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V'. .Μί τα άρθρα I — G του προτεινόμενου σχεδίου 
•-CJ.CJ επερχοντα; τρεις σπουδαιότατες μεταβολές. στο τυ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ'

z~r;LZ της έτσις;ι7η ς της επι: Λτ,τεζς “θ:νης:

ζ. Αυξάνεται το ανώτατα όριο μετατρεψιμότητας τη:
z'.zzrr- ι /.ης ■ η - ίλυνΐ:·ζς εο: νή; ατό τονς 12 στον; 18

όε: το οριζόμενο ανώτατο όριο κα: να φτάσει στο ανώτατο 
όρ:ο τον είδους της απειλούμενης ποινής. Σε τρίτη μάλι- 
οτα υποτροπή, αν απειλείται τοινή φυλάκισης μεγαλύτερη 
των έΞη μηνών, επιβάλλεται ν.άθ ε:: ξ η μέχρι 10 ετών 
τρεις λ.·/. εξυβρίσεις τον πληρούν την έννο:α τη'ς υτοτρο- 

τής θεμελιώνουν πλαίσιο ποινής κάθειρξης ο — 1(1 ετών). 
Ας σημειωθεί πως σύμφωνα ιμε τη διαταξη τον a' y.a; ό 
εδάφιου της δεύτερης παραγράφου τον άρθρου 82 II.Κ. 
ο.τως ισχύει. η τοινή τον επιβάλλεται για έγκλημα τον 
έγινε ατό υπότροπο απαγορεύεται να ν,ετατρατεί. σε πρώ
τη ντοτροτή για εγκλήματα εκ δόλου κα: σε δεύτερη 
γ:α εγκλήματα εξ αμελείας.

μήνες.
ό) Καταργον/τα; όλες ο; νομοθετικές απαγορεύσεις με- 

τατροτής τον τροόλέτοντα: σε ειδικούς ποινικούς νόμους 
ή στο ειδικό μέρος τον ΙΙο.ν.κον Κώδικα.

γ) Αναμορφώνεται ο θεσμός της υποτροπής.
■ Ο: λόγο; τον νταγόρενταν τ'·ς ταρατά/ω τροποποιήσεις 
είναι ο; ακόλουθοι :

Η έκσιση βραχυχρονίων στερητικών της ελευθερίας ποι
νών τρέτε; κατ’ αρχήν να αποφεύγεσαι και η σε ειδικες 
περιπτώσεις επιβολή της τρέτε; να είνα: σε συνάρτηση όχι 
μόνο τον γεγονότος OTt διαπράχτηκε κάτο:α αξιόποινη πρά
ξη. αλλά της συνολικής εικόνας της προσωπικότητας τον 
υπαιτίου, της εκτίμησης των αιτίων τον τον οδήγησαν στην 
τέλεσή της, καθώς κα; στη; πιθανολόγηση της μελλοντι
κής τον συμπεριφοράς. Αντό άλλωστε είνα: κα; το πνεύμα 
■τον αποδίδει ο θεσμός της μετατροπής ότως ισχύει σήμε
ρα. αλλά κα: άλλο: θεσμοί (αναστολή, ετ-μέτρηση της
το:νής κ.λ.τ.). Υπάρχουν όμως τερ:ττώσε:ς τον η επιβλη- 
θείσα το:νή υπερβαίνει τους 12 μήνες κα: γ'·’ αντό ο υπαί
τιο; την εκτίε: στη φυλακή, ενώ η έλη εικόνα ττ.ς προ
σωπικότητά!; τον δεν δικαιολογεί την αυστηρή αντή μετα
χείριση. Κλασσικό παράδειγμα είνα: ο: τερ-.ττώσε-.ς εγκλη
ματιών ατό τερίσταση ή ατόμων τον ϊ’.έπρ αξαν αξισποι- 
νες πράξεις ατό αμέλεια. Είνα: μάλ-.στα συνηθισμένο 
■φαινόμενο τα δικαστήρια να προσπαθούν ότα; δικάζουν τέ
τοιες κατηγορίες δραστών να συντέμνουν την ετιία/χμενη 
'τοινή, ώστε να γίνε: μετατρέψιμη. Αταιτείτα: συνεπώς η 
ταροχή στα δικαστήρια της ευχέρειας μετατροτής κα: σε 
αδικήματα για τα οτοία η επιβλητέα τοινή υπερβαίνει το 
έτος, όταν υτάρχονν λόγοι ε:δικής πρόληψης τον να ετι- 
Τασσουν την μετατροτή. Γ:’ αυτό το λόγο τροτείνετα: η 
σνςηση τον ανώτατου ορίου μετατροτής της τοίνής στους 
18 μήνες.^
' Στο πρόσφατο παρελθόν έγινε ντέρμετρη χρήση της νο
μοθετικής αταγόρενσης μετατροτής για τις τοινές τον οτι- 
ίάλλονται σε ορισμένα αδικήματα. Ο: νομοθετικές αυτές 
αταγορεύσεις είχαν ως αιτία την πρόθεση τον νομοί έτη 
να ετιτείνε: την εκφοβιστική λειτουργία των σχετικών ποι- 
νικών διατάξεων, ώστε να λειτουργούν ατοδοτικέτερα στο 
ετιτεδο της γεν.κής πρόληψης. Η εικοσαετής όμως εμπει
ρία στην πρακτική αντή ατοδεικνύε: ότι τα ετιδιωκόμενζ 
αποτελέσματα δεν ετίτεύχ-ίηκαν. Αντίθετα, σε τολλές πε
ριπτώσεις. ο εγκλεισμός σε φυλακή, ατόμων -τον εγκλημά
τησα'; για τρώτη φορά, δημιουργεί σοίαρούς κινδύνους για 
την μελλοντική κοινωνική τους επανένταξη. Γι’ αυτούς τονς 
λόγους ο: απαγορεύσεις αυτές καταργούντα: και ενατόκει- 
τα: στο δικαστήριο να σταθμίζει. σε κάθε συγκεκριμένη 
Περίπτωση. το-.ά θα τρέτε: να είνα: η μεταχείριση τον δρά
στη.

Ομόφωνα δέχεται η ετιστήμη ότι η ντοτροτή ατοτελεί 
τερίσταση τον επιβάλλει αυστηρότερη μεταχείριση του 
οράστη - υπότροπου. Ωστόσο στη χώρα μας. ο θεσμός 
της ντοτροτής. δεν έχε: τοτέ εφαραοσπεί τρακτικά. παρ’ 
όλες τις δρακόντειες ποινικές διατάξεις (κα: ίσως εξ αι
τίας τονς). τον προβλέπουν δραστικά αυστηρότερο τλαίσιο 
το:νής γ:α τον νπότροτο.

