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δ) Έπί τών άρθρων 5 καί 6 :

3-1 μ Λ-

Τά άρθρα 5 καί 6 άναφέρονται εις τήν τροποίησιν καί
συμπλήρωσιν τοϋ άρθρου 157 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικος τό
όποιον άφορά εις πράξεις βίας κατά πολιτικοϋ σώματος
(Βουλής, Βουλευτών κ.λ.π.) Είς τό άρθρον ,τοϋτο έκρίθη
Προς την Βουλήν χών 'Ελλήνων
. άναγκαΐον όπως περιληφθή καί ή προστασία έκ τών ώς
Τό 'Τπουργεΐον Δικαιοσύνης, παρακολουθούν τάς έπι- άνω πράξεων, τής Κυβερνήσεωξ, ώς καί τών άρχηγών τών
στημονικάς καί κοινωνικός εξελίξεις τόσον εις τον Ελληνικόν,
άνεγνωρισμένων—κατά νόμον πολιτικών κομμάτων, καθ’
οσον καί εις τον διεθνή χώρον, έπεσήμανεν ήδη την άνάγκην
όσον αί σήμερον έμφανιζόμεναι διεθνώς άντικοινωνικαί
τροποποιήσεως ώρισμένων διατάξεων τών παρ’ ήμιν ίσχυόν- καί τρομοκρατικαί έκδηλώσεις έπιβάλλουν τήν λήψιν τών
των Ποινικών Κωδίκων. Είς τούτο αποβλέπει το υπο κρισιν ώς άνω μέτρων διά τήν πρόληψιν ενδεχομένων τοιούτων
σχέδιον Νόμου, επί τών κατ’ ιδίαν .διατάξεων τοϋ οποίου πράξεων βίας καί τήν καταστολήν των, προς προστασίαν
τοϋ Δημοκρατικού Πολιτεύματος τής Χώρας. Πρός τοϋτο
εκτίθεμεν τά εξής :
προβλέπεται καί αύξήσις τής ποινής είς κάθειρξιν τουλάχι
α) ’Επί τών άρθρων 1 καί 2 :
στον 10 ετών έπί τών έγκλημάτων τής παραγράφου 1 καί
Κατά τό άρθρον 63 τοϋ Π.Κ. (περίπτ. 3α) ή άποστερησις τούλάχιστον 3 μηνών έπί τών έγκλημάτων τής παραγράφου
τών πολιτικών δικαιωμάτων έπάγεται τήν άνικανότητα τοϋ 3. Πέραν όμως τούτου, έκρίθη άναγκαία ή προστασία καί
καταδικασθέντος «νά ψηφίση έν πολιτικαΐς, δημοτικαϊς η τών γραφείων τών άνεγνωρισμένων πολιτικών κομμάτων
κοινοτικαΐς έκλογαΐς καί νά έκλέγηται κατ’ αύτάς». Έξ άλλου άπό πράξεις βίας προκαλουμένας έκ πολιτικής έμπαθείας
δέ διά τών άρθρων 59 έως 62 αύτοϋ προσδιορίζεται ή διάρκεια ή τρομοκρατικών τάσεων. Τοϋτο προβλέπεται είς τό, διά
τής άποστερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων (αυτοδι τοϋ άρθρου 6 τοϋ Σχεδίου, προστιθέμενον είς τόν Π.Κ.
καίως έπαγομένη ή καταγιγνωσκομένη) άντιστοίχως προς νέον άρθρον 157Α διά τοϋ όποιου λαμβάνονται μέτρα πρός
προστασίαν τών γραφείων τών άνεγνωρισμένων πολιτικών
τάς, κατά περίπτωσιν, έπιβαλλσμένας ποινάς.
κομμάτων
ό πράξεις βίας καί προκλήσεις ζημιών.
“Ηδη όμως, κατόπιν τοϋ άρθρου 51 παρ. 3 τοϋ Συντά—-ε )-Έπί- τοϋ άρθρου 7 :
"γματος^ διά τοϋ οποίου ορίζεται δτι:«'Θ νό μσς~δ έν~δύν ατ α ι νά περιορίσή τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν εΐ μή μόνον....',
-Τό άρθρον 7 άναφέρεται είς τήν τροποποίησίν καί συμπλήσυνεπεία άμετακλήτο^ ποινικής καταδίκης δι’ ώρισμένα
ρωσιν τοϋ άρθρου 167 περί άντιστάσεως. Διά τής νέας διαεγκλήματα», καθίσταται επιβεβλημένη ή προς τάύτην έναρτυπώσεως γενικεύεται ή έννοια τής βίας, μή όριζομένης πλέον
μόνισις τών ώς άνω διατάξεων τοϋ Ποιν. Κώδικος.
μόνον ώς σωματικής, διά νά περιλαμβάνεται Λάσα μορφή
Οΰτω, διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινόμένου Σχεδίου προ-, βίας, άκόμη δέ καί ή ψυχολογική. Είναι γνωστόν ότι ή
άσκησις ψυχολογικής βίας ενίοτε υπερβαίνει είς σκληρότητα
βλέπεται ή άντικατάστασις τοϋ άρθρου 63 τοϋ Π.Κ. προς
, ·■
τον σκοπόν όπως άποχωρισθή έκ τούτου, διά νά τύχη κεχω- καί αύτήν τήν σωματικήν.
Αί πράξεις αύταΐ τιμωρούνται κατά τό Σχέδιον έάν
ρισμένης ρυθμίσεως, ή έν αύτώ άναφερομένη ανικανότης τοϋ
έκλέγειν καί έκλέγεσθαι, διά δέ τοϋ άρθρου 2 προστίθεται στρέφωνται κατά πάσης άρχής καί παντός υπαλλήλου, έν’
είς τον Ποιν. Κώδικα νέον άρθρον, ύπ’ άριθ._63Α', διά τοϋ τη έννοια τοϋ όρου τούτου-περιλαμβαναμένων καί τών όρόποιου ρυθμίζονται εΐδικώς αί περιπτώσεις, κατά τάς όποιας γάνων τής Τάξεως’. Επίσης διά τοϋ ώς άνω άντικαθιστα- ’
