δη του 
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος (άρθρο 33 σχΚΠΔ) και του Εισαγγελέα 
Εγκληµάτων Διαφθοράς (άρθρο 35 σχΚΠΔ), θεσµοί ήδη επιτυχηµένοι, η 
αποτελεσµατικότητα των οποίων δεν αµφισβητείται, όπως δεν µπορεί να 
αµφισβητηθεί η αναγκαιότητα  ύπαρξης εξειδικευµένων εισαγγελικών λειτουργών για 
τα ως άνω πολύπλοκα εγκλήµατα.     

3. η κατάργηση του παραβόλου υποβολής έγκλησης (άρθρο 51 σχΚΠΔ) 

4. η τροποποίηση των διατάξεων για την πολιτική αγωγή και η  πρόβλεψη παράστασης 
του δικαιούµενου αποζηµίωση κλπ. κατά τον Αστικό Κώδικα ενώπιον ποινικού 
δικαστηρίου για υποστήριξη της κατηγορίας (άρθρα 63 επ. σχΚΠΔ)      

5. οι διατάξεις οι σχετικές µε την κύρια ανάκριση (άρθρα 246 επ.  σχΚΠΔ) 

Αρνητικά αξιολογείται: 

1. η κατάργηση των πταισµατοδικείων ως δικαστηρίων που ασκούν και ποινική 
δικαιοδοσία (άρθρο 1 σχΠΚ), δεδοµένου ότι θα υφίστανται ως οργανικές µονάδες, 
προκειµένου οι πταισµατοδίκες (και ειρηνοδίκες) να ενεργούν προανάκριση και 
προκαταρκτική εξέταση, κατά το άρθρο 31 σχΚΠΔ.  

2 . η τροποποίηση της αρµοδιότητας των Μονοµελών και Τριµελών 
Πληµµελειοδικείων, µε επιβάρυνση και πάλι των Τριµελών Πληµµελειοδικείων (άρθρα 
112,115 σχΚΠΔ) 

3. Ο περιορισµός της αρµοδιότητας του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων µόνο 
στην ποινική συνδιαλλαγή και διαπραγµάτευση  (άρθρο 110 σχΚΠΔ). Η τροποποίηση 
αυτή παραγνωρίζει την αποτελεσµατική λειτουργία των ανωτέρω Δικαστηρίων έως 
σήµερα και τη συµβολή τους στην  επιτάχυνση της εκδίκασης των ποινικών 
υποθέσεων, που υπάγονταν στην αρµοδιότητά τους µε την έκδοση ποιοτικών 
αποφάσεων επ’ αυτών καθώς και το γεγονός συγκρότησης αυτών από έµπειρους 
Δικαστές µε υπηρεσία άνω των 20 ετών.        

Μία γενική παρατήρηση. Στο σχέδιο του εν λόγω Κώδικα διαφαίνεται η δυσπιστία 
απέναντι σε Δικαστήρια συγκροτούµενα από ένα Δικαστή, ανεξαρτήτως βαθµού και 
αντίθετα η εµπιστοσύνη στις πολυµελείς συνθέσεις, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, λόγω 
του τεράστιου εργασιακού φόρτου των Δικαστών (και Εισαγγελέων) των πολλαπλών 
καθηκόντων και υπηρεσιών που εκτελούν, είναι δυσλειτουργικές (π.χ. στην περίπτωση 
των δικών µε µεγάλη διάρκεια και πολλές διακοπές συνεδριάσεων, που στα Εφετεία 
αποτελούν τον κανόνα). Η Επιτροπή, φρονούµε, θα έπρεπε, λαµβάνοντας υπόψη 
στατιστικά στοιχεία (ποσότητας – ποιότητας) να κινηθεί προς την αντίθετη 
κατεύθυνση της ενίσχυσης των αρµοδιοτήτων των µονοµελών Δικαστηρίων.   

4. η µη πρόβλεψη για το ποιες αποφάσεις πρέπει να καθαρογράφονται (άρθρο 142 
σχΚΠΔ). Η καθαρογραφή όλων δεν µπορεί να υποστηριχθεί από τις υπάρχουσες 
υποδοµές και το προσωπικό που υπηρετεί στα Δικαστήρια. 

5. η πρόβλεψη φωνοληψίας της διαδικασίας απ’ όλους τους παράγοντες της δίκης σε 
κάθε περίπτωση και όταν ακόµη δεν τηρούνται µε φωνοληψία τα επίσηµα πρακτικά 
της δίκης (άρθρο 143 παρ. 3 και 6 σχΚΠΔ)     

6. η ρύθµιση περί ορισµού εισηγητή δικαστή στην εκδίκαση κακουργηµάτων (άρθρο 
333 παρ. 1 σχΚΠΔ). Η ρύθµιση δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό, αντίθετα δυσχεραίνει 
το ήδη επιβαρυµένο έργο των Δικαστών.    

Τέλος, πρέπει ν’ αναφέρουµε και να µας προβληµατίσει το φαινόµενο ατιµωρησίας 
που θα παρατηρηθεί, µε την εφαρµογή του νέου Ποινικού Κώδικα, δεδοµένου ότι, κατ’ 
εφαρµογή της βασικής αρχής του ευµενέστερου για τον κατηγορούµενο νόµου στις 
εκκρεµείς υποθέσεις, χιλιάδες εξ αυτών θα υποπέσουν σε παραγραφή.  
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ΧΑΡ.ΜΑΥΡΙΔΗ, ΣΤ.ΓΚΑΡΑ-ΔΗΜΟΥΛΕΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ – ΕΦΕΤΗ ΚΑΙ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΓΚΑΡΑ – ΔΗΜΟΥΛΕΑ - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ 

Με το νέο υπό ψήφιση Σχέδιο του Ποινικού Κώδικα επέρχονται, κατά κύριο λόγο, οι 
κατωτέρω αλλαγές: 

 - Οι αξιόποινες πράξεις διακρίνονται, πλέον, µόνο σε κακουργήµατα και 
πληµµελήµατα και καταργούνται τα πταίσµατα. Οι προβλεπόµενες δε µε βάση το 
Σχέδιο κύριες ποινές είναι: α) οι στερητικές της ελευθερίας, β) η χρηµατική ποινή και 
γ) η προσφορά κοινωφελούς εργασίας, ενώ στερητικές της ελευθερίας ποινές είναι η 
κάθειρξη, η φυλάκιση και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων. 
Καταργούνται, δηλαδή, η κράτηση και το πρόστιµο, ως συνέπεια της κατάργησης των 
πταισµάτων, όπως και ο περιορισµός σε ψυχιατρικό κατάστηµα.  

 - Το ανώτατο όριο της πρόσκαιρης κάθειρξης µειώνεται από 20 χρόνια σε 15 και το 
ανώτατο χρονικό όριο εκτιτέας ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης, από 25 σε 20 χρόνια. 
Ταυτόχρονα, λαµβάνει χώρα µια εντυπωσιακή αποκλιµάκωση των προβλεπόµενων 
ποινών σε πολλά επί µέρους εγκλήµατα, ενώ σχετικοποιείται η ποινική προστασία της 
ανθρώπινης ζωής, αφού προβλέπεται, εναλλακτικά, µε την ισόβια, και πρόσκαιρη 
κάθειρξη, τουλάχιστον 10 ετών. 

 - Όσον αφορά, στα βασικά οικονοµικά εγκλήµατα, καταργείται η διακεκριµένη 
κακουργηµατική περίπτωση της κατ’ επάγγελµα τέλεσης της πράξης, σε συνδυασµό µε 
το ύψος του οφέλους ή της ζηµίας άνω των 30.000 ευρώ και παραµένει ως µόνη 
κακουργηµατική διακεκριµένη περίπτωση το χρηµατικό όριο των 120.000 ευρώ, χωρίς 
την συνδροµή της κατ’ επάγγελµα τέλεσης. Πέραν δε τούτου, προβλέπεται, όταν τα 
αδικήµατα αυτά τελούνται σε βάρος του Δηµοσίου, να ισχύει ειδική εικοσαετής 
παραγραφή. 

 - Με παντελή έλλειψη δικαιολογίας, καταργείται η κακουργηµατική µορφή της κατ’ 
επάγγελµα τέλεσης κλοπών.    

 - Αυξάνονται, αδικαιολόγητα, για κάποια από αυτά, τα κατ’ έγκληση διωκόµενα 
εγκλήµατα.   

 - Η έννοια της κατά συνήθεια τέλεσης, καταργείται, ως διακεκριµένη περίπτωση 
εγκληµάτων. 

 - Επίσης, καταργείται η δυνατότητα µετατροπής ποινών στερητικών της ελευθερίας σε 
χρήµα, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής ποινών µέχρι 3 ετών κατ’ άρθρο 99, 
όπως και η έκτιση στην κατοικία π.χ. όταν πρόκειται για µητέρα µε ανήλικο µέχρι οκτώ 
ετών ή ο καταδικασµένος υπερβαίνει το εβδοµηκοστό έτος και η έκτιση του 1/10 και η 
µετατροπή του υπολοίπου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

 - Για πρώτη φορά, προβλέπεται η µερική αναστολή εκτέλεσης της ποινής, καθόσον σε 
περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση, η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο, 
σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι αναγκαία η έκτιση µέρους της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής, για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων αξιόποινων 
πράξεων, µπορεί να διατάξει την εκτέλεση µέρους της ποινής - η διάρκεια του οποίου 
δεν µπορεί να είναι κατώτερη των δέκα ηµερών ούτε ανώτερη των τριών µηνών - και 
την αναστολή εκτέλεσης του υπολοίπου. 

 - Καταργούνται αρκετά αδικήµατα που κρίθηκαν αναχρονιστικά ή ότι δεν 
προστατεύουν κάποιο έννοµο αγαθό.   

 - Καταργείται ο Νόµος 1608/1950, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον 
νόµο αυτό. 

 - Όλα τα κακουργήµατα, που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόµους και για τα 
οποία σήµερα απειλείται ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, καθίστανται πληµµελήµατα. 

 - Ο τρόπος προσδιορισµού των χρηµατικών ποινών, για τον υπολογισµό των οποίων, 
ως µονάδα µέτρησης ορίζεται η ηµερήσια µονάδα, αλλάζει, ριζικά κατά το πρότυπο του 
ελβετικού Ποινικού Κώδικα. Ανώτερο όριο ορίζονται οι 360 µονάδες, αντίστοιχες, 
δηλαδή, µε τη διάρκεια ενός έτους, της διάρκειας υπολογιζόµενης κάθε µήνα σε 30 
ηµέρες. Προβλέπεται, ειδικότερα, ότι κατά τον προσδιορισµό του αριθµού των 
ηµερήσιων µονάδων, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του µόνο την βαρύτητα της 
πράξης και την ενοχή του δράστη γι’ αυτήν, ενώ, στη συνέχεια, καθορίζει το ύψος κάθε 
ηµερήσιας µονάδας, µε βάση την προσωπική, οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση 
του δράστη. Με τον ορισµό του εύρους του ύψους της ηµερήσιας µονάδας από 1 έως 
100 ευρώ, µειώνεται δραστικά το µέγεθος της χρηµατικής ποινής. Λαµβάνεται, επίσης, 
µέριµνα για τις περιπτώσεις που ο καταδικασµένος αδυνατεί να καταβάλει αµέσως το 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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σύνολο της χρηµατικής ποινής ή η καταβολή της θα συνεπαγόταν την αδυναµία 
καταβολής της αποζηµίωσης στο θύµα, όπως και για τις περιπτώσεις που η αδυναµία 
καταβολής των δόσεων της χρηµατικής ποινής οφείλεται σε ουσιώδη αλλαγή των όρων 
της προσωπικής και οικονοµικής κατάστασης του δράστη µετά την επιµέτρηση της 
ποινής (άρθρο 80). 

 - Μεταβάλλεται η ποινική αντιµετώπιση του άµεσου συνεργού και προβλέπεται ότι 
στον συνεργό επιβάλλεται καταρχήν µειωµένη ποινή. Παρέχεται όµως στο δικαστήριο 
η δυνατότητα να επιβάλει πλήρη ποινή στον άµεσο συνεργό, όταν δηλαδή ο υπαίτιος 
προσφέρει τη συνδροµή του κατά την τέλεση και στην εκτέλεση της πράξης και θέτει 
µε αυτήν το αντικείµενο της προσβολής στη διάθεση του φυσικού αυτουργού. 

 - Προβλέπεται η περαιτέρω µείωση της ήδη µειωµένης ποινής, στις περιπτώσεις που 
στο πρόσωπο του υπαιτίου συντρέχουν περισσότεροι λόγοι µείωσης της ποινής ή 
συντρέχουν ένας ή περισσότεροι τέτοιοι λόγοι µαζί µε ελαφρυντικές περιστάσεις ή 
περισσότερες ελαφρυντικές περιστάσεις (άρθρο 85). 