Είναι χαρακτηριστικό τως σε περίπτωση ντοτροτής (μ: 
Την έννο-.α τον άρ·3ρον 88 Π.Κ.) η τοινή μτορεί να ντερ-

(>: ρν-ίμισεις όμως αυτές ουδέποτε, στην τράξη. εφαρ
μόστηκα;, με αποτέλεσμα να ευφανίξετζι το άτοτο σαν ,- 
μενο να τυχαίνουν της ίδιας μεταχείρισης ο: εγκληματίες 
ατό τερίσταση με υτότροτους εγκληματίες. Οι λόγοι του
οδήγησαν ;:τη; δια τ γ; ϊχ?νί:ζς o-j τ'.αττ'ν.ή α.τοδυνάαωτη
τον θ iZ'X'jJ της υποτ ροπής είναι 33ο:

3) 0 χαρακτήρας της ως «σωφρονίατιχης» νποτρο;της.
Με την ς:άτ2ςη τ ον άρθρου 82 Π.Κ. για να θεμ ί λ Ηθ

θει η y.zzotzzzzTi της ■υποτροπής αται τειτα*. ((η εν όλω η 2V
μέρει 2Τ0Τ :τη» της πρώτης το*·νής. 11 αν τ:μετώπι-η * η ί
υτοτρι>τ:ης ως τω-φτο*;ιστικής απ ηχεί την άποψη, πως •JT0-
τροπή csv μ,τορεί να νοηθεί χωρίς "ρο^ο’^αενως να έχε:
υλοτοιη-ίεί η τοινή του καταγνώσίηκε. Αν δηλαδή ο υταί- 
τιος δεν ντοστεί τις ετιδράσεις της σωφρονιστικής αγο>- 
γής δεν μτορεί να Ψεωρηίε! ως υτότροτος. Η αντίληΊη 
όμους αυτή είναι σχηματική γιατί μεταξύ των άλλων οδη
γεί στην ετιεικέστερη μεταχείριση του φυγοτοίνον ατό τον 
υτοόλη-ίέντα σε τοινή. Ατχυ.ιονργεί ετίσης μεγάλα τεχνικά 
προβλήματα διαπίστωσης της ντοτροτής. τροόλήιυατα τον 
έχουν τόσο μεγάλο μέγε-ίος, ώστε οδήγησαν στην αδράνεια 
όλου τον Ψεσμ.ού.

6) Ο δρακόντειος χαρακτήρας των περί ντοτροτής δια
τάξεων, κα-ίώς κα: η έλλειψη δυνατότητας μετατροτής. 
οδήγησαν τα δικαστήρια σε διαρκή κατάσταση δισταγμού 
στην εφαρμογή των ταρατάνω διατάξεων.

Γι’ αυτούς τονς λόγους αναμορφώνεται ο ·9εσμές της 
υποτροπής, έτσι ώστε να μεταβάλλεται σε δικαστική ντο
τροτή, (αρκεί δηλαδή η κατάγνωση της τοινής για την ·3ε- 
μελίωσή της) κα: απειλείται βαρύτερη τοινή για τον ντό- 
τροτο. μέσα όμως σε πλαίσια τον να καψιστούν τη·; διάτα
ξη εφαρμόσςχη.

Ειδ’.κώτερα:

Με το άρ-Spo 1: Αυξάνεται το όριο της μετατροπής σε 18 
μήνες. Η.μετατροπή αποτελεί κανόνα για τις ποινές τον δεν 
υπερβαίνουν τονς 6 μήνες και δυνατότητα όταν είναι Γ)—18 
μήνες. Πάντα όμως το δικαστήριο έχει την «.νήχέρεια να απο
κλίνει για λόγους ειδικής πρόληψης.

Με το άρ-ίρο 2: Η έννοια της υποτροπής αναμορφώνεται 
ατό σωφρονιστική σε δικαστική. Αρκεί να έχε: κάποιος κατα
δικαστεί, για να -ϊεμελιωΨεί η κατάσταση υποτροπής (κα: 
χωρίς να έχει εκτίσει τη; ποινή τον). Οι προϋποθέσεις της 
υποτροπής χαράσσονται στενότερα από ότι με την ισχύονσα 
διάταξη. Η δεύτερη πράξη πρέπει να επισύρει φυλάκιση του
λάχιστον τριών μη;ών. Διαφοροποιείται επίσης ο κρίσιμος 
χρόνος στα μεν πλημμελήματα παραμένει στα 5 χρόνια, στα 
κακουργήματα όμως αυξάνεται σε 10.

Με το άρθρο 3: Ορίζεται το πλαίσιο ποινής για τη; υπο
τροπή. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το πλαίσιο ποινής 
κλιμακώνεται όπως και στην ισχύονσα διάταξη. Σε περίπτω
ση τρίτης υποτροπής απειλείται φυλάκιση τουλάχιστον 18 
μηνών (και όχι κάθειρξη μέχρι 10 ετών). Σε περίπτωσή με
τατροπής της ποινής α-νξάνο;ται τα y-ατώτατα όρια τον πο
σού της μετατροπής.

Με το άρθρο 4: Καταργείται η τέταρτη παράγραφος του 
■δευτέρου άρθρου τον 1240/81 γιατί δεν έχει αντικείμενο μετά 
την αύξηση τον ανωτάτον ορίου μετατρεψιμότητας. Αν εξα-



— ϊ

κολουθούσε νβ ισχύει -5α οδηγούσε σε υπέρμετρη διεύρυνση 
του δικαιώματος της μετατροπής και σε περιπτώσεις που δεν 
ενίείκνυται.·

Με το άρθρο 5: Καταργούνται όλες οι νομοθετικές απα
γορεύσεις μετατροπής, εκτός από τις προβλεπόμενες από τον 
Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

Με το άρθρο 6: Ορίζεται η δυνατότητα και ο τρόπο; με
τατροπής τον πο·νών τον έχουν ήδη -/.αταγνωστεί κα· δεν 
υπερβαίνουν τους 18 μήνες.

Β.' Ως προς τα άρθρα 7—12 του προτεινόμενου- σχεδίου 
νόμου παρατηρούνται τα εξής:

Το κεφάλαιο Ιβ του Ποινικού Κώδικα του έχει ως τίτλο 
«εγκλήματα -/.ατά τον ηθών» έχει αν άγχη ρ:ζιχής αναμόρ
φωσης. Οι λόγοι του χαριστούν ετιταχτιχή την αναμόρφωση 
αοίτή είναι σε γενιχές γραμμές οι εξής:

α) Έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά οι χοινωνιχές αξίες 
του καθόριζαν την μορφή του τροστατευόμενου εννόαου αγα
θού, την χλιμάχωση της το:νιτ/.ής ατε'.λής. χα: την έ'/.τατη 
προστασίας ανάλογα με το φύλο του θύματος. Έχει γίνει σή
μερα χοινωνιχά αποδεκτό, σε μεγάλη έχταση. ότι δεν είνα:
τα ήθη-που προσβάλλονται απ’ το σεξουαλ:χό έγκλημα. αλλά_
η τροσωτ'.χή αξιοτρέτεια χαι ελευθερία στην ειδική έκφρα
ση της του μπορεί να αποδοθεί με τον όρο «γενετήσια ελευ
θερία». Η γενετήσια ελευθερία αναλύεται σε δύο ειδικότερα 
διχαιωματα. ’

αα) Στο δικαίωμα ελεύθερης ετιλογής ερωτικ ύ συντρό
φου.

