
Στο σχέδιο νόμου «γιά την τροποποίηση ορισμένων δια
τάξεων τοϋ Ποινικού Κώδικα καί τοϋ Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας».

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων

Παρά τό γεγονός ότι ό ελληνικός ποινικός κώδικας περιέ
χει πολλές προοδευτικές διατάξεις έν τούτοις, ύστερα άπό 
πάροδο τριάντα περίπου χρόνων ζωής, άνακύπτει σχεδόν 
επιτακτική ή άνάγκη καταργήσεως ή διαφορετικής άντι- 
μετωπίσεως ορισμένων άξιοποίνων πράξεων.

Παράλλ.ηλα τό υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου περιέχει δια
τάξεις μέ τίς όποιες επιδιώκεται κυρίως νά επανορθωθούν 
παραδρομές πού δημιουργήθηκαν άπό σχετικά πρόσφατες 
τροποποιήσεις τοϋ Ποινικού Κώδικα. Εΐδικώτερα :

Μέ τό άρθρο 1. : Τροποποιείται τό άρθρο 266 τοϋ Ποινι
κού Κώδικα. Ή τροποποίηση τοϋ άρθρου αυτού είναι άπα- 
ραίτητη γιά νά μπορεί στο εξής νά μετατρέπεται ή ποινή 
πού έπιβάλλεται γιά έμπρησμό άπό άμέλεια πράγμα πού 
δέν ήταν δυνατό μέ την ίσχύουσα διάταξη, ένώ αντίθετα ήταν 
επιτρεπτή ή μετατροπή τής ποινής γιά έμπρησμό μέ πρό
θεση. Τό άτοπο αύτό θεραπεύεται μέ τήν παραπάνω διά
ταξη πού στήν πρώτη παράγραφό της τιμωρεί τον έμπρησμό 
άπό άμέλεια ένώ στή δεύτερη παράγραφο τιμωρεί καί μάλι- 

_στα βαρύτερα τόν έμπρησμό τοϋ δάσους άπό αμέλεια.
Μέ τό άρθρο 2. : Τροποποιείται τό άρθρο 324 τοϋ Ποινι

κού Κώδικα.
Ή πρώτη παράγραφος τοϋ άρθρου παραμένει όπως έχει, 

άφαιρεΐται μόνρ ή φράσ/j «ώς έκ τής ήλικίας του» διατί θεω
ρείται περιττή.

'Η δεύτερη παράγραφος διατηρείται όπως έχει στον 
Κώδικα, όμως υπάρχει διαφοροποίηση στον ποινικό κολα
σμό τοϋ υπαιτίου. ’Εξαιρούνται δηλ. άπό τούς υπαιτίους οί 
ανιόντες πού διέπραξαν τίς άναφερόμενες στήν παράγραφο αύτή 
πράξεις. Γι’ αυτούς έφαρμόζεται ή ποινική κύρωση τής προη
γούμενης παραγράφου. Τούτο θεωρήθηκε απόλυτα άπαραί- 
τητο γιατί είναι απαράδεκτο νά έξομοιώνονται, ώς προς τήν 
τιμώρία, μέ τούς άλλους υπαίτιους, οί γονείς πού τό κίνη
τρό τους είναι κατά τεκμήριο διαφορετικό άπό εκείνο των 
άλλων δραστών τού εγκλήματος τής άπαγωγής. \ ·
- .‘Η τρίτη παράγραφος παραμένει όπως ισχύει σήμερα.

Μέ τό άρθρο 3. : άντικαθίσταται τό άρθρο 327 τοϋ Π.Κ. 
καί πιό συγκεκριμένα ή δεύτερη παράγραφος αυτού ώστε ή 
άκούσια απαγωγή νά παύσει νά διώκεται αύτεπάγγελτχ 
στην περίπτωση πού έδημιούργησε σκάνδαλο ή διήγειρε τήν 
κοινή περιέργεια. Εΐδικώτερα : - .

