
·£πί τής προτάσεως Νόμου «περί θεσπίσεως των βασάνων
ώς ιδιωνύμου εγκλήματος».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Κατά το άρθρο 7 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος 1975 «αί βά
σανο'., οίαδήποτε σωματική κάκωσις, βλάβη υγείας ή άσκη- 
σις ψυχολογικής βίας, ώς καί κάθε έτέρα προσβολή τής αν
θρώπινης αξιοπρέπειας άπαγορεύονται καί τιμωρούνται ώς 
νόμος ορίζει». Ένω συνεπώς τό ήμέτερον Σύνταγμα, στοι- 
yοΰν κατά τοϋτο ώς προς τά προηγούμενα άπαγορεύει τάς 
βασάνους, ούδέποτε μέχρι σήμερον έξεδόθη ό προβλεπόμενος 
ύπό τοϋ καταστατικού χάρτου, νόμος, διά τοϋ όποιου θά κα- 
θωρίζοντο αί προϋποθέσεις, τά στοιχεία τοϋ αδικήματος καί 
αί σχετικαί ποιναί. Δέον νά σημειωθή ότι τό νέον δημο
κρατικόν Σύνταγμα αφήνει σαφώς νά νοηθή ότι τό προστα- 
τευόμενον διά τής διατάξεως έννομον αγαθόν είναι ή άν- 
θρωπίνη άξια, ή άνθρωπίνη άξιοπρέπ'εια, περί ής άλλωστε ει
δική μνεία γίνεται έν άρθρω 2, ένθα διά πρώτην επίσης φοράν 
ορίζεται ότι «ό σεβασμός καί ή προστασία τής άξίας τοϋ άν- 
θρωπου αποτελοϋν τήν πρωταρχικήν ΰποχρέωσιν τής πολι
τείας». __ ,

2. Είναι ιδιαιτέρας σημασίας τό γεγονός ότι ή Ελλάς,
άπό _τών πρώτων φάσεων τοϋ άγώνος τής εθνικής της ανε
ξαρτησίας, άκολουθοϋσα ' τά φιλελεύθερα^ γαλλικά καί 
βελγικά συντάγματα, έθέσπισεν εις τούς καταστατικούς της· 
χάρτας τήν άπαγόρευσιν τών βασάνων κατά τρόπον θαρρα
λέου καί δημοκρατικόν. Οΰτω τήν άπαγόρευσι τών βασάνων 
περιελάμβανον : τό άρθρον 99 τοϋ Συντάγματος Έπιδαύρου, 
τό άρθρον 85 τοϋ Συντάγματος’Άστρους, τό 18 τής Τροιζή- 
νος, τό 43 τοϋ Άργους, τό 13 τοϋ Συντάγματος 1844, τό 
18 τοϋ Συντάγματος 1864 καί τό άρθρο 17 τοϋ Συντάγμα
τος 1927. Είναι ιδιαιτέρως μάλιστα χαρακτηριστικόν ότι τό 
Σύνταγμα 1927 περιλαμβάνει καί ερμηνευτικήν δήλωσιν, έν 
ή ορίζεται ότι: «οίαδήποτε κάκωσις πρός κολασμόν-ή άνα- 
κάλυψιν εγκλήματος ονομάζεται βάσανον». Είναι ίσως ή 
πρώτη φορά κατά τήν όοπίαν δίδεται ό ορισμός τών βασάνων, 
ύπό μίαν στενήν έννοιαν βεβαίως καί περιωρισμένην μόνον 
εις τάς άνακριτικάς πράξεις ώς μέσου διαπιστώσεως τής 
αλήθειας. Θά τονισθή κατωτέρω ότι άτυχώς ή εποχή μας είχε 
τό προνόμιον νά άξιοποιήση τόν «θεσμόν» τών βασάνων ού 
μόνον πρός διαπίστωσιν τής άληθείας εις τά πλαίσια τής 
άνακρίσεως καί τής μεσαιωνικής θεοδικίας, άλλά καί πρός 
προσβολήν ή μείωσιν τής προσωπίκότητος ή κάμψιν τοϋ ήθι- 
κοϋ τών ατόμων, ή πρόκλησή σωματικοΰ ή ψυχικοϋ άλγους < 
ή φόβου καί έπίτευξιν ταπεινωτικής δηλώσεως άποκηρύξεως 
ιδεών, έν,ρτάση δέ περιπτώσει πρός συντριβήν ή έξευτελισμόν 
τής ανθρώπινης άξίας. · - '

