
Στήν κρότατη νόμου «γιά τήν κατάργητη της κοινής τοΰ 
θανάτου».

Ποοζ τήν Βονλ'ην τών Ελλήνων

Άκό τόν 16ο αιώνα άρχιτε ή άμριτίήτητη τής χρητιμόττ- 
τας τής θανατικής κοινής. γά νά ένταθεί άκό τά χέτα τού 
1 Sou αιώνα, όταν άτχολήθηκχ; με το ζήτημα αυτό -ερίοημα 
κνεύχ ατα τής έκοχής έκε:ν η;, or ως ό BECCARIA. ό όκοιος 
οτό έ:"0 του κερί των εγκλημάτων καί των κο’νών. χα: α
κτή,οιτε τήν κοινή τον θανάτου άκληρη, άδικη καί έκιίλαβή. 
Ιΐρακτικό άκοτίλετμα ήταν να άρχιτει άκό τήν έκονή αυτή 
ή κ.ατάργητη. τέ μερικές νοαοθετίες. τής θανατικής κοινής.

Άκό τότε μεν?·, των ήμεοών μας. τυνεχίζεται τό ίδιο έντονα 
ή δαταοανή γιά τήν διατήρητη ή κατάργ'ητη τής θανατικής 
κοινής. με κλούτια έκιχειοήματα των δύο άντιμα/όμενων 
καρατάτεων καί κόλλες ττατ'.ττ'.κές μελέτες καί κυρίως μέ 
κολλ=; διακυυρήνί-ς ττί: ίδιες. ή τέ διάρορες χώρε;. των 
κοινκών νομοθετιών.

•Αυτή άκπόώς τήν εκ οχ ή χέ κρωτοβουλία τής όογάνωττ; 
«Δεθντ; Άχνηττία» γ νέτα: μ·ά καγκόπεια κροτκάθεια να 
καταρ·'τ·5ε: ή -οιν- τον θανάτου. εγ·νχ; δέ κα; ττή -/ώοα μα; 
κα: —'νοντα· άνόχη ττα κλα’τια αυτής τής κοοτκάθειας. δά- 
ςοτετ έκδ’-λώ-εις χέ χεγάλη τυμχετονή τοΰ κοινού κα: κοό. 

_ κοντών τοΰ έΐϊίττττυονικοΰ κότυ.ου. τ’ εν7 έ:α;ο; χάλ-τ-α άτ- 
χετά κοότρορο. γιατί ττή '/ώρα μας, κατ’ εκ ανάληψη στο 
καοελθόν. δ’ατυκώθτν.αν άκόθε·: τύυ.τωνε; νέ τήν κατάο-'τ-τη 
τή; θανατικής κοινής. όκως βέβαια καί άοκετές αντίθετες.

Ο: κολύνοονες κροτκάθειε; του άναοεοθηταν κιό -άνω. είνα; 
τάν άκοτελεταα τέ κόλλες νώτες, τήν κατάογητη τής θα
νατική; -ο:νής. Στπχντ’κά β-οηθητχ; τ’ αυτό οι ΰκοτττο’.κτες 
τήτ κατάογητη; τής κοινής καί ο: οιλελεϋθεοε; άν;·λτ.·!·ε·ς.

Ποώ;η κατάογητη "τκειώνετα: τό 1786 ττήν Τοτκα'νη 
το" ςίλελεΰθεοου Δούκα Λεο·-*όλδ·'·υ. ’Ακολουθεί ή κα :άτ··ττη 
ττήν IIο*τΐ'εαλία τό 1867. 'Ολλανδία τό 1870. ττ·*·ν Ν·-τ- 
6κν·α -ό 1002. ττή Σουηδία τό 1921. ττήν Ίτκαν'α τό 1932,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

σττι Ν. 7τ.\2*;:: 2. 0-'*·υ 7.2 ταο—τθτνε -ο 19'Μ. ;-7·.?·>-η?
τό 10?0 κα: *'2‘:2C*YT'Sry.£ κάλι τό 1961 . Στή·; Αύττοία
εκανήλθε έκ νέου % » μ. μ* 7 2 αττο κατάογητη τό 1950. Στήν Ίτα-
λΓ3Γ *'2Τ7**'Τθι-κε τό 1990. εκανήλθε -ό 1929 κα* κ7τ~-
ν-τ-Π τ*/ε ν.τ· --άλ: χέ τό Συντακ-;.'/ τοΰ 1947. Στή Γεου.ανία

£ τό Δηχοκτα 7! 7.0 Λτ;τ7γυ.2 τοΰ 1949 καί τά·;
2?Τ! 7 7.27 z:* 'ηττ.Γ ττ ς χ;20·:: ε τ 2: ή τυ^ή της χρήτη κατά
ττ:*; j-'VT ' Γ' ΡάΤν. Στή·; ΡωτΓα κατα:-'άθ-εκε τό 1947.
τ-··- δέ Ήν. '·; Πολιτε ίες. τ’ άλλες καταργήθηκε τ’
άλλ

V
ε; ονι.