Μέ τό νόμο 495/1976 κατκργήθηκε στήν περίπτωση τού 
άρθρου 344 Π.Κ. ή αύτεπάγγελτη δίωξη πού είχε έίσαχθεϊ 
μέ τό νόμο 4090/1960 σύμφωνα μέ τόν όποιο ό βιασμός,’ 
ό έξαναγκασμός σέ άσέλγεια, ή άποπλάνηση καί ή άσέλγεια 
διά καταχρήσεως έξουσίας πού στρέφονται κατά θηλέων, 
μπορούσαν νά διωχθοϋν αύτεπάγγελτα « άν ή πράξις έδη
μιούργησε σκάνδαλον ή διήγειρεν τήν κοινήν περιέργειαν». 
'Η αύτεπάγη-ελτη αύτή δίωξη είχε δημιουργήσει δυσάρεστες 
καταστάσεις στήν πράξη καί σωστά καταργήθηκε. ’ ’

Δέν διαγράφηκε όμως, προφανώς άπό παραδρομή, ή ίδια 
ρύθμιση πού είχε είσαχθεϊ μέ τόν άνωτέρω νόμο 4090/1960 
καί στο άρθρο 327 παρ. 2 τοϋ Π.Κ. περί άκούσιας άπαγωγής. 
Τήν παραδρομή αύτή θεραπεύει γιά λόγους ομοιόμορφης 
αντιμετώπισης, τό άνωτέρω άρθρο.

Μέ τό άρθρο 4. : προστίθεται δεύτερη παράγραφος στό 
άρθρο 333 τοϋ Π.Κ., μέ τήν όποια τό έγκλημα τής άπειλ.ής 
παύει νά διώκεται αύτεπάγγελτα καί ικανοποιείται έτσι ή 
ή άπαίτηση πού έχει προκόψει άπό τήν ποινική πράξη. 
Πράγματι τό έγκλημα τής άπειλής συντρέχει συνήθως μέ τά 
εγκλήματα τής έξύβρισης καί τής άπλής σωματικής βλάβης 
μα τά όποια, κατά κανόνα; συμβιβάζονται οί άντίδικοι μέ 
ανάκληση τής έγκλήσεως. Παραμένει λοιπόν γιά έκδίκαση 
τό έγκλημα τής άπειλής, άφοΰ γιά τά υπόλοιπα παύει όρι— 
ττικά ή ποινική δίωξη λόγω άνακλήσεως τής έγκλήσεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μέ τόν τρόπο όμως αύτό καί χρόνος χάνεται άλλά καί τό 
έργο τής άπονομής τής δικαιοσύνης δέν προάγεται άν μάλιστα 
λάβουμε υπόψη ότι τά δικαστήρια, υστέρα άπ’ τό συμβιβα
σμό, άναζητοϋν τρόπους άθωώσεως τοϋ κατηγορουμένου 
γιά άπειλή.

Μέ τό άρθρο 5. : άντικαθίσταται τό άρθρο 339 τοϋ Π.Κ. 
πού άναφέρεται στήν άποπλάνηση τών άνηλάκων καί καθο
ρίζεται διαφορετική ποινική μεταχείρηση τοϋ δράστη, έτσι 
ώστε :

α) έάν ό παθών άνήλικος είναι τουλάχιστον 10 έτών ή πρά
ξη άποτελεϊ κακούργημα καί άπειλεϊται ποινή καθείρξεως 
τουλάχιστον 10 έτών, γιατί ή προσωπικότητα τοϋ δράστη 
πού άποπλάνησε παιδί νεώτερο τών 10 έτών, είναι εξαιρε
τικά έπικίνδυνη καί άποδεικνύει ότι δέν έχει καθόλου ήθικές 
άναστολές.

β) έάν ό παθών άνήλικος είναι ήλικίας 10 - 14 έτών, ή 
πράξη άποτελεϊ κακούργημα κοί ή ποινή πού άποτελεΐται 
είναι ή ίδια πού ισχύει καί σήμερα δηλ. κάθειρξη μέχρι 10 
έτών.

