
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου « Κώδικας βασικών Κανόνων για τη μετα
χείριση των κρατουμένων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το άρθρο 35 του Ν. 1406/1983 έγινε η σύσταση ειδικής νο
μοπαρασκευαστικής επιτροπής, με σκοπό την κατάρτιση νέου Κώ
δικα με τους βασικούς κανόνες για τη μεταχείριση των 
κρατουμένων.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε αρχικά 
με την 68912/1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατάρτι
σε το σχέδιο του Κώδικα που υποβάλλουμε στη Βουλή για κύρω
ση κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος, 
όπως προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του Ν. 1406/1983. 
Το σχέδιο του Κώδικα συνοδεύεται από αναλυτική αιτιολογική έκ
θεση της Επιτροπής προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, την οποία 
και παραθέτουμε στη συνέχεια της εισήγησης αυτής.

Ο νέος · Κώδικας των βασικών κανόνων για την μεταχείριση 
των κρατουμένων, αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό, την αναμόρ
φωση και τη συμπλήρωση του ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα 
του 1967.

Έχει ως πολιτιστικό ιδεοπολιτικό και επιστημονικό υπόβαθρο 
τις αρχές της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 
του 1948, τη Σύμβαση της Ρώμης του 1950, το Σύνταγμα του 1975, 
καθώς και ειδικότερα, το · Σύνολο των στοιχειωδών κανόνων για 
την μεταχείριση κρατουμένων» του ΟΗΕ του 1955 και tou Συμβου
λίου της Ευρώπης του 1973 και του 1986.

Καθιερώνει τις βασικές θέσεις της σύγχρονης σωφρονιστικής 
επιστήμης και αντεγκληματικής πολιτικής μέσα στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων και των ιδιαίτερων συνθηκών της ελληνικής πραγ
ματικότητας, χωρίς πάντως, η πραγματικότητα αυτή ν'αποτελέ- 
σει τροχοπέδη στη θέσπιση ορισμένων καινοτομιών, επιστημονικά 
θεμελιωμένων και ήδη εφαρμοζομένων με επιτυχία σε άλλες 
χώρες.

Ρητά θεσπίζονται τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των 
κρατουμένων καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα της Πολιτείας.

Η όλη μεταχείριση των κρατουμένων είναι προσανατολισμένη 
στο να τους αναπτύξει τη θέληση αλλά και τις ικανότητες να επα- 
νενταχθούν στην κοινωνία.

Εξάλλου, η μεταχείριση αυτή υπόκειται στην αρχή της νομι
μότητας.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία στον ισχύοντα Κώδικα 
καθορίζονται με μία άκρως γενική διάταξη (« οποιαδήποτε ετέρα 
παράβαση των διατάξεων του παρόντος.......... ή βαρεία προσβο
λή ή απόπειρα διασάλευσης της τάξεως ή της πειθαρχίας·), ανα- 
Φέρονται στο Σχέδιο περιοριστικά και καθορίζονται σαφώς, όπως 
επίσης και οι πειθαρχικές κυρώσεις με τις οποίες τιμωρούνταε

Καθιερώνεται το γνωστό σύστημα της μεταΐδρυματικής αρω
γής και μέριμνας της Πολιτείας για την κοινωνική επανένταξη του 
αποφυλακιζομένου (AFTER CARE) με την λήψη των κατάλληλων 
μέτρων για την κοινωνική, επαγγελματική και οικογενειακή του 
αποκατάσταση, στα πλαίσια πάντοτε των εκάστοτε δυνατοτήτων 
τόσο της Πολιτείας Οσο και του κοινωνικού συνόλου γενικώτερα. 
Έτσι, αναγνωρίζεται πλήρως και στην Ελλάδα η πρωταρχική ση
μασία της συνδρομής της Πολιτείας στους αποφυλακιαζόμενους 
για την κοινωνική τους αποκατάσταση την κατά κανόνα τόσο δύ
σκολη γι'αυτούς, που συχνά τους φέρνει στην απόγνωση και στην 
υποτροπή.

Για τον πιο πάνω σκοπό ιδρύεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
• Κέντρο Προστασίας ΑποΦυλακιζομένων».

Καθιερώνεται η πολυδιάστατη έρευνα της προσωπικότητας κάθε 
κρατούμενου για την διάγνωση των βιο-κοινωνικών και ψυχολο
γικών αιτίων της αντικοινωνικής του συμπεριφοράς, εις τρόπον 
ώστε να καθίσταται δυνατή η εξατομίκευση της μεταχείρισής του 
στο σωφρονιστήριο, ενόψη πάντοτε της επιστροφής του στον κοι
νωνικό βίο.

Η πολυδιάστατη αυτή έρευνα γίνεται από αυτοτελές Κέντρο Πα
ρατήρησης, ή σε ειδική πτέρυγα προσανατολισμού και παρατή
ρησης, των καταστημάτων κράτησης.

Διεξάγεται δε από επιστήμονες και τεχνικούς, ειδικούς στα θέ
ματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Τα κέντρα αυτά θα συσταθούν με προεδρικά διατάγματα ανά
λογα με τις ανάγκες, στις διάφορες περιοχές της Χώρας.