ή άποστερησις τών πολιτικών δικαιωμάτων δύναται να μένου άρθρου 167 προβλέπεται .αύξησις τής ποινής είς φύέπιφέρη καί τόν περιορισμόν τοϋ δικαιούματος τοϋ έκλέγειν, λάκισιν τούλάχιστον ένός έτους καί καθίσταται αύτη -είς"
ως καί τοϋ έκλέγεσθαι. Τοιαύτας περιπτώσεις' συνιστοΰν, πάσαν περίπτωσιν άμετάτρεπτος. Έπιβαρυντικαί περιπτώ-'
σεις προβλέπονταί είς τήν παρ. 2 όταν ό δράστης όπλοφορή
κατά τό Σχέδιον.ή άμετάκλητος καταδίκη έπί κακουργήματι,
κατά τάς διακρίσεις τών άρθρων 59 καί 60, ώς καί ή τοιαύτη ή φέρη οίονϊήποτε έτερον άντιαείμενον ϊονάμενον νά
προκαλέτη- αώματικήν βλάβην,.· ή άκήιη άν ιρά εχων '
καταδίκη δι’ ώρισμένα πλημμελήματα^ ρητώς καθοριζό
μενα, λόγω τής φύσεως καί τής βαρύτητος τήν όποιαν ταϋτα ή/ά.οιωμένα ή κεκαλυμμένα τά χαρακτηριστικά του. Τοιαϋ-,
τα περιστατικά έχουν ήδη έμφανισθή καί είς τόν έ?Ληνικόν
εμφανίζουν.*·
.
·
χώρον. Αί έπιβαρυντικαί αϋται περιπτώσεις ισχύουν καί
β) ’Επί τοϋ ,άρθρου 3 :
διά τάς περιπτώσεις τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 6 τοϋ Σχεδίου προ;
Τό άρθρον 3 άναφέρεται εις τήν συμπλήρωσιν τής παρ. 1 .. στιθεμένου νέου άρθρου 157Α.
- .... . Γ
*
τοϋ άρθρου 74 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικος, διά τής' όποιας ορί
στ) Έπί τοϋ άρθρου 8. .
’ ,
ζεται ότι είς τάς έν αύτώ περιπτώσεις τό δικαστήριον δύναται
Τό άρθρον 8 άναφέρεται είς τήν συμπλήρωσιν καί τρο
νά διατάξη τήν άπέλασιν τοϋ καταδικασθέντος άλλοδαποΰ μετά
ποποιήσω τοϋ άρθρου 197 περί διαταράξεως συνεδριάσεων
τήν έκ τών φυλακών οριστικήν άπόλυσίν του, προς
Έκρίθη άναγκαΐον όπως μεταξύ τών κολασίμων πράξεων
άντιμέτώπισιν τών περιπτώσεων κατά τάς'όποιας έτυχεν
τής διαταράξεως τών συνεδριάσεων διαφόρων όργάνων καί
ούτος ύφ’ όρον άπολύσεως. Έν προκειμένω προβλέπεται
συλλόγων περιληφθή καί ή διατάραξις . τών συνεδριάσεων
ΰπό τοϋ Σχεδίου ότι ούτος δύναται νά άπελαθή άμα τη έξόδω
άνεγνωρισμένου πολιτικού κόμματός. Τό ώς άνω άρθρον'
του έκ τής φυλακής. Τό μέτρον είναι καί δίκαιον και συμ
197 τροποποιείται καί ώς πρός τήν προβλεπομένην ποινήν,'
φέρον ' διά’ τήν άντεγκληματικήν πολιτικήν.' ’Αντίθετος
ήτις - αύξάνεται είς- φυλάκισιν τούλάχιστον 6 μηνών καί
άποψις, ήτοι τής παραμονής τοϋ άλλοδαποΰ έν Έλλάδι
'* ..
μέχρι λήξεως τοϋ χρόνου τής δοκιμασίας τόϋ άρθρου 109 καθίσταται άμετάτρεπτος. · ' '
(τριετία) δύναται νά προκαλέση κινδύνους τόσον δι’ αυτόν
ζ) Έπί τοϋ άρθρου 9. .
λόγω έλλείψεως πόρων συντηρήσεώς του, όσον καί. Ιδία
Τό άρθρον 9 άναφέρεται είς τήν τροποποιήσω καί συμπλήόιά τήν * Ελληνικήν κοινωνίαν, ώς έκ τής πιθανότητος τε- ρωσιν.τοϋ άρθρου 221 τοϋ Ποιν. Κώδικος περί ψευδών .
λεσεως παρ’ αύτοϋ νέων εγκλημάτων.
.
ιατρικών πιστοποιητικών. Αί πράξεις αύται καθίστανται
σοβαρώτεραι
όταν αί έκδιδόμενομ ψευδείς πιστοποιήσεις
γ) Έπί τοϋ άρθρου 4 :
·
-_
προορίζοντας διά δικαστικήν χρήσιν καί άποβλέπουν είς
.Τό άρθρον 4 άναφέρεται εις τήν τροποποιήσω- τοϋ άρ- - τήν έξαπάτησιν- τών δικαστηρίων. Πρός άποτροπήν τών
θρου 97 τοϋ Ποινικού Κώδικος άναφερομένου εις περιπτώ
πράξεων, αύτών, προβλέπεται είς τό' σχέδιον ή αύξησις τής
σεις καταγνώσεως συνολικής ποινής.
ποινής μέχρι 5 έτών καί επιβολή έπιπροσθέτως καί στερή-,
Διά τής άντικαταστάσεως τοϋ άρθρου 97 άπαλείφεται σεως τών πολιτικών δικαιωμάτων τών έκδιδόντων τοιαύτας
η περίπτιυσις β', τής οποίας έγένετο κατάχρησις, άπολήγουσα πιστοποιήσεις.' Επίσης προβλέπεται ηύξημένη ποινή καί
συχνάκις εις τόν έξανεμισμόν- τών ποινών είς ώρισμένας διά τόν ποιούμενον δικαστικήν χρήσιν ψευδούς πιστοποιήπεριπτώσεις συρροής εγκλημάτων.
σεως.
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ Ποινικού Κωδικός, τοϋ Κωδικός
Ποινικής Δικονομίας καί άλλων τινών διατάξεων».