3. ’Αποτελεί ίσους. έξοχους τιμητικόν διά τήν άρχαίαν 
Ελλάδα στοιχείου ότι έν αυτή είχον άπαγορευθή αί εναντίον 
ελευθέρων πολιτών βάσανοι. Τοϋτο βεβαίους δεν αίρει τήν 
βαρύτητα τής πράξεως εναντίον δούλων,οί όποιοι ύπεβάλλοντο" 
είς βασανιστήρια πρός ομολογίαν τής άληθείας υπέρ ή είς βά
ρος τών κυρίων των, φωτίζει όμως τήν φύσιν τοϋ άδική- 
ματος ώς στρεφομένην .ούχί κατά τοϋ άνθρωπίνου σώματος, 
άλλά κατά τής έλευθέαρς άνθρωπίνης προσωπίκότητος καί 
συνεπώς κατά τής έλευθέρας κοινωνίας έν γένει. Οΰτω μόνον ' 
διά δούλους πρός άπόσπασιν μαρτυρίας ήτο ή βάσανος ή αί 
βάσανοι (Δημοσθ.-1254, Ρ) έπιτρεπταί «είς βάσανον παρα- 
δίδονται», Ίσαϊον 70,349, «έκ βασάνου ειπείν», Ίσαίος 8). 
Ώς μας μαρτυρεί ό ’Ανδοκίδης καί δ Λυσίας οί έλεύθεροι πο- * 
λίται καί οί μέτοικοι άπηγορεύετο νά ύποβάλλωνται πρός 
οίονδήποτε σκοπόν είς βασάνους. Πρόκειται περί τοϋ ψηφί- . 
σματος τοϋ Σκαμανδρίου (τό έπί Σκαμανδρίω ψήφισμα), τό 
οποίον μάς μνημονεύει ό ’Ανδοκίδης είς τόν «περί μυστη
ρίων» λόγον του (43). Τήν αυτήν βεβαίωσιν παρέχει καί ό 
Ίσαίος (περί Κίρωνος κλήρου, 202): «ού χρήσθε ταϊς τών 
έλευθέρων μαρτυρίαις άλλά τούς δούλους βασανίζοντες, οΰτω 
ζητείτε εύρείν τήν άλήθειαν τών γεγενημένων». ~ Τό αυτό

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ άναφέρεται καί ύπό τοϋ Λυσίου: «Αθηναίοι ήσαν, ούκ έδεδί- 
εσαν βασανισθήναι» (Κατά Άγορατ. 24). £'

Άλλά καί προκειμένου περί τών δούλων, δι’ ους ήτο επι
τρεπτός ό πρός άπόσπασιν τής άληθείας βασανισμός, πολλαί 
ύπήρχον είς τήν άρχαίαν Ελλάδα άμφιβολίαι ώς πρός τήν 
άξίαν τής-οΰτω πως άπεσπασμένης μαρτυρίας. Τήν έναντίον 
τής τοιαύτης μαρτυρίας έπιχειρηματολογίαν, καίτοι μή έρει- 
δομενην επί άνθρωπ'.στικών λόγων έκθέτει ό Άντιφών είς τόν 
«περί Ήρώδου φόνον» λόγον του: «προσέχετε δε τόν νοϋν 
αύτή τή βασάνω οία γεγένηται, ό μεν γάρ δούλος ω ίσως ού- 
τοι τοϋτο μεν έλευθερίαν ύπέσχοντο, τοϋτο δε έπί τούτοις ήν 
παύσασθαι κακούμενον αύτόν, ίσως ύπ’ άμφοΐν πεισθείς κατε- 
ψεύσατό μου, τήν μεν ελευθερίαν έλπίσαι οίσεσθαι, τής δέ 
βασάνου είς τό παραχρήμα βουλόμενος άπηλλάχθάι. Οίμαι δ’ 
ύμάς έπιστασθαι τοϋτο, ότι έφ’ οίς άν τό πλεΐστον μέρος τής 
βασάνου, πρός τούτων είσίν οί βασανιζόμενοι λέγειν ό,τι άν 
έκείνοις μέλλωσι χαριεϊσθαι». (Άντιφώντος, περί Ήρώδου 
φόνον, 31, 32).

