
Στην πρόταση Νόμου «περί τιμωρίας των Δημοσίων 'Οργά
νων πού άσκοΰν σωματική ή ψυχολογική βία ή προσβάλ
λουν τήν τιμή ή τήν άνΟρώπινη αξιοπρέπεια κρατουμένων».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Τό άρθρο 7 παρ. 2 τοΰ ΐσχύοντος Συντάγματος, προβλέπει : 

Αί βάσανοι. οίαδήποτε σωματική κάκ.ωσις. βλάβη υγείας 
ή άσκησις ψυχολογικής βίας, ώς καί πάσα έτέρα προσβολή 
—7; άνΟοοίΠίνης άξιοπρέπειας. απαγορεύονται καί τιμω
ρούνται ώς νόμος ορίζει».

Παρά τό γεγονός ότι έχουν περάσει τρία ολόκληρα χρόνια 
άπό τήν ισχύ τού Συντάγματος 1975, ή Κυβέρνηση δεν 
άνταποκρίΟηκε στή ρητή συνταγματική επιταγή, για νομο
θετική ρύθμιση τής τιμωρίας των οργάνων τής πολιτείας 
πού ασκούν ψυχολογική ή σωματική βία ή προσβάλλουν 
τήν τιμή ή' τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια κρατουμένων. 
Ή ζοφερή έπταετία τής δικτατορίας κατά τήν όποια 
καταλύθηκε κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας καί ό 
άνθρωπος μεταβλήθηκε σέ άντικείμενο κτηνώδους ψυχικού 
καί σωματικού βασανισμού, έπρεπε νά είχε οδηγήσει 
τήν πολιτική εξουσία σέ άμεση κατοχύρωση αυτών των 
πρωταρχικών άνθρώπινων αξιών, άπό κάθε αυθαιρεσία τής 
εκτελεστικής εξουσίας. Τίποτε όμως δεν δίδαξε τήν Κυ
βέρνηση, μέ αποτέλεσμα καί σήμερα νά σημειώνονται 
κρούσματα βασανισμών, ψυχολογικής βίας καί άλλων 
απαράδεκτων μεθόδων σέ βάρος τής ανθρώπινης προσω
πικότητας κρατουμένων.

Ί ο ολ.ο θέμα είχε τεθεί σέ ευρύτερη βάση στήν κοινο
βουλευτική άκόμη επιτροπή αναθεώρησης τού Συντάγματος 
(πρακτικά β υποεπιτροπής συνεδρίαση 27.2.75) μέ σχετική 
τροπολογία τού ΠΑΣΟΚ, στήν 2η παρ. τού άρθρ. 7, τροπο- 
λ.ογία ή οποία δέν έγκοίθηκε καί έλεγε : «Τά βασανιστήρια
καί όποια άλλη σωματική κάκωση βλ.άβη τής υγείας καί 
προσβολή τής ανθρώπινης άξιοπρέπειας, τιμωρούνται όπως 
καθορίζει ό Νόμος. Οί επιβαλλόμενες ποινές δέν μετατρέ- 
πονται ούτε χωρεΐ αναστολή ή διακοπή εις τήν έκτέλ,εσή 
τους για όποιοδήποτε λ.όγο. Δημόσιοι υπάλληλοι πολιτικοί, 
στρατιωτικοί καί των σωμάτων άσςαλ,είας, άν κρι·3οΰν ένο
χο: άμετάκλ,ητα βασανιστηρίων ή υπότροποι άλλων άπό τις 
άνω πράξεις, αποβάλλουν αυτόματα κά·3ε βα·5μό. απομακρύ
νονται τής υπηρεσίας των και στερούνται κά-5ε άλλης παρο
χής έκτος άπό τήν σύνταξη που τυχόν οικαιοϋνται καί πού 
περιορίζεται όμως στό άπόλ.υτα άπαραίτητο για τήν συντήρη
σή τους ποσό».