γ) έάν ό παθών άνήλικος έχει συμπληρώσει τό 14ο έτος 
τής ήλικίας του άλλά όχι καί τό 16ο ή πράξη χαρακτηρίζεται 
μέ τή διάταξη τοϋ σχεδίου, ώς πλημμέλημα, γιατί κρίθηκε 
ότι στή σημερινή έποχή άνήλυ.κοι άνω τών 14 έτών έχουν 
άρκετή ώριμότητα ώστε νά μήν παρασύρονται εΰκολ.α σέ 
άνήθικες πράξεις καί γιά τό λόγο αύτό ή εύθύνη τοϋ ύπαίτιου 
είναι δυνατό νά θεωρηθεί μειωμένη. Προστέθηκε όμως καί 
νέα παράγραφος 2 μέ τήν όποια προβλέπεται ότι στήν περί
πτωση πού. ό παθών άνήλικος είναι ήλικίας 14 - 16 έτών, ό 
δέ δράστης δέν έχει συμπληρώσει τό 17ο έτος τής ήλικίας 
του, τό δικαστήριο μπορεί ή νά άπαλλάξει τελ.είως τόν δράστη 
ή νά έπιβάλει σ’ αύτόν άναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

Αύτό θεωρήθηκε σκόπιμο, γιατί στή σημερινή έποχή πού 
οί έφηβοι ώριμάζουν γρηγορότερα πρέπει νά θεωρηθεί ότι 
πολλές φορές συγχέονται τά όρια τοϋ δράστη καί τοϋ θύμα
τος καί είναι δυνατό ό φερόμενος ώς δράστης έφηβος νά 
έχει ό ίδιος παρασυρθεΐ άπό τό φερόμενο ώς θύμα τής ίδιας 
περίπου ήλικίας. ’ ...............

Μέ τό άρθρο 6. : καταργεϊται τό άρθρο 357 τοϋ Ποινικού 
Κώδικα πού άναφέρεται στή μοιχεία. Ή μοιχεία άποτελεϊ 
καθαρά ’ συμβατικό έγκλημα καί άπό άρκετό χρόνο «νεκρό 
γράμμα» τής ποινικής μας νομοθεσίας. Στατιστικά ό άρι- 
θμός τών καταδικών γιά μοιχεία δέν είναι σημαντικά ψηλός.
’ Επομένως μπορούμε νά πούμε ότι ούσιαστικά ή διάταξη 
έφαρμόζεται σπάνια, άλλά καί όταν έφαρμόζεται προξενεί 
άναμφίβολα μεγαλύτερο κακό σέ σχέση μέ τό κακό πού κα
ταστέλλει. Τό έγκλημα τής μοιχείας, άπογυμνωμένο άπό 
κάθε θρησκευτική χροιά καί κάθε ήθικολογική καί κοινω
νική προκατάληψη σχετικά μέ τήν παρεχόμενη προστασία 
τοϋ γάμου καί τής οικογένειας έχει χάσει ούσιαστικά τόν 
άξιόποινο χαρακτήρα του. Τό έγκλημα αύτό άποτελεϊ άπο- 
λίθωμα καθυστερημένης νοοτροπίας καί ξεπερασμένων 
άρχών. Οί οπαδοί τής ποινικής καταστολής τής μοιχείας, 
υποστηρίζουν ότι ή πράξη αύτή παρουσιάζει κοινωνική 
άρνητικότητα, τέτοια ώστε νά δικαιολογείται ή τιμωρία 
της μέ ποινή, γιατί προκαλεΐ ρήγμα στό γάμο, προσβάλλει 
τήν οικογένεια, ένώ άφετέρού παραβιάζει τή συζυγική ήθική 
καί προσβάλλει συνεπώς τά χρηστά ήθη. Άναμφίβολα ένέ- 
χει μιά τέτοια άρνητικότητα, άλλά ή ποινική κύρωση δέν 
τήν καταπολεμά. ’Αντίθετα άπό τά πράγματα άποδείχνεται 
ότι τήν επιδεινώνει, γιατί δέν συνεπάγεται άναπόφευκτα τή 
διάλυση τοϋ γάμου ή μοιχεία αύτή καθαυτή. ’Εκείνο 
πού οδηγεί μοιραία στό άποτέλεσμα αύτό καί έμποτίζει μέ 
βαναυσότητα, άγριότητα άδιαλλαξία καί έξευτελισμό τίς 
συζυγικές σχέσεις είναι ή παρεμβαλλόμενη ποινική δίωξη. 
’Εξάλλου ή μοιχεία είναι υπόθεση αύστηρά ιδιωτική, όταν 
πρόκειται γιά ώριμα πρόσωπα. Δέν άνάγεται στή δημόσια 
ήθική άλλά στήν άτομική. Καί είναι φανερό ότι ή δίκη κάί ή 
καταδίκη γιά μοιχεία καί όχι ή μοιχεία αύτή καθαυτή 
προσβάλλει πιό βαρειά καί άνεπανόρθωτα τή δημόσια ήθική 
καί τά χρηστά ήθη. Στις χώρες όπου δέν τιμωρείται ή μοι
χεία, κέρδισε σαφώς καί ή οικογένεια καί ή ήθική. Γι’ αύτούς
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τούς λόγους θεωρήθηκε άπαραίτητη ή κατάργηση της σχε
τικής ποινικής διατάξεως.·