Σε κάθε κατάστημα λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο, συ
γκροτούμενο απύ στελέχη του επιστημονικού και διοικητικού προ
σωπικού του καταστήματος. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλα 
τα κρίσιμα θέματα διαβίωσης και μεταχείρισης των κρατουμένων 
και προδιαγράφει, ακόμα, και τις δυνατότητες χορήγησης αδειών 
εξόδου ή των διαφόρων μορφών ημιελεύθερης διαβίωσης.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή, επιστη
μονικά θεμελιωμένη, μεταχείριση των κρατουμένων, απαλλαγμέ
νη από ενδεχόμενες αυθαιρεσίες των διοικητικών οργάνων της 
φυλακής.

Γ ενικά, τονίζεται ιδιαίτερα η εξειδικευμένη μεταχείριση των δια
φόρων κατηγοριών κρατουμένων και κυρίως εκείνων με έντονα 
ψυχοπαθητική προσωπικότητα και πρώτιστα, βέβαια, των ανηλί
κων και των μετεφήβων.

Συνιστάται, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύ
νης «Επιθεώρηση Υγιειονομικού Ελέγχου· που προγραμματίζει, 
σε συνεργασία με τους γιατρούς των καταστημάτων, το είδος κκαι 
τον τρόπο παροχής της ιατρικής περίθαλψης. Επίσης ελέγχει την 
παρεχόμενη στα καταστήματα ιατρική περίθαλψη, εξασφαλίζου- 
σα έτοι τους κρατούμενους από ενδεχόμενες, ελλείψεις, ανισό
τητες ή και παρανομίες.

Προβλέπεται η τοποθέτηση αναγκαίου αριθμού ιατρών και νο
σοκόμων σε κάθε κατάστημα που να αντιστοιχεί στον αριθμό των 
κρατουμένων.

Στο μέγα θέμα της κατά το δυνατόν αποφυγής της επιβολής 
στερητικών της ελευθερίας ποινών, στις περιπτώσεις Οπου όπως 
είναι γενικά σήμερα διαπιστωμένο, από την θεωρία και την πρά
ξη, οι ποινές αυτές δεν έχουν σχεδόν καμία ευεργετική επίδρα
ση (γενικσπροληπτική ή ειδικοπροληπτική) ενώ αντίθετα ο 
εγκλεισμός στη φυλακή διαφθείρει πολλαπλά τον κρατούμενο και 
καθιστά ακόμα πιο προβληματική την επανένταξή του. Ο νέος Κώ
δικας καθιερώνει ορισμένους σύγχρονους βασικούς θεσμούς, ο
λοένα καθιερούμενους στις εξελιγμένες κοινωνίες.

Πρόκειται για τις γνωστές ως ■ εναλλακτικές λύσεις» στην επι
βολή των στερητικών της ελευθερίας ποινών ή άλλως για το «ά
νοιγμα της φυλακής·.

Οι θεσμοί αυτοί είναι:
α) Ο θεσμός της «παροχής αδειών απουσίας». Με τη χορήγηση 

αυτών των αδειών, μικρής ή μέσης διάρκειας, σε κρατούμενους 
όχι επικίνδυνους για δραπέτευση ή υποτροπή, επιτυγχάνεται η 
διατήρηση της επαφής τους με τον ελεύθερο κόσμο κυρίως δε με 
την οικογένειά τους, το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, την 
εργασία τους κ_λ.π. Κατ'αιπόν δε τον τρόπο διευκολύνεται η ε
πανασύνδεσή τους με την κοινωνία όταν αποφυλακισθούν. εις την 
οποία δεν θα αισθάνονται ούτε απομονωμένοι ή στιγματισμένοι, 
ούτε αποπροσανατολισμένοι.

β) Ο θεσμός της « ημιελεύθερης διαβίωσης» κατά τον οποίο ο 
κατάδικος μπορεί να εργάζεται ή να σπουδάζει κανονικά έξω από 
τη φυλακή, ζώντας τις υπόλοιπες ώρες σε ειδικά κέντρα κράτη
σης μακριά από τις κοινές φυλακές και χωρίς τιμωρητικό χα
ρακτήρα.

Η εφαρμογή της «ημιελεύθερης διαβίωσης· ρυθμίζεται με προ
εδρικό διατάγματα, τα οποία και μεριμνούν για την δημιουργίο 
καταλλήλων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της ( ειδικό κατα
στήματα κράτησης κ.λ.π.).

γ) Ο θεσμός της «κοινωφελούς εργασίας» που συνίσταται στην 
δωρεάν, εθελούσια παροχή από τον καταδικαζόμενο μιάς κοινω
φελούς εργασίας κατά τον ελεύθερο χρόνο του και για όσο χρο
νικό διάστημα χρειάζεται για την κάλυψη, μέσα σε τακτό χρόνο, 
ενός συγκεκριμένου αριθμού ωρών εργασίας. Στο μέτρο αυτό υ
ποβάλλονται μικροεγκληματίες (παραβάτες τροχαίας, οδηγοί σε