Ό βασανισμός ανθρώπου άπό άνθρωπο δέν είναι καθόλου 
νεα μέθοδος επιβολής. Τον συναντάμε άπό χιλ.ιάδες χρόνια 
πριν μέχρι σήμερα σέ παγκόσμια κλίμακα. Στό Σύνταγμα 
τής Έπιδαύρου - “Αστρους, προβλέπεται στήν παράγραφο 
IIΕ ή κατάργηση «διά παντός» τών βασανιστηρίων. Τό 
άρθρο 1S τού Συντάγματος τής Τροιζήνας άπαγορεύει τά 
οασανιστήσια. Άνάλ.ογες διατάξεις εχουυιε καί στά Συντάγ
ματα 1844 (άοθο. 13). 1864 (άοθο. 18), 1911 (άοθο. 1S), 
1927 (άρθρ. 17) καί 1952 (άρθρ. 18).

Στήν εποχή μας γίνεται μιά συνεχής προσπάθεια γιά τήν 
προαγωγή καί ενθάρρυνση τού σεβασμού στά ανθρώπινα 
δικαιώματα, ένα δηλ.αδή άπό τούς βασικούς σκοπούς πού 
διακηρύσσει καί τό άρθρ. 1 τού Χάρτη τού ΟΗΕ, πού 
αεριλ.κμβάνεται καί στήν Οικουμενική Διακήρυξη τών 
Αικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου τής Γενικής Συνελ.εύσεως 
του ΟΗΕ τής 10.12.194S. Ή πρώτη αυτή όργανωμένη 
προσπάθεια τών Ενωμένων ’Εθνών αναμφισβήτητα έπη- 
νεασε σημαντικά αλλά όχι όλ.οκλ.ηρωτικά τήν κατοχύρωση 
'.αι προστασία τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στά πλ,αίσια 
τνΆ τεράστιας αυτής εκστρατείας είχαμε, τή σύμβαση τής 
• ωμής τού 1950 καί τό πρόσθετο πρωτόκολλο αυτής τών 
Ταριτιών τού 1952. πού καί τά δυο κυρώθηκαν στήν Ελλάδα 

~£ τον Ν. 2329/1953 καί ή όποια σύμβαση τής Ρώμης στό 
■?Γ)?ο 3 λ,έγει : «Ούδείς επιτρέπεται νά ύποβληθή εις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν άπανθρώπους ή 
εξευτελιστικάς». Επίσης είχαμε τό σύμφωνο αστικών καί 
πολιτικών Δικαιωμάτων (1966). τό προαιρετικό πρωτό
κολλο τού Διεθνούς Συμφώνου γιά τά αστικά; καί πολ.ιτικά 
Δικαιώματα (1966). τήν Διακήρυξη τής Τεχεράνης (1968), 
καί τελ.ευταϊα τό συνέδριο στή Γενεύη (1976) πού όρνά- 
νωσαν τά Ενωμένα “Εθνη μέ θέμα «ή πρόληψη τών εγκλη
μάτων καί ή μεταχείριση τών εγκληματιών», στό όποιο 
συνέδριο έγινε πρόσκληση σέ όλες τις χώρες νά πάρουν 
μέτρα κατά τών βασανισμών. Στό ίδιο συνέδριο έπτ/ειρή- 
θηκε καί ό ορισμός τού βασανισμού πού ορίσθηκε ώς "πράξη 
μέν τήν όποια ένας οξύς πόνος, σωματικός ή ψυχικός, 
επιβάλλεται σ’ ένα πρόσωπο άπό ένα όργανο τής Δημόσιας 
Δύναμης ή μέ προτροπή του. μέ σκοπό ιδιαίτερα νά άποσπάση 
άπό αυτό τό πρόσωπο ή κάποιο τρίτο, πληροφορίες ή όμο- 
λ.ογίες ή νά τό τιμωρήσει γιά μιά πράξη τήν όποια έκανε 
ή είναι ύποπτο ότι έκανε ή νά τό φοβίση ή νά φοβίση άλλα 
πρόσωπα ».

Μέ τήν παρούσα πρόταση νόμου, πού καλ,εΐται ή Εθνική 
Αντιπροσωπεία νά ψηφίσει, πραγματοποιείται ή συνταγ
ματική επιταγή, τού άρθρου 7 παρ. 2 καί λαμβάνονται 
όλα τά άπαραίτητα μέτρα, γιά τήν προστασία κάθε πολίτη 
άπό βασανιστικές ενέργειες δημοσίων οργάνων.