.66) Σίτο διχαίωμα ετιλογής της χρονικής στιγμής του 
θέλει χάτοιος να έχει με τον ερωτιχέ του σύντροφο ερωτικό 
διάλογο. Έχει αχόμα γίνει κοινωνικά ατοδεχτό ότι ο εξα- ' 
ναγκασμός με τη 6ία σε συνουσία και ο εξαναγκασυός με τη 
βια σε άλη σεξουαλική τράξη αποτελούν χαι τα δύο εγκλή
ματα με τον ίδιο βαθμό αταξίας. Οι διαφοροτοιήσεις του μέ
χρι σήμερα ισχύουν εκκινούν ατό την ξετερασμένη αντίληψη 
ότ- η «παρθενία» ή ο κίνδυνος ακούσιας σύλληψης δικαιολο
γούν την αυστηρότερη τιμωρηση του 61ατμού σε σύγκριση με 
τον εξαναγκασμό σε ασέλγεια. Τέλος, είναι τλέον κοινωνικά 
ατοδεκτο ότι η «συζυγική υτοχρέωση» δεν γεννά δικαίωμα 
βίαιου εςαναγκασμού του συζύγου του για οτοιοδήτοτε λόγο 
αρνειται στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή τη γενετήσια 
σχέση. Ο ίιασμός σε γάμο αποτελεί ίαρειά προσβολή της ισό
τητας της γυναίκας και γι’ αυτό ανετιθύμητο κοινωνικό 
φαινόμενό, του -αν και δεν έχει τον ίδιο δαθμό αταξίας με 
τον εξώγαμο βιασμό. αποτελεί κ.αι αυτός τράξη του τρέτει

Γι’ αυτούς τους λόγους, θεωρήθηκαν αταραίτητες οι εξής 
αλλαγές στο κεφάλαιο ΙΘ του Ποινικού Κώδικα:

Με το άρθρο 7. Αλλάζει ο τίτλος του κεφαλαίου από «εγ
κλήματα κατά των ηθών» σε εγκλήματα κατά της γενετή
σιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευ
σης της γενετήσιας ζωής». Με την αλλαγή αυτή, τοποθε
τείται σε νέο δογματικό βάθρο η κοινωνική αντίληψη του 
διέπει την ποινική προστασία ατό τα σεξουαλικά εγκλήμα
τα. Τα εγκλήματα αυτά στρέφονται κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας και αποτε).εί προέκταση της ανθρώπινης αξίας 
και όχι κατά της κοινωνικής ηθικής. Με αυτή την αντιμε
τώπιση ανοίγεται νέος ερμηνευτικός δρόμος στην νομική έρευ
να του προβλήματος της φύσης των εγκλημάτων αυτών.

Με το άρθρο 8: Επέρχονται σπουδαιότατες μεταβολές στην 
ο.σία αλλά και στην νομοτυτική απεικόνιση του εγκλήματος 
του βιασμού. Με την τροποποίηση του άρθρου 33G του Ποι
νικοί Κώνίκα ·ι "άγοντα: τρεις ουσιαστικές διατάξεις διαρ
θρωμένες σε τρεις παραγράφους.

α) Η πρώτη παράγραφος αποτελεί, τροποποιημένη σε διά
φορα σημεία, ενοποίηση των αντικειμενικών υποστάσεων των 
άρθρων 336 και 337 του Π.Κ. Ενοποιούνται σε ένα έγκλη
μα πον ονομάζεται «-βιασμός» οι-αξιόποινες πράξεις του βια
σμού και του εξαναγκασμού σε ασέλγεια. Η απειλούμενη ποι
νή είναι ενιαία (κάθειρξη)' και στις δύο περιπτώσεις. Ο 
εξαναγκασμός σε ασέλγεια θεωρείται στο εξής μορφή βια
σμού και όχι αυτοτελές έγκλημα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, απο- 
τυπώνεται νομοτεχνικά η πραγματική φυσιογνωμία του βια
σμού. που δεν διαφέρει ανάλογα με το είδος των ορέξεων του 
δράστη. Με αυτή- τη; έννοια χαρακτηρίζεται ως βιασμός: 
α) ο με τη βία ή απειλή σπουδαίου και αμέσου κινδύνου εξα
ναγκασμός γυναίκας σε συνουσία (από άνδρα), β) ο εξανα
γκασμός άλλου προσώπου (άνδρα ή γυναίκας) σε επιχείρηση 
ή ανοχή ασελγούς πράξης (είτε από άντρα είτε από γυναί- 
**)·

β) Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ως διακεκριμέ
νη παραλλαγή η τέλεση ομαδικού βιασμού και επιβάλλεται η 
αυστηρότερη ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών.

γ) Με την τρίτη παράγραφο τίθεται ως ελαφρότερη πα
ραλλαγή βιασμού ο βιασμός μεταξύ συζύγων και προβλέπεται 
ως ποινή φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Η ηπιότερη μεταχείριση 
του «συζύγου βιαστή» δικαιολογείται από την σκέψη ότι ο 
βιασμός στο γάμο πλήττει τη μία μόνο όψη της γενετήσιας 
ελευθερίας, το δικαίωμα τη; επιλογής της χρονικής στιγ
μής τη; σεξουαλικής επαφής και όχι και το δικαίωμα επιλο
γής ερωτικού συντρόφου (που τεκμαιρεται ότι ασκήθηκε έ

να διώκεται ποινικά.
β) Η εγκληματολογία.ή παρατήρηση, έχει δείξει, πως η 

περίπτωση του «ομαδικού βιασμού» αποτελεί πράξη εντονό
τατα απσκρουστική. που πρέπει να διακριθεί σε απαξία, από 
τον απλό βιασμό. Ο ομαδικός βιασμός αποτελεί τον έσχατο 
εξ ευτελισμό του θύματος, μεταβολή του σε «δοχείο ηδονής» 
και γι’ αυτό ταπείνωση της ανθρώπινης αξίας. Γι’ αυτό το 
λόγο, πρέπει να μην θεωρείται, ως άθροισμα πολλών εγκλη
ματικών πράξεων ούτε ως απλή περίπτωση συυμετοχήσ σε 
μιια αξιόποινη πράξη. Είναι περίσταση, τόσο ακραία. ονστε 
πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως βαρύτατη μορφή βιασμού 
που δικαιολογεί πολύ αυστηρότερη μεταχείρηση των δραστών.

γ) Μετά την νομική εξίσωση των φύλων είναι απαραί
τητο να καλύπτει πλήρως και ισοβαρώς τόσο τον άνδρα όσο 
και την γυναίκα, από πράξεις που προσβάλλουν την -γενε
τήσια ελευθερία.

δ) Επίσης, πρέπει να αναπτυχθεί αυτοδύναμα το ποινικό 
πεδίο προστασίας του αγαθού της (Γγενετήσιας αξιοπρέπειας·ι 
από πράξεις που την προσβάλλουν. Το αγαθό αυτό που μέχρι 
τώρα καλυπτόταν καταχρηστικά από τη διάταξη της έργω 
εξύβρισης πρέπει να αποσυνδεθεί από το αγαθό της «τιμής» 
και να βρει την ορθή δογματική του θέση, στο κεφάλαιο που 
προστατεύει την γενετήσια ελευθερία του ανθρώπου.

λεύθ ερ α με την σύναψη του γάμου).
Με το άρθσο ίί: Στη θέση του παλαιού άρθρου 337 .(-ευ

ονοποιε (τ2! *it το .330) ·οίθετα; διάταξη με την ο:τοία *:ιυ.ω-
ρείται Τ' 77.:cr:!ολή της -γενετήσιας αξιοπρέπειας. Με 7 Τ'
πρωτότV77TL σε διεθνές επίπεδο, διάταξη του άρΊ>;ου 337.γ------------------· — * --------- -------—*ι   . γ — “ ~

καλύπτονται ποινικά διάφορες μορφές προσβολών με χειρονο
μίες ή προτάσεις που επειδή δεν στοιχειοθετούσαν κανένα από 
τα -γνωστά «εγκλήματα κατά των ηθών», καλύπτονταν από 
τη νομολογία με υπερβολική επέκταση της έννοιας της έργω 
εξύβρισης, πράγμα που είχε επικριθε: από την επιστήμη και 
σ' εμάς και στο εξωτερικό. Ήδη μ' αυτή τη διάταξη απο
χωρίζονται σαφώς από το σύστημα ποινικής προστασίας «της 
τιμή;» οι πράξεις που αφορούν την προσβολή της -γενετήσια: 
αξιοπρέπειας «με προτάσεις ή χειρονομίες». Το αδίκημα προ- 
βλέπετα: με δύο μορφές: αΐ Στην απλή, μορφή με παθόντα 
τον κάθε ένα -ναι ρ: στην ιδιαίτερη μορφή με παθόντα πρό
σωπο κάτω των 12 ετών, ι οπότε επαυξάνεται και το πλαί
σιο της ποινής από φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο σε φυλάκιση 3 
μηνών έως 2 ετών).