4. Αλλά καί είς αύτήν τήν τυποκρατουμένην καί αυστηρόν 
Ρώμην ή ύπό τό κράτος τών βασάνων μαρτυρία ύπέκειτο είς 
τήν έλευθέραν έκτίμησιν τών δυναστών (DIG. I, παρ. 23,
DE QUESTION!PUS) :
«QUESTION! FI DEM NON SEMPER, NEC TAMENNU 
NQVAM H ABENDAM CONSTITUTIONIBUS DECTA- 
RATUR; ET ENIM RES EST FR AGI LIS ET PERI- 
CULOSA, ET QUAE VERITATEM FALLAT N.AM 
PLERIQUE PATIENTIAS IVE DURITIA TORME- 
NTORUM, ITA TORMENTA CONTEMNUNT, UT 
EXPRIMI IUS VERITAS NULLO MODO POSSITTI 
ALLI TANTA SUNT IMPATIENTIA, ET QUOVIS 
MENTIRI, QVEM PATI TORMENTA VELINT; ITA 
FIT, UT ETIAM VARIO MODO FATEANTUR, UT 
NON TANTUM SE,'VERUM ETIAM ALIOS CRI- 
MINANTUR». .

. 'Ο «θεσμός» βασάνων έπί δημοκρατίας έν Ρώμη
ίσχυε μόνον προκειμέ'υου περί δούλων, άπό τοϋ Κωνσταν- 
τίου όμως ήρχισεν έφαρμοζομέ/η καί έπί έλευθέρων πολι- ' 
τών, βραδύτερον δέ μέ τήν LEX "JULIA DE MAJESTA-
TIS έπί παντός’κατηγορουμένου ή μάρτυρος. ’

■ ”Κ.. ' „ .·· . ./

" .5. Είς τάς Εύρώπαϊκάς χώρας, προεξαρχούσης τής !τα- ' 
λίας καί άπό τοϋ ΙΒ' αίώνος, ’τής Γαλλίας μέ ποικίλας 
ORDONANCES, αί βάσανοι θεσμοθετούνται ώς τακτικόν 
άποδεικτικόν μέσον είς ολην τήν Εύρώττην, διά νά καταργη- 
θοϋν άπό τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.

6. Ή σύγχρονός εποχή έθηκεν έπί νέας βάσεως τή ειδε
χθές άδίκημα τών βασάνων. Πράγματι ή κρατική έξουσία 
καί τά προσλαμβανόμενα παρ’ αυτής όργανα χρησιμοποιούν 
τήν μέθοδον τής έξουθενώσεως τής προσωπίκότητος καί 
έξευτελισμόν τής άνθρωπίνης άξίας.

Ή κρατούσα είς τόν δημόσιον βίον μισαλλοδοξία καί οί 
ποικίλοι κοινωνικοί διχασμοί έχουν οδηγήσει είς τήν άντί- 

, ληψιν ότι αί βάσανοι, διά τών όποιων έξευτελίζεται ή άνθρω
πίνη άξία, υπηρετούν ιδεολογικούς ή κρατικούς σκοπούς 
καί ούδόλως ενοχλούν τήν συνείδησιν τοϋ βασανιστοϋ, ό 
όποιος έχει τήν θήριώδη εύφορίαν τοϋ ίεροεξεταστοϋ ίκανο- 
ποιουμένου ότι έπιτελεϊ θρησκευτικόν καθήκον έν τή έξου- 
θενώσει τών αίρεσιαρχών άντιπολιτευομένων ή ίδεολογικώς 
διισταμένων. Τοιουτοτρόπως τό άδίκημα σήμερον · καθί
σταται περισσότερον έπικίνδυνον καί έν τή ουσία δέν άφορα ’ 
ώρισμένην κοινωνίαν ή ώρισμένον καθεστώς άλλ’ αύτήν ταύ- 
την τήν κοινωνίαν. Αύτός άλλωστε είναι ό λόγος διά τόν 
όποιον .τό έγκλημα τοϋ βασανισμοϋ, ώς θέτον έν διακινδυ
νεύσει τήν άνθρωπίνην άξίαν ώς τοιαύτην καί έπομένως ώς 
ύπονόμεϋον τήν κοινωνικήν συμβίωσιν τών άνθρώπων, δέον 
νά καταστή διεθνές καί νά δικάζεται άνεξαρτήτως τόπου
διαπράξεώς του (UBI TE REPERIO, ΙΒΙ TE JUDICO). ’