' Η πρόταση,"στήν άρχή, προβλέπει τήν τιμωρία τών 
οργάνων τής ’Αρχής, πού άσκούν σωματική ή ψυχολ.ογική 
βία ή χρησιμοποιούν μεθόδους καί μέσα σωματικού βα- 
σανισμού ή πρόκληση ψυχικού τρόμου κατά παντός 
πού περιήλ,θε κατά όποιονδήποτε τρόπο στή δικαιοδοσία τους. 
Ή έννοια τής Άοχής. χρ σιμοποιεΐται όπως ακριβώς 
έχει καθιερωθεί στον Π.Κ. καί έχει γίνει δεκτή άπό τήν 
πλ.ούσια σχετική νομολογία, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στήν 
έννοια τήν στρατιωτικής ’Αρχής, είδικώτερα στό άρθρο 5, 
στό ποιοι θεωρούνται στρατιωτικοί, (παρόμοια διάταξη 
υπάρχει καί στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα). Κρίθηκε 
άπαραίτητο γιά νά μή υπάρξει καμμιά άμφισβήτηση καί 
γιατί ή πικρή πείρα άπό τήν διεθνή καί τήν ελληνική πραγ
ματικότητα, διδάσκει ότι τά όργανα τά όποια κατά βάση 
διαπράττουν τις προβλεπόμενες καί τιμωρούμενες πράξεις, 
είναι όργανα στρατιωτικά οργανωμένων σωμάτων.

Κρίθηκε άπαραίτητο νά προβλ.εφθή ό σκοπός γιά τον 
όποιο διαπράττονται οί προβλ.επόμενες ενέργειες. Ό σκοπός 
αύτός περιλαμβάνεται στό άρθρο 1 παρ. I καί 3 παρ. 1 
καί κατά βάση, άναφέρεται στό σκοπό πού περιλαμβάνεται 
στον ορισμό τού βασανισμού πού δόθηκε στό συνέδριο τού 
ΟΗΕ στή Γενεύη (1976) πού άναφέρθηκε παραπάνω. 
Προστέθηκε μέ βάση τήν ελληνική, άλλά καί τή διεθνή 
πείρα, ή εκδίκηση καί ή υποχρέωση αποδοχής ή άποκή- 
ρυξης πολιτικού σκοπού.

Εΐδικώτερη ρύθμιση προβλ,έπεται στις περιπτώσεις πού 
οί παράνομες ενέργειες τών οργάνων, προξενούν σωματική 
κάκωση ή βλ,άβη τής υγείας τού κρατουμένου καί θάνατο.

Κρατούμενος θεωρείται αύτός πού έχει υπαχθεί στή 
δικαιοδοσία τού οργάνου γιά όποιονδήποτε λόγο, είτε 
δηλ.. μέ βάση διοικητική πράξη, είτε γιά ενέργεια προβλ.επό- 
μενη άπό τό νόμο είτε καί αυθαίρετα.

Προβλέπεται επίσης ή τιμωρία μέ τις ίδιες ποινές, παντός 
πού διατάσσει τήν τέλ.εση τών τιμωρουμένων πράξεων 
καί παντός συμμέτοχου, κατά τις διακρίσεις τού ποινικού 
δικαίου. ’Ακόμη προβλ,έπεται, ή μή εφαρμογή τού άρθρου 
21 Π.Κ. περί προσταγής, γιατί γίνεται δεκτό ότι καμμιά 
ποινική ή άλλη διάταξη, δέν πρέπει ν’ άποκλ.είσει τον άδικο 
χαρακτήρα πράξης βασανισμού, γιατί θεωρείται επικρατέ
στερο τό καθήκον κάθε οργάνου στό σεβασμό τού Συντάγ
ματος καί τής ανθρώπινης άξιοπρέπειας καί υπόστασης 
παντός, άπό όποιοδήποτε ειδικό καθήκον πού έπιτάσσει 
μιά προσταγή.