 - Για πρώτη φορά προβλέπεται ελαφρυντική περίσταση, η οποία δεν ανάγεται στην 
προσωπικότητα ή συµπεριφορά του κατηγορουµένου, αλλά αφορά αποκλειστική 
ευθύνη της πολιτείας, αφού ως ελαφρυντική περίσταση λογίζεται και η µη εύλογη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
κατηγορουµένου. 

 - Ακόµη, ως ανήλικοι θεωρούνται, πλέον, όσοι συµπλήρωσαν το δωδέκατο έτος της 
ηλικίας τους, αντί του ισχύοντος ογδόου.  

 - Διευρύνεται η δυνατότητα επιβολής της ποινής του περιορισµού σε ειδικό 
κατάστηµα κράτησης νέων για ανηλίκους άνω των 15 ετών, ώστε να είναι εφικτή η 
επιβολή της για όλα τα σοβαρά εγκλήµατα βίας, ακόµα και όταν δεν απειλούνται µε 
την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.  

 - Διευρύνεται το ηλικιακό όριο της µετεφηβικής ηλικίας ως το 25ο έτος. 

 - Δεν υπάρχουν ουσιαστικές µεταβολές για την παραγραφή των εγκληµάτων ή των 
ποινών, ενώ, για τις εκκρεµείς υποθέσεις, ως προς τις οποίες συµπληρώνεται ο χρόνος 
παραγραφής προβλέπεται ότι, την παύση της ποινικής δίωξης µπορεί να διατάσσει, µε 
σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα εφετών, ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών, 
θέτοντας τη δικογραφία στο αρχείο. 

 Όσον αφορά το Σχέδιο του Ποινικού Κώδικα, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

 1) Η διχοτόµηση των αξιόποινων πράξεων, µε την κατάργηση όλων των 
πταισµάτων, δεν είναι ορθή (άρθρο 18), καθώς η άποψη αυτή ήταν διάχυτη, κατά 
τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας και πραγµατοποιήθηκε, κατά ένα µέρος, σε 
αξιόποινες πράξεις, κυρίως του ΚΟΚ, κατά το παρελθόν. Η διχοτόµηση των αξιόποινων 
πράξεων θα αποποινικοποιήσει, ορθώς µεν αδικήµατα, στα οποία επιβάλλεται 
πρόστιµο και εν συνεχεία ασκείται δίωξη σε βαθµό πταίσµατος (πχ παράβαση του 
άρθρου 12 του 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του Ν.2170/1993 - 
ανασφάλιστο όχηµα), θα µετατρέψει, όµως, κακώς και άλλα αδικήµατα ήσσονος 
σηµασίας σε πληµµελήµατα, µε ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου παραγραφής τους (πχ 
µη κακόβουλης βλασφηµίας όλως ελαφράς σωµατικής βλάβης άρθρο 308 παρ. 1 εδ. β’ 
ΠΚ, αυτοδικίας άρθρο 331ΠΚ κ.α), ενώ θα αποποινικοποιήσει αξιόποινες πράξεις, οι 
οποίες έχουν θεσµοθετηθεί χάριν δηµοσίου συµφέροντος. 

 2)  Εσφαλµένα ορίζεται ως χρονικό πλαίσιο της ποινής κάθειρξης, από 5 έως 15 έτη 
αντί του προϊσχύοντος 5 έως 20 έτη (άρθρ. 52 παρ. 2), καθώς δεν κρίνεται αναγκαία 
µια τέτοια ρύθµιση, µε δεδοµένο ότι προβλέπεται (στο νέο άρθρο 105 Β΄) η υφ΄ όρον 
απόλυση, µε την έκτιση (και πλασµατικά) των 3/5 της ποινής και πραγµατικά (σε 
σωφρονιστικό κατάστηµα) µε την έκτιση (τουλάχιστον) των 2/5 αυτής (εποµένως 
ανώτερο όριο έκτισης της ποινής 9 και 6 έτη αντίστοιχα). Δηµιουργείται ζήτηµα ως 
προς το σκοπό της ποινής (ειδική και γενική πρόληψη), ενώ παραµένει (και µε τον νέο 
ΠΚ) µεγάλη η διαφορά µεταξύ του ύψους των προβλεπόµενων (και επιβαλλόµενων 
από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη) ποινών κάθειρξης και του χρόνου πραγµατικής 
έκτισης τους.  

 3)  Η κατάργηση της δυνατότητας µετατροπής της ποινής σε χρήµα σε όλες τις 
περιπτώσεις πληµµεληµάτων (άρθρ. 82), δεν είναι ορθή, αλλά θα έπρεπε να 
διατηρηθεί και να µετατρέπεται η ποινή στις περιπτώσεις που ζητείται. Η εισαγωγή 
της κοινωφελούς εργασίας ως κύριας ποινής (νέο άρθρο 55), είναι ορθή ειδικότερα 
λόγω των οικονοµικών συνθηκών της εποχής αλλά απαιτείται άµεση και σηµαντική 
ενίσχυση των υποδοµών εφαρµογής της και εποπτεία στην εκτέλεσή της. 

 4) Η κατάργηση του άρθρου 100 ΠΚ, ήτοι του δικαιώµατος αναστολής σε ποινές 
ανώτερες των 3 ετών φυλάκισης, δεν είναι ορθή επιλογή του νοµοθέτη καθώς θα 
οδηγούνται προς υποχρεωτική πραγµατική έκτιση στα σωφρονιστικά καταστήµατα 
δράστες πληµµεληµάτων, χωρίς να δίνεται καµία διακριτική ευχέρεια στο δικαιοδοτικό 
όργανο. 

 5) Στο αδίκηµα της προσβολής συµβόλων του Κράτους, το οποίο τυποποιείται στο νέο 
άρθρο 191Α, προστέθηκε η φράση «και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη», 
δηµιουργώντας αντίφαση µε την νοµοτυπική µορφή του άρθρου 155, που αφορά την 
προσβολή συµβόλων άλλου κράτους, η οποία δεν περιέχει τέτοιο όρο. Έτσι, η 
απαίτηση να έχει εκτεθεί σε κίνδυνο η δηµόσια τάξη, για το αξιόποινο του αδικήµατος 
του άρθρου 191Α, δηµιουργεί το παράδοξο, να είναι αποδεκτό και επιτρεπτό να 
εκδηλώσει κάποιος, Έλληνας ή αλλοδαπός, δηµόσια το µίσος ή την περιφρόνησή του 
για τα εθνικά µας σύµβολα, αρκεί οι πράξεις του να µην εκθέσουν σε κίνδυνο τη 
δηµόσια τάξη, ενώ, σε κάθε περίπτωση, και χωρίς προϋποθέσεις τιµωρείται όποιος µε 
αντίστοιχες πράξεις απλά εκδηλώσει δηµόσια το µίσος ή την περιφρόνησή του για τα 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 12 εθνικά σύµβολα οποιουδήποτε άλλου κράτους. (βλ. άρθρο 155). 

 6) Στα εγκλήµατα κατά της δηµόσιας τάξης, περιλαµβάνεται και η εγκληµατική καθώς 
και η τροµοκρατική οργάνωση. Και ενώ οι τροποποιήσεις που επέρχονται στις 
νοµοτυπικές µορφές, τόσο του άρθρου 187 όσο και του 187Α, συνιστούν, πράγµατι, 
εξορθολογισµό των εγκληµάτων, οι µεταβολές στην ποινική αντιµετώπιση των 
διευθυνόντων τις οργανώσεις, χωρίς, µάλιστα, να υπάρχει κάποια αιτιολογία για την 
αναγκαιότητα ή, έστω, την σκοπιµότητα της ρύθµισης, δεν φαίνεται να εξυπηρετούν 
τους σκοπούς της πολιτικής κατά του εγκλήµατος, αλλά ούτε και ανταποκρίνονται στην 
πολύ µεγαλύτερη απαξία, που έχουν οι συµπεριφορές αυτές. Στα άρθρα αυτά 
καταργείται η αυτοτελής αυστηρότερη ποινική κύρωση σε βάρος των διευθυνόντων τις 
οργανώσεις και, αντ΄ αυτού, προβλέπεται ότι η διεύθυνση εγκληµατικής ή 
τροµοκρατικής οργάνωσης αποτελεί, απλώς, επιβαρυντική περίσταση. Η απαξία της 
εγκληµατικής συµπεριφοράς του διευθύνοντος, δηλαδή του «αρχηγού» της 
οργάνωσης, του ανθρώπου που αποφασίζει, διατάζει και ελέγχει την συνολική 
εγκληµατική δράση της οργάνωσης, αλλά και την εκτέλεση των επί µέρους 
εγκληµάτων και καρπούται τα προϊόντα της εγκληµατικής δράσης, δεν είναι ίδια µε 
αυτή του απλού µέλους και εκτελεστικού οργάνου και, σαφώς, δεν πρέπει η τιµωρία 
τους να εντάσσεται στο ίδιο εύρος ποινής. Το γεγονός δε ότι η διευθυντική δράση 
αποτελεί, σύµφωνα µε το Σχέδιο, επιβαρυντική περίσταση, στα ίδια, όµως, πλαίσια 
ποινής, δεν ανταποκρίνεται στην διαφορά απαξίας της συµπεριφοράς και σίγουρα δεν 
εξυπηρετεί αντεγκληµατικούς σκοπούς. Εκτιµούµε, συνεπώς, ότι η ισχύουσα 
διαφοροποίηση στην ποινική αντιµετώπιση των διευθυνόντων τις οργανώσεις, δεν 
πρέπει να καταργηθεί.  

 7) Διαπιστώνουµε, περαιτέρω, ότι στο άρθρο 216 καταργείται η διακεκριµένη 
περίπτωση της κατ’ επάγγελµα τέλεσης πράξεων πλαστογραφίας, ενώ στα σχετικά µε 
την υπηρεσία εγκλήµατα, σηµειώνουµε την κατάργηση των εγκληµάτων 
απιστίας, σχετικής µε την υπηρεσία και υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, κάτι 
που δεν ήταν γνωστό στην συντακτική επιτροπή του σχεδίου του Κ.Π.Δ., 
όπου γίνεται ευθεία αναφορά στα εγκλήµατα αυτά.  

 8)  Στο κεφάλαιο των εγκληµάτων κατά της ζωής και, συγκεκριµένα, στο γνωστό 
άρθρο 299, αξίζει να σηµειωθεί ότι σχετικοποιείται η µέχρι τώρα απόλυτη προστασία 
του έννοµου αγαθού της ανθρώπινης ζωής. Και ενώ είναι πλήρως και πάγια αποδεκτό 
ότι η ανθρώπινη ζωή δεν εκτιµάται ούτε αξιολογείται, ώστε η ζωή ενός ανθρώπου να 
έχει µεγαλύτερη αξία από τη ζωή κάποιου άλλου, και για αυτό η προστασία της είναι 
απόλυτη, αφού, για την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, προβλέπεται ανελαστικά η 
βαρύτερη τιµωρία, δηλαδή η ισόβια κάθειρξη, µε το νέο Σχέδιο η προστασία αυτή 
σχετικοποιείται, αφού µαζί µε την ισόβια κάθειρξη προβλέπεται ως εναλλακτική ποινή 
η πρόσκαιρη κάθειρξη, τουλάχιστον δέκα ετών. Η σχετικοποίηση δε της ανθρώπινης 
ζωής, συναντάται και σε άλλα άρθρα του Σχεδίου, όπως στην περίπτωση του άρθρου 
239Α για τα βασανιστήρια.   

 9)  Στο κεφάλαιο των εγκληµάτων κατά της σωµατικής ακεραιότητας, πρέπει να 
σηµειωθεί η ουσιαστική εξίσωση της προβλεπόµενης ποινικής κύρωσης για τα 
εγκλήµατα της απλής µε πρόθεση και από αµέλεια σωµατικής βλάβης, η οποία, 
µάλιστα, στην προνοµιούχο µορφή της (εντελώς ελαφρά), τιµωρείται βαρύτερα, όταν 
τελείται από αµέλεια απ’ ότι όταν τελείται µε πρόθεση, αφού στην περίπτωση αµέλειας 
επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή, ενώ όταν τελείται µε 
πρόθεση, τιµωρείται µόνο µε παροχή κοινωφελούς εργασίας. Επίσης, καταργείται η 
απρόκλητη σωµατική βλάβη του άρθρου 308Α του ισχύοντος Κώδικα.  