, Κύο·ο κάντωτ νατακττ;·ττ:κό. ττίς νώτες κου διαττεή- 
θηκε. εινα: ότ: τά δικαττήοια άκχγγέλλουν λίγες θανατικές 
κατ7τ·■'-r ?»μ ιλι-'ότετετ *>·*’· ο! θχ'ατ'νέ; s·»·»* *- 
τε’ς. Έττ· ττλ Γαλλία κ.ν. τό I960 ακα-’-ώλθτκαν 10 θα
νατικές καταδίκες καί έκτελετθτ.καν 2. "ό 1901 άκα-·—-'λθη- 
ναν 8. δεν έκτελέτθτκε καμμια, τό 1963 άκαγγέλθηκχ; 
93 τ’-ν έντ-λέττηκε καμμία.

Στήν ’Ελλάδα ε'Ίναν έντονες τυζηττ,τεις γ·ά τήν κ2τάτ- 
γτ?ττ τής θανατκ/.ής κο··νής, ίατ:κά οκά ζλα·'τ:α τήτ θετ·- 
τκς. ή τής Άναθεώτηττς τών Συντα-ρυάτων. Άκοτέλεττεα 
r ταν να κατατ-κθεί ή θ α·; ατικτ κοινή, ατά κολιτικά έγν.λή- 
ματα. άκό τό Σόντα-ρ-μα τοΰ 1864. Ή ϊιάτατκ αυτή ϊιατη- 
ρτθτκε ατά κετεκειτα Σνντάγκατα νέντι τό Σόντα-'-λα τοΰ 
1995 όκου ττό άτθτ. -7 κκο. 3 κτοόλεκετα· οτ: ή θκ/ατ:κή 
κοινή έκί τών κολιτικών έ'-κληματων. κλήν τών τυνθετων. 
-εν εκ ίάλλετα:.

Στήν νον.οθετία ττή·; όκοία κροίλεκετα: η θτ;ατ:κή κοινή. 
εΓ'α: χΰττκοή κάθε κτότλεθή ττς. Κατά όάτη κροίλέκετα: 
?!αϋευτ:κά μέ τήν κο·ν·ί· τής ίτόίιας κάθειρξης καί μόνο τέ 
μια οιαταξη ίάοθο. 138 ΓΙΚ.ό κοοόλεκετα: μόνη. Έκίτης 
τΰκτωνα μέ τό αοθοο 86 τοΰ Π.Κ.. ό.κου κροίλέκετα: ϊια- 
ξευντ'.κ.ά ή θανατ κή κοινή, έςαραόζετα: αν ή κράξη είναι 
ίϊ’αζοντως ε:οε·/θής. ή ό ϊράττης έκ:κίν2υ·;ος ττή ϊηαότια

αττάλεια. ’Αντίθετα κληθώρα οιατάξεων κοό κροίλέτουν ττ 
θανατική κοινή, έχουμε ττόν ά-υαχρονιττικό καί ά-υτιτοντα- 
γματικό μας Στρατιωτικό Ποινικό Κώοικα.

Σήμερα, κολλοί είναι ο! λόγο: κου ΰκαγορεΰουν τήν κατάο- 
γητη τής κοινής τοΰ θανάτου ττή χώρας μας. Βατικά ;/ω:ι- 
ίονται τέ τρεις κατηγορίες: έκιττημονικοΰς, κολιτικούς καί 
Συνταγματικούς.

Οι εκιττημονκοί λόγοι, θά λέγαμε τά εκιχειρήματα τών 
ύκοτττρικτών τής κατάργητης τής θανατικής κοινής. ε!·;α· 
αΰτοι κου όλα τά χρόνια ϋκοάτηρίζοντα: ττή χώρα μας αλλά 
καί κα'ρκόάμ.ια. Αηλαοή ότ: ή θανατική κοινή οέν είναι κο νή 
κατά τήν έννοια τοΰ Ποινικού Αικ.α'ου. άροΰ καταττοετει τήν 
ά·;θρωκ:νη ζωή καί έττ: καύε· νά είναι κοινωνικό μέτοο ή 
έκιίολή της οέ ούτε ττή τυυυαόρςωτη τοΰ οράττη αυμίάλλε: 
οΰτε ττήν κρόληψη τοΰ εγκλήματος γιατί ττήν κρώτη κ-.τί- 
κτωτη έχουμε θανάτωτη τοΰ ορο’ττη καί μαζί άνάμιάη τοΰ 
ϊικαίου τέ ξένο κρός αΰτό χώρο . τό μετατυτικό ερώτημα 
κερί ζωής καί θανάτου'· ενώ ττή οτύτεοτ είναι έτιτ.·ην.·:ν κ- 
άκοοειρ-αένο ότ· «ό όράττητ κου τελεί τά ίαοιά εγκλήματα 
γ·ά τά όκοία κροίλέκετα: ή θανατική κοινή, είτε τά ειακ-άτ· 
τε: κάτω άκό κατακτάτε:; άκοα;ας τυνα'τθημάτικής ώκεκ- 
οιέγεττητ. όκοτε ϊέν είναι τέ θέτη νά λάϊει ύκόψη του ψύ
χραιμα τί; τυνεκειες. είτε τά οιακιάττει μέ μεγάλη ψυ 'ρό- 
τητα. «εκαγγελχατικά». καί τότε εκείνο κου τταθα-ίζε είνα· 
οί κρχ/.τικές κιθανότητε; 5’ατυγής του καί όχι τό είοος τής 
κοινής κου κροίλέκετα: άκό τό νόμο γιά τήν κράξη τ:>. είτε, 
τέλος, είναι κρότωκο τό'Ο καθυττετημενο κνευματικά. ώττε 
νά μή είναι τέ θέτη νά τταθμίτει τοίαρά τις τυνέκειε: τής 
κράξης του».