—

η) Έπί τοΰ άρθρου--10 :
Τό άρθρον 10 άναφέρεται είς·"τροποποίησιν τής παρ. 2
τοΰ άρθρου 315 τοΰ Ποιγ. Κώδικος «περί έγκλήσεως».
Προβλέπεται δέ ότι εις τάς περιπτώσεις τοΰ άρθρου 308
όταν ό παθών είναι δημόσιος υπάλληλος καί έφ’ όσον ή
πράξις συνέβη έν ω χρόνω Λυτός έξετέλει τήν υπηρεσίαν
του ή διά λόγους σχετιζομένους μέ αυτήν, ή δίωξις χωρεϊ
αύτεπαγγέλτως καί τοϋτο καθ’ όσον έκρίθη ότι η Πολιτεία
οφείλει να έπεμβαίνη αμέσως καί αύτεπαγγέλτως ίνα προστατεύη τόν ύπάλληλόν της εις τάς περιπτώσεις καθ άς
ούτος πίπτει θϋμα άδικου ένεργείας έξ ής προκαλεΐται εις
αυτόν'σωματική βλάβη έν τη έκτελέσει των καθηκόντων
του ή έξ αίτιας αύτής. Εύνόητον είναι ότι εις την έννοιαν
τοΰ δημοσίου υπαλλήλου περιλαμβάνονται καί τά όργανα
τής τάξεως.
’
'"
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θ) ’Επί τοΰ άρθρου 11 Γ

.