Στό 2ο άρθρο καί μέ βάση πάντοτε τήν ελληνική καί 
διεθνή πείρα, γίνεται άναφορά στις περιπτώσεις, πού ιδιαίτερα 
θεωρούνται ώς μέθοδοι καί μέσα ψυχολογικής βίας, ή πρό
κλησης ψυχικού τρόμου. Σ’ αύτές περιλαμβάνονται ρ
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παντός είδους απειλές κατά τής υγείας τής σωματικής 
άκεραιότητας ή τής ζωής τοϋ κρατουμένου ή των οικείων 
αύτοϋ. ' Η έννοια των οικείων, λαμβάνεται άπό τόν Ποινικό 
Κώδικα. ’Ιδιαίτερη περίπτωση, αποτελεί ή στέρηση ύπνου, 
τροφής, νερού καί θεραπευτικής αγωγής, όταν ξεπερνά 
τις δυνατότητες άντοχής τοϋ μέσου ανθρώπου ή τού κρα
τουμένου. Δίνεται δηλ. εδώ ή δυνατότητα νά έξετασθεϊ σέ 
κάθε περίπτωση έάν ή κατηγορουμένη ενέργεια υπερβαίνει 
καί τη δυνατότητα τοϋ συγκεκριμένου κρατουμένου, ώστε 
νά μή δημιουργηθοϋν καί προβλήματα ερμηνείας ή δικονο- 
μικά.

’Ιδιαίτερη μνεία στο σημείο αυτό, γίνεται γιά τις σύγ
χρονες μεθόδους βασανισμοϋ, τη χρήση δηλ. χημικών, ναρ
κωτικών ή άλλων ούσιών, πού μειώνουν την άνθρώπινη 
θέληση κι αντίσταση ή παράγουν φευδεΐς παραστάσεις, 
μέ αποτέλεσμα νά έξαφανίζουν την προσωπικότητα τοϋ 
κρατουμένου καί νά τον εξουθενώσουν ψυχικά.

Στο άρθρο 3 προβλέπεται ή προσβολή τής τιμής καί τής 
αξιοπρέπειας τοϋ κρατουμένου. Ή έννοια τής τιμής, χρησι
μοποιείται μέ την ίδια ευρύτητα τής τιμής τοϋ άρθρου 361 
Π.Κ., πού περιλαμβάνει καί την τιμή καί την υπόληψη τοϋ 
κρατουμένου.

Στο άρθρο αυτό, προβλέπεται, επίσης, ή τιμωρία παντός 
πού διατάσσει τήν τέλεση τών τιμωρουμένων πράξεων καί 
παντός συμμέτοχου. ’Ακόμη, προβλέπεται ή μή_ εφαρμογή 
τής διάταξης περί προσταγής τοϋ άρθρ. 21 Π.Κ. καί γιά τις 
περιπτώσεις πού θά έχουμε ελαττωμένη ποινή, λόγω έλα- 
φρυντικών περιστάσεων, προβλέπεται ή μή άναστολή καί 
ή μή μετατροπή τής ποινής καθώς καί ή μή ανασταλτική 
δύναμη τής έφεσης, σέ κάθε περίπτωση. Μέ τέτοια ρύθμιση, 
πιστεύεται ότι θ’ άποφευχθή ή τέλεση τών τιμωρουμένων 
πράξεων άπό τά δημόσια όργανα, τά όποια άναλογιζόμενα, 
τουλάχιστον, τό ύψος τών ποινών, θ’ απέχουν άπό τήν δια- 
πραξη τών τιμωρουμένων πράξεων. Στο ΐδιο άρθρο, όπου η 
πράξη είναι πλημμέλημα, προβλέπεται σάν υποχρεωτική η 
προφυλάκιση, άν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής τοϋ 
κατηγορουμένου. 'Η δίωξη γίνεται κατ’ έγκληση, γιατί σ’ 
αντιδιαστολή προς τό άρθρ. 1, εδώ ή προσβολή τής τιμής 
αφορά κατ’ ευθεία στον κρατούμενο, ή δέ ποινική άξίωση 
τής πολιτείας, υποχωρεί μπροστά στήν ανάλογη επιθυμία 
τοϋ κρατουμένου.