Μεγάλο ένϊιατέρον κατουτ άζει έκίτης τό ζήτημα τής 
χαοτικής κλά·/ης τέ άκοράτεις κοό άκ.αγγέλλουν θανατική 
κοινή. Λέν είνα: λίγες οί οικκττ κές κλίνες καί έκε·:ά ή 
θανατική κοινή είναι άνεκανόρθωτη. μία ίκαττιν.ή κλάνη 
τε βάρος αθώου, καταλήγει τέ οικαττι/.ή οολοοονία.

Οί κολιτν.οί λόγοι είναι ότι: είναι ά-;εκίτρ£κτο μ·ά :ημο 
κρατική κολιτεία, καθήκον τής όκο^ας είνα: ή κροττατ;α τών 
άνθρωκίνων δικαιωμάτων καί κρό κάντων τής άκόλ τητ 
άξίας τής άνθρώκιντς ζωή; καί ό τείατμός τοΰ ο καιώχατο·: 
ττή ζωή, νά διατηρεί τή θα/ατική κοινή καί νά νοθεύει έττι 
τον οτν.ονρατικό της χαρακτήοα.

Οί Συντχηχατικοί. τέλος, λόγοι ττηοΓζοντα: ττό ά-θοο 
καρ. 1 τοΰ Συντά-τεατος τοΰ 1975 κατά τό όκοίο «ό τείατ.·.ό; 
καί ή κροττατία τής άξίας τοΰ άνθ'ώκου άκοτελοΰν τή κρ:-ι- 
ταρχική ΰκοχοέωτη τήτ κολιτεία;». Ή δ-άτα.τη χυτή τού 
Συντά-.ηχατοτ είναι άκό τις βατικές διατάξεις κοό κτ;ονίζου. 
τή μοοτή τοΰ Πολιτεύχατο; καί άκοτελοΰν τό θεχέλιο άλλά 
καί τό κλαίτιο έρμη·/ε!ας τών Σα; τ αγμ α τ ικών διατάξεων, τχμ- 
τωνα δέ μ’ αυτή θεωοείται καί άντιτυνταγματική ή κρόόλεθη 
τής θανατικής κοινής.

Ύττεοα άκό τά κάρα κχ;ω κροτείνο.χε τή κατάογητη τή; 
θχ/ατ’κής κοινής κιοτεύοντας ότ: ή ’Εθνική Άντικροτωκεία 
θά ά·;τακοκο:θεί ττά μηνύματα τής τημερινής έκονής κα· 
θά κάνε: κοάξη τις δημοκρατικές άλλά καί Συνταγματικές 
της ύκοχοεώτεις.

Ή κρότατη νότχου κεριλαμίχ;ει ένα καί μόνο άοθοο ττο 
όκοίο κροίλέκετα: ττήν κρώτη καοαγραρο ή κατάογητη τής 
θχυατικής κοινή;, ττή δεύτερη καοά-,-ραρο γίνεται ή τρό- 
δλεψη γιά χ;τ:κατάττατη τής θανατικής κοινής άκου ϋκάρ- 
χε· μέ τή κοινή τής ιτέίιας κάθειρξης καί ττήν τρίτη τέλος 
καράγρα;ο λαμβάνετα: μέριμνα γιά τις νομοθετικές εκείνες 
κερικτώτεις κου κροίλέκετα: διαζευκτ-/.ά έκιίολή θανατικής 
κοινής ή ΐτόί’ας κάθειρξης ώττε νά ίτχύουν χέ διαζευκτική 
έοαρμογή τής ιτόίιας κάθειρξης (ά·;τί τής θανατικής κοι- 
νήςΐ μέ τή κρόα/.αιρη κάθειρξη.

Άθήναι. 20 Φεβρουάριου 1980 
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