 10)  Το κεφάλαιο που παρουσιάζει και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτό των 
εγκληµάτων κατά περιουσιακών αγαθών, δεδοµένου ότι οι τροποποιήσεις που 
εισάγονται επιφέρουν πρωτοφανείς αλλαγές στην ποινική αντιµετώπιση των 
εγκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας. α) Η πρώτη σηµαντική 
αλλαγή είναι η κατάργηση της διακεκριµένης περίπτωσης της κατ’ επάγγελµα τέλεσης 
των εγκληµάτων. Και η κατάργηση της διακεκριµένης αυτής µορφής, ειδικά στα 
εγκλήµατα κατά των περιουσιακών αγαθών, είναι σηµαντική, γιατί διαχρονικά, οι 
εγκληµατίες που ευθέως προσβάλλουν τα αγαθά αυτά, δρουν «κατ’ επάγγελµα», 
δηλαδή βιοπορίζονται από τις προσβολές των αγαθών αυτών. Με άλλα λόγια, η 
επαγγελµατική δράση των εγκληµατιών αυτών, είναι µια διαχρονική 
πραγµατικότητα, που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί στην αντεγκληµατική 
πολιτική ενός κράτους, αφού συνιστά τον µεγαλύτερο κίνδυνο για τα έννοµα 
αυτά αγαθά. Έτσι, µόνο ως «έντονα εσφαλµένη και άκρως επικίνδυνη» για 
την προστασία των άνω εννόµων αγαθών µπορεί να θεωρηθεί η κατάργηση 
της διακεκριµένης αυτής µορφής προσβολής τους. Περαιτέρω, έρχεται σε 
ευθεία αντίθεση µε την σηµερινή κοινωνική και οικονοµική ελληνική πραγµατικότητα, 
αφού τα τελευταία χρόνια, λόγω των γνωστών αιτίων (οικονοµική κρίση, αθρόα 
είσοδος παράτυπων µεταναστών και προσφύγων) τα εγκλήµατα κατά των 
περιουσιακών αγαθών αυξήθηκαν δραµατικά και η κατ’ επάγγελµα διάπραξή τους, 
είναι, πλέον, καθηµερινότητα. Η αγνόηση αυτής της πραγµατικότητας είναι λάθος και 
η κατάργηση της διακεκριµένης αυτής µορφής, µε βάση την οποία σήµερα είναι 
κρατούµενοι οι επαγγελµατίες του είδους, θα έχει σαν συνέπεια την άµεση 
αποφυλάκισή τους, µε τραγικές, πιστεύουµε, συνέπειες στην ελληνική κοινωνία. β) 
Περαιτέρω, για πρώτη φορά, απαιτείται η ύπαρξη έγκλησης, για τη δίωξη του 
εγκλήµατος της κλοπής και εστιάζουµε σ΄ αυτό το έγκληµα, γιατί µε αυτό 
προσβάλλεται, βασικά, το αγαθό της ιδιοκτησίας. Είναι αυτονόητο ότι η κλοπή, σχεδόν 
πάντα, δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη, τον φορέα, δηλαδή, του 
έννοµου αγαθού και δικαιούµενο σε έγκληση και, συνεπώς, ούτε όταν τελείται η πράξη, 
αλλά, συνήθως, ούτε και µετά από εύλογα σύντοµο χρόνο, µετά την πράξη, δεν 
υπάρχει, ούτε µπορεί να υπάρξει, η απαιτούµενη έγκληση. Άµεση συνέπεια αυτού θα 
είναι η αδυναµία της Πολιτείας να προστατεύσει, δια των οργάνων της, άµεσα και 
αποτελεσµατικά των ιδιοκτησία των βλαπτόµενων πολιτών, αφού οι διωκτικές αρχές, 
µη υπάρχουσας σχετικής έγκλησης, θα αδυνατούν να ενεργήσουν για τη σύλληψη του 
δράστη, ακόµη και αν το έγκληµα διαπράττεται ενώπιον των διωκτικών οργάνων. 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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Παράδοξα, όπως σύλληψη ενός διαρρήκτη, κράτησή του στο αστυνοµικό τµήµα και 
την άλλη µέρα ο παθών να δηλώνει ότι δεν επιθυµεί την ποινική του δίωξη, ή όπως 
αδράνεια του αστυνοµικού, ενώ παρουσία του λαµβάνει χώρα διάρρηξη καταστήµατος 
ή αυτοκινήτου, προκαλώντας, µάλιστα, την έντονη διαµαρτυρία τρίτων περαστικών, 
θα είναι καθηµερινό φαινόµενο. Και, βέβαια, γίνεται αµέσως αντιληπτό, ότι εάν ο 
παθών δεν είναι παρών κατά την τέλεση του εγκλήµατος της σε βάρος του κλοπής, 
όπως κατά βάση συµβαίνει, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εφαρµογή της αυτόφωρης 
διαδικασίας και αυτό για ένα έγκληµα, που µέχρι σήµερα, συνήθως διώκεται µε την 
αυτόφωρη διαδικασία. Ακόµη, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, υπάρχει κίνδυνος να 
δώσουν την δυνατότητα, στον µε (επιείκεια αντιµετωπιζόµενο) επαγγελµατία δράστη, 
να ασκήσει πιέσεις στα θύµατά του, ώστε να µην υποβάλουν έγκληση σε βάρος του. Το 
παράδοξο και εσφαλµένο της απαίτησης για ύπαρξη εγκλήσεως, 
προκειµένου να διωχθεί το έγκληµα της κλοπής, είναι περισσότερο από 
εµφανές και θα είναι ολέθριο λάθος αν αυτό θεσπιστεί. γ) Περαιτέρω, για 
πρώτη, επίσης, φορά, απαιτείται η ύπαρξη έγκλησης, για την δίωξη του εγκλήµατος 
της η απιστίας, που στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του Ελληνικού 
Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και, µάλιστα, και στην κακουργηµατική της µορφή. Η ρύθµιση αυτή δεν 
έχει καµία απολύτως δικαιολογητική βάση και δεν γίνεται κατανοητή. δ) Αξιοσηµείωτη 
είναι και η πληµµεληµατοποίηση της κακουργηµατικής τοκογλυφίας. 

11) Τέλος, η κατάργηση του Ν.1608/50 είναι, κατά την άποψή µας, απολύτως 
εσφαλµένη, δεδοµένου ότι ο ανωτέρω νόµος λειτουργεί αποτρεπτικά, µε την 
αυστηρότητά του, έναντι των επίδοξων καταχραστών δηµόσιου χρήµατος. Όταν, παρά 
την ύπαρξή του, σηµειώθηκαν τόσες περιπτώσεις διασπάθισης δηµόσιου χρήµατος, 
εύκολα γίνεται αντιληπτό πόσα κρούσµατα θα έχουµε στο µέλλον µε ποινές «χάδι», 
πέραν του ότι θα οδηγήσει αρκετούς καταχραστές που είτε έχουν ήδη παραπεµφθεί 
είτε εκτίουν ισόβιες ή πολυετείς ποινές κάθειρξης, εκτός των καταστηµάτων κάθειρξης. 
Ο ισχυρισµός ότι ο νόµος αυτός ήταν αναχρονιστικός, δεν αποτελεί αιτιολογία για την 
κατάργηση ενός αποτελεσµατικού όπλου στα χέρια της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σε 
βάρος αυτών που µε τις πράξεις τους έφεραν, κατά κύριο λόγο, τη χώρα µας στη 
χρεωκοπία και οδήγησαν πολλούς από τους συνανθρώπους µας στην αυτοχειρία. 

Όσον αφορά το Σχέδιο του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

1) Κακώς έγινε απάλειψη από τα άρθρα 1 και 3 του σχεδίου του ΚΠοινΔ, του 
Πταισµατοδικείου ως ποινικού Δικαστηρίου και ουσιαστικά καταργούνται τα 41 
οργανωµένα ειδικά Πταισµατοδικεία που λειτουργούν στη Χώρα µε αντίστοιχες 109 
οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών (σύνολο οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών 916) που 
ασκούν καθήκοντα Πταισµατοδίκη και προτείνουµε να µετατραπούν πληµµελήµατα 
αρµοδιότητας του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου σε πταίσµατα κυρίως παραβάσεις 
των διατάξεων του Κ.Ο.Κ και παραβάσεις των διατάξεων Υγειονοµικού Κανονισµού 
καθώς και όλων των Υγειονοµικών Διατάξεων  αντί για την εισαγωγή του νέου θεσµού 
της έκδοσης ποινικής διαταγής χωρίς ακροαµατική διαδικασία θεσµός που παραβιάζει 
διατάξεις του Συντάγµατος και της ΕΣΔΑ. (άρθρα 409 επ.). Στη συνέχεια, αδόκιµα στο 
νέο άρθρο 31 σχεδίου του ΚΠοινΔ αναγράφεται ο «Πταισµατοδίκης» ως γενικός 
ανακριτικός υπάλληλος που θα διενεργεί προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση 
(άρθρο 243 σχεδίου του ΚΠοινΔ) στα σοβαρότερα κατά τεκµήριο εγκλήµατα 
(κακουργήµατα και πληµµελήµατα) µε σηµαντικές εγγυήσεις για το πρόσωπο είτε 
αυτού που φέρεται ότι τέλεσε την αξιόποινη πράξη, είτε αυτού που απέκτησε την 
ιδιότητα του κατηγορουµένου. Σαφώς πρέπει να γίνει διάκριση του Ειρηνοδίκη 
– Πταισµατοδίκη ως Δικαστικού Λειτουργού από του υπόλοιπους 
ανακριτικούς υπαλλήλους, διότι µόνο αυτοί κατά την άσκηση των ανακριτικών τους 
λειτουργιών αποτελούν τον εγγυητή στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και επιφέρουν την επιτάχυνση της ποινικής προδικασίας. Τονίζουµε ότι από το σύνολο 
των 109 οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών που υπηρετούν σε 41 ειδικά Πταισµατοδικεία 
της Χώρας στα 35 ειδικά Πταισµατοδικεία υπάρχουν 44 οργανικές θέσεις (δηλαδή 
υπηρετούν 1 ή 2 Πταισµατοδίκες), ενώ οι υπόλοιπες 65 οργανικές θέσεις έχουν 
κατανεµηθεί στα 6 µεγαλύτερα ειδικά Πταισµατοδικεία (Πταισµατοδικείο Αθηνών 32, 
Θεσσαλονίκης 15, Πειραιά 8, Πατρών 4, Ηρακλείου 3, Λάρισας 3), δηλαδή µικρός 
αριθµός Πταισµατοδικών που έχει επιφορτιστεί µε τη διενέργεια προκαταρκτικών και 
προανακριτικών πράξεων, επεξεργάζεται µεγάλο αριθµό δικογραφιών µε όγκο και 
πολυπλοκότητα για την οποία απαιτείται νοµική κατάρτιση, εµπειρία, καθηµερινή 
παρουσία καθώς σε ένα µεγάλο ποσοστό αυτών είτε λόγω αντικειµένου της διαφοράς 
είτε λόγω κινδύνου παραγραφής ζητείται η περαίωση τους σε πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα (από 3 ηµέρες έως 30 ηµέρες). Προτείνουµε, λοιπόν, να µην γίνει κατάργηση 
όλων των πταισµάτων διότι προσβάλλονται ατοµικά και προσωπικά έννοµα αγαθά και 
η «απεγκληµατοποίησή» τους µε βάση δογµατικές ευαισθησίες θα έχει δυσάρεστα 
αποτελέσµατα και θα οδηγήσει σε αυθαιρεσίες µε την  επιβολή υπέρογκων διοικητικών 
προστίµων, χωρίς δικαίωµα προγενέστερης ακρόασης και ουσιαστικά στερώντας από 
τον πολίτη την πρόσβαση του στη δικαιοσύνη (χρόνος και κόστος προσφυγής στη 
Διοικητική Δικαιοσύνη). 

2) Η κατάργηση του παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου, κατά το άρθρο 42 παρ 4, το οποίο 
είναι προαπαιτούµενο της υποβολής έγκλησης, µε ποινή απαραδέκτου αυτής, είναι µη 
ορθή, διότι απέτρεπε σε µεγάλο βαθµό την υποβολή αβάσιµων εγκλήσεων και την 
προσφυγή δικοµανών στην δικαιοσύνη. 