Στο άρθρ. 4, γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις πού ιδιαί
τερα θεωρούνται ότι προσβάλλουν τήν τιμή τοϋ κρατουμένου, 
κάτι δηλ. άνάλογα, νομοτεχνικά, προς τό άρθρο 2.

Στο άρθρ. 6, προβλέπονται δικονομικά θέματα. Κύρια 
σκέψη είναι ότι γιά νά ίκανοποιηθή τό δημόσιο αίσθημα καί 
νά προστατευθή το δημόσιο συμφέρο πρέπει ή εκδίκαση τών 
αδικημάτων, νά γίνεται τό ταχύτερο δυνατό, χωρίς βάσανα 
νά παραβλάπτονται καί τά δικαιώματα τοϋ κατηγορουμένου. 
“Ετσι, σέ αδικήματα τοϋ παρόντος νόμου διατάσσεται μόνο 
καί πάντοτε τακτική ανάκριση, ή όποια τελειώνει σέ 20 
μέρες. ’Από το τέλος τής άνάκρισης. μέχρι τήν εκδίκαση τής 
υπόθεσης, προβλέπεται άνώτατο όριο 2 μηνών, μέσα στο ό
ποιο θά έκδικασθοϋν καί τυχόν εφέσεις κατά τοϋ βουλεύ
ματος πού θά έκδοθή. Γιά νά περιοριστούν δικονομικές δυνα
τότητες παράτασης τής προδικασίας, προβλέπεται ή μή άσκη
ση προσφυγής κατά τοϋ κλητηρίου θεσπίσματος καί ή μή 
άσκηση άναίρεσης κατά βουλευμάτων. Κάτω άπο τό ίδιο 
πνεύμα προβλέπεται καί ή εκδίκαση τής υπόθεσης σέ δεύ
τερο βαθμό, μέσα σέ 3 μήνες άπό τήν άσκηση τής έφεσης.

Γιά τό άπρόσκοπτο τής άνάκρισης. προβλέπεται στο άρθρ. 
/. ή δυνατότητα προσωρινής άπόλυσης τοϋ κατηγορουμένου, 
μονο μετά ένα μήνα άπό τήν προφυλάκιση.

Πέρα άπό τις κύριες ποινές, πού άναφέρθηκαν. στο άρ
θρο 8 προβλέπεται καί ή παρεπόμενη ποινή τής στέρησης 
τών πολιτικών δικαιωμάτων τοϋ κατηγορουμένου πού θά 
καταδικασθή. Αυτό γίνεται γιατί ή διάπραξη τών εγκλημά
των τοϋ παρόντος νόμου, άναμφισβήτητα μειώνει τήν ύπό- 
ληφη τοϋ δράστη, ό όποιος, έτσι, στερείται τοϋ απαραίτητου

αΰτοΰ προσόντος, .γιά τήν εκπλήρωση δημοσίων λειτουργιών 
καί τής έξάσκησης τών ύψίστων δικαιωμάτων τοϋ πολίτη.

Στό άρθρο 5, προβλέπεται, ή διαθεσιμότητα τοϋ ύπαλ- 
λήλου-κατηγορουμένου, σέ περίπτωση προφυλάκισης καί ύ
στερα άπό τήν τήρηση τής νόμιμης διαδικασίας, σέ περί
πτωση καταδίκων, ή οριστική του άπόλυση άπό τήν υπη
ρεσία καί ό οριστικός του άποκλεισμός άπό όποιαδήποτε 
κρατική υπηρεσία.

Είναι προφανές ότι μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου, 
ή πολιτεία καταδικάζει αυστηρότατα τον βασανισμό άνθρώ- 
που άπό άνθρωπο, γιά όποιοδήποτε σκοπό, προβλέπει δέ, 
γιά κάθε παράβαση, ποινές, πού είναι ικανές ν’ άποτρέψουν 
στην τέλεση τών προβλεπομένων καί τιμωρουμένων άδι
κη αάτων.