Με τη ρύθμιση, αυτή ολοκληρώνεται η νέα συστηματική 
που εισάγετα: με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου που έχε: ι»: 
εξής με βάση τη βαρύτητα των ρσροβλεπομένων πράξεων:

Εγκλήματα κατά της -γενετήσιας ελευθερίας.
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ζ; Ομαδικός βιασμός.
·„: Βιασμός.
•·: Βιασμός J5 γάμο.
:: II ροσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας —pcrco—&j κάτω των 

;·2 ετών.
£: Προσβολή τη; γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλον.

λ'ττν κατάταξη αυτή προστίθενται φυσικά και τα νπόλοι- 
τα εγκλήματα /.ατά της γενετήσιας ελευθερίας τον δεν αλ- 
/α'ο.ν υ.ο:φή ·με το πσοτεινόμενο σχέδιο νόμον (άρθρα 338, 
:>3Ί». 341.' 345.343. 347. Π.Κ.).

Με το άρθ: ο 10: Π ρο βλέπεται η κατ' έγκληση δίωξη
κλημάτων -/.ατά της γενετήσιας ελευθερίας των άρθρων 

336 "ΐτ. 3, 337. 338. 339.341, 342 και 343 χωρίς αυτό 
·,α εξαρτάται ατό το φυλό τον θύματος.

Μ προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία εν όψε: της ισονομίας
TWV S'J/.GJV.

ρ Ως τρος την δίωξη τον εγκλήματος τον βιασμόν εισά- 
γετα: κατ αρχήν ο κανόνας της αντετάγγελτης δίωξης. Η 
/.ύστ αυτή κρ:θη/.ε σκότ:μη για τονς εξής λόγονς: α) για 
/α διαπαιδαγωγηβεί ο πολίτης στην νοοτροπία ότι ο βιασμός 
δεν α.τοτελεί σε καμμια περίπτωση στίγμα για το θύμα. αλ- 

—λά για το θύτην-(ί) για να μειωθεί η έκταση της άδηλης εγ
κληματικότητας. γ) για να αντιμετωτιστεί και τεριοριστεί η 
οικονομική συναλλαγή τον συνοδεύει τη/ διαπραγμάτευση της 
(.ταραίτησης ατό την έγκληση». Το γεγονός όμως ότι η τοι- 
νική ο’κη μτορε! να δημιουργήσει ένα-/ επιπλέον. σοβαρό ψν- 
χικό τραυματισμό στο θύμα, και να ατοτελέσει έτσι ένχ/ δεύ
τερο «βιασμό», όπως χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί, επιβάλλει 
την εισαγωγή κ.άτοιων κάμψεων στην ατόλντη εφαρμογή της 
αρχής της αντετάγγελτης δίωξης. Γι' αντό το λόγο εισάζε
ται σε περιορισμένη έκταση η αρχή της σκοπιμότητας στη 
δίωξη με την εξής μορφή: Ο1 εισαγγελέας νποχρεούται να 
ασκήσεi_jrr/ ποινική δίωξη. Αν όμως τον υποβληθεί ατό το 
θύμα ή· ατό τα πρόσωπα τον ορίζονται στο 118 Π.Κ., ο ισχν- 
ρισμός ότι η ποινική δίωξη θα έχει ως αποτέλεσμα το σοβαρό 
ψυχικό τρανματισμό τον θύματος, τότε έχει την διακριτική 
ευχέρεια, αν πεισθεί για τη/ σοβαρότητα αυτού τον ισχυρι
σμόν. να απόσχει από τη/ άσκηση της ποινικής δίωξης.

σκότωσε στενό συγγενή τον είναι τόσο μεγάλη, ώστε να απο
τελεί ατό μόνη της επαρκέστατη τιμωρία.

Γαντό το λόγο με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσμοθε- 
τειτα: λόγος δικαστικής άροσης τον αξιοποίνου αν το θύμα 
είναι οικείος τον δράστη.

Με το άρθρο 14: Γ:α τονς ίδιους λόγονς επεκτείνεται η 
σ Μ Λίση τον προηγουμένου άρθρου και στη σωματική βλάβη 
ατό αμέλεια. Ορίζεται επίσης ότι απαιτείται πάντοτε γι* το 
:.δαχ α.το εγκ.ληση τον παθοντος.

Με το άρόρο 13: Καταργούνται οι ιδιώνυμες σωματικές 
ίλάσες κατά υπαλλήλων γενικά κ.α: θεσπίζεται ειδική επιβα- 
ρνντική περίσταση, ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις τέ
λεσης βαρείας ή θανατηφόρου σωματικής βλάβης κατά αστυ- 
νομικώ/ οργάνων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τονς. 
Και τούτο γιατί αυτοί κυρίως βρίσκονται στην πρώτη γρχμμή 
αντ μετώπισης της εγκληματικότητας.

Λ' Ως προς τα άρ·ν:α 1G—23 τον προτεινόμενον σχεδίον 
νόμο.:

Η έξαρση ορισμένων μορτών βίας απαιτεί τη θέσπιση 
ποινικών διατάξεων, πον θα προσαρμόζουν/ ορισμένα κ.εράλαια 
τον Π.Κ.. έτσι ώστε να καλύπτονται από αυτά ορισμένες 
πράξεις μεγάλης επιθετικότητας εναντίον αννπόπτω/ και
ασχέτων x/θρώπων και ιδιαίτερα όταν γίνονται απρόκλητα. 
Π ρυτανεύονσα αρχή κατά την εκπόνηση των διατάξεων αυ
τών ήταν η προσήλωση στην περιγραφή των αντικειμενικών 
δεδομένων, που παρουσιάζουν διάφορες εγκληματικές πράξεις, 
κ.αι τ αποφυγή κάθε x/χρωγής στο υποκείμενο τονς έτσι, ώ
στε να αποκλείεται η χρησιμοποίηση των νέων διατάξεων για 
είλλους κατασταλτικούς σκοπούς.

Γνώμονας για την επιλογή των πράξεων πον επιβάλλεται 
να διακριθούν σε βαρύτητα απ’ τα κοινά εγκλήματα, αλλά και 
αυτών πον θεωρήθηκε ότι πρέπει να χνστηροποιηθούν οι ποι
νές τονς. ήταν ο βαθμός κοινωνικής απαξίας των πράξεων 
και όχι των δραστών.

Αποφεύχθηκε επίσης η προσφυγή σε έκτακτης υφής οικο
νομικές ρυθμίσεις ή άλλες αποκλίσεις των κανόνων τον γε
νικού μέρους τον Ποινικού 'Κώδικα, γιατί κοίθηκε ότι προ- 
καλούν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνουν.

