
Στήν πρόταση νόμου «για τήν τροποποίηση των άρθρ. 265, 
266, 324, 327 § 2 καί* 333 Π.Κ.».

— Προς- τη -Βονίη. twai 'Ελλήνων

Μέ τις προτεινόμενες παρακάτΖα τροποποιήσεις άρθρων 
τοΰ Ποινικού Κώδικα επιδιώκεται κυρίως να έπανορθωθούν 
ώρισμένες * παραδρομές πού- δημιουργήΟηκαν άπό σχετικά 
πρόσφατες τροποποιήσεις τοΰ άρχικοϋ κειμένου των διατά
ξεων, με τίς όποιες έπιδιώχθηκε'η·-αύστηρότερη μεταχεί
ριση ώρισμένων τύπων άξιόποινης συμπεριφοράς (π.χ. 
αρπαγή ανηλίκων, έμπρησμδς δασών ). Οί παραδρομές 
αυτές όδηγοϋν σέ άδικη καί παράλογα αύστηρή μεταχεί
ριση προσώπων, των όποιων ή αξιόποινη συμπεριφορά 
διαφέρει σέ σημασία και βαρύτητα από τη συμπεριφορά 
εκείνων πού ήθελε ό νομοθέτης νά τιμωρήσει αυστηρότερα, 
πράγμα πού έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα 
ποινικά δικαστήρια. "Ετσι πολλές φορές τά ποινικά δικαστή
ρια άναγκάζονται νά προβαίνουν σέ έρμηνευτικές κατασκευές 
πού άντιβαίνουν στο γράμμα-τού—ι^μου, μέ άποτέλεσμα 
νά δημιουργεΐται ασάφεια δικαίου καί. ανασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα: .. .!.λ ...
1. Μέ τον νόμο 663/1977 τροποποιήθηκαν οί διατάξεις 

των άρθρ. 265 καί 266 Π.Κ., έτσι"· ώστε ό έκ προθέ- 
σεως ή έξ άμελείας εμπρησμός δασών νά τιμωρείται αυστη
ρότερα καθώς έπίσης νά μη αναστέλλεται ή νά μετατρέπε- 
ται ή ποινή του. Μέ την τροποποίηση δμως τοΰ άρθρ. 
266 Π.Κ. συμπαρασύρθηκε καί ό κοινός εμπρησμός έξ 
άμελείας, δηλ. έπαυσε νά αναστέλλεται ή νά μετατρέπεται 
ή ποινή καί γι’ αυτόν. Τό άποτέλεσμα είναι, γιά τήν 
βαρύτερη πράξη τοΰ , κοινού εμπρησμού έκ προθέσεως 
νά έπιτρέπεται άναστολή ή μετατροπή της ποινής καί 
νά μήν έπιτρέπεται γιά τήν πράξη τρϋ έμπρησμοϋ έξ άμε- . 
λείας γιά τήν οποία δέν δικαιολογείται μέ'κανένα τρόπο 
τό σκληρό μέτρο της μή άναστολής ή της μή μετατροπής 
της ποινής. Τά δικαστήρια βρίσκονται στήν περίπτωση 
αυτή σέ άδιέξοδο.

