
Περί χροσθήχης στόν Ποινιχό Κώΐ'.χα.

Προς τή Βουλή ιών Έλλ.ήνο/ν

θεμέλιο τον ίημοιχρατιχοϋ χοΧιτεΰματος etvat το όΗχαίωμα 
των χολιτών νά ΐιαμορσώνουν ελεύθερα την χϋλίτιχή τους 
βσΰλητη non να συμμετέχουν η όχι ενεργά στην χολιτιχη ξωη 
τοό τόχσυ. Έτσι xpiv χ·αι χάνω άχό την όχοιαοηχοτε χΟΛτιχη 
βούληση μιας Κυβερνήσεως ίρίσχεται ή χολιτιχη βούληση τών 
χολιτών, άχό τήν όττοίατ χηγάζει χάθε έξουσία.

’ΕΚιχάνδυινα όμως χαί Κχρ-υχαστιχά μαινεμενα άνεχιτρε- 
χταυ χεριμρισμαΰ της χολιτ'.χής έλευθερίας των χολιτών έ- 
xtfoXXouv την λήψη άμεσων μέτρων για την χροστασια της. 
ΣΒνεχως χατ αγγέλλονται χε,ριστατιχά όχου με fia. όχε.λες η 
την έ-χμιετάιλΧε'υση τής σ/εσεως έχαγγελματιχής η οιχονομι- 
χής έξα,ρτήσεως ϊράστη xai θύματος προσβάλλεται ή ν.ορυ- 
σαία έχΐήλωση τής χολιτιχής ελευθερίας, χον είναι το ΐι- 
χαίωαα νά άχοσασιζει ό χολίτης χωρίς ψυχολογικό ηχ-τη.- 
γχχσμό αν χατ’ αρχήν ·3ά χολιτιχοχοιηθεί xai στη συνεχεία 
νά έχιλέγει το χοίλιτιχό χόμμα στο όχοία θά έν ταχθεί ή -Sa 
υποστηρίξει.

Έξ »» σημαν-ιχή έκόήλωση τής πολιτικής ελευθερίας 
εινα: έχίσης το νά .χτορασ ίζει ô πολίτης έλεύθερχ ôv -5 à με
τέχει ή όχι ενεργά ύς υποψήφιος στα συμβούλια ταχιχής αύ- 
τοϊιοιχήσεως, όταν γίνονται σχετιχές έχΧ.ογές. Άτυχώς Ο
μως xai έχει ή ελευθερία αυτή φαλχιίεύεται με τη χρήση 
έουβοαστιχων μέσων που τείνουν στο νά έχηρεασαυν τη βούληση 
των υποψηφίων υπέρ ή χχτά τής συμμετοχής σε ύρισμένο συν
δυασμό. ΤέΧος, έχίήλωση χολιτιχής βουλήσβως είναι xai ή 
συμμετοχή στη όιοίχηση έχαγγεΧματινων συλλογών ή επιμε
λητηρίων.

Άχό τήν άλλη πλευρά σοβαρό χενό τής νομοθεσίας μας 
είναι το ότι ένώ στον Ποινιχό ιΚύβικχ τοαΐ την έχλογιχή νο
μοθεσία προστατεύεται έπαρικως με χοινιχές όιατάξεις ό *- 
χλογειύς στην ένάτχητη τοΰ έχλαγιχοΰ του ΐιχιχωματος, σ/ε- 
îôv χλ-SÔXjoo ΐεν προστατεύεται στο ό'οσαίωμά του νά έχόηλώ- 
νεται ή όχι υπέρ ενός χολιτιχοΰ χόμμχτος χαί νά έχτίθετχι 
ή όχι ύς υποψήφιος σε έχλογές. Ή όλλειψη αυτή έχιβάλλε- 
ται νά χαλυφθΐί με τήν χροσθήχη ενός νέου έγχΧήματος στό

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κεφάλαιο για τά «Έγχλήματα χατά τής έλευθέρας άσχή- 
σεως τών χοΧιτιχών δ ιχα.ωμχτων» τοΰ Ποινιχοϋ Κώΐιχος. 
όχως τό χροτεινόμενο.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΔΙΟΓ

Π ροσ-3ήχη άρ-3ρου ττόν Ποινιχό Κώϊιχα.

Άράρο μόνο.
Δίετα τον αρ·3ρ. 166 τοΰ Πο'.νιχοϋ Κώϊιχος χροστί·3εται 

άρ-3ρο 166α με τό εξής χεριεχόμενα:
α'Οχοιος με ίία ή με άχε-.Χή 6-ίας ή άΧΧης χαρινόμου χρά- 

ξεως ή με χατάχρηση τής έχαγγεΧματιχής ή οίχονομιχής έ- 
ξαρτήσεως άΧΧου χροσώχου ή μέ όχοιοίηχοτο ιαλλο έχόιοστι-; 
χό μέσο-έξαναγχάζει άλλον νά χροσχωρ ήτει σε ώρισμένο χο- 
Χιτιχό χέιμμα ή νά ΰχοστηρίξει αύτό ή νά άχοχωρητε: άχό 
ένα τέτοιο χόμμα, χα-3ύς έχίσης νά συμμετάσχει σε έχά.ογή 
ύς ΰχοψήριο αιρετό υέλος νομαρχιαχοΰ, ΐηχοτιχοΰ ή χοινο- 
τιχοΰ σνχόΐοΧίου ή νά άχόσχει άχό μια τέτοια έχΧογή τιμω
ρείται μέ φυΧάχιση.

Με ςολάχιση μέχρι τριών ετών τιμωρείται %α\ όχοιος μέ 
τά μέσα τοΰ προηγουμένου εΐαφίου έξαναγχίάζ©', άλλον νά 
συμμερασχει ύς ΰχοψήφιο αιρετό μέΧος σε έχλογή όιοιχητιχοΰ 
συμόουΧίου έχαγγεΧματιχοΰ σαλλόγου ή έχιμ&Χητηρίο) ή Γε- 
ωργιχιοΰ Συνεταιρισμού ή νά άχόσχει άχο μια τέτοια έχλογήρ).

Ή ϊιάχραξη τοΰ έγχΧήματος τών χροηγουμένων είαρίων 
άχό ύχαλληΧο ή στρατιωτιχό θεωρείται ως ΐΐ'.αίτερη έχιβα- 
ρυντιχή χερ ίστοκτη. · :. X : ν '■"· . ,·
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