Με το άρθρο 11: Τροποποιείται σε δύο κατευθύνσεις το 
άρθρο 333 τον Π ,Κ. α) Αλλάζει ο τίτλος τον από «πρό
κληση σκχ/δάλον δ:’ ασέμνων πράξεων» σε «πρόκληση σκχ/- 
δαλον με ακόλαστες πράξεις». Με την αλλαγή χυτή παύει 
να υπάρχει ο όρος άσεμνη πράξη που δεν υπάρχει στο κείμενο 
της διάταξης. Έτσι παρέχεται η βάση για τον περιορισμό 
της εφαρμογής χυτού τον άρθ-ρον μόνο στις ακόλαστες πρά-

β! Στις περιπτώσεις προσβολής της αιδούς άλλον απαι
τείται έγκληση. Μ’ χυτό τον τρόπο δεν θα μπορεί να θίγε
ται κάποιος για λογαριασμό άλλου, αλλά θα μπορεί να ζητή
σει τη/ δίωξη τον υπαιτίου μόνο αν θίχτηκε η δική τον «αι
δώς». Περιορίζεται έτσι στις φυσιολογικές τον διαστάσεις το 
αδίκημα του άρθρου 333 τον Ποινικού Κώδικα, ώστε να μη/ 
ασκούνται αδικαιολόγητες διώξεις πον πολλές φορές δημιουρ
γούν και διεθνή ακόμα προβλήματα στη Χώρα. Επίσης δεν 
αρκεί για τη/ πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του 
αδικήματος της παρ. 2 ο-ενδεχόμενος δόλος.

Με το άρθρο 12: Με τροποποίηση του άρθρου 330 τον 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δίνεται η δυνατότητα στο δι
καστήριο. την «κεκλεισμενων των θνρών» διεξαγωγή της 
επ’ ακροατή:ίω διαδικασίας με αντικείμενο έγκλημα βιασμού, 
αν κρίνει οτι το θύμα θα υποστεί σοβαρή ψυχική ταλαιπωρία
η οιασυρμο.

Γ Ως προς τα άρθρα 13 και 15 τον προτεινόμενον σχε
δίου νόμον:

Με το άρθρο 13: Σε ορισμένες περιπτώσεις ανθρωποκτο
νιών 2πό αμέλεια, πον προέρχονται κυρίως από αντοκινητι- 
στικά ατυχήματα, ή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 302 
ε:ναι κοινωνικά πρόδηλα περιττή. Αντό συμβαίνει στις περι
πτώσεις όπον η ψυχική οδύνη δράστη από το γεγονός ότι

Γι’ αυτούς τονς λόγους:
Με τα άρθρα 16. 17, 19 διπλασιάζονται σε δύο ε'πίτε-δα δια

κεκριμένων παραλλαγών, των χ/τιστοχων βασικών εγκλημά
των οι σωματικές βλάβες, οι εργω εξυβρίσεις και ο: φθορές 
ξένης ιδιοκτησίας που έγιναν χωρίς κχμμία. πρόκληση εκ μέ
ρους τον πχίόντος. Η ρήτρα «απρόκλητα εκ μέρους τον πχθο- 
ντος» επικεντρώνει την προσοχή της διωκτικής ή της δικα
στικής αρχής στις περιστάσεις της πράξης, με κριτήριο 'αν 
η πράξη έγινε με κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο εναντίον κά
ποιον ή χ/ έγινε «απρόκλητα», δηλαδή χωρ'ς να υπάρχει κα
νένα απολύτως στοιχείο σύνδεσης τον δράστη με το θύμα. Μ’ 
χυτό το κριτήριο η απλή σωματική βλάβη τιμωρείται όσα/ 
έγινε απρόκλητα, σε πρώτο επίπεδο με φυλάκιση τουλάχιστον 
έξη μηνών. Αν όμως επιπλέον έγινε χπό περισσοτέρους συμ
μέτοχους ή σννιστά περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλά
βης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με το 
ίδιο κριτήριο κλιμακώνεται η ποινική απειλή και στις περι
πτώσεις απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και απρόκλη
της έργω εξύβρισης. Ειδικότερα, για την εξύβριση θεωρή
θηκε σκόπιμο να μην αποτελέσει x/τικείμενο της διακεκριμέ
νης παρχλλχ'ής η «λόγω εξύβριση». Ο νομικός λόγος της 
διαφοροποίησης των μορφών της εξύβρισης είναι η δημιουργία 
γενικοπροληπτικού αντικινήτρου κατά της επέκτασης της λέγω 
εξύβρισης σε έργω εξύβριση ή, άλλη αξιόποινη πράξη. JPI. iitx 
αιτία οδήγησε στην αφαίρεση από το χ/τι κείμενο της απρό
κλητης σωματικής βλάβης της απρόκλητης «έλως ελαφράς» 
απλής σωματικής βλάβης (308 παρ. 1 εδ. β Π.Κ.). Καθί
σταται επίσης έγκλημα διακεκριμένης φθοράς πον τιμωρεί
ται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτονς ή φθορά ή βλάβη αρ
χαιολογικού μνημε'ον ή καλλιτεχνήματος τοποθετημένου σε 
δημόσιο χώρο. Τα αρχαόλογικά μνημεία και το πολιτιστικό
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περιβάλλον της πόλης, προέκταση της ιστορικής συνείδησης 
του κώ-Se πολίτη, νφίστανται κχ5ημερ:νά την βαρβαρότητα 
σνγχρόνων βανδάλων, τον προκαλώντας την κοινή απέχ·3εια. 
καταστρέφουν με διαφόρους αποχρουστικούς τρόπους (μπογιά, 
κοπή μελών χτό αγάλματα, καταστροφή κρηνών κλτ.), την 
πολιτιστική περιουσία του κοινωνικού συνολου. Τα αδικήματα 
αυτά έχουν εντονότατη κοινωνική απαξία και πρέπει να τύ 
χουν αυστηρότερης ποινικής μεταχε'ρισης. Γι' αυτό το λόγο 
πρθστι-$εται με το παραπάνω χ/τικείμενο τέταρτη παράγραφος 
στο ap-Spo 382 του Ποινικού Κώδικα.

Με το άρ-Spo 18: Η έξαρση του ταρατηρείται στην τέλεση 
του αδικήματος της κλοτής χρήσης μεταφορικού μέσου επι
βάλλει την αύξηση της ατειλούμενης τΐινής ατό φυλάκιση 
μέχρι ενός έτους σε φυλάκιση 3 μηνών έως 2 ετών. Με τη 
διάταξη αυτή επιλύεται και το πρόβλημα του είχε ανχκύψει 
στην ερμηνεία σχετικά με την έκταση του όρου ξένο μετα
φορικό μέσο. Ήδη με σαφή ·3έση της διάταξης το μεταφορι
κό μέσο (και άρα η κλοτή χρήσης του) περιορίζεται μότο σ :ο 
«μηχανοκίνητο μέσο» ·α.ε την έννοια του προσδίδει στον όσο ο
Κ.Ο',Κ.