3) Η κατάργηση, επί της ουσίας, του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων (άρθρο 
110), στο οποίο εκδικάστηκαν τα τελευταία χρόνια, µε αποτελεσµατικότητα, χιλιάδες 
υποθέσεις και συνετέλεσε τα µέγιστα στην επιτάχυνση της ποινικής δίκης κάτι το οποίο 
το κατέστησε έναν πετυχηµένο θεσµό, είναι απολύτως εσφαλµένη και θα οδηγήσει, µε 
απόλυτη βεβαιότητα, στην καθυστέρηση απονοµής της ποινικής   Δικαιοσύνης. Με τη 
νέα ρύθµιση όλα τα κακουργήµατα, εκτός από αυτά που εκδικάζονται από το Μικτό 
Ορκωτό Εφετείο, θα εκδικάζονται από το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων, ο 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 13 αριθµός των δικασίµων του οποίου αναµένεται, τουλάχιστον, να διπλασιασθεί, όπως 
θα διπλασιασθούν και οι δικάσιµοι του Πενταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, µε 
αντίστοιχη αύξηση των υπηρεσιών των Εφετών. Το ίδιο θα συµβεί και στον πρώτο 
βαθµό, µε την αύξηση των δικασίµων του    Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, αφού τα 
περισσότερα πληµµελήµατα θα εκδικάζονται από αυτό και στη συνέχεια, βέβαια, θα 
δικάζονται κατ΄ έφεση από τα Τριµελή Εφετεία Πληµµεληµάτων. Ο αριθµός των 
υποθέσεων που εκδικάζονται σήµερα, ανά δικάσιµο, από τα Μονοµελή Εφετεία 
Κακουργηµάτων, είναι, τουλάχιστον, τριπλάσιος από αυτόν των Τριµελών Εφετείων 
Κακουργηµάτων. Η επιλογή αυτή – παρά το όποιο σηµαντικό κόστος, το οποίο δεν 
φαίνεται να λαµβάνεται υπόψη – επιχειρείται να τεκµηριωθεί µε το επιχείρηµα της 
ανάγκης ορθότερης απονοµής της Δικαιοσύνης, για τα κακουργήµατα, πράγµα που, 
κατά την ίδια άποψη, διασφαλίζεται όταν απονέµεται  από τα δικαστήρια µε πολυµελή 
σύνθεση και όχι µε µονοµελή, διότι, όπως αβάσιµα υποστηρίζεται, είναι υπαρκτός 
ο   κίνδυνος, ο µονοµελής   Δικαστής να υποπέσει ευκολότερα σε λάθος κρίση που θα 
καταστεί επώδυνη για τον πολίτη. Όµως η θεώρηση αυτή είναι πολλαπλώς εσφαλµένη, 
αφενός µεν διότι τα εγκλήµατα που καλούνται να δικάσουν οι µονοµελείς συνθέσεις 
του Εφετείου είναι ευκολότερα διαχειρίσιµα, καθόσον είναι επαναλαµβανόµενα και σε 
σηµαντικό βαθµό τυποποιηµένα, ώστε να µην απαιτείται ιδιαίτερη δυσκολία στην 
ανάλυση του ουσιαστικού τους µέρος, αφετέρου δε διότι, σε κάθε περίπτωση, τυχόν 
λάθος του Δικαστή του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, µπορεί να διορθωθεί 
από το δευτεροβάθµιο ποινικό Δικαστήριο που    συγκροτείται πάντοτε σε πολυµελή 
σύνθεση. Σε κάθε περίπτωση, οι   προεδρεύοντες Δικαστές των Μονοµελών Εφετείων 
Κακουργηµάτων, ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους, διαψεύδοντας στην 
πράξη αυτούς που διατύπωσαν και εξακολουθούν να διατυπώνουν επιφυλάξεις.  

4) Εσφαλµένη θα πρέπει να θεωρηθεί και η διάταξη του άρθρου 143 παρ. 6, καθόσον η 
δυνατότητα φωνοληψίας της διαδικασίας µε ίδια µέσα από τους παράγοντες της δίκης 
δεν µπορεί να πραγµατοποιηθέι, όπου δεν προβλέπεται υποχρεωτική φωνοληψία µε 
µέσα του δικαστηρίου.  

5) Η διάταξη, του άρθρου 333 παρ. 1, στην οποία ορίζεται ότι ο διευθύνων τη 
συζήτηση, στις δίκες που αφορούν σε υποθέσεις κακουργηµάτων, ορίζει προηγουµένως 
έναν εισηγητή δικαστή, εισάγοντας το πρότυπο της διαδικασίας της αστικής δίκης 
στην ποινική δίκη, υπονοώντας, προφανώς, ότι οι σύνεδροι δικαστές στην ποινική δίκη 
δεν συµµετέχουν ενεργά σ΄ αυτήν, οπότε θα πρέπει να υποχρεώθούν να το κάνουν, 
οριζόµενοι ως εισηγητές είναι και απολύτως εσφαλµένη, αλλά, προεχόντως, άκρως 
προσβλητική για το σύνολο των δικαστών και, βέβαια, θα προσθέσει, ακόµη 
µεγαλύτερο φόρτο στους σύνεδρους δικαστές, οι οποίοι, εκτός από την συγγραφή των 
πολιτικών υποθέσεων που χρεώνονται θα είναι επιφορτισµένοι και µε την συγγραφή 
των ποινικών υποθέσεων, στις οποίες ορίσθηκαν εισηγητές. 

Συµπερασµατικά, φρονούµε ότι παρά τα αρκετά θετικά στοιχεία τους, τα υπό ψήφιση 
νοµοσχέδια, τόσο του Ποινικού Κώδικα όσο και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, 
εµπεριέχουν πλείστες όσες διατάξεις, οι οποίες, µε απόλυτη βεβαιότητα, θα οδηγήσουν 
σε ασφυξία τα Δικαστήρια της χώρας, ιδίως τα Εφετεία, µε αποτέλεσµα, σε πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα να παραστεί ανάγκη τροποποίησής τους. Και είναι, 
τουλάχιστον, άκαιρο, σε εποχές που η χώρα µας πλήττεται από ιδιαιτέρως βαριάς 
µορφής εγκληµατικότητα, να εισάγονται προς ψήφιση Κώδικες, αφορώντες το ποινικό 
δίκαιο, οι οποίοι δεν κατατείνουν στην ορθή και αποτελεσµατική αντεγκληµατική 
πολιτική του Κράτους.  

ΑΠOΨΕΙΣ ΕΠI ΤΩΝ ΝEΩΝ ΣΧΕΔIΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟY ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ 
ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚHΣ ΔΙΚΟΝΟΜIΑΣ 

ΧΡ.ΝΑΣΤΑΣ

Γενικές παρατηρήσεις   

Χρήστου Νάστα, Προέδρου Εφετών, ποινικού 
Δικαστή αποκλειστικής απασχόλησης, τακτικού 
µέλους του ΔΣ της  Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων.  

Η νοµοθετική πρωτοβουλία ριζικής αναµόρφωσης 
του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής 
Δικονοµίας προς το σκοπό της επιτάχυνσης και της 
ποιοτικής αναβάθµισης της ποινικής δίκης, µε 
βρίσκει κατ΄ αρχήν σύµφωνο. Όµως αρκετές 
προτεινόµενες ρυθµίσεις, κατά την ταπεινή µου 
άποψη, κινούνται όχι προς τη σωστή κατεύθυνση και 
χρίζουν   αλλαγής.   

Πριν αναφερθώ σε ορισµένες προτεινόµενες ρυθµίσεις,  θέλω να επισηµάνω ότι ο 
χρόνος της δηµόσιας διαβούλευσης και για τους δύο Κώδικες είναι αρκετά µικρός. 
Είναι αδύνατον µέσα στον χρόνο που όρισε ο κ. Υπουργός να µπορέσει κάποιος 
νοµικός να µελετήσει και τους δύο Κώδικες και να κάνει σοβαρές προτάσεις 
βελτίωσης των επί µέρους άρθρων. Άποψη µου είναι ότι η δηµόσια διαβούλευση 
πρέπει να συνεχισθεί, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, για να µπορέσουν, τόσο οι 
θεωρητικοί, όσο και οι εφαρµοστές του Δικαίου, να προτείνουν  αλλαγές- βελτιώσεις  
στα επί µέρους άρθρα κάθε Κώδικα.  

Κατ΄ αρχάς, πρέπει να επισηµανθεί ότι αρκετές από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, 
όπως α) η βίαιη (χωρίς την αναγκαία ωρίµανση µέσα από δηµόσιο διάλογο) 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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µετατροπή πολλών κακουργηµάτων σε πληµµελήµατα, β) η αναγνώριση 
ελαφρυντικών για στοιχεία που δεν έχουν σχέση µε την προσωπικότητα του 
κατηγορουµένου, αλλά είναι της αποκλειστικής ευθύνης της Πολιτείας(υπέρβαση 
εύλογων χρονικών ορίων δίκης) , γ) η τροποποίηση του άρθρου  263 Α του ΠΚ , δ) η  
κατάργηση του ν. 1608/1950, θα οδηγήσουν αρκετούς εγκληµατίες, που έχουν 
παραπεµφθεί για σοβαρά αδικήµατα ή εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης, εκτός 
των Καταστηµάτων Κράτησης, καθιστώντας έτσι τις πράξεις τους ουσιαστικά 
ατιµώρητες.  

Δεύτερον, η κατάργηση της µετατροπής της ποινής φυλάκισης σε χρηµατική ποινή 
θα στερήσει από την Πολιτεία ένα σηµαντικό όπλο στη µάχη κατά της παρανοµίας, 
καθώς η απειλή χρηµατικής ποινής σε πληµµεληµατικές παραβάσεις - ιδίως 
οικονοµικού χαρακτήρα - λειτουργούσε αποτελεσµατικά, τόσο ως αποτρεπτικό µέσο, 
καθώς ο παραβάτης που έχει απωλέσει το δικαίωµα αναστολής της ποινής του στην 
επόµενη εγκληµατική του συµπεριφορά αξιολογούσε υψηλά τον κίνδυνο επιβολής 
χρηµατικής ποινής που διέτρεχε, όσο και ως κατασταλτικό µέσο, καθώς µε τον τρόπο 
αυτό ικανοποιείται – πολλές φορές µάλιστα και περισσότερο από τον εγκλεισµό σε 
κατάστηµα κράτησης - το αίσθηµα της αδικίας που έχει αφήσει µια µεσαίας απαξίας 
εγκληµατική συµπεριφορά. Πέραν όµως τούτου, εξίσου σηµαντική είναι και η 
απώλεια εσόδων που θα υποστεί το Κράτος, τα οποία θα µπορούσαν να επενδυθούν 
στην αναβάθµιση των υποδοµών των σωφρονιστικών καταστηµάτων και στη 
βελτίωση των συνθηκών κράτησης των λοιπών κρατουµένων για σοβαρότερα 
εγκλήµατα. Εξάλλου, το γεγονός ότι σε πολλά εγκλήµατα, ως ποινή παραµένει η 
χρηµατική ποινή, δύσκολα δικαιολογεί την φερόµενη «εξαγνιστική» πρόθεση της 
Πολιτείας να καταργήσει τη µετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρηµατική ποινή. 

Τρίτον, η αναβάθµιση της κοινωφελούς εργασίας σε κύρια ποινή για τα 
πληµµελήµατα, πέραν της αµφίβολης αποτελεσµατικότητάς της σε επίπεδο 
πρόληψης των εγκληµάτων,  δηµιουργεί µεγάλο προβληµατισµό και στο επίπεδο της 
εφαρµογής της, καθόσον είναι γνωστό ότι το Κράτος δεν διαθέτει τις υποδοµές 
εκείνες που θα απορροφήσουν χιλιάδες ανθρώπων που θα επιδιώκουν να εκτίσουν 
την ποινή τους µε αυτόν τον τρόπο. Έτσι, οι ποινές σε εγκλήµατα µέτριας απαξίας θα 
εκτίονται, είτε µε την ποινή της φυλάκισης, µε αποτέλεσµα την υπερπλήρωση των 
φυλακών υπό συνθήκες αβίωτες, είτε µε την πλασµατική παροχή κοινωφελούς 
εργασίας, µε αποτέλεσµα τον πλήρη ευτελισµό του ποινικοκατασταλτικού µας 
µηχανισµού, ενώ θα οδηγήσει αναπόδραστα και στην αύξηση των παραβατικών 
συµπεριφορών.  