2

—

βλεπόμεναι πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτο».
όσον καί πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας διά τών οποίο.·,
σκοπεΐται ή παρεμπόδισις τής έκδόσεως ή κυκλοφορίαέφημερίδων καί περιοδικών, ώς λ.χ. όταν αύται στρέφώντα.'
κατά γραφείων έφημερίδων, έκδοτικών οίκων, βιβλιοπω
λείων, κ.λ:π.
,.
β) "Οπως άντιμετωπισθοΰν δι’ ιδίας διατάξεων (παρ.
3 τοΰ ώς άνω άρθρου) αί περιπτώσεις παρανόμου είσδύσεως
ή παραμονής είς καταστήματα ή χώρους υπηρεσιών, δη
μοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχειρή
σεων κοινής ώφελείας, παρά τήν θέλησιν τών έκπροσώπων
τούτων, έπί διακοπή ή διαταράξει τής ομαλής διεξαγωής
τής υπηρεσίας.
'V;
'
'

ιγ) Έπί τοΰ άρθρου 15:

Τό άρθρον τοΰτο άναφέρεται είς τροποποίησιν τής παρ.
3 τοΰ άρθρου 368 τοΰ Ποιν. Κώδικος «περί έγκλήσεως».
ΙΙροκειμένου περί έγκλημάτων έξυβρίσεως, δυσφημήσεοπ
καί συκοφαντικής δυσφημήσεως στρεφομένων κατά-δημο
σίων υπαλλήλων, προβλέπεται διά τής τροποποιούμενης
διατάξεως ότι ή πράξις διώκεται αύτεπαγγέλτως δι’ οΰς
λόγους είς τό άρθρον 10 τοΰ ύπό κρίσιν Σχεδίου έκτίθεται .