2. Μέ τόν ν. 410/1976 τροποποιήθηκε ή διάταξη περί 
άρπαγής άνηλίκων έτσι, ώστε νά τιμωρείται ή πράξη ώς 
κακούργημα (κάθειρξη μέχρι δέκα έτών) όταν είναι ό 
άνήλ,ικος νεώτερος των 14 έτών (άρθρ. 324 § 2 Π.Κ. ). 
Συμβαίνει όμως οί περισσότερες άρπαγές άνηλίκων νά 
διαπράττονται άπό γονείς πού βρίσκονται *σέ διάσταση καί 
είδικώτερα άπό τόν γονέα έκεΐνο, πού δέν έχει τήν έπιμέ- 
λεια τοΰ προσώπου τοΰ παιδιού. Συνήθως δράστης είναι ή 
μητέρα, όχι σπάνια όμως καί ό πάππος ή ή μάμμη, στούς 
οποίους καταφεύγει τό παιδί έγκαταλείποντας τόν γονέα 
πού έχει τήν έπιμέλεια. Φυσικό είναι όμως ή μητέρα, ύπα- 
κούοντας στό ισχυρό μητρικό φίλτρο (καθώς καί ό πατέ
ρας σέ άντίθετη περίπτωση ή οί πάπποι λόγω τής φυσικής 
στοργής) νά μή διώχνει τό παιδί, μέ άποτέλεσμα νά βρίσκε
ται κατηγορούμενη γιά... .κακούργημα (!), άφοϋ καί ή 
υποστήριξη «τής εκούσιας διαφυγής)) τού άνηλίκου συνιστά 
τό έγκλημα τής άρπαγής. Τά δικαστήρια, άλλοτε έφαρμό- 
ζουν κατά γράμμα τό νόμο καί παραπέμπουν ή δικάζουν 
τήν μητέρα γιά κακούργημα, τίς περισσότερες όμως φορές 
προσπαθούν νά βρούν διεξόδους είτε άθωώνοντας μέ διάφο
ρες αιτιολογίες είτε χαρακτηρίζοντας τήν πράξη ώς αύτο- 
δικία, μεταχειριζόμενα έτσι κατ’ άνάγκην τό παιδί σάν 
περιουσιακό άντικείμενο. ’-γ.

’Επειδή ό νομοθέτης, έπιτείνοντας τήν ποινή τής άρπα
γής άνηλίκου κάτω τών 14 έτών στό βαθμό τού κακουργή
ματος, δέν ήθελε προφανώς νά πλήξει καί τούς γονείς ή 
πάππους, δηλ. πρόσωπα πού τρέφουν γιά τό παιδί αισθή
ματα στοργής, πρέπει τά πρόσωπα αύτά νά έξαιρεθοΰν 
άπό τήν ποινή τοΰ κακουργήματος.

3. Μέ τόν ν. 495/1976 τό άρθρ. 344 Π.Κ. έπανήλθε 
στην άρχική του μορφή δηΧ. έπαυσε νά ισχύει ή ένδιάμεση 
τροποποίησή του μέ τόν 4090/1960, σύμφωνα μέ τήν όποια,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ό βιασμός, ό έξαναγκασμός σέ άσέλγεια, ή άποπλ,άνηση καί 
ή άσέλ.γεια διά καταχρήσεως έξουσίας πού στρέφονται 
κατά θηλέων, μπορούσαν νά διωχθούν αύτεπαγγέλτως 
χωρίς έγκληση τής παθούσης «άν ή πράξις έδημιούργησε 
σκάνδαλ.ον ή διήγειρε τήν κοινήν περιέργειαν». Ή αύτε- 
πάγγελ,τη- αύτή δίωξη είχε δημιουργήσει δυσάρεβ^^-κατ-*— 
στάσεις στήν πράξη καί σωστά καταργήθηκε. Λησμονήθηκε 
όμως νά διαγράφει ή ίδια ρύθμιση πού είχε είσαχθεΐ καί 
στό άρθρ. 327 § 2 Π.Κ. περί άκουσίας άπαγωγής, μέ 
άποτέλεσμα σήμερα ή άκουσία άπαγωγή νά μπορεί νά διώ
κεται αύτεπαγγέλτως «έάν έδημιούργησε σκάνδαλον ή 
διήγειρε τήν κοινήν περιέργειαν» ! ;