Τέταρτον, η κατ΄ ουσίαν κατάργηση του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, το 
οποίο κατά γενική οµολογία είναι ένας πετυχηµένος θεσµός, θα οδηγήσει µε 
µαθηµατική ακρίβεια στην καθυστέρηση απονοµής της ποινικής  Δικαιοσύνης. 
Συγκεκριµένα µε τη νέα ρύθµιση όλα τα κακουργήµατα, εκτός απ΄ όσα εκδικάζονται 
από το ΜΟΔ, θα εκδικάζονται από το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων, των οποίων 
ο αριθµός των δικασίµων αναµένεται να διπλασιασθεί. Το ίδιο βέβαια θα συµβεί και 
στο Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµάτων µε διπλασιασµό των δικασίµων και 
αντίστοιχη αύξηση των υπηρεσιών των Εφετών. Η αλλαγή αυτή αµφιβάλλω εάν έχει 
µετρήσει τις πρακτικές συνέπειες, τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής (αριθµό 
αιθουσών, γραµµατέων), όσο και σε επίπεδο δυνατότητας διαχείρισης της 
δικαστικής ύλης που καλούνται να σηκώσουν οι Εφέτες δικαστές. Είναι γνωστές σε 
όλους οι συνθήκες απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης, όταν οι συνθέσεις 
απεγνωσµένα ψάχνουν να βρουν ηµέρες που δεν έχουν υπηρεσία για να χωρέσουν 
τις διακοπτόµενες έδρες τους (πολλές φορές και πέραν του διµήνου, ενώ 
προσπαθούν να εκµεταλλευθούν και το χρόνο των δικαστικών διακοπών), 
αφαιρώντας συνάµα αντίστοιχο χρόνο από τις πολιτικές τους υποθέσεις. Το ίδιο θα 
συµβεί και στον πρώτο βαθµό µε την αύξηση των δικασίµων του  Τριµελούς 
Πληµµελειοδικείου, αφού τα περισσότερα πληµµελήµατα θα εκδικάζονται από αυτό. 
Από µια πρόχειρη στατιστική ανάλυση, σηµειώνεται ότι σήµερα στο Μονοµελές 
Εφετείο Κακουργηµάτων εκδικάζονται περισσότερες από 15-18  υποθέσεις ανά 
δικάσιµο, ενώ στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων ο αριθµός των υποθέσεων 
ουσίας που εκδικάζονται  ανά δικάσιµο δεν υπερβαίνει τις 5-6 και τούτο οφείλεται 
όχι µόνο στη σοβαρότητα των υποθέσεων αλλά  διότι  το Δικαστήριο είναι δυσκίνητο 
στη λειτουργία του. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή αυτή – παρά το όποιο 
σηµαντικό κόστος, το οποίο δεν φαίνεται να προσµετράται - προσπαθεί να δικαιωθεί 
µε το επιχείρηµα της ανάγκης ορθότερης απονοµής της Δικαιοσύνης για τα 
κακουργήµατα, πράγµα που, κατά την ίδια άποψη, διασφαλίζεται όταν απονέµεται  
από τα δικαστήρια µε πολυµελή σύνθεση και όχι µόνο από έναν δικαστή, διότι 
υπάρχει  κίνδυνος ο µονοµελής  Δικαστής να υποπέσει ευκολότερα σε λάθος κρίση 
που καταστεί επώδυνη για τον πολίτη. Όµως η θεώρηση αυτή είναι πολλαπλώς 
εσφαλµένη, αφενός διότι τα εγκλήµατα που καλούνται να δικάσουν οι µονοµελείς 
συνθέσεις του Εφετείου είναι ευκολότερα διαχειρίσιµα, είναι επαναλαµβανόµενα και 
σε σηµαντικό βαθµό τυποποιηµένα, ώστε να µην απαιτείται ιδιαίτερη δυσκολία στην 
ανάλυση του ουσιαστικού τους µέρος. Επίσης, οι δικαστές που τα δικάζουν – όντας 
αποκλειστικής απασχόλησης στα µεγάλα τουλάχιστον Εφετεία της Χώρας – έχουν 
αποκτήσει πλήρη γνώση του αντικειµένου τους και την ανάλογη εµπειρία για την 
απονοµή ταχείας, έγκυρης και αποτελεσµατικής δικαιοσύνης. Σε κάθε δε περίπτωση, 
τυχόν λάθος του Δικαστή του Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, µπορεί να 
διορθωθεί από το δευτεροβάθµιο ποινικό Δικαστήριο που  συγκροτείται πάντοτε σε 
πολυµελή σύνθεση. Είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε µέσα από την εκδίκαση των 
εφέσεων κατά των αποφάσεων των Μονοµελών Εφετείων Κακουργηµάτων ότι οι  
προεδρεύοντες δικαστές των Μονοµελών Εφετείων Κακουργηµάτων , 
ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους, διαψεύδοντας στην πράξη αυτούς 
που κατά καιρούς διατύπωσαν επιφυλάξεις. Μάλιστα, η προηγούµενη 
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του 2013-2014,αναγνωρίζοντας την αποτελεσµατική 
λειτουργία των  Μονοµελών Εφετείων Κακουργηµάτων, είχε προτείνει τη σηµαντική 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 14 αύξηση της ύλης τους  αλλά και την κατάργηση του  δυσκίνητου Πενταµελούς 
Εφετείου. Τι άλλαξε από τότε µέχρι σήµερα και  καταργούν -κατ΄ ουσία -το 
Μονοµελές Εφετείο Κακουργηµάτων;  Ως ποινικός Δικαστής αποκλειστικής 
απασχόλησης από το 2015 µέχρι και σήµερα, πιστεύω ότι  ο θεσµός του Μονοµελούς 
Εφετείου Κακουργηµάτων είναι απολύτως επιτυχής και ειδικά στα µεγάλα  Εφετεία, 
δικάστηκαν µε ταχύ και έγκυρο τρόπο χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες ακόµα θα 
παρέµεναν αδίκαστες. Ανακεφαλαιώνοντας, θεωρώ ότι η υποβάθµιση του 
Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη στο νέο 
σχέδιο ΚΠΔ µεταφορά ήσσονος σηµασίας πληµµεληµάτων από τα Μονοµελή στα 
Τριµελή Πληµµελειοδικεία, θα επιβαρύνει υπερβολικά τα Τριµελή Εφετεία, µε 
δυσµενέστατα αποτελέσµατα για την ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα της 
απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης.  

 Τέταρτον, στο Ειδικό µέρος του  σχεδίου  Ποινικού Κώδικα διευρύνεται - 
λάθος κατά την άποψή µου για ορισµένα από αυτά - η αρχή της κατ’ έγκληση δίωξης 
των εγκληµάτων (πληµµεληµάτων και ορισµένων κακουργηµάτων), καθ’ όσον κατ’ 
έγκληση θα διώκονται πλέον οι ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: απλή και εντελώς 
ελαφρά σωµατική βλάβη, πλην της τελεσθείσας κατά δηµοσίου υπαλλήλου, κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας του ή επ’ αφορµή αυτής (άρθρ. 308 παρ. 1 και 2 σχΠΚ), 
σωµατική βλάβη από αµέλεια, απλή και εντελώς ελαφρά (άρθρ. 314 παρ. 1 σχΠΚ), 
αυτοδικία (άρθρ. 331 σχΠΚ), απλή περίπτωση απειλής (άρθρ. 333 παρ. 1 σχΠΚ), 
διατάραξη οικιακής ειρήνης (άρθρ. 334 παρ. 1 σχΠΚ), προσβολή γενετήσιας 
αξιοπρέπειας, καθώς και αυτή που τελείται σε βάρος προσώπου εργασιακά 
εξαρτηµένου από το δράστη (άρθρ. 337 παρ. 1 σχΠΚ), προσβολή της γενετήσιας 
ευπρέπειας άλλου (άρθρ. 353 παρ. 1 σχΠΚ), παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής 
(άρθρ. σχ358 ΠΚ), εγκατάλειψη εγκύου (άρθρ. 359 σχΠΚ), εξύβριση (άρθρ. 361 παρ. 
1 σχΠΚ), δυσφήµηση (άρθρ. 362 σχΠΚ), συκοφαντική δυσφήµηση (άρθρ. 363-362 
σχΠΚ), παραβίαση του απορρήτου εγγράφων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(άρθρ. 370 παρ. 1, 2 σχ ΠΚ), παράνοµη πρόσβαση σε σύστηµα πληροφοριών ή 
δεδοµένα (άρθρ. 370Β παρ. 1, 4 σχΠΚ), παραβίαση απόρρητων στοιχείων ή 
προγραµµάτων υπολογιστών (άρθρ. 370Γ παρ. 1, 2 σχΠΚ), παραβίαση 
επαγγελµατικής εχεµύθειας (άρθρ. 371 σχΠΚ), απλή κλοπή (άρθρ. 372 σχΠΚ), 
αυθαίρετη χρήση µεταφορικού µέσου (άρθρ. 374AσχΠΚ), υπεξαίρεση, εκείνη που 
τελείται από εντολοδόχο, επίτροπο, κηδεµόνα του παθόντος, µεσεγγυούχο ή 
διαχειριστή ξένης περιουσίας, καθώς και αυτή η αξία του αντικειµένου της οποίας 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ (και τιµωρείται σε βαθµό 
κακουργήµατος) (άρθρ. 375 παρ. 1, 2 σχΠΚ), κλοπή και υπεξαίρεση ευτελούς αξίας 
(άρθρ. 377 σχΠΚ), απλή και ελαφρά φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και η φθορά 
πράγµατος που χρησιµεύει για κοινό όφελος ή καλλιτεχνικού ή ιστορικού µνηµείου ή 
αντικειµένου τοποθετηµένου σε δηµόσιο χώρο ή τελεσθείσα µε φωτιά ή µε 
εκρηκτικές ύλες (άρθρ. 378 σχΠΚ), απάτη καθώς και απάτη εκ της οποίας η 
προκληθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ (και τιµωρείται 
σε βαθµό κακουργήµατος) (άρθρ. 386 παρ. 1 σχΠΚ), απάτη µε υπολογιστή, καθώς 
και εκείνη εκ της οποίας η προκληθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 
120.000 ευρώ, όπως και εκείνη που στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου 
του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκ της οποίας η προκληθείσα ζηµία υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ (οι δύο τελευταίες µορφές τιµωρούνται σε 
βαθµό κακουργήµατος) (άρθρ. 386A σχΠΚ), απατηλή πρόκληση βλάβης (άρθρ. 389 
σχΠΚ), απιστία, καθώς και εκείνη εκ της οποίας η προκληθείσα ζηµία υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, όπως και εκείνη που στρέφεται άµεσα κατά του 
νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκ της οποίας η προκληθείσα 
ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ (οι δύο τελευταίες µορφές 
τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος (άρθρ. 390 σχΠΚ), αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήµατος (άρθρ. 394 σχΠΚ), παρακώλυση συναγωνισµού (άρθρ. 395 
σχΠΚ), δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τοµέα (άρθρ. 396 σχΠΚ), 
καταδολίευση δανειστών (άρθρ. 397 σχΠΚ) και τοκογλυφία, η οποία τιµωρείται 
πλέον µόνο σε βαθµό πληµµελήµατος (άρθρ. 404 σχΠΚ).Συνέπεια των 
τροποποιήσεων αυτών είναι η µη σύλληψη των εγκληµατιών από τα αστυνοµικά 
όργαναεάν δεν υπάρχει έγκληση του παθόντος, έστω και αν τα εγκλήµατα αυτά 
τελούνται ενώπιον τους, παρότι στη συνείδηση των πολιτών υπάρχει ενεργός η 
αίσθηση ότι η απαξία της παράβασης πολλών από αυτά υπερβαίνει τα όρια του 
ατοµικού συµφέροντος και θίγει ολόκληρη την κοινωνία. Πέραν όµως τούτου, µε τις 
παραπάνω τροποποιήσεις είναι βέβαιο ότι θα  προκύψουν  θέµατα διαχρονικού 
δικαίου, σε σχέση µε την ύπαρξη ή όχι έγκλησης σε ήδη εκκρεµείς υποθέσεις, που θα 
δικαστούν είτε από Πληµ/κεία, είτε από Εφετεία Κακουργηµάτων.  

Πέµπτον, όσον   αφορά το σχΚΠΔ, εξόχως προβληµατική θεωρώ ότι είναι η   
περίληψη στα αποκλειόµενα από την ποινική διαδικασία πρόσωπα, του εισαγγελέα 
που έχει συµπράξει στην παραποµπή του κατηγορουµένου, ειδικά στη συζήτηση της 
υπόθεσης στο ακροατήριο (άρθ. 14§2 περ. στ’ του σχΚΠΔ). Εκτός της προφανούς 
ασυµφωνίας της µε τις ισχύουσες συνταγµατικές διατάξεις, καθώς προκρίνει την 
εφαρµογή της διάταξης, κατά περίπτωση (µε κριτήριο τη δυνατότητα συγκρότησης 
του δικαστηρίου), δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία κυρίως των 
µεγάλων εισαγγελιών. Να τονιστεί πως στις µεγάλες Εισαγγελίες  της χώρας, άλλος 
εισαγγελικός λειτουργός επεξεργάζεται την µήνυση ή έγκληση, παραγγέλλοντας 
προκαταρτική εξέταση. Άλλος εισαγγελικός λειτουργός επεξεργάζεται τη δικογραφία 
που σχηµατίζεται µετά από την ολοκλήρωση της προκαταρτικής εξέτασης, ασκώντας 
ποινική δίωξη, και άλλος εισαγγελικός λειτουργός υπογράφει το κλητήριο θέσπισµα 
που επιδίδεται στον κατηγορούµενο. Έτσι σε κάθε υπόθεση αποκλείονται τρεις 
εισαγγελικοί λειτουργοί από την εκδίκασή της (εάν πρόκειται για βούλευµα µπορεί 
άλλος να υποβάλλει την πρόταση προς το Συµβούλιο Πληµ/κών και άλλος να 
παρασταθεί ενώπιον αυτού). Και εάν εκδικάζεται κατ’ έφεση στο Τριµελές Πληµ/
κείο, αποκλείεται και τέταρτος εισαγγελικός λειτουργός, αυτός που δίκασε 
πρωτοδίκως. Καθίσταται, εποµένως, σαφές πως εάν εφαρµοστεί η διάταξη θα πρέπει 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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όλοι οι εισαγγελείς να βρίσκονται στο δικαστικό µέγαρο, αντικαθιστώντας ο ένας των 
άλλο στις  ποινικές έδρες που συνεδριάζουν καθηµερινά.  