Τό άρθρον 11 προβλέπει προσθήκην μετά το άρθρον 315
τοΰ Ποινικού Κώδικος, νέου άρθρου λαμβάνοντος άριθμόν
315Α κατά τό όποιον διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους, ήτοι
τής πληρεστέρας προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων,
είς οΰς περιλαμβάνονται* καί τά όργανα τής τάξεως, αί
κατ’ αυτών τελούμεναι πράξεις προκαλοΰσάι σώματΐκάς
ιδ) Έπί τοΰ άρθρου 16:
,·
βλάβας, έάν . στρέφωνται κατά ύπαλλήλου τελοϋντος έν '
1
.
" .ι,.·.- .Ή·.-’·
υπηρεσία ή διά λόγους σχετιζομένους μέ την έκτέλεσιν
Τό άρθρον τοΰτο άναφέρεται είς "προσθήκην μετά τό
αυτής, συνεπάγονται βαρυτέρας ποινάς διά τούς υπαίτιους.
άρθρον 368 τοΰ Ποιν. Κώδικος, νέι3ν άρθρου λαμβάνοντος
Επίσης προβλέπεται ότι αί έπιβαλλόμεναι ποιναί δεν μετατ. τον άριθμόν 368Α καί κατά τό όποιον διά τούς κύτους ώς
τρέπονται ούδ’ αναστέλλονται. γ ,
- · .
' ■
έν άρθροις 10 καί 11 τοΰ ί τό κρίση» Σχεδίου έκτίθεται λόγους,
θεωρούνται έπιβαρυντικα. περιπτώσεις αί πράξεις έξυβρί
'0'J· ϊ·. ..· ,-, ·;ι). ’Επί τοΰ. άρθρου 12·:
. > - . -/ .V;
σεως, δυσφημήσεως καί συκοφαντικής δυσφημήσεως έάν
’ Τό άρθρον 12 άναφέρεται είς την συμπλήρωσιν καί _ στρέφωνται κατά- δημοσίων υπαλλήλων έν έκτελέσει τής
τροποποίησή» τοΰ άρθρου 322 τοΰ Πόιν. Κώδικος περί ύπηρεσίας των ή διά λόγους σχετιζομένους μέ αύτήν. Επί
αρπαγής, προς προστασίαν ατόμων άπό πράξεις βίας στρεσης καί ένταΰθα προβλέπεται ότι δέν χωρεϊ μετατροπή ούδέ
φόμένας κατά τής προσωπικής των έλευθερίας, καί ένεργου-, αναστολή τής έπιβαλλομένης ποινής.
’ ζί ;· ώτ ;’?·
μένας έπί σκοπώ έξαναγκασμοϋ αρχής τίνος ή έτέρου προ
σώπου είς την ένέργειαν ή παράλειψη» ή άνοχήν πράξεως..
...
ιε) Έπί ‘τοΰ άρθρου 17 :
- Εύνόητον είναι ότι ό έξαναγκασμός δύναται νά τείνη είς
Τό άρθρον 17 άναφέρεται είς τήν\υμπλήρωσιν τοΰ άρθρου
τήν τέλεσιν ή μή πολιτικής' πράξεως, είς τήν πληρωμήν
394 τοΰ Ποιν. Κώδικος περί αποδοχής’ καί διαθέσεως προϊόν
είς τόν δράστην λύτρων ή τήν παραχώρησιν είς τούτον
των έγκλήματος, διά τής προσθήκης παραγρ.·2, είς τήν όποιαν
ετέρων ωφελημάτων, είς τήν διάπραξιν ληστειών ή ετέρων
προβλέπεται μειωμένη ποινή έάν τό άντικείμενον είναι εύτρομοκρατιών εκδηλώσεων-. Λόγω τής σοβαρότητος τών
τελοΰς. αξίας, οπότε ή δίωξις χωρεϊ μόνον κατ’ έγκληση».
πράξεων αύτών αί προβλεπόμεναι ποιναί διά τά έν τώ
Ή προσθήκη αύτη έκρίθη άναγκαία καί προς τόν σκοπόν
άρθρω τούτω τοΰ σχεδίου έγκλήματα είναι τής ισοβίου
όπως αί τοιαϋται ύποθέσεις είσάγϊονται είς τό Μονομελές
καθείρξεως έάν αί πράξεις στρέφωνται κατά τών έν τη