Με το ap-Spo 20: Γίνονται ot αναγκαίες προσαρμογής στο 
ap-Spo 383 μετά την π:οσ-5ήκη νέων παραγράφων στο άρ-3ρο
382.................... -............. - - - - -----------

Με το ap-Spo 21 : Τιμωρείται σε ία·3μό κακουργήματος 
(κάθειρξη μέχρι 10 ετών) με προ-·3ήκη ζ περίπτωσης στην 
κατάταξη των διακεκριμένων κλοπών του άρ-5ρου 374 του 
Ποινικού Κώδικα η κλοπή από εποχούμενο (του κοινά λεγο
μένου τσαντάκια). Η ρό3μιση αυτή είναι αναγκαία λόγω της 
επικίνδυνότητας τω δραστών αυτών και της ευκολ'ας διια- 
φυγής τους. Οι κλοπές με τέτοια μέσα έχουν εντονότερη κοι
νωνική απαξία, γιατί προσβάλλουν βαρειά το συναίσθημα 
ασφάλειας του πολίτη και πλήτουν την αξιοπιστία της Πολι
τείας. ότι μπορεί να τον διαφυλάξει. Άλλωστε και η νομο
λογία έτεινε να εντάξει τις περιπτώσεις αυτές στην περίπτω
ση στ του άρ-5ρου 374 ή τις χαρακτήριζε ως ληστείες. Η 
προστιθέμενη περίπτωση τερματίζει τους αμφ!βολους αυτούς 
νομικούς χαρακτηρισμούς. Σημειώνεται ότι είναι διάταξη επι
κουρική. επιφυλάσσεται δηλαδή η διάταξη του άρ-Spου 380 
Π.Κ., αν συντρέχουν βέβαια ο: προϋπο-5έσε·.ς εφαρμογής τΐυ.

Με το ap-Spo 22: Καλύπτεται η επιτακτική ανάγκη τα
χείας εκδίκασης των εγκλημάτων της ληστεία; και. διακε
κριμένων κλοπών. Η ταχεία εκδίκαση των εγκλημάτων αυ
τών επιβάλλεται για να αποφεύγεται λόγω του αργού ου-3μού 
της προοικασιας. η πάροδος του ανωτάτου ορίου προσωρινής 
κράτησης που προβλεπεται απο το Σύνταγμα. Επιβάλλεται 
επίσης να εμπεδω-Sii η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανό
τητα της πολιτείας να απονέμει δικαιοσύνη έγκαιρα και απο
τελεσματικά.

Για τους λόγους αυτού; τα εγκλήματα της ληστείας και 
των διακεκριμένων κλοπών υπάγονται στη δ:αδ:κασ;α που ορί
ζει το ap-Spo 20 του Ν. GG3/1977. Ο: κατη-'ορούυενοι για 
τα αδικήματα χυτά παραπέμποντα: με απ’ ευ-3ε?ας κλήση στο 
ακροατήριο του Πενταμελούς Εφετείου μ: σύμφωνη γνώμη 
του Εισαγγελέα και του Προέδρου Εφετών αν κρίνουν ότι προ
κύπτουν απονσώσεις ενδείξεις ενοχής τους, προηγείται όμως 
πάντοτε κυρία ανάκριση.

Στα ανωτέρω αποβλέπε: το προτεινόμε'/ο σχέδιο νόμου του 
οπο;ου την υπερψήφιση εισηγούμαστε.

A *5 ή να. 12 Σεπτεμβρίου 1083 
Ο Υπου:γός Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΚΛΤΑΡΓΟ ΥΜΕΝΕΣ Η' ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρ-Spov 82. (Ο
Μετατροπή των ποινών της ελευθερίας.

1. Το σικαστήριον. επιβάλλον στερητικόν της ελευ·3ερ;ας 
ποινή μη υπερβαινούσαν το έτος, αποφασίζει συγχρόνως, ζ·.’ 
ει: κώς ητιολογημένη; αποφάσεώς του. περί μετατροπής ή

μη ταυτης εις χρημστικην ποινήν η προστιμον, εαν εκ ττς 
ερεύνης του χαρακτήρες του καταϊικασ-ύέντος και των λοι
πών περιστάσεων, κρίνη. ότι ή χρηματική ποινή ή το πρόστι- 
·;;·/ ασκούν ι'να αποτρέ'βουν τούτον από της τελέσεως άλλης 
αξιοποίνου πράξεως.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον μετατροπή απο
κλείεται εις τας περιπτώσεις: 1) του άρ-ύρου 88 του .Ποι
νικού Κώδικες. 2) του άρ-Sp ου 93 του Ποινικού Κώδικος 
επί δεύτερα; και πάσης περαιτέρω υποτροπής. 3) καταδίκης 
διά παράβασιν.

α) (2) Των άρ-3ρων 348. 349, 350, 351 και 353 του 
Ποινικού Κώδικος. (δ) της νομο·3εσίας περί ναρκωτικών και 
μετχχειοίσεως των τοξικομχ/ών. γ) Κωδ. Νομ. 5351 (Δ/γμχ 
9/24.8.1932) «περί Αρχαιοτήτων», δ) του Α.Ν. 375/1936 
«περί τιμωρίας των εγκληματικών ενεργειών των απειλου- 
σών την εξωτερικήν ασφάλειαν της Χώρας», διατηρηόέντος 
εν ισχύι δια του άρ·3ρου 471 του Ποινικού Κώδικος». ε) του 
ΓVI946 Ψηφίσματος «περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων 
την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν», στ) του Α.Ν. 1514/1950, 
κυρωύέντος διά του Νόμου 1591/1950, δ Γ .ου αντικατεστά- 
·3η το άρ-ί'ιρο 102 παρ. 2 του Τελωνειακού Κώδικος (Νόμος 
Ί!165/1918), ζ) του Ν.Δ. 4000/1959 «Περί καταστολής
αξιοποίνων τινων πράξεων και συμπληρώσει»; του άρορου 0 
τοί Κώδικος Ποινικής Δικονομίας» (s). ·3·) του Α.Ν. 185/ 
1907 «περί επιβολής ποινικών κυρώσεων κατά των παρα
βατών φορολογικών διατάξεων», ;) του Ν.Δ. 4/190S «περί 
Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων ια) του Α~Ν. 263/1908 
«περί τροποποιήσει»; και συμπληρώσει»; των διατάξεων περί 
δημοσίων κτημάτων», ιβ) του Α.Ν. 398/1968 «περί πολι
τικής σχεδιάσει»; εκτάκτου ανάγκης», :γ) του Ν.Δ. 105/ 
1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούν- 
τος» (4) και ιε) του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος. Πά
σα ετέρα διάταξις ειδικού ποινικού νόμου, αποκλειουσα ή ρυ- 
-3μίζουσα κατ’ άλλον τρόπον την μετατροπήν των στερητι
κών της ελευθερίας ποινών, καταργείται.

3. Ο καθορισμός του ποσού της μετατροπή^ λχμβχνομεί- 
νων υπ’ όψιν και των οικονομικών όρων του καταδικασμέν
ες ς. γίνεται δι’ ειδικώς ητιολογημένη; αποφάσεώς. υπολογι
ζόμενης μιας ηκερας φυλχ/.ισ£.ως προτ οραχμα, - ακΟν.α, 
μέχρι; είκοσιν χιλιάδας κα: μιας ημέρας κρατήσει»; προς δρα- 
χμάς εκατόν μέχρι πέντε χιλιάδας (5).

41 Εάν ο καταδικαστείς τυγχάνει αποδεδειγμένως άπο
ρος, το δε έγκλημα αυτού δεν επήγασεν εκ φυλοκερδειας. 
δύναται δι’ αποφάσεώς του δικαστηρίου, ειδικώς ητιο/.ογημε- 
νης να μειω-3ή το κατά την παρ. 3 του παροντο; αρ-3ρου κα- 
τώτατον όριον του ποσού της μετατροπής μέχρι του ενός τρί
του αυτου.

5. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Δικαιοσύνη; κα: 
Οικονομικών δύναται να αυξομειούτα: τα εν παρ. 3 σου πα
ρόντος άρ-Sp ου προβλεπόμενα ποσά μετατροπής των στερη
τικών της ελευθερίας ποινών (6).