Έκτον, στο άρθρο 333§1 του σχΚΠοινΔ, ορίζεται πως ο διευθύνων τη συζήτηση, στις 
δίκες που αφορούν σε υποθέσεις κακουργηµάτων ορίζει προηγουµένως έναν 
εισηγητή δικαστή. Η διάταξη αυτή που αποτελεί εισαγωγή του προτύπου της 
διαδικασίας της αστικής δίκης στις ποινικές, εκκινεί από την υπόνοια ότι οι σύνεδροι 
στην ποινική δίκη δεν συµµετέχουν ενεργά σ΄ αυτή, οπότε θα πρέπει να τους 
υποχρεώσουµε να το κάνουν, µεταβιβάζοντάς τους µέρος της ποινικής διαδικασίας. 
Η σκέψη αυτή, πέραν του ότι είναι άκρως προσβλητική για το σύνολο των δικαστών, 
είναι και εσφαλµένη, καθώς η εµπειρία έχει διδάξει ότι εφόσον ο Προεδρεύων 
δικαστής καθοδηγήσει σωστά την ακροαµατική διαδικασία, όλη η σύνθεση – η οποία 
αποτελείται από έµπειρους συναδέλφους – είναι σε θέση εύκολα να αποκτήσει 
πλήρη αντίληψη της δικαζόµενης υπόθεσης και να εκφέρει ουσιαστική κρίση. Δεν 
είναι, εξάλλου, λίγες οι φορές που συνάδελφοι δικαστές, οι οποίοι  δεν µελέτησαν σε 
προγενέστερο χρόνο τις υποθέσεις που ήγοντο ενώπιόν τους, είχαν την άνεση και 
επάρκεια να εκφέρουν µια διαφορετική – καθόλα έγκυρη - άποψη στην αξιολόγηση 
των πραγµατικών και νοµικών περιστατικών. Εξάλλου, εάν δεν εµπιστευόµαστε την 
αποτελεσµατικότητα της άµεσης προφορικής διαδικασίας σε συνθέσεις που 
απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαστές, πως θα αντιδράσουµε στα µεικτά ορκωτά 
δικαστήρια; Μήπως θα δώσουµε και στους ενόρκους να διαχειρίζονται µέρος των 
ποινικών δικών, για να εξασφαλίσουµε την προσοχή τους; Αυτονόητο τέλος είναι ότι 
και το µέτρο αυτό θα επιφέρει ακόµα µεγαλύτερο φόρτο στους Εφέτες - συνέδρους 
των ποινικών εδρών, αφού θα είναι επιφορτισµένοι κατ’ ουσία τόσο µε τη διαδικασία 
της ποινικής έδρας και τη συγγραφή των αποφάσεων στις υποθέσεις όπου θα 
ορίζονται εισηγητές, όσο και µε τις πολιτικές τους υποθέσεις, οι οποίες µοιραία θα 
περιέλθουν σε καθυστέρηση, µε ορατή πλέον και την πειθαρχική τους ευθύνη. 

Έβδοµον, µε το σχΚΠοινΔ τα πταίσµατα ως αξιόποινες πράξεις  καταργούνται και το 
Πταισµατοδικείο ως ποινικό δικαστήριο δεν θα υπάρχει. Οι εκτελούντες όµως µέχρι 
την ψήφιση των Κωδίκων, χρέη Πταισµατοδίκη, δεν πρέπει να µετακινηθούν , αλλά 
να παραµείνουν στις θέσεις τους και, εν όψει της νοµικής τους κατάρτισης και της 
πολύχρονης εµπειρίας τους στο εν λόγω αντικείµενο, να διενεργούν, ως 
πταισµατοδίκες- προανακριτές, προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση ύστερα 
από παραγγελία του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.      

 Ελπίζω ότι οι νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές των νέων Κωδίκων Ποινικού και 
Ποινικής Δικονοµίας, µετά το πέρας της δηµόσιας διαβούλευσης, να µελετήσουν και 
πάλι χωρίς εγωισµό και υπό το φως των σκέψεων που µε την εµπειρία µας 
καταθέτουµε,  τις προτεινόµενες αλλαγές- βελτιώσεις  και να καταλήξουν σε πιο 
ορθολογικές λύσεις. 
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ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ  

Χριστόφορου Σεβαστίδη,  

ΔΝ- Εφέτη,  

Προέδρου της  Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων 

Έξι συµβούλια φυλακών –στα οποία συµµετέχει 
ένας εισαγγελικός λειτουργός, ένας κοινωνικός 
λειτουργός και ο διευθυντής του καταστήµατος 
κράτησης- οµόφωνα δέχτηκαν στο παρελθόν ότι 
συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις και 
χορήγησαν άδε ιες στον κρατούµενο Δ . 
Κουφοντίνα. Το Νοέµβριο του 2017 και τον 
Φεβρουάριο του 2018 ζητήθηκε από την 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πειθαρχικός 

έλεγχος των εισαγγελέων, που συµµετείχαν στα συµβούλια αυτά.  Τον Φεβρουάριο 
του 2019 για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε διχογνωµία στο συµβούλιο φυλακών για το 
ίδιο αίτηµα του ίδιου κρατουµένου και η υπόθεση εισήχθη προς κρίση στο Δικαστικό 
Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Βόλου, το οποίο µε το υπ’ αριθµό 37/2009 βούλευµα 
απέρριψε την χορήγηση άδειας. Με το ίδιο σκεπτικό απορρίφθηκε πριν λίγες 
εβδοµάδες όµοιο αίτηµα από το ίδιο δικαστικό συµβούλιο µε το υπ’ αριθµό 93/2019 
βούλευµα. Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτή τη φορά άσκησε αναίρεση κατά 
του βουλεύµατος για εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου. Πέρα από το ακατανόητο της 
πειθαρχικής δίωξης δικαστικών λειτουργών για την ελεύθερη δικαιοδοτική τους 
κρίση – βασικό θεµέλιο της δικαστικής ανεξαρτησίας- είναι βέβαιο ότι 
δηµιουργήθηκε σύγχυση για τον ορθό νοµικό τρόπο αντιµετώπισης τέτοιων 
υποθέσεων. Με το υπ’ αριθµό 1001/2019 βούλευµά του ο Άρειος Πάγος έλυσε το 
νοµικό θέµα που ανέκυψε και δέχτηκε το δικαίωµα άδειας από τις φυλακές και για 
τους πολυισοβίτες.  

Πέρα από το παραπάνω νοµικό ζήτηµα το βούλευµα του Συµβουλίου 
Πληµµελειοδικών Βόλου είχε και µια επάλληλη σκέψη απόρριψης της αίτησης 
χορήγησης άδειας. Στις προϋποθέσεις χορήγησής της περιλαµβάνεται η εκτίµηση ότι 
δεν συντρέχει κίνδυνος τέλεσης νέων εγκληµάτων κατά τη διάρκεια της άδειας 

καθώς και η προσδοκία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής και ότι ο κρατούµενος δεν θα 
κάνει κακή χρήση της άδειάς του. Ορθά δέχεται το βούλευµα ότι στην έννοια του 
σωφρονισµού δεν περιλαµβάνεται η ιδεολογική µεταστροφή του καταδικασθέντος. 
Εγώ θα συµπλήρωνα ότι δεν χρειάζεται ούτε η µεταµέλειά του για τις πράξεις για τις 
οποίες καταδικάστηκε. Πρόκειται για στοιχείο που κρίθηκε κατά την επιµέτρηση της 
ποινής. Η επιβληθείσα ποινή εξαντλεί τις αξιώσεις της Πολιτείας έχοντας 
προσµετρήσει το είδος των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν και την προσωπικότητα 
του δράστη. Τα Δικαστήρια δεν έχουν ρόλο πολιτικού – ιδεολογικού καθοδηγητή και 
δεν ζητούν δηλώσεις µετανοίας και αποκήρυξης ιδεών που αποκλίνουν από τις 
κρατούσες αντιλήψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αποφυλάκιση του δικτάτορα 
Παττακού το 1990 «λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας» µε την υποχρέωση να 
παρουσιάζεται ανά 15θήµερο στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής του. Μέχρι το 
τέλος της ζωής του παρέµεινε αµετανόητος υπεραµυνόµενος των εγκληµάτων της 
Χούντας. Δεν αµφισβητήθηκε τότε από κανέναν το δικαίωµα του εγκλείστου να 
αποφυλακιστεί για ανθρωπιστικούς λόγους και κανένας δεν ζήτησε από τον 
δικτάτορα να αποκηρύξει τις απόψεις του. Κυκλοφορούσε ελεύθερος ακόµα και 
γύρω από το Πολυτεχνείο χωρίς να θεωρηθεί πρόκληση και ασέβεια στους νεκρούς 
του 1973! Συνέχιζε να έχει επαφές µε κύκλους και πολιτικά κόµµατα που ήταν και 
είναι θιασώτες της δικτατορίας, χωρίς αυτό το γεγονός να θεωρηθεί επιβαρυντικό 
για την υφ’ όρον απόλυσή του. Και σωστά!  

Θα πρέπει επίσης να γίνεται µια διάκριση µεταξύ των ιδεολογικών αρχών του 
κρατουµένου που υποστηρίζουν το αναγκαίο της ένοπλης δράσης για την κοινωνική 
αλλαγή και της έµπρακτης συµπεριφοράς του κατά το διάστηµα που έκανε χρήση της 
άδειάς του. Αυτό που ενδιαφέρει το Δικαστήριο είναι το δεύτερο. Πως 
συµπεριφέρθηκε ο κρατούµενος τις προηγούµενες φορές που έλαβε άδεια. Εάν ήταν 
ή όχι συνεπής µε τις υποχρεώσεις που του επιβάλει ο νόµος. Εάν η συµπεριφορά του 
κατά το χρόνο που βρίσκονταν σε άδεια δηµιουργεί βάσιµα υποψίες ότι ετοιµάζεται 
να τελέσει νέα εγκλήµατα ή εκδηλώνει έµπρακτα την πρόθεσή του να µην επιστρέψει 
στο κατάστηµα κράτησης.   Η ιδεολογικοπολιτική και φιλοσοφική συζήτηση για τον 
ρόλο της βίας στην ιστορία είναι πολύ παλιά και δεν λύνεται µε δικαστικές 
αποφάσεις. Το σηµερινό αστικό – κοινοβουλευτικό πολίτευµα εδραιώθηκε στην 
Ευρώπη µετά την Γαλλική Επανάσταση του 1789 και την βίαιη σύγκρουση µε τους 
φεουδαρχικούς θεσµούς και την Βασιλεία. Η ανθρώπινη ιστορία είναι µια ιστορία 
συγκρούσεων, πολέµων και συνεχών βίαιων αλλαγών σε οικονοµικό και πολιτικό 
επίπεδο. Εκφεύγει ωστόσο της αρµοδιότητάς του Δικαστηρίου ή του Συµβουλίου 
Φυλακών κάθε ενασχόληση µε τέτοια ζητήµατα. Στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο 
κόσµο υπάρχουν νόµιµα πολιτικά κόµµατα, πολλά από τα οποία κυβερνούν ή 
συγκυβερνούν και τα οποία ανοιχτά υποστηρίζουν δικτατορίες που επιβλήθηκαν και 
τα φοβερά εγκλήµατα που αυτές διέπραξαν. Όσο τα πολιτικά αυτά κόµµατα δεν 
λειτουργούν και τα ίδια ως εγκληµατική οργάνωση και δεν συµµετέχουν σε διάπραξη 
εγκληµάτων, λειτουργούν επιτρεπτά µέσα στη Δηµοκρατία. Η δυνατότητα αυτή που 
δεν αµφισβητείται σε οργανωµένα πολιτικά κόµµατα ασφαλώς και είναι ανεκτή µε 
την αναγνώριση αντίστοιχου δικαιώµατος σε έναν πολίτη. Ο αντίλογος που θα 
µπορούσε εδώ να υπάρξει είναι ότι ο κατάδικος για τροµοκρατία έχει προχωρήσει 
ήδη στην πράξη και δεν έµεινε στο στάδιο της θεωρίας ή της φανερής ιδεολογικής 
υποστήριξης της ένοπλης βίας. Ωστόσο για τις πράξεις που τέλεσε έχει ήδη 
καταδικαστεί και τιµωρείται. Αυτό που µένει πλέον είναι ο χώρος των ιδεών του. 

Το να ζητείται από έναν κρατούµενο να αποκηρύξει τις ιδεολογικές του πεποιθήσεις 
–όποιες κι’ αν είναι αυτές, όσο αποκρουστική κι’ αν είναι η ατοµική βία σε επίπεδο 
ηθικό, όσο προβοκατόρικα και υπονοµευτικά κι’ αν λειτουργεί σε επίπεδο 
διεκδίκησης κοινωνικών δικαιωµάτων- και να συµµορφωθεί µε το αξιακό σύστηµα 
που επικρατεί, θα οδηγούσε πολλές φορές είτε σε µια υποκριτική και κατ’ επίφαση 
δήλωση µετάνοιας, µη επαληθεύσιµη αφού εδράζεται αποκλειστικά στην ενδιάθετη 
βούληση του δηλούντος, είτε σε ρητή άρνηση συµµόρφωσης. Και στις δύο 
αντικειµενικά όµοιες περιπτώσεις οι θεωρητικές πιθανότητες «κινδύνου» για την 
κοινωνία είναι οι ίδιες. Στην πρώτη περίπτωση αµβλύνεται το υποκειµενικό αίσθηµα 
φόβου ενώ στη δεύτερη οξύνεται. Πρόκειται όµως για κριτήριο αρκετά επισφαλές 
και καθόλου χρήσιµο στην αξιολόγηση.  