Μέ τό άρθρο 7. : τροποποιείται τό άρθρο 111 τού Κ.Π.Λ. 
μόνρ, ώς προς τό ύψος τής ζημίας πού προκλήθηκε σε βάρος 
τοΰ^δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. 'Η 
τροποποίηση αύτή κρίθηκε σκόπιμη γιατί τό ποσό των 
250.000 δραχμών πού ορίζεται ήδη στό άρθρο 111 τού 
Κ.Π.Δ. θεωρείται πια πολύ μικρό για νά υπαχθεί στην 
αρμοδιότητα τού Πενταμελούς Έφετείου, άποστολή τοΰ 
οποίου είναι ή ερευνά ιδιαίτερης σπουδαιότητας υποθέσεων.

Μέ: τό άρθρο 8. : ρυθμίζονται θέματα εκκρεμών υποθέ
σεων τού άρθρου 3. ϊ -~ · : ■

Μέ τό άρθρο 9. : ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως τής ισχύος 
τού παρόντος νόμουί 14 :·■.>·. .-Λ· ' ,"· · ■ ί

Στα παραπάνω αποβλέπει αυτό τό σχέδιο νόμου πού έχου
με την τιμή νά θέσουμε ύπόψη τής Εθνικής ’Αντιπροσω
πείας για την ψήφησή του. .
.. ψ : 7 ’Αθήνα, 29 ’Απριλίου 1982 ·

V Ό "Υπουργός Δικαιοσύνης 
' -'λ' ■ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

.λ

·: "· ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ r -.-

ι . Άρθρον 266. .. ·· ο
' " ’Εμπρησμός έξ άμελείας(2)

’Εάν τις τών ίν άρθροις 264 καί 265 πράξεων έτελέσθη 
έξ άμελείας, επιβάλλεται φυλάκισις. τουλάχιστον ενός έτους 
καί χρηματική' ποινή τούλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχμών, 
έκτος έάν ή πραξις τιμωρείται βαρύτερον κατ’· άλλην διά- 
ταξιν, δεν έπιτρέπεται δέ, είς πασαν περίπτωσιν μετατροπή 
ή αναστολή της καταγνωσθείσης ποινής.

j ·.■·.-· 7 Άρθρον 324. . · ■ . - . .·■ :
; , , "Αρπαγή άνηλίκων(Ι)........... . ;.·· .
1. Ό άφαιρών άνήλικον άπό τών γονέων, τών έπιτρόπων

ή παντός δικαιουμένου νά μεριμνήση διά τό πρόσωπόν του, 
ή ό ύποστηρίζων έκουσίαν τοΰ άνηλίκου διαφυγήν άπό τής 
έξουσίας τών άνω προσώπων, τιμωρείται διά φυλακίσεως. 
Έάν ό άνήλικος διέτρεξεν, ώς έκ τής ήλικίας του καί τής 
στερήσεως τής έπιμελείας, σπουδαΐον κίνδυνον ζωής ή 
βαρείας βλάβης τής υγείας του, ό δράστης τιμωρείται διά 
φυλακίσεως τούλάχιστον ένός έτους. · ...

2. Έάν ό άνήλικος είναι νεώτερος τών δέκα τεσσάρων 
έτών ή ό ύπαίτιος έξετέλεσε τήν πραξιν έκ κερδοσκοπίας ή 
έπί τώ τέλει δπως μεταχειρισθή τον άνήλικον είς ασχολίας 
ανήθικους ή έπιτύχη τήν μεταβολήν τής οικογενειακής τού 
άνηλίκου τάξεως, τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι δέκα 
έτών.