0. Η εκτέλεσ:ς της απαγγελόείσης στερητική; της ελευ
θερία: ποινής χώρε! μέχρι της πραγματικής εις το Δημό
σιον Τχμείον καταβολής του προσδιορισ-ύέντος διά τη·/ :χετα- 
τ ροπήν ποσού, μηδενός ε π ιτ= επομένου λόγου απαλλαγής.

7. Στερητική της ελευθερίας ποινή μετχτρατχίσα ειί 
χρηματικήν ποινήν ή προστιμον. διατηρεί τον χαρακτήρα αυ
τή: ως ποινής στερητικής της ελευ·3ερ·'ας κα: μετά την εν 
άλω ή εν μέρε: καταβολήν του κχ·3ορ:σ·3έντος ποσού τη: χρη
ματικής ποινής ή προστίμου, αποκλειομένη; όμως τη: συγ
χωνευτεί» : μετατραπείσης και ε:ς χρήμα αποτιόεισης ποι
νής ε-.ς τοιαύτην στερητική "η; ελευ-ύερίας. μη υποκείμενη-·1 
εις μετατροπήν ή μη μετατραπείσχ/. (1).

1.1. Υπότροποι και κα-S’ έξ.:ν εγκληματία:.

Άρ-Spov 88. (Π.

Υποτροπή.

Όστις ένεκα κακουργήματος ή εκ δόλου πηγάζοντ-,τ 
πλημμελήματος κατεδιν.άσόη εις ποινήν στερητικήν της ελευ
θερίας ανωτέραν των 3 μηνών και εντός 5 ετών της ε-/-
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όλω η εν μερε: αζοτισεως ταυ της ϊκτε/.ϊ'. vesv /,ακουογη- 
xx ή ιζ. δόλου ζλημμελημα, όζερ εττιτύρε; ζο-ινήν στερηο·- 
yr τη; ελευ-ίερίας. ευρίσκεται εν υζοτροζή.

Άρ-Spov 89.
Ποινή της υζοτροζής.

I. Γζαρχούσης υζοτροζής. η εν τω νόμω οριζόμενη διά την 
τελεσίείσαν ζράξιν ζοινή εζιβ ασύνετα:, δύνχτα: δε κα: να 
-;;ίή το εν τω νέμω οριζόμενο·/ ανώτατον 6ρ:ον φ-ίάνουσα 

.μέχρι τον χ/ωτάτου ορίου τον είδονς της εζιβαλλομένης ζο:- 
νή 
•/.τ 
τη

■ ς. Αν η ζο'.νή της ελευ-ίερίας ορίζεται εν τω νόμω δ:αζ-υ- 
:·.·/.ώς μετά χρηματικής ζοινής. εζ'.βάλλετα· ζάντοτε η ζρώ- 

εζιβαρυνομένη κατά τας άνω διατάζει'.;.

2. II τελεί;; των εν άρίρ. 310 κα; 311 εδάφ. ττρώτον 
τον Ποινικού Κώδικος ζραξεω/. εφ’ όζον αντα: στρέφονται 
κατά ζροσώζων εκ τω/ εν zap. 1 τον τταρόντος άρθρου α·/α- 
,φερομένων κα: ναό τας εν τη αυτή ζαραγράοω ζερ:στάσε:ς, 
,συνιστά :::α:τερως εζ'.βαρυντικην ζεριζτωσιν. δεν εζ:τ:εζε- 
το; δε εζί τούτων μετατροζή ή αναστολή της ζο'.νής».

Άρ-Spov 374α ί1)
1. Ο εκ της κατοχής ετέρον αφαιρών ξένον μεταφορικόν 

μέσον εζί τον αζοκλειστικώ τκοζώ όζω ς ζο'.ήοητ α: -/ρήο:ν 
αυτού εζ; βραχυτάτω χρονικώ διαστήματ: τιμωρείται δ:α φυ
λακίσει»; μέχρι; ενός έτους εφ’ όζον η ζράξ:ς δεν εζισύοε: 
βαρύτερο.·/ ζο;νήν κατ’ άλλην δ'.άταξιν.

εζ μηνών, τομωρ-ειτα; αντη 0:α κα-νειρζ; 
ετών.

ΚΕΦΑΙΛΑΙΟΝ Ιθ'.
Εγκλήματα κατά των η-3ών.

Άρ·3ρον 336.
Βιασμός.

Ο ί;α σωματικής βίας ή δι’ αζειλής σζοΆχίοω κα; αμ£- 
σο · "κινδύνου εξχναγκάζων 'θήλϊΓ«Ίς «άγαμον στ«νβ:«ν. τι
μωρείται δ:ά κα-3-είρςεως.

'Ap-Sipov 337.
Εξαναγκασμός εις ασέλγειαν.

Ο 2;ά σωματνκής βίας ή ο:’ αζειλής σζουδαίου κα: αμέ- 
οον κινδύνου εξχναγκάζων ·5ήλυ ή άρρεν εις ανοχήν ή εζι- 
χείρησιν ετέρας ασελγούς ζράξεως. τ'.μωρείτα; δια κα-ίειρ- 
ζεως μέχρι δέκα ετών.

Άρ-Spov 344.
τ . - Έγκλησις (*). ·■··;·' « ...I* '■

Ε:ς τας ζερ ιζτώσεις των άρθρων 336.'337, 338, 3.41 
ως κα: εις τας των άρθρων 339, 342 κα:· S43. όταν τοι ττα- 
&ν> ζρόσωζον είνα: θήλυ, η ζο:νή δίωξις1 χώρε: εζ; εγκλη- 
σει. " ■ ■""·“··'/ ■"'■■·" ■' '

Ε;ς τας ζεριζτώσεις τον άρθρου 341, όταν ο νζαίτιος ετε> 
λεσεν γάμον μετά της ζαθόύσης, ζζ/ινική δ:ωξ/.ς χωοεν μό
νο/ αρ’ ον ζοοηγονμένως ο γάμος κηρυχθήΙ άκνρος.

Άρθρο·/ 353.
Πρόκλησις σκχ/δάλου, δι’ ασέμνων ζράζεων.

Ο δημοσία εζιχειρών ακόλαστον ζράξιν και Jt’ χυτής 
ζροκαλών σκάνδαλο·/ τιμωρείτα; διά φυλάκισε ως μέχρ; δύα 
ετών. Ο δε οζωσδήζοτε ζροζί-άλλων βαναύσως τη·/ α:δώ έτε
ρον it’ ακολά-τον ζράζεως εζιχειρονμένης ενώζιόν τνν, τ:- 
μιορείτα: ϊ;ά ονλακίτεως μέχρ:ς εζ μηνών ή διά χρηματικής 
"ο:·/ής.

Άρόρον 302.
Ανόρωζοκτονία ες αμελείας. · ·.

Ο εζ αμελείας εζ:ρέ:ων τον όάνατον ετέρον τ'.μωρείτα: 
δ:α ςνλακίοεως τονλάχ:οτον τρ’.ων μηνών. - ’·τ

Ά?·3ρον 314.
Σωματική βλάβη εζ αμελείας.

Ο εζ αμελείας ζροζενών οωματ:κήν κάκωτ:·/ ετέρον ή 
βλάβην της νγείας αντον τ;μωρε!τα; δ:α ρνλακίοεως μεχρ: 
τρ:ών ετών.

«Εάν δ’ η ζροζενηνείοα οωματζκή βλάβη είνα: όλος ελα- 
ίρά. εζ'.βάλλετα: ςνλάκ:α:ς το ζολν τρ;ών μηνών ή χρημα
τική ζο'.νήί1).