Ίδια ή παρεµφερή διλήµµατα αξιολόγησης της προσωπικότητας ενός κρατουµένου 
καλούνται συχνά να αντιµετωπίσουν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί.  Οδηγός 
στη λήψη απόφασης δεν µπορεί να είναι ούτε ο φόβος άσκησης πειθαρχικού ελέγχου 
ούτε η πιθανότητα αναίρεσης της απόφασης ή του βουλεύµατος, αλλά µόνο το 
ελεύθερο φρόνηµα και ο ορθός και απόλυτα τεκµηριωµένος νοµικός συλλογισµός.  

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΓΑ ΝΟΜΙΚΑ 

Παναγιώτης Λυµπερόπουλος, Εφέτης  

Α΄Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων 

Η Δηµοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευµα είπαν 
κάποιοι σοφοί . Κάποιοι άλλοι είπαν ότι είναι το 
δικαιότερο και µερικοί προχώρησαν περισσότερο και 
είπαν ότι είναι τόσο σπουδαίο ώστε να µπορεί να 
αντέξει και τους εχθρούς του. 

Με αφορµή άρθρο του συναδέλφου και φίλου 
Χριστόφορου Σεβαστίδη για την κατ’ ουσίαν κρίση 
του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Βόλου σε 

βούλευµα, που απέρριψε αίτηµα χορήγησης άδειας καταδικασθέντος για 
τροµοκρατική  δράση, κρατούµενου, που δεν έχει εκτίσει ακόµα την ποινή του , κάνω 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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τις εξής σκέψεις: 

Η νοµική συζήτηση για την τροµοκρατία στην Ελλάδα της µεταπολίτευσης γίνεται 
πάντα κάτω από τη στάθµιση δύο ουσιωδών παραγόντων που το Κράτος Δικαίου έχει 
οριοθετήσει ως κρίσιµα µεγέθη :  Ο πρώτος είναι πότε η ιδεολογία µετουσιώνεται σε 
αδίκηµα, ο  δεύτερος είναι η γενική και ειδική πρόληψη στην οποία στοχεύει η 
τιµώρηση των αδικηµάτων.  

Ας δούµε λοιπόν µε το βασικό εργαλείο του νοµικού, την απλή λογική σε συνδυασµό 
µε τα διδάγµατα του νοµικού µας πολιτισµού, αυτούς τους παράγοντες, 
παραµένοντας σταθεροί στην άποψη ότι   η Δηµοκρατία αντέχει κάθε ιδεολογική 
προσέγγιση της πολιτικής και πολιτειακής οργάνωσης του Κράτους, όσο απειλητική 
και να είναι και µάλιστα οποιασδήποτε απόχρωσης.  Διότι είναι µεθοδολογικό 
σφάλµα να δούµε την ιδεολογία ως κίνδυνο. Έστω και αν ο φορέας της επιθυµεί να 
δολοφονήσει την Δηµοκρατία.  

Η αξιολόγηση της ουσιαστικής κρίσης του δικαστή µε προβληµατίζει στο πλαίσιο 
ενός ανοικτού διαλόγου νοµικών, όταν µεθοδολογικά δεν περιλαµβάνει τουλάχιστον 
ως επιφύλαξη την άγνοια του περιεχοµένου του φακέλου. Ο φυσικός δικαστής έχει 
ένα προνόµιο έναντι όλων ηµών και γι αυτό θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί 
όταν αποφασίζουµε να αξιολογήσουµε την επί της ουσίας κρίση του: εκείνος έχει 
συστηµατική πρόσβαση στο συνολικό περιεχόµενο της δικογραφίας, εµείς όχι. Το 
επιχείρηµα “και οι κρίνοντες κρίνονται” στο επίπεδο της αξιολόγησης της ουσίας της 
υπόθεσης από νοµικούς δεν είναι επαρκής δικαιολογία. Ιδίως σε εκκρεµούσα 
υπόθεση. Ιδίως όταν κατέχουµε θέση ευθύνης. Ιδίως όταν όλοι µας εντός του 
δικαστικού σώµατος έχουµε σαν γνώµονα την υπαγωγή στην αρχή της προσωπικής 
και λειτουργικής ανεξαρτησίας και στην εσωτερική εκδοχή της, που και πολύτιµη 
είναι και πρέπει να φυλάσσεται ως κόρη οφθαλµού. 

Συνεπώς η αξιολόγηση της ουσιαστικής κρίσης του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών 
Βόλου δεν µε αφορά και δεν αποτελεί αντικείµενο αυτης της παρέµβασης.  

Περαιτέρω, µια αρχική παραδοχή είναι ότι αναγκαίο στοιχείο της κοινωνικής ζωής 
σε µια δηµοκρατία είναι η νοµιµότητα . Η τήρηση των κανόνων και η υπαγωγή όλων 
σε αυτούς . Θα τελείωνα πολύ εύκολα την παρέµβαση αυτή παραθέτοντας 
αποσπάσµατα από τον Κρίτωνα και την Απολογία του Σωκράτη. Αυτή την άσκηση 
δηµοκρατίας και δικαίου δεν θέλω να την στερήσω από τον φιλότιµο αναγνωστη 
αυτής της θέσης.  

Ας µιλήσουµε λοιπόν δικαιοπολιτικά για το Νόµο και το τι προβλέπει :    

Το Συµβούλιο Φυλακών δεν είναι δικαστήριο, είναι διοικητικό όργανο  αρα οι κρίσεις 
του δεν µπορούν να συγκρίνονται µε δικαστικές αποφάσεις γιατι δεν έχει τα 
απαιτούµενα εχέγγυα µε κυριότερο την συγκρότηση αποκλειστικά από δικαστές (βλ. 
και ΟλΣτΕ 2011/2003). Συνεπώς θεσµικά πρόκειται για ανόµοιους σχηµατισµούς, 
επιπλέον δε είναι   τµήµα του  σωφρονιστικού συστήµατος της Χώρας, που στο 
σύνολο του λειτουργικά δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νοµοθέτη. Απτή 
απόδειξη ο αριθµός των ανθρωποκτονιών και άλλων αδικηµάτων που τελούνται 
εντός φυλακής.  

Το άρθρο 55 του Σωφρονιστικού κώδικα θέτει µεταξύ άλλων τυπικών προϋποθέσεων 
  και τις εξής : στην παράγραφο 3 να εκτιµήσει το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών ότι 
δεν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως από τον κρατούµενο, κατά την διάρκεια της άδειας, 
νέων εγκληµάτων και στην παράγραφο 4 να εκτιµήσει ότι συντρέχουν λόγοι που 
δικαιολογούν την προσδοκία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής του και ότι ο 
κρατούµενος δεν θα κάνει κακή χρήση της άδειας του.  Δηλαδή , ο νοµοθέτης και όχι 
το Δικαστικό Συµβούλιο απαιτεί από τον κρατούµενο να έχει σωφρονιστεί, έτσι ώστε 
να µην υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων εγκληµάτων ούτε κίνδυνος να διαφύγει ή να 
κάνει κακή χρήση της άδειας του. Συνεπώς, ο Νοµοθέτης ζητά από τον Δικαστή να 
διαπιστώσει µε την επι της ουσίας κρίση του, αν η απαίτηση του για την πλήρωση της 
ειδικής πρόληψης της ποινής  έχει επικυριαρχίσει στην προσωπικότητα του δράστη   
έτσι ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος υποτροπής. Ο νοµοθέτης ζητά αποχή από νέες 
πράξεις. Ο Δικαστής υπερασπιζόµενος το Κράτος Δικαίου δεν ζητά δήλωση 
φρονηµάτων, ζητά απάντηση στο ερώτηµα αν ο κρατούµενος µε την όλη του στάση 
και συµπεριφορά παρέχει εγγυήσεις σωφρονισµού. Το κοινωνικό σύνολο που εβλήθη 
από την εγκληµατική συµπεριφορά του δράστη δεν ζητά αστυνόµευση της σκέψης 
αλλά απαιτεί να έχει επιτευχθεί η ειδική πρόληψη. Για να µην κινδυνεύσει ξανά 
κανείς από τον ίδιο δράστη.  Η αξιολόγηση της συµπεριφοράς του κρατούµενου δεν 
περιορίζεται από το νόµο µε κάποιο µέτρο, όπως πχ την παραβατική συµπεριφορά 
του στις τυχόν άδειες που έλαβε, αλλά εκτιµάται ολιστικά από κάθε τι που σχετίζεται 
µε την πιθανότητα τέλεσης νέων πράξεων , ή την κακή χρήση της άδειας του. Κατά 
λογική ακολουθία πολύ περισσότερο διεισδυτική πρέπει να είναι η αξιολόγηση της 
συµπεριφοράς του κρατούµενου, όταν µε την ad hoc πρόσφατη νοµολογία του 
Αρείου Πάγου αναγνωρίζεται ότι δικαίωµα στην άδεια έχει και ο πολυισοβίτης.  

Ο θεσµός των αδειών κρατουµένων, εξαιρετικά χρήσιµος για την εύρυθµη λειτουργία 
και απόδοση ενός σωφρονιστικού συστήµατος, έχει στόχο την σταδιακή επανένταξη 
των καταδίκων στην κοινωνία. Έχει στόχο να αποκατασταθεί το κλίµα εµπιστοσύνης 
ανάµεσα στο σύνολο και στο µέρος, επειδή στο παρελθόν το δεύτερο έδρασε εις 
βάρος του πρώτου. Εδώ πάλι παρεµβαίνει ο ρόλος του Δικαστή για να διαπιστώσει 
τον βαθµό της αποκατάστασης της εµπιστοσύνης και το πως και πόσο έχει 
συντελέσει σε αυτήν ο κρατούµενος.  

Σύµφωνα µε την άποψη που διατυπώθηκε στο άρθρο η επιβληθείσα ποινή σε έναν 
καταδικασθέντα εξαντλεί τις αξιώσεις της Πολιτείας. Αυτή η θέση είναι ορθή µόνον 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκτιθεί ολοκληρωτικά η ποινή. Τυπολογικά τότε 
εξαντλείται η αξίωση της Πολιτείας. Άλλη εκδοχή δεν µπορεί να υπάρχει γιατί ο 
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λέξη είναι και ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί. Συνεπής στην θέση αυτή ο 
νοµοθέτης θέτει αυστηρές προϋποθέσεις όταν εξαιρετικά χορηγεί στον κρατούµενο 
το δικαίωµα της ολιγοήµερης αδείας , ή ακόµα και της υπό όρους απόλυσης. Σε 
διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω δικαιώµατα θα δίδοντο άνευ όρων , µε προφανή 
συνέπεια την µαταίωση του στόχου της ποινικής τιµωρίας. Σηµειώνουµε στο σηµείο 
αυτό την εγκληµατολογική παρατήρηση ότι   κρατούµενοι τελούν αδικήµατα στις 
άδειες τους αλλά και κατευθύνουν τρίτους µέσα από τη φυλακή µε παροτρύνσεις ή 
εντολές στην τέλεση αδικηµάτων.   

Τέλος, η νοµολογιακή ταυτοποίηση υποθέσεων προϋποθέτει όχι µόνον την κατά το 
συντάκτη του σχολιαζόµενου άρθρου ταύτιση των προσώπων των δραστών ως 
δολοφόνων της Δηµοκρατίας (κυριολεκτικά και µεταφορικά) αλλά επιπλέον την 
οµοιότητα των πραγµατικών περιστατικών και την αναγωγή τους στους ίδιους 
κανόνες δικαίου και όχι σε διαφορετικούς (διατάξεις υφ όρον απόλυσης λόγω 
ανήκεστης βλάβης - διατάξεις χορήγησης άδειας σε κρατούµενο).     

Η Δηµοκρατία σε αυτή τη Χώρα δεν κινδυνεύει από κάποιον εγκληµατία. Μπορεί να 
κινδυνεύσει µόνον από εµάς τους πολίτες αν την αφήσουµε απροστάτευτη σε 
νοοτροπίες που τρέφουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Και επειδή είναι 
µέσα στις αναµενόµενες αστοχίες της κοινωνικής µας οργάνωσης το ότι το θύµα µιας 
προηγούµενης παράνοµης πράξης δεν είχε την ευκαιρία να προστατευθεί επαρκώς, 
ας αφήσουµε το  φυσικό δικαστή να κρίνει αν πρέπει να παράσχει την απαιτούµενη 
προστασία σε κάθε τυχόν επόµενο.  