7. Τό βασικώτερον είναι ότι τό άδίκημα τοϋ βασανισμοϋ 
άναλάμβάνεται ύπό ' τοϋ . ίδιου τρϋ κρατικοϋ μηχανισμοΰ,

'στρατιωτικοϋ ή πολιτικοϋ, ώς άποδεικνύει ή καθημερινή
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διεθνής εμπειρία. Εις τήν έλαφροτέραν των περιπτώσεων 
τό κράτος γίνεται απολογητής του η άποσιωπα τά γεγονότα. 
Εις τάς-περισσότερός των περιπτώσεων, διά λόγους κακώς 
έννοουμένης πολιτικής σκοπιμότητος δεν διώκονται οΐ δρα- 
σται, άλλα αι καταγγέλλουσαι εφημερίδες και τά θύματα
(δρα CLAUDE JULIEM, LE SUICIDE DES DEMO
CRATIES. σελ. 239 και έπ. σειράν παραδειγμάτων). Εις 
δλας τάς περιπτώσεις ή δίωξις αποβαίνει δυσχερής, έφ’ 
όσον ό κρατικός μηχανισμός δεν ελέγχεται πάντοτε άπό τήν 
πολιτικήν έξουσίαν. ’Αναλύσεις κοινωνιολογικού ή πολίτικου 
χαρακτήρος τοΰ συγχρόνου φαινομένου τοϋ βασανισμοΰ 
έπιχειροΰνται ήδη υπό πολλών επιστημόνων, έπί τή βάσει 
αντικειμενικών δεδομένων. Χαρακτηριστική είναι ή μελέτη
τοϋ PIERRE VIDAL - MAQUET «LA TORTURE DANS 
LA REPUBLIQUE. ESSAE D HISTOIRE ET DE PO
LITIQUE . CONTEMPORAINES». ED. DE MINUIT, 
1972. Διά τήν εύδοκίμησιν τοϋ βασανισμοΰ είς τήν εποχήν' 
μ,ας Θεωρεί υπεύθυνον τήν Ιδίαν τήν κοινωνίαν, ή όποια αμέ
σως ή εμμέσως ανέχεται τό βασανιστήν καί την πράξιν του. 
Άναφερόμενος είς τήν Γαλλίαν γράφει : Άπό τοΰ άστυνο- 
μικοϋ, ό όποιος έβασάνιζε μέχρι τοϋ δικαστοϋ, ό όποιος 
έθεώρει καλά τά αποτελέσματα μιας τοιαύτης άνακρίσεως 
καί τοΰ προέδρου' τοΰ ΰπουργικοΰ συμβουλίου, ό όποιος 
έψεύδετο ή έσιώπα, ώκοδομήθη μία ολόκληρος μηχανή 
ψεύδους». Είς τό βάθος του τό φαινόμενου αποτελεί μερικήν 
εκφρασιν της άνανεώσεως τής βίας είς τήν εποχήν μάςήή" 
οποία τίθεται είς τήν υπηρεσίαν μή έλεγχο μένων σκοπιμο
τήτων ή καί αλογίστων φανατισμών.