3. Έάν ό ύπαίτιος τών είς τάς προηγουμένας παραγρά
φους πράξεων έσκόπει τήν είσπραξιν λύτρων ή τον έξαναγ- 
κασμόν είς τινα πραξιν ή παράλειψιν επιβάλλεται κάθειρξις. 
Έν περιπτώσει καθ’ ήν ούτος οικεία βουλήσεΓ καί πρό 
πάσης έκπληρώσεως όρου τίνος ή άξιώσεώς του, άττηλεύ- 
θέρωσε καί άπέδωσεν υγιή καί σώον τό άνήλικον έπιβάλλε- 
ται φυλάκισις.

Άρθρον 327.
’Ακούσια άπαγωγή(Ι)

1. "Ο έπί σκοπώ γάμου ή άκολασίας άπάγων ή παρανό- 
μως κατακρατών (άρθρον 325) θήλυ άκον ή πάσχον τάς 
φρένας ή ανίκανον προς άντίστασιν λόγω άπωλείας τής 
συνειδήσεως ή διανοητικής άτελείας ή δι’ έτερον λόγον, τιμω
ρείται έάν μεν έπραξε τούτο έπί σκοπώ γάμου, διά φυλακί- 
κίσεως τούλάχιστον ένός έτους, άν δέ έπί σκοπώ άκολασίας 
διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών.

’ * 2. "Η ποινική δίωξις χωρεΐ έπί έγκλήσει. Έάν όμως ή 
τελεσθείσα πραξις έδημιούργησε σκάνδαλον ή διήγειρε .τήν 
κοινήν περιέργειαν διώκεται αύτεπαγγέλτως.

Άρθρον 333.
’Απειλή (2) *'

"Οστις, άπειλών έτερον διά βίας ή δι’ έτέρας παρανόμου 
πράξεως ή παραλείψεως, περιάγει αύτόν είς τρόμον ή ανη
συχίαν, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρίς ένός έτους ή διά 
χρηματικής ποινής.

Άρθρον 357. .....
Μοιχεία. τ;--

Ι, .’Ο ύπαίτιος μοιχείας σύζυγος καί ό μετ’ αύτού συν
ένοχος τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους.' "Η 
δίωξις χωρεΐ μόνον έπί έγκλήσει τού προσβληθέντος. Ι.'ήΥή

2. Έάν κατά τον χρόνον τής πράξεως δέν ύφίστατο ίτυμή
βίωσις τών-συζύγων, τό δικαστήριον κρίνον καί τάς ιδιαι
τέρας περιστάσεις ύφ’ ας ή πραξις έλαβε χώραν, δύνατάι νά 
κρίνη τήν πραξιν άτιμώρητον. ...ή

3. "Η μοιχεία μένει άτιμώρητος, έάν ό προσβληθείς
σύζυγος ήνέχθη ταύτην. , '

, ''‘ό V "Άρθρον 111. ; ·■ Άίή
....· Τού Δικαστηρίου τών Έφετών. Γη ,ή

Τό Δικαστήριον τών Έφετών δικάζει : \‘r .
1. Τά ύπό τού Ποινικού Κώδικος προβλεπόμενα κα

κουργήματα περί τό νόμισμα περί τά ύπο μνήματα, κατά 
τής ιδιοκτησίας, κατά τών περιουσιακών δικαίων, ψευδούς 
παρ’ ύπαλλήλου βεβαιώσεως, νοθεύσεως, άπιστίας περί τήν 
υπηρεσίαν καί ύπεξαιρέσεως έν τή ύπηρεσία, έάν μέν έτελέ- 
σθησαν ύπό πολιτών, άσχετως προσώπου τού παθόντος καί 
ποσού οφέλους ή ζημίας, έάν δέ έτελέσθησαν ύπό στρατιωτι
κών, έφ’ όσον στρέφονται οπωσδήποτε κατά τού Δημοσίου 
ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καί τό δι’ αύτών 
έπιτευχθέν ή έπιδιωχθέν όφελος τού πράξαντος ή ή προσγε- 
νομένη ή οπωσδήποτε άπειληθείσα ζημία τού Δημοσίου ή 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύπερβαίνη τό ποσόν 
τών 250.000 δραχμών.. -
; 2. Τά ύπό τού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος προβλε
πόμενα κακουργήματα κλοπής, ύπεξαιρέσεως καί πλαστο
γραφίας, έφ’ όσον στρέφωνται οπωσδήποτε κατά τοΰ Δημο
σίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καί τό δι’ αύτών 
έπιτευχθέν ή έπιδιωχθέν όφελος τού πράξαντος ή ή προσγε- 
νομένη ή οπωσδήποτε άπειληθείσα ζημία τού Δημοσίου ή 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύπερβαίνη τό ποσόν 
τών 250.000 δραχμών.