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Χριστόφορου Σεβαστίδη,  

ΔΝ- Εφέτη,  

Προέδρου της  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

Με αφορµή άρθρο που δηµοσίευσα πριν λίγες 
ηµέρες µε τίτλο «οι άδειες των κρατουµένων και 
κατά πόσο απαιτείται η ιδεολογική τους 
µεταστροφή» µου ασκήθηκε έντονη κριτική για το 
χρονικά ανεπίκαιρο της δηµοσίευσης και τον 
ενδεχόµενο επηρεασµό των δ ικαστ ικών 
λειτουργών, που θα κρίνουν επί της ουσίας για την 
άδεια του κρατουµένου Δ. Κουφοντίνα. Σκοπός της 
παρέµβασής µου ήταν αφενός να γίνει αντιληπτό το 
βάρος της ιδεολογικής επιβολής της κρατούσας 
άποψης και πως σταδιακά µετουσιώνεται σε 

αδιαµφισβήτητη δικαιοπολιτική θέση. Κατά δεύτερο να συµφωνήσουµε ότι ο 
σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν γίνεται επιλεκτικά ούτε αποκλείονται a 
priori οι καταδικασθέντες για συγκεκριµένα αδικήµατα, πρακτική που θα οδηγούσε 
στη δυνητική ευχέρεια του Κράτους να διευρύνει κατά βούληση τον κατάλογο 
τέτοιων αδικηµάτων.  

 Για κάποιον που ξέρει να διαβάζει και δεν παρερµηνεύει σκόπιµα τα όσα 
έγραψα γίνεται κατανοητό, ότι στην τελευταία παράγραφο του κειµένου υποστηρίζω 
ακριβώς το δικαίωµα του δικαστή και του εισαγγελέα να οδηγείται στην απόφασή 
του χωρίς κανέναν επηρεασµό ούτε από το φόβο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου ούτε 
από την πιθανότητα αναίρεσης της απόφασης ή του βουλεύµατος.  Σε όλες τις οµιλίες 
µου και τις τοποθετήσεις µου αλλά και έµπρακτα µε ανακοινώσεις της Ένωσης τα 
τελευταία τρία χρόνια υπερασπίζοµαι σταθερά το συνταγµατικό δικαίωµα των 
συναδέλφων µου ελεύθερα να διατυπώνουν τη γνώµη τους. Όλοι γνωρίζουν ότι στα 
δύσκολα χρόνια δεν δείλιασα να διατυπώνω µε σθένος τις θέσεις µου απέναντι και 
στην φυσική και στην πολιτική ηγεσία της Δικαιοσύνης, χωρίς να µετράω το κόστος 
αλλά έχοντας µοναδικό γνώµονα τη συνείδησή µου και αυτό που θεωρώ συµφέρον 
για τον θεσµό που υπηρετώ. Στη συγκεκριµένη περίπτωση πριν τη δηµοσίευση του 
άρθρου ανέµενα την έκδοση του αµετάκλητου βουλεύµατος του Αρείου Πάγου, 
θεωρώντας ότι ολοκληρώθηκε νοµικά η διαδικασία.  Με ποιόν τρόπο εξάλλου θα 
µπορούσε ο Πρόεδρος της Ένωσης να επηρεάσει τους συναδέλφους του σε ένα 
επιστηµονικό θέµα, αφού ούτε πειθαρχικό έλεγχο ασκεί, ούτε κρίνει επί της 
υπηρεσιακής τους εξέλιξης; Εκτός εάν ως επηρεασµός νοείται η ισχύς των 
επιχειρηµάτων σε έναν επιστηµονικό διάλογο και ο φόβος κλονισµού µιας αντίληψης 
εδραιωµένης εδώ και µερικά χρόνια.  Η κατάθεση µιας επιστηµονικά αντίθετης 
άποψης σε γενικό και αφηρηµένο επίπεδο εννοιών (πχ της βίας, της µεταµέλειας) 
ακόµα και επ’ αφορµή µιας δικαστικής απόφασης –χωρίς φυσικά να παίρνει θέση 
στα ειδικότερα πραγµατικά περιστατικά µε τα οποία ασχολείται η δικαστική 
απόφαση- δεν µπορεί να τροµάζει κανέναν. Το διαλεκτικό δίπολο θέσης- αντίθεσης 
οδηγεί στη σύνθεση σε νέα βάση και οπλίζει µε περισσότερα επιχειρήµατα τον 
δικαστή και τον επιστήµονα ώστε να θεµελιώσει σε πιο στέρεες βάσεις τη σκέψη του. 
Για ποιόν λόγο ως προσπάθεια επηρεασµού νοείται η έκφραση της δικής µου άποψης 
και όχι της απόλυτα σεβαστής αλλά αντίθετης γνώµης του συναδέλφου κ. Παναγιώτη 
Λυµπερόπουλου, Αντιπροέδρου της Ένωσης, η οποία δηµοσιεύτηκε ακριβώς την 
εποµένη ηµέρα του δικού µου άρθρου και έλαβε σαφώς θέση επί της ουσίας; Η 
Ευρωβουλευτής κ. Ελίζα Βόζενµπεργκ, µε πολύ ευπρεπή τρόπο, έκανε κριτική στο 
άρθρο µου, στην ηλεκτρονική σελίδα newpost.gr, αρχικά για το ανεπίκαιρο της 
δηµοσίευσης διότι εκκρεµούσε το βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών 
Βόλου. Θέλω να θυµίσω στο σηµείο αυτό τις αντιδράσεις του πολιτικού κόσµου όταν 
το Συµβούλιο Φυλακών µε τη συµµετοχή Εισαγγελικού λειτουργού, χορήγησε για 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 
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πρώτη φορά άδεια στον κρατούµενο Δ. Κουφοντίνα. Εξέχοντες πολιτικοί παράγοντες 
δήλωναν ότι «είναι αδιανόητη οποιαδήποτε άδεια στον Κουφοντίνα», ότι «άνθρωποι 
όπως ο Κουφοντίνας δεν θα πρέπει να βγαίνουν από τη φυλακή» και η κ. 
Βόζενµπεργκ ότι «αµετανόητος δολοφόνος δε νοείται εκτός φυλακής κανένας». Σε 
µια από τις επόµενες άδειες του ίδιου κρατουµένου θέση έλαβε τόσο η Τουρκική όσο 
και η Αµερικανική Πρεσβεία (!) θεωρώντας την χορήγηση άδειας «επαίσχυντη 
αδικία στις οικογένειες των θυµάτων». Οι οµοβροντίες αυτές των δηλώσεων κατά 
του Συµβουλίου των Φυλακών συνοδεύτηκαν από την άσκηση πειθαρχικών διώξεων 
σε βάρος των εισαγγελικών λειτουργών που συµµετείχαν σ’ αυτά. Μέσα σ’ αυτό 
λοιπόν το ιδανικό κλίµα της απόλυτης ελευθερίας και της ανεµπόδιστης διατύπωσης 
γνώµης, χαρακτηρίστηκε η κατάθεση της δικής µου αντίθετης άποψης ως ανεπίκαιρη 
έκφραση θέσεων σε εκκρεµή υπόθεση!  

 Έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι αυτό που ενόχλησε δεν είναι το χρονικό 
σηµείο δηµοσίευσης του άρθρου αλλά το περιεχόµενο αυτού. Επικρατεί εδώ και 
χρόνια µια τάση εκφοβισµού πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία θεωρούνται 
απαγορευµένα προς συζήτηση και εποµένως κάθε αντίθετη τοποθέτηση προβάλλεται 
περίπου ως ανοσιούργηµα. Επιχειρείται µε πολύ φανερό και άκοµψο τρόπο η 
επιβολή της µίας και µοναδικής αλήθειας την οποία επιθυµούν ορισµένοι να 
επιβάλουν, διαµορφώνοντας συνειδητά αντιλήψεις, από τις οποίες στο µέλλον 
δύσκολα θα µπορεί κανείς να ξεφύγει. Για τον ρόλο που παίζουν συγκεκριµένα ΜΜΕ 
εκφράζοντας σταθερά τις ίδιες φοβικές για τα δικαιώµατα των κρατουµένων 
απόψεις, ας µιλήσει καλύτερα αντί για µένα ο σπουδαίος καθηγητής του Ποινικού 
Δικαίου, Ιωάννης Μανωλεδάκης (Τροµοκρατία και νοµοκρατία, Ποινική Δικαιοσύνη 
1/2003, 65 επ), η απουσία του οποίου έχει δηµιουργήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό 
στο χώρο της επιστήµης: «Καλλιεργείται από ορισµένα ΜΜΕ και συγκεκριµένους 
δηµοσιογράφους η εντύπωση πως όποιος σήµερα υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, 
την αρχή της νοµιµότητας και της δίκαιης δίκης, είναι σύµµαχος (εκούσιος ή, έστω, 
ακούσιος) της τροµοκρατίας, «ρίχνει νερό στο µύλο της» και θα πρέπει να αλλάξει 
στάση….Το δυσάρεστο και επικίνδυνο σήµερα είναι ότι ακόµα και νοµικοί και 
συνταγµατολόγοι (!) - κάνοντας και υποκριτική αυτοκριτική - προσπαθούν να 
δικαιολογήσουν τις εκτροπές από τη νοµιµότητα για χάρη της αποτελεσµατικής 
πάταξης της τροµοκρατίας, ισχυριζόµενοι (άµεσα ή έµµεσα) ότι πρέπει να αλλάξουν 
οι αρχές που χαρακτηρίζουν το κράτος δικαίου της εποχής µας, ενόψει του 
φαινοµένου της τροµοκρατίας και κατηγορώντας όσους υπερασπίζονται αυτές τις 
αρχές ως υποστηρικτές επιστηµονικά άγονων και ξεπερασµένων θέσεων…Και πάλι 
από ορισµένα ΜΜΕ και συγκεκριµένους δηµοσιογράφους παρακάµπτεται επιµελώς 
το αυτονόητο σε µία δηµοκρατική πολιτεία αίτηµα για ευλαβική τήρηση των αρχών 
της νοµιµότητας και της δίκαιης δίκης στην αντιµετώπιση του οποιουδήποτε 
εγκλήµατος, όσο βαρύ κι αν είναι αυτό, ενώ τονίζονται µονοµερώς οι κίνδυνοι που 
δηµιουργούνται για την κοινωνία και τον κάθε άνθρωπο από την οργανωµένη 
εγκληµατικότητα και ιδίως από την τροµοκρατία. Έτσι αφήνουν να καλλιεργείται η 
εντύπωση ότι οποιοδήποτε µέτρο για την αντιµετώπιση των εγκληµατιών και ιδίως 
των τροµοκρατών είναι δικαιολογηµένο και νοµιµοποιηµένο στη συνείδηση του 
λαού».  

 Μετά την άσκηση κριτικής στην απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε αµετάκλητα 
υπέρ του δικαιώµατος άδειας των πολυισοβιτών, µετά την σφοδρή επίθεση των 
παραπάνω Μέσων Ενηµέρωσης εναντίον µου προσωπικά καθώς και των απόψεων 
που διατύπωσα και χωρίς να σχολιαστεί από κανέναν η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου 
στους εισαγγελείς που ελεύθερα έκριναν ως µέλη του συµβουλίου φυλακών υπέρ της 
χορήγησης άδειας στον κρατούµενο,  γίνεται φανερό ότι η αντίθετη άποψη όχι µόνο 
δεν γίνεται σεβαστή αλλά οφείλει να συντριβεί για να µην βρεθεί κάποιος στο µέλλον 
να την υποστηρίξει. Να µην ξεχνάµε ότι οι αντιτροµοκρατικές νοµοθεσίες και η 
τροµοϋστερία έχουν καταλήξει σε χειρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων από όσες τέλεσαν οι εγκληµατίες (Ν. Κιάος, Η δηµοκρατία, το πρώτο 
µέληµα µετά την 11η Σεπτεµβρίου, Ελευθεροτυπία 3/1/2002) και εποµένως στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπερισχύσει η προστασία και η υπεράσπιση της 
ελευθερίας αυτών που διαφωνούν και όχι αυτών που συντάσσονται. Ακόµα λοιπόν κι 
αν ο κόσµος εύλογα τροµοκρατείται και µερικοί παραιτούνται οικειοθελώς από τις 
εγγυήσεις των ελευθεριών χάριν ασφαλείας (Ν. Αλιβιζάτος, Αγωνίες για παραβιάσεις 
ελευθεριών, Νέα 19-11-2001), ούτε ο νοµοθέτης επιτρέπεται να τροµοκρατείται και 
να θεσπίζει δρακόντειους νόµους ούτε η Δηµοκρατία πρέπει να µπαίνει σε διλλήµατα 
επιστροφής στη βαρβαρότητα (Γ. Πανούσης, Πρόλογος σε Δ. Μπελαντή, 
Αναζητώντας τον εσωτερικό εχθρό).   

Γνωρίζω ότι η άποψή µου ενδεχοµένως δεν εκφράζει την πλειοψηφία των 
συναδέλφων µου και άρα ως εντελώς προσωπική την καταθέτω. Σηµειώνω επίσης το 
αυτονόητο ηθικό καθήκον µου να είµαι ο πρώτος που θα υπερασπιστώ κάθε 
συνάδελφο οποιαδήποτε απόφαση κι’ αν λάβει. Ο εύκολος δρόµος θα ήταν 
αβασάνιστα να δεχτεί ο πολίτης, στα πλαίσια της κοινωνικής και επαγγελµατικής του 
ζωής, τα κελεύσµατα των καιρών. Θυµίζω τα πάντα επίκαιρα λόγια του Κάλβου 
«Θέλει αρετή και τόλµη η ελευθερία». 