Πλημμελειοδικεΐον. Κατά τά λοιπά τό άρθρον 394 παραμένει
παρ. 1 τοΰ άρθρου 157 προσώπων ή σωμάτων καί τής καθείρ
ώς τό ίσχΰον.
*
■
_
ξεως τούλάχιστον 10 έτών είς πάσαν άλλην περίπτωση».
στ) Έπί τών -άρθριυν 18-20 : ·
ια) ’Επί τοΰ άρθρου 13 :
Τά άρθρα 18-20 περιλαμβάνουν σοβαράν καινοτομίαι
Τό άρθρον 13 άναφέρεται είς τήν συμπλήρωσιν τοΰ άρθρου
όσον άφορα τήν έπ’ αύτοφόρω διαδικασίαν. Διά τοΰ άρθρου 1£
324, περί άρπαγής άνηλίκων. Τά λαβόντα χώροςν κρούσματα
τροποποιείται ριζικώς τό άρθρον 417 τοΰ Κώδικος Ποινική:
κατά τά τελευταία έτη, είς τήν Ελλάδα καί ιδία είς άλλ.ας
Δικονομίας καί προβλέπεται ότι ή έπ’. αύτοφώρω διαδικασί:
χώρας, άρπαγής βρεφών καί άνηλίκων διά κερδοσκοπίαν,
ακολουθείται έπί παντός πλημμελήματος έκτος έάν κατ:
έκβίασιν ή δι’ εκμετάλλευση», δικαιολογούν τήν άνησυχίαν
τήν κρίσιν τοΰ Εΐσαγγελέως συντρέχουν σπουδαίοι λόγο
τής Πολιτείας και τήν ανάγκην λήψεως αύστηρών μέτρων
δικα^ώ ογοΰντες . τήν μή έφαμογήν τής διαδικασίοις ταύτης
προς πάταξιν παντός είς τό μέλλον ένδεχομένου εγκλή
Ή Είσαγγελική κρίσις άποτελεΐ πλήρη έγγύησιν διά τή<
ματος τής κατηγορίας αύτής. Ούτως, άφ’ ένός μέν αύξάορθήν καί δικαίαν έφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης, ήτΐ:
νονται αί προβλεπόμεναι ποιναί, άφ’ έτέρου δέ προστίθενται
θά άπόσυμφορήση τάς άνακριτικάς άρχάς καί θά συμβάλλι
ώς έπιβαρυντικαί περιπτώσεις, ό κίνδυνος τόν όποιον διέτά μέγιστα είς τήν έπιτάχυνσιν τής διαδικασίας. Κατόπι·
τρεξεν ό άνήλικος, ή ένδεχομένη άπαίτησις καταβολής
τής διατάξεως ταύτης τό άρθρον 425 τοΰ Κώδικος Ποιν
λύτρων ή πορισμοϋ έτέρων ωφελημάτων, οπότε προβλέΔικονομίας περί έκδικάσεως συναφών ύποθέσεων καθίστατα
πεται ποινή καθείρξεως μέχρις 20 έτών, άναγνωριζομένης
περιττόν καί καταργητέον (άρρθορνο 19 τοΰ ύπό κρίσι·
είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσή τής εμπράκτου μετά
σχεδίου). Επίσης άναγκαία κατέστη καί-ή τροποποίησι
νοιας, έκδηλουμένης έγκαίρως, διά τήν όποιαν προβλέπεται
τοΰ άρθρου 426_τοΰ Κώδικος Ποιν. Δικονομίας, άναφερο
ποινή φυλακίσεως.
μένου είς ' τήν έφαρμογήν τής συνοπτικής διαδικασία
,
ιβ) Έπί τοΰ άρθρου 14 :
καί έπί άλλων περιπτώσεων διά τόν περιορισμόν τής ρυθμί
σεως μόνον είς τήν -περίπτωσιν β' τοΰ άρθρου τούτο
Διά τοΰ άρθρου 14 αντικαθίσταται τό άρθρον 334 τοΰ
(άρθρον 20 τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου).
Ποιν. Κώδικος, άναφερόμενον είς τήν διατάραξιν τής οικια
κής ειρήνης.
Διά τοΰ νέου άρθρου 334 σκοπεΐται :
α) "Οπως έπιβληθή βαρυτέρα ποινή διά τήν περίπτωσιν
καθ’ ήν τόσον αί ύπό τής παρ. 1 · τοΰ άρθρου τούτου προ-·