Κατά πασαν περίπτωσιν άποφυλακίσεως έπί έγγυήσει 
έπί τών άνωτέρω περιπτώσεων διατασσομένης είς οίονδή- 
ποτε στάδιον τής άνακρίσεως ή είς τήν περίπτωσιν άναβο- 
λής τής δίκης, ή όριζομένη έγγύησις είναι ίση προς τήν άπει- 
ληθ εΐσαν ή προσγενομένην ζημίαν είς βάρος τού Δημοσίου 
ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (1).

3. Τά έγκλήματα τής δολίας χρεωκοπίας άνωνύμων 
εταιρειών καί τραπεζών. ''

4. Τό κακούργημα τής πειρατείας, ώς καί τά κακουργή
ματα κατά τής άσφαλείας τής σιδηροδρομικής ή δι’ ΰδατος 
συγκοινωνίας ή τής άεροπλοίας, τά προβλεπόμενα ύπό τού 
Ποινικού Κώδικος ή ειδικών ποινικών νόμων, καθώς καί τά 
συναφή προς ταύτα κακουργήματα καί πλημμελήματα(1) (2).

5. Τό κακούργημα τής έν μονομαχία άνθρωποκτονίας.
6. Τά πλημμελήματα τών ’Αρχιερέων, τών Νομαρχών 

τών δικηγόρων, τών δικαστών ή εΐσαγγε/.έων άπο τού βαθμού 
τού παρά πρωτοδικείω ή εισαγγελία παρέδρου καί άνω, τών 
μελών τού Συμβουλίου Επικράτειας μετά τών παρ’ αύτώ 
Παρέδρων καί Εισηγητών, τών μελών τού Έλ.εγκτικού 
Συνεδρίου καί τού παρ’ αύτώ Έπιτοόπου τής Έπικοατείας
(3) (4).
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7. Τάς εφέσεις κατά τών άποφάσεων τοϋ δικαστηρίου 
των πλημμελειοδικών καί τών έκδιδομένων ύπδ τοϋ δικα
στηρίου τών πρωτοδικών εις την περίπτωσιν τοϋ άρθρου 116 
παρ. 1.

8. Τάς εφέσεις κατά τών άποφάσεων τοϋ δικαστηρίου 
τών έφετών κατά το άρθρ. 499.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Γιά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων τοϋ. Ποινικοϋ

Κώδικα καί τοϋ Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

"Αρθρο 1.

Τδ άρθρο 266 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικα άντικαθίσταται ώς 
έξης :

«"Αρθρο 266 εμπρησμός άπδ άμέλεια. 1. ’Εάν ή πράξη 
τοϋ άρθρου 264 τελέστηκε άπδ άμέλεια έπιβάλλεται φυλά
κιση.

2. ’Εάν ή πράξη τοϋ άρθρου 265 παράγραφος 1 τελέ
στηκε άπδ άμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ένα 
χρόνο καί χρηματική ποινή τουλάχιστο δέκα χιλιάδων δρα
χμών, έκτδς εάν ή πράξη τιμωρείται βαρύτερα μέ άλλη διά
ταξη. Μετατροπή της ποινής πού έπιβλήθηκε δεν επιτρέ
πεται». .