8. Είναι χρήσιμον να ύπομνησθή ότι διεθνώς ήδη άντιμε-
τωπίζεται ή δίωξις τοΰ εν λόγω εγκλήματος ύπό τών νομοθε
τικών όργάνων τών πολιτειών. Παρ’ ήμϊν πΟλα. 'τερον τό 
Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης είχεν έκπονήσει, μέ τήν συνεργα
σίαν έπιστημόνων, σχέδιον νόμου διά τήν αναγωγήν τοΰ βα- 
σανισμοΰ είς ιδιώνυμον άδίκημα. 'Ή διατύπωσις τοΰ κειμένου_. 
τοΰ έν λόγω σχεδίου είχε περίπου ώς έξης : Τιμωρείται ώς
πλημμέλημα μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών καί στέρησιν 
"τών πολιτικών δικαιωμάτων άπό 1-5 έτη, ή βάσανος προ
σώπων τά όποια περιέρχονται είς δημοσίαν αρχήν ή περιατ 
γονται’μέ τήν βίαν, είς τήν έξουσίαν άλλου. Ή τοιαύτη όμως 
διατύπωσις δέν δίδει κατά τρόπον'σαφή τήν αντικειμενικήν 
•ύπόστασιν τοΰ εγκλήματος, είναι δέ έν πάση περιπτώσει 
έξαιρέτικώς επιεικής. ' ' - · .

9. Είναι δθεν προφανής ή άνάγκη τής πατάξεως τοΰ ιδιό
τυπου αύτοΰ εγκλήματος, όχι μόνον κατά συνταγματικήν 
επιταγήν άλλά καί διά λόγους σχετιζομένους μέ τήν προστα
σίαν τών ατομικών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου, τής ανθρώ
πινης αξιοπρέπειας καί αύτής ταύτης τής κοινωνίας. Μέχρι 
τοΰδε ή τιμωρία παρομοίων άδικημάτων έπετυγχάνετο μέ 
τήν εφαρμογήν διατάξεων τοΰ ποινικοΰ κώδικος άναφερομέ- 
νων είς τήν κατάχρησιν έξουσίας (άρθρ. 239) καί τής σω
ματικής βλάβης (308 έπ. ). "Εν ,τούτοις αί διατάξεις αύται 
οΰτε τό έγκλημα τής βασάνου συλλαμβάνουν πλήρως, οΰτε τά ■ 
πράγματι διακινδυνεΰον έννομον άγαθόν προστατεύουν οΰτε 
τάς έπιβαλλομένας ποινάς διαγράφουν.

άρθρον 7 παρ. 2 καί είς τό άρθρον 2 ένθα γίνεται λόγος περί 
σεβασμοΰ καί προστασίας τής άξιος τοΰ άνθρώπου. Είναι- 
οΰτως ανάγκη τό ιδιώνυμον έγκλημα νά τιμωρή τήν περι
φρόνησήν πρός τήν άνθρωπίνην άξίαν, άνεξαρτήτως βλάβης 
σωματικής ή ψυχικής ή διανοητικής. Καί μόνη ή πρός μείω- 
σιν τής προσωπικότητος χρήσις άνεπιτρέπτων μέσων καί 
μόνος ό εξαναγκασμός είς δήλωσιν βουλήσεως ή καί άνακοί- 
νωσιν δέον όπως τιμωρήται. Αυτήν άλλωστε τήν έννοιαν 
είχε καί παρά τοϊς άρχαίοις ή άπαγόρευσις βασάνων κατά 
τών έλευθέρων άνθρώπων τήν οποίαν κατά τρόπον θαυμα
στό περιγράφει ό ’Ισοκράτης είς τον «κατά Λοχίτου» λόγον 
του: «τώρα έχω έλθει είς τό δικαστήριόν σας ζητών τήν τι
μωρίαν του όχι διά τήν άλλην ζημίαν τήν όποιαν μοΰ πρου- 
ξένησαν τά έγκλήματά του, άλλά διά τόν έξευτελισμόν, τήν 
άτίμωσιν, διά τά όποια οί ελεύθεροι άνθρωποι πρέπει νά 
ευρίσκουν άπό τά δικαστήρια άπέραντον ύποστήριξιν».