ζ) Έπί τών

άρθρων 21-23 :

Τά άρθρα 21-23 (συναφή προς τά άρθρα 27 καί 2!!
περιλαμβανομένον έπίσης σοβαράν καινοτομίαν, ή ότ.'
έκρίθη άναγκαία προς ριζικήν άντιμετώπισιν τήτ άποφίυ

.-ri
έκτίσεως' των έπιβαλλομένων κοινών διά της
--οάολ.ής συνήθως άνυπάρκτου κινδύνου άνηκέστου βλάβης
υγείας των καταδικασθέντων. Λιά των έν λόγω άρθρων
21-23 τοϋ Σχεδίου προβέλ,εται ή άντικ'ατάστασις τοΰ άρ0:υυ 53' τοϋ Κωδικός Ποινικής Δικονομίας —ερί διακοπής
-Ϋζ έκτελεσεως· τής ποινής λόγω άνηκέστου βλάβης τής
To μέτρον τοϋτο δεν δικαιολογείται όταν παρέχε-j. ύπό τής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας παν άναγκαΐον
υέσον νοσηλείας καί θεραπείας τοϋ νοσοϋντος. Παρ’ ήμϊν,
Νοσοκομείου Κρατουμένων άποτελεΐ μίαν άξιόλ.ογον
νοσηλευτικήν μονάδα, έξωπλ.ισμένην δι’ όλων των επιστη
μονικών καί νοσηλευτικών μέσων θεραπείας. ’ Εξ άλλου ό
Σωφρονιστικός Κώδιξ προβλέπει τήν εισαγωγήν τοϋ νοσ/ϋ/τος κρατουμένου εις Νοσοκομείου (άρθρα 27, 36 παρ.
7 καί 33 παρ. 1)./Πρός τον σκοπόν δέ διευκρινίσεως τής
διατάξεως ταύτης, ότι δηλαδή ή νρσηλεία των νοσούντων
καί έχόντων ανάγκην νοσοκομειακής περιθάλψεως κρατου
μένων παρέχεται, εκτός τοϋ Νοσοκομείου Κρατουμένων καί
ιΐς έτερα Κρατικά Νοσοκομεία ή δημοτικά ή τοιαϋτα Νομ.
ΙΙροσώπου δημοσίου δικαίου, προστίθεται διά τοϋ άρθρου 27
τοϋ παρόντος Σχεδίου, παράγραφος 4 εις τό άρθρον 27 τοϋ
Σωφρονιστικού Κώδικος. Οΰδείς, όθεν, ύφίσταται λόγος δια
κοπής ποινής κρατουμένου διά προβαλλομένην άνήκεστον
βλάβην τής υγείας του, όταν μάλιστα πολλάκις εχη παράτηρηθή ότι κρατούμενοι έςελ.θόντες των φυλακών προς άποτροπήν δήθεν άνηκέστου βλάβης, άντί τής εις κλινικάς ή
—or/.ot—νοσηλείας των, κυκλοφορούν -ελεύθεροι,- π-ροκαλοϋν- .
τες ούτω τό κςινόν αίσθημα. Ούτω διά τής προτεινομένης
τροποποιήσεις τοϋ άρθρου 557 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δι
κονομίας. προβλέπεταί διαδικασία διακοπής ποινής μόνον
εις περίπτωσιν κινδύνου ζωής καί έφ’ όσον ή νοσηλεία τοϋ
πάσχοντος εις εν των έν άρθρω 27 τοϋ Σωφρονιστικού Κω
δικός, ώς τροποποιείται διά τοΰ ΰπό κρίσιν Σχεδίου, νοσο
κομείων καθίσταται άποδεδειγμένως άπρόσφορος, οπότε,
αιτήσει τοϋ ένδιαφερομένου,δύναται ούτος κατόπιν δικαστι-'
κής άποφάσεως, νά είσαχθή προς περαιτέρω νοσηλείαν δαπαναις του εις ύπ’ αύτοϋ διά τής αΐτήσεώς του προτεινόμενον ετερον νοσηλευτικόν ίδρυμα, ώς π.χ. εις τον Ευαγγελι
σμόν, τόν ’Ερυθρόν Σταυρόν, την Παμμακάριστον, ούχί δέ εις
ιδιωτικός κλ.ινικάς. .’Επίσης προβλέπεταί ότι.τοιαύτη δια
κοπή δεν επιτρέπεται είς τάφ περιπτώσεις καθ’ άς ψυχικαί
παθήσεις ή διαταραχαί προκαλοΰνται έκ .τοϋ έγκλ.εισμοϋ
τοϋ κρατουμένου είς. τάς φύλακας καθ’ όσον αί περιπτώσεις
αυται δέ-/ είναι παθολ.ογικαί άλλα κυρίως ψυχολογικαί καί