"Αρθρο 2.
Τδ άρθρο 324 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικα άντικαθίσταται ώς

«"Αρθρο 324. 'Αρπαγή άνηλίκων. 1. "Οποιος άφαιρεΐ 
άνήλικο άπδ τους γονείς, τούς έπιτρόπους ή άπδ όποιονδή- 
ποτε πού δικαιοϋται νά μεριμνήσει γιά τδ πρόσωπό του ή 
όποιος υποστηρίζει τήν εκούσια διαφυγή τοϋ άνηλίκου άπδ 
τήν εξουσία τών παραπάνω προσώπων, τιμωρείται μέ φυλά
κιση. Έάν ό ανήλικος άπδ τή στέρηση τής επιμέλειας, διέ- 
τρεξε σπουδαίο κίνδυνο ζωής ή βαρείας βλάβης τής υγείας 
τόυ, δ δράστης τιμωρείται μέ φυλάκιση τουλάχιστον ένα 
χρόνο. . ’ν
:, 2. ’Εάν δ ανήλικος δέν έχει συμπληρώσει τά δεκατέσσε
ρα χρόνια επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια, έκτδς έάν 
ή πράξη τελέστηκε άπδ άνιόντα, δπότε έφαρμόζεται ή προη
γούμενη παράγραφος. Σέ κάθε περίπτωση πού δ ύπαίτιος 
τέλεσε τήν πράξη άπδ κερδοσκοπία ή μέ τδ σκοπδ νά μετα
χειριστεί τδν άνήλικο σέ ανήθικες άσχολίες ή νά έπιτύχεϊ τή 
μεταβολή τής οικογενειακής τάξης τοϋ άνηλίκου τιμωρείται 
μέ κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια,

3. Έάν ό ύπαίτιος τών πράξεων τών προηγουμένων παρα
γράφων είχε σκοπδ νά εΐσπράξει λύτρα ή νά έξαναγκάσει σέ 
πράξη ή παράλειψη έπιβάλλεται κάθειρξη. Στήν περίπτωση 
πού δ δράστης μέ τή θέλησή του καί πριν νά έκπληρωθεΐ 
δποιοσδήποτε όρος ή άξίωσή του άπελευθέρωσε καί άπέ- 
δωσε υγιή καί σώο τδν άνήλικο έπιβάλλεται φυλάκιση».

"Αρθρο 3.

Τδ άρθρο 327 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικα άντικαθίσταται ώς« r·»
εςης.

«"Αρθρο 327. ’Ακούσια άπαγωγή. 1. "Οποιος, μέ σκοπδ 
τδ γάμο ή τήν άκολασία άπάγει ή κατακρατεί παράνομα 
(άρθρο 325) θήλυ χωρίς τή θέλησή του ή θήλυ πού έχει 
διαταραγμένη νόηση ή είναι άνίκανο νά άντισταθεΐ λόγω 
απώλειας τής συνειδήσεως ή διανοητικής άτέλειας ή γιά 
άλλο λόγο, τιμωρείται αν μέν τέλεσε τήν πράξη αύτή μέ 
σκοπό τδ γάμο, μέ φυλάκιση τουλ.άχιστον ένα χρόνο, άν δέ 
τή διέπραξε μέ σκοπδ τήν άκολασία, μέ κάθειρξη μέχρι δέκα 
χρόνια.

2. Γιά τήν ποινική δίωξη χρειάζεται έγκληση».

"Αρθρο 4.
Τδ άρθρο 333 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικα άντικαθίσταται ώς 

εξής :
«"Αρθρο 333. 1. "Οποιος προκαλεΐ σέ άλλον τρόμο ή άνη- 

συχία, άπειλώντας τον μέ βία ή άλλη παράνομη πράξη ή 
παράλειψη τιμωρείται μέ φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή μέ 
χρηματική ποινή.

2. Γιά τήν ποινική δίωξη χρειάζεται έγκληση».

"Αρθρο 5. .
Τδ άρθρο 339 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικα άντικαθίσταται ώς 

εξής :
«"Αρθρο 339. ’Αποπλάνηση παιδιών. 1. "Οποιος ένεργεΐ 

άσελγή πράξη μέ άνήλικο ή τδν παραπλανά νά ένεργήσει ή 
νά ύποστεΐ μιά τέτοια πράξη τιμωρείται : α) έάνό-άνήλικος 
δέν συμπλήρωσε τά δέκα χρόνια μέ κάθειρξη τουλάχιστο 10 
χρόνια, β) έάν δ άνήλικος συμπλήρωσε τά δέκα άλλ’ όχι 
καί τά δεκατέσσερα μέ κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια καί γ) 
έάν δ άνήλικος συμπλήρωσε τά δεκατέσσερα άλλα οχ», καί τά 
δεκαέξη μέ φυλάκιση άπδ 3 μήνες μέχρι 3 χρόνια.