Έξ άλλου ή έννοια τών βασάνων κατά τό 239 θά περιω- 
ρίζετο μόνον είς ενέργειαν σχετικήν πρός δίώξιν ποινικήν 
οΰχί καί είς ενέργειαν σχετικήν μέ πειθαρχικήν διαδικασίαν 
ή έτέραν διοικητικής φύσεως (αΐτιολ. έκθ. σελ. 426, Γ.Δ. 
Βαβαρέττου Ποιν. Κώδιξ ύπό 239). Πολύ περισσότερον δέν 
καλύπτει ένεργείας μή λαβούσας χώραν δι’ άνακριτικούς σκο
πούς άλλ’ άποβλεπούσας απλώς είς' άπόσπασιν πολιτικών 
δηλώσεων ή είς μείωσιν τοΰ ήθικοΰ, καταπτόησιν προσώπων 

_ στενώς συνδεόμενων ή- μείωσιν τής προσωπικότητος -έν γέ- 
νει. 'Ομοίως δέν καλύπτει περιπτώσεις μή νομίμου ύπαγωγής 
προσώπων είς'τήν έξουσίαν άλλων ή περιπτώσεις χρήσεως' 
πρός τόν σκοπόν βασανισμών τών ύπηρεσιών πρός τούτο' 
προσλαμβανομένων προσώπων. 'Ομοίως ύποκείμενα τοΰ 
άδικήματος κατά τό 239 είναι μόνον υπάλληλοι είς τά καθή
κοντα τών οποίων υπάγεται ή άνάκρισις άξιοποίνων πρά- 

' ξεων, ένω ή έν τώ σχεδία» προτεινομένη ρύθμισις καλύπτει 
πράξιν οίώνδήποτε όργάνων άρχής, νομίμως ή παρανόμως 
έπιλαμβανομένων ή νοσφιζομένων έξουσίαν έπί τώ τέλει τής 

’ προκλήσεως τών έν τώ κειμένω περιγραφομένων συνεπειών 
(οΰτως ή αΐτιολ. έκθ.-ποιν. Κωδ. σελ. 525). Κατά Χωρα- 
φάν (σελ. 21 ) διά τό έγκλημα τοΰ 239 άπαιτεΐται σκοπός 
έπιτεύξεως εγγράφου ή προφορικής καταθέσεως. Κατά τό 
προτεινόμενον σχέδιον τοιοΰτος σκοπός δέν είναι άναγκαιος.

Τέλος αί έπιβαλλόμεναι είς τό 239 ποιναί είναι δυσανα-' 
λόγως πρός τό μέγεθος τής πράξεως χαμηλαί. Εημειωτέον: 
ότι. ό ένεργήσας κατά τό 239 έξ άγανακτήσεως διά τήν 
παραβίασιν τής άληθείας τιμωρείται ήπιώτερον, θεωρούμενος 

_ ώς ενεργών ύπό έλαφροτέρας περιστάσεις ένω τοιοΰτον τι 
• δεν νοείται κατά τό προτεινόμενον σχέδιον νόμου, όπερ σκο
πεί νά εξάλειψη .τόν φανατισμόν καί τά πάθη έν τή μεταχει- 
ρίσει τών πολιτών.

Τοιοΰτον είναι τό σχέδιον νόμου, οπερ προτείνεται νά περι- 
ληφθή μέ τήν ψήφον τής ’Εθνικής Αντιπροσωπείας καί νά 
ένταχθή είς τό Κεφάλαιον ΙΗ «έγκλήματα κατά τής προσω
πικής έλευθερίας» ώς 335 A άρθρον.

Έν Άθήναις τή 6 ’Οκτωβρίου 1976

Είδικώτερον είς τήν περίπτωσιν τών σωματικών βλαβών 
τό ύπό προστασίαν έννομον άγαθόν είναι τό άνθρώπινον σώμα 
καί ή ανθρώπινη ύγεία. Είς τήν περίπτωσιν τής καταχρήσεως 
έξουσίας τό προστατευόμενον έννομον άγαθόν είναι κυρίως 
τό ιδιαίτερον καθήκον τό άπορρέον έκ τής δημοσίας ύπηρε- 
σίας (Καρανίκας β 389). Άλλ’ ένταΰθα τό διακινδυνεΰον άγα
θόν είναι ή άνθρωπίνη άξια, ό άνθρωπος ώς έλευθέρα προσω- 
πικότης. Αυτή είναι ή συνταγματική έπιταγή καί είς τό
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