’Αθήνα 24.6.1978 
Οί Προτείνοντες Βουλευτές

Παναγιώτης Ν. Κρητικός, ’Ελευθέριος Βερυβάκης, ’Α
μαλία Φλέμιγκ, Στάθης Γιώτας, Ξενοφ. Πελοποννήσιος, 
Σπΰρος Πλασκοβίτης, Νικ. Άθανασόπουλος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί τιμωρίας_τών Δημοσίων ’Οργάνων πού άσκόϋν σωμα
τική ή ψυχολογική βία ή προσβάλλουν τήν τιμή ή την
άνθρώπινη άξιοπρέπεια κρατουμένων.

Άρθρο 1. -
1. Κάθε όργανο τής ’Αρχής καί ιδιαίτερα τής Στρατιωτικής 

Αρχής πού άσκεί σωματική ή ψυχολογική βία, ή χρησιμο
ποιεί μεθόδους καί μέσα σωματικού ή ψυχικού βασα- 
νισμοΰ, ή πρόκληση ψυχικού τρόμου, κατά παντός α
τόμου πού περιήλθε κατά όποιονδήποτε τρόπο στή δικαιο
δοσία του, μέ σκοπό ιδιαίτερα ν’ άποσπάσει άπό αύτό ή άπό 
τρίτο πληροφορίες ή ομολογία γιά μιά πράξη, πού έκανε ή 
εϊνπ ύποπτο ότι έκανε ή νά τό εκφοβίσει ή νά εκφοβίσει άλλα 
πρόσωπα ή νά τό εκδικηθεί ή νά εκδικηθεί άλλα πρόσωπα ή 
νά τό ύποχρεώσει στήν άποδοχή ή άποκήρυξη ίδιεολογίας ή 
πολιτικού σκοπού πού έχει ή άποδέχεται αύτό, τιμωρείται 
μέ κάθειρξη.

2. ’Εάν ή πράξη τής προηγούμενης παραγράφου, προξένησε 
σωματική κάκωση ή βλάβη τής ύγείας τοϋ κρατούμενου, 
επιβάλλεται πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 6 έτών.

3. Έάν ή σωματική βλάβη είχε σάν επακόλουθο βαρειά 
πάθηση τοϋ σώματος ή τής διάνοιας τοϋ κρατουμένου επι
βάλλεται πρόσκαιρη κάθειρξη τούλάχιστον 10 έτών. Ή 
παράγραφος 2 τοϋ άρθρ. 310 Π.Κ. έχει έν προκειμένω ε
φαρμογή.

4. Έάν ή σωματική βλάβη είχε σάν επακόλουθο το θάνατο 
τοϋ κρατουμένου, επιβάλλεται ή ποινή τής ισόβιας κάθειρξης.

δ. Μέ τις ίδιες ποινές τιμωρείται καί αύτός. πού διατάσσει 
τήν τέλεση τών πράξεων τής παραγράφου 1 καί ό καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπο συμμέτοχος.

6. Τό άρθρο 21 Π.Κ. δέν έχει εφαρμογή στό έγκλημα τής 
παραγρ. 1 τοϋ παρόντος.

7. Ή ποινική δίωξη άσκείται αύτεπάγγελτα άπό τήν Ει- 
σαγγελική ’Αρχή.

Άρθρο 2.
1. Μέθοδοι καί μέσα ψυχολογικής βίας, ψυχικού βασα- 

νισμοϋ. ή πρόκλησης ψυχικού τρόμου, θεωρούνται ιδιαίτερα 
οί άπειλές κατά τής υγείας, τής σωματικής άκεραιότητας ή 
τής ζωής τοϋ κρατουμένου ή τών οικείων του, ή στέρηση 
ύπνου, τροφής νερού ή θεραπευτικής άγωγής. έφ’ όσον υπερ
βαίνει τήν δυνατότητα άντοχής τοϋ μέσου άνθρώπου ή τοϋ 
κρατουμένου μειωμένης άντοχής, όταν αυτή είναι γνωστή 
στον δράστη, όπως καί ή χρήση χημικών, ναρκωτικών ή άλ
λων ουσιών, πρόσφορων στή μείωση τής άνθρώπινης θε-