καταδίκης διά ναρκωτικά. Όταν κατάδικος ήμεδαπός'
έξέρχεται τής φυλ.ακής μέ ύφ’ όρον άπόλυσιν Εισαγγελείς
τινες. έφαρμόζοντες αύστηρώς τό γράμμα τοΰ νόμου, διατάσσουν τήν έκτέλεσιν τής έκτοπίσεως μετά τήν λ.ήψιν τής
3ετοϋς δοκιμασίας. Τοϋτο σημαίνει ότι ό κατάδικος ό όποιος
έξήλ.θε των φυλακών έπανελθών εις τήν οίκογένειάν του καί
τάς έπαγγελ.ματικάς του άσχολίας καί προσαρμοσθείς είς
ομαλόν κοινωνικόν βίον έπί μίαν όλ.όκλ,ηρον τριετίαν, ύποχρεοϋται νά εγκατάλειψη πάντα ταϋτα διά νά ύποβληθή
είς τό όφειλ.όμενον μέτρον τής έκτοπίσεως έπί τρία τουλά
χιστον έτη. Τσϋτο είναι άψυχολόγητον, καί σκληρόν καί
έςωθεΐ προς τήν έγκληματικότητα. Δι’ ό διά τοϋ άρθρου 24
'"τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου, προβλέπεταί έν περιπτώσει ΰφ’
όρον άπολ.ύσεως ή έκτέλεσις τής έκτοπίσεως, ώς,καί έπί
άπελάσεως άλλοδαποΰ, άμα τή έξόδω τοϋ καταδίκου έκ τών
φυλακών. Επίσης διά τοϋ αύτοϋ άρθρου, μειοϋται τό κατώτατον όριον τής έκτοπίσεως είς έν έτος.
ιθ) Έπί τοϋ άρθρου 25 :
Διά τούτου προβλέπεταί ή προσθήκη παραγράφου ύπ’
άριθ. 3 είς τό άρθρον 1 τοΰ Ν. 233/1975 «περί έκκαθαρίσεως
Συντακτικών Πράξεων καί Ψηφισμάτων, περί ών ή παρ. 1
τοϋ άρθρου 3 τοϋ ψηφίσματος τής 16/29 ’Απριλίου 1952 και
«περί παραγραφής έκ/,ογικών τινων άδικημάτων», καθ ήν
αΐ εκκρεμείς δικογραφία', διά παραβάσεις τοϋ Γ'/1946
ψηφίσματος καί τοϋ Α.Ν. 453/1945, καταργηθέντων δυ
νάμει τοϋ άνωτέρω Νόμου, τίθενται διά ποάξεως τοϋ Εισαγγελέως είς τό ’Αρχεΐον. Τοϋτο έκρίθη άναγκαΐον πρός άποφυγήν ταλαιπωριών τών ένδιαφερομένων έπαναπατριζο. μένων έκ τοϋ έξωτερικοϋ, διά τήν έκκαθάρισιν τών ύποθεσεών των καί πρός άποσυμφόρησιν τοΰ δικαστηρίου από
άσκοπου τυπικόν καί γραφειοκρατικόν φόρτον.
η) Έπί τοϋ άρθρου 26 :
Τέλος, τό άρθρον 26, άναφέρεται είς τήν τροποποίησιν
τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 25 Ν. 2058/1952, όσον άφορά, τόν
εύεργετικόν υπολογισμόν τών ήμερών έργασίας τών έργαζο-,
μένων καταδίκων. Κατά τήν' ίσχύουσαν διάταξιν καθορί
ζεται περιοριστικώς τό μέτρον τοϋ εΰεργετικοϋ ύπολογισμοϋ
τών ήμερών έργασίας, ήτοι οί έργαζόμενοί έν υπαιθρω (εις
άγροτικάς φυλ,ακάς) υπολογίζουν έκάστην ήμέραν. εργασίας
είς 2 ήμέρας έκτιομένης ποινής, ένώ οί εργαζόμενοι είς άλλας
φύλακας 1 1/2 καί 1 1/5 ήμέρας έκτιομένης ποινής. Τοϋτο
όμως δημιουργεί άνισότητα, διότι υπάρχουν έργασίαι εις
κλ.ειστάς φυλ,ακάς, αί όπόΐαι είναι έπαχθέστεραι και άνθυγιειναί έν συγκοίσει πρός τήν έργασίαν έν ύπαίθρω εις τας αγροτικάς φυλ,ακάς,, ώς π.χ. ή έργασία είς τό κεντρικόν άρτο- .
ποιείον τών φυλ.ακών ή είς τό υφαντουργείου τών γυναι- κείων φυλακών ή καί είς έτερα μέλλοντα νά όργανωθοΰν
έργαστήρια είς άλλας φυλακάς. Δι’ ό έκρίθη σκόπιμου όπως
ύπό τοΰ νόμου καθορισθή μόνον άνώτατον όριον εις τον πλ,α•____ ,
.< ·,
,
- >____ λ,·

καθ ήν αί ήδη έκδοθεΐσαι άποφάσεις περί διακοπής ποινής
διατηρούνται έν ίσχύι λήξεως τοϋ όρισθέντος χρόνου τής
διακοπής.
’
·
·
■ ιη)·Έπί τοϋ άρθρου 24 :
Ιο άρθρον 24 άναφέρεται είς συμπλ.ήρωσιν τοϋ άρθρου
, "οϋ Ν.Δ. 743/1970 «περί τιμωρίας τών παραβατών τών

ρισμόν τοϋ ύψους τοϋ εΰεργετικοϋ ύπολογισμοϋ, άναλ,ογως
τής φύσεως καί τοϋ είδους τής έκτελουμένης εν έκαστη
φυλακή έργασίας.
.'
.
κα) Έπί τοϋ άρθρου 28:
Τό άρθρον 28 περιέχει νέάν διάταξιν, ή οποία τυγχάνει

ύβ _ .'β'γίαν τοϋ άτοπου τούτου σκοπεί τό άρθρον 18,
'· 4 επιβλ.ηθείσα έπί άλλοδαπών άπέλασις έκτελείται

είς τήν κρίσιν'τοϋ αρμοδίου Είσαγγελέως Έφετών
Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προκειμένου Σχεδίου Νομού, το
όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό την κρίσιν της
Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως
αϋτη περιβάλη τοϋτο διά τής ψήφου της.
Έν Άθήναις τή 29 ’Ιουλίου 1976
Ό 'Τπουργός τής Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