2. Έάν στήν περίπτωση τοϋ στοιχείου γ’ τής προηγού
μενης παραγράφου δ ύπαίτιος όταν τέλεσε τήν-πράξη ^δέν 
είχε συμπληρώσει τά 17 χρόνια άπαλλάσσεται άπδ κάθε 
ποινή, άλλά μπορεί τδ δικαστήριο νά τοϋ έπιβάλει άναμορ- 
φωτικά ή θεραπευτικά μέτρα».

"Αρθρο 6.

1. Τδ άρθρο 357 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικα γιά τή μοιχεία 
καταργεΐται.

2. Δικογραφίες πού έκκρεμοϋν γιά παραβάσεις τοϋ άρ
θρου 357 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικα τοποθετοϋνται στδ άρχεϊο 
μέ πράξη τοϋ αρμόδιου εισαγγελέα καί τά διωκτικά έγγραφα 
πού έχουν έκδοθεϊ έπιστρέφονται άνεκτέλεστα. ;

3. Οί καταδικαστικές άποφάσεις γιά μοιχεία πού έχουν 
έκδοθεϊ μέχρι τήν ισχύ αύτοΰ τοϋ νόμου καί οι ποινές πού 
έπιβλήθηκαν μ’ αύτές σύμφωνα μέ τδ άρθρο 357 τοϋ Ποινι
κού Κώδικα διαγράφονται άπδ τδ ποινικό μητρώο καί δια- 
τάσσεται ή καταστροφή τών σχετικών δελτίων».

"Αρθρο 7.

Τδ άρθρο 111 τοϋ Κώδικα Ποινικής Δικονομίας άντικα- 
θίσταται ώς έξής : , ,
. «"Αρθρο 111. Τοϋ Δικαστηρίου τών Έφετών. Τδ Δικα
στήριο τών Έφετών δικάζει : 1. Τά προβλεπόμενα στδν 
Ποινικό Κώδικα κακουργήματα, σχετικά μέ τδ νόμισμα, τά 
ύπομνήματα, κατά τής ιδιοκτησίας, τής περιουσίας, τής 
ψευδοϋς βεβαιώσεως ύπαλλήλου, τής νοθεύσεως, τής άπι- 
στίας στήν ύπηρεσία καί τής ύπεξαιρέσεως σέ ύπηρεσία, 
έάν τελέστηκαν άπδ πολίτες, άσχετα μέ τδ πρόσωπο τοϋ 
ζημιωμένου καί τδ ποσό τοϋ οφέλους ή τής ζημιάς* έάν τελέ
στηκαν άπδ στρατιωτικούς, έφόσον στρέφονται οπωσδήποτε 
κατά τοϋ δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
καί τδ όφελος πού πέτυχε ή έπιδίωκε μ’ αύτά ό δράστης ή ή 
ζημιά πού προκλήθηκε ή άπειλήθηκε στδ Δημόσιο ή τδ νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ξεπερνά τδ ποσό τών δύο εκατομ
μυρίων (2.000.000) δραχμών.

2. Τά προβλεπόμενα στδν Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα 
κακουργήματα τής κλοπής, ύπεξαιρέσεως καί πλαστογρα
φίας, έφόσον στρέφονται οπωσδήποτε κατά τοϋ δημοσίου ή 
νομικοϋ προσώπου δημοσίου δικαίου καί τδ όφελος πού πέτυχε 
ή έπιδίωκε μ’αύτά ό δράστης ή ή ζημιά πού προκλήθηκε ή ά- 
πειλήθηκε στδ δημόσιο ή τδ νομικό πρόσωπο δημοσίου δι
καίου ξεπερνά τδ ποσό τών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) 
δραχμών.

3. Τά έγκλήματα τής δόλιας χρεωκοπίας άνωνύμων εται
ρειών καί τραπεζών.