4. Αίτημα όλων τών άσχολουμένων μέ την ποινική 
πράξη—δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων-είναι νά παύσει 
τό έγκλημα τής άπειλής νά διώκεται αύτεπαγγέλτως, 
ένώ τά συναφή έγκλήματα μέ τά όποια συνήθως συντρέχει 
(έξύβριση, άπλή σωματική βλ.άβη) διώκονται κατ’ έγκλη
ση. Στις περισσότερες περιπτώσεις οί άντίδικοι συμβιβά
ζονται γιά τίς πράξεις αυτές μέ άνάκληση τής έγκλήσεως. 
Επειδή όμως τό έγκλημα τής άπειλής διώκεται αύτε- 
παγγέλτως, τά δικαστήρια είναι ύποχρεωμένα, παρ’ δλ.ο 
πού γιά τά λ,οιπά συναφή έγκλήματα παύουν όριστικώς 
τή δίωξη, νά διεξαγάγουν τή δίκη γιά τήν απειλή. Συνή
θως μιά καί ή υπόθεση έχει συμβιβασθεΐ, άναζητοΰν μέ τή 

. διαδικασία τρόπους άθωώσεως πού καί άπώλεια χρόνου' 
συνεπάγονται άλλα καί τό έργο τής άπονεμής τής δικαιοσύ
νης δέν προάγουν. Σέ τελική άνάλυση, άλλωστε, ή άπειλή 
προσβάλλει άτομικό έννομο άγαθό πού είναι έξ ίσου δεκτικό 
αύτοδιαθέσεως, όπως ή τιμή καί ή σωματική άκεραιότητα 
γιά τήν προσβολή τών οποίων ή δίωξη χωρεΐ κατ’ έγκλησή.

Γιά τούς λόγους αυτούς προτείνονται οί έξής τροποποιή-. 
σεις.

,/,· 1. Ό κοινός έμπρησμός έξ άμελείας νά τιμωρείται όπως 
άρχικά προεβλέπετο, δηλ. μέ φυλάκιση, καί νά χωρεΐ ανα
στολή καί μετατροπή τής ποινής. .

2. Ή αρπαγή άνηλίκου κάτω τών 14 έτών νά τιμωρείται
ώς πλημμέλημα άν τελείται άπό άν ιόντα. £

3. Ι\ά καταργηθει ή αύτεπάγγελτη δίωξη τής άκουσίας
άπαγωγής καί . .. .. i . ■ t'
•4. Ή άπειλή νά διώκεται κατ’ έγκληση. ' ’>·'

Αθήνα, 19 Ιανουάριον 1982 
Οί Προτείνοντες Βουλευτές

Α. Ψαρούϊα-—Μπενάχη, I. Σεργάκης, Ν. Κατσάρος, .V 
Δ. Βρεττάκος, Α. Δερόέναγας

. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ
Γιά τήν τροποποίηση τών άοθρ. 265, 266. 324,

- ' ■ *-· 327 § 2 χ,αί 333 Π.Κ.
ΆρΟρυν 1.

Εις τό άρθρον 205 τού Ποινικού Κώδικος προστίθεται 
τρίτη παράγραφος έχουσχ ώς έξής :

Άρθρον 265.
3. Έάν ή κατά τήν παρ. 1 πράξις έτελέσθη έξ άμελ.είας 

έπιβάλλ.εται φυλ.άκισις τουλάχιστον ενός έτους καί χρημα
τική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλ.ιάδων δραχμών, έκτός έάν 
ή πράξις τιμωρείται βαρύτερον ):ατ’ άλλην διάταξιν, δέν 
έπιτρέπεται δέ, εις πάσαν περίπτωσιν μετατροπή ή άναστολή 
τής καταγνωσθείσης ποινής». ,

Άρθρον 2.
Τό άρθρον 266 τού Ποινικού Κώδικος άντικαθίσταται» » r —ως εςης : ·

.»-· Άρθρον 266.
Έάν ή έν άρθρω 264 πράξις έξετελέσθη έξ άμελ.είας, 

έπιβάλλεται φυλάκισις».
Άρθρον 3. ·■

Τό άρθρο 324 τού Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ώς. 
εξής : . ί