Άρ·3ρον 315 Α.
Εζ:βαρνντ:καί ζεριζτώτε;; (1). . -

• «Εά/ α: εν άρ-3ρ. 308 κα: 309 τον Πο:ν;κον Κενοίκος 
ζράζε:; ετελέτόηταν κατά δημοαίον νζαλλήλον κατά την 
εκτέλεα:ν της νζηρεαίας τον ή δ':α λόγον; οχετ:κονς ζρος 
την εκτελεα'.ν αντής εζ'.βάλλετα: ε:ς ;κεν την ζερίζτωτ:/ τον 
αρ-vpcv 308 ζο:νή ονλακί-εως τονλάχ:ατον τρ:ών μη·/ο>·<, ε·ς 
2ε^ την ζερίζτωτ:ν τον άρ·3ρνν 309 ζο;νή ςνλακίοεως τον- 
λαχ;ζτον εξ μηνών.

. av sta την 2. Η ζοινική δίωξις χωρ εί μόνον εζί εγκλήσε:.
asνζονν των 3* Η δ:ά.ταξ:ς του άρ-So. 379 έχε: εφαρμογήν κα:
αεγ:: ? sJ-λχ aEty.r,αατ^ς της τα;. 1 τον ζαρόντος άρίρου, αζαιο

<αως τ;;ς τη ατοοω::*. τον ζράγματος κα: της εντ
■/.7>οτ ::ήrιως τον ζηα'.ω^έν;

Άρ-Spov 382.
Διακεκριμένα: ζεριζτώτε:; ς-^οράς.

Εάν το αντικείμενο·/ της ε·/ άρόρ. 381 ζράζεως: α) ε:να; 
ζράγμα χρητ:μενον ε:ς κοινόν όςελος, ή β) ε:να: !2:α:τε:ως 
μεγάλης αξίας, ή γ) εάν η ςόορά εγένετο 2:α ζνρός ή τί
νος των εν άρ-5ρ. 270 μέτων, εζ'.βάλλετα: ς>νλάκ:α:ς τενλά- 
7'ττο·/ τρ'.ων μηνών.

'Αρόρον 383.
Γενικά; διατάξεις.

Ε ς τας ζεριζτώτε:; των άρόρων 381 κα: 382 ατν.χ. β" 
η ζ·ο:ν:κή 2ίωζ:ς χώρε! μόνον εζί εγκλήαε:.

Άρ-Spov 374.
Διακεκριμένα: ζε?:ζτώτε:ς κλοζης.

Η κλοζή τ:μωρείτα: δ:α κα-όείρξεως μέχρ: δέκα ετώ/:
; α) Εάν ζράγμα ας’.ερωμένον ε:ς την -3ρηζ/.εντικήν λα
τρείαν αςηρέ3η εκ τόζον ζροωρισμένον ζρος ταντην. 6) Ex/ 
κλαζή ζράγμα εζ:ατημ:ν:κής, καλλ:τεχ/:κής ή ίΐτοο:κης 
ζημααίας, ενρ:σκόμενον εν τνλλογή εκτε·3ε:μένη εις κοινήν 
·3έχ/ ή εν δηεοζίω οικήματ: ή εν άλλω δημοοίω τόζω. γ) Ε
άν η κλοζή γίνη εις ζράγματα μεταςερόμενα δ:’ ·ο:ο/δήζοτε 
κέαον εζοζηρετοόντος την δημοσίαν συγκοινωνίαν ή τοζ:-3ε- 
τημένα ε:ς χώρους ζροωρ’.σμένους υζό των ϊ:εζαγόντων τας 
μεταοοράς ζρος τοζο-5έτησ:ν των ζρος μεταφοράν ζραγμά- 
των ή ε:ς ζράγματα φερέ/αενα υζό ταζειδιώτου. δ) Εάν η 
κλοζή ετελ£σ·3η υζό ζ/.ε:όνων ηνωμένων ζρος δ:άζραζ:ν κλο- 
ζών η ληστειών, ε) Εάν η ζράξ'.ς ετε’/,έσ3η υζό ζροσώζου 
δ'.αζράττοντος κατ εζάγγελμα ή κα_ά συνήθειαν -/.λοζάς η 
ληστείας, στ) Εάν α: ζερ:ζτώσε:ς, υφ’ ας ετελέσόη η ζρά- 
ζ:ς μαρτυροΰσ:·/ ότ: ο υζαίτιος είνα: :δ:α:τέρως εζικίνδυνος.

X. 033/1977.
Άρ-Spov 21.

Α: διατάξεις του άρ-3'ρου 20 του ζαρόντος νόμου κα: η 
υζό τούτου, ζροβλεζομένη διαδικασία εφαρμόζονται κα: αΐ 
εζ: των εγκλημάτων των αναφερομένων εις την υτ’ αρ:·3. 4 
δ:άταζ:ν του άρόρου 111 του Κώοζ/.ος Ποινικής Δικονο
μίας. ως αντ:κατεστά5η αυτή υζό του άρ·3ρου 16 zap. 1 X. 
480/1976 «ζερί ζρολήόεως και καταστολής ζράξεών τι- 
νων. στρεφόμενων κατά της ασφαλείας της αεροζλοΐας >. β) 
των εγκλημάτων των αναφερομένων εις άρ·3ρον 13 zap. 1 
X. 495/1976 «ζερί όζλων. εκρηκτικών υλών κα: εκρηκτικών 
μηχανημάτων κα: άλλων τινων ζοινικών διατάξεων» κα: γ) 
των εγκλημάτων των αναφερομένων ε:ς τα άρ-Ssa 3 κα: 4 
ΧΤ.Δ. 743/1970 «ζερί τιμωρίας των ζαραβατών των νόμων 
ζερί ναρκωτικών κλζ.», αου/οδίου κ~3:τταμέ>ου ζρος :κδι
κά σ:ν τούτων του ζενταμελοΰς εφετείου. καταργουμενων αζό 
του ισχύος του ζαρόντος των διατάξεων του άρίρου 16 zap.
2 Ν. 480/1976 κα: των άρ·3ρων 13 zap. 4 και 22 Ν. 405/ 
1976 «ζερί όζλων. εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχα
νημάτων και άλλων τινων ζοινικών διατάξεων», τω·/ ε:ς 
τους νόμους τούτους ζαραζομζών ζ·.~ τας καταργουμένας δια
τάξεις νοουμένων αζό της ισχύος του ζαρόντος ως zapα- 
ζομζών, ε:ς το άρ-Spov 20 αυτού.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΊΑΣ 
-Άρθρον 330.

Συζήτη'ΐς κεκλεισμένων των θυρών.

1. Όταν η δημοσία συζήτησι; ήθελεν είναι επιβλαβής 
εις τα χρηστά ήθη ή την δημοσίαν τάξιν. το δικαστήριο; ο- 
'ΐί/,ε: να δ: α τ ά ξ η την κεκλεισμένων των θυρών διεξ αρωγήν 
της συζητήσει» ς ή μέρους αυτή; και ν' απομακρύνη ένεκα 
τούτου τους ακροατάς.

2. Κατά την ανωτέρω περί"τωσιν το δικαστήριο·;, ας.' ού 
ακούση τον εισαγγελέως, ή τον δημοσίου κατήγορον καί των 
ίύιαδίκων. οφείλει να εκδώση περί τούτου ηπολογημενην χ- 
πόφχσιν και ν’ χπχγγείλη τούτην εν δημοσία συνεδρίασε·..

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Τροποποιήσεις διατάξεων τον Ποινικού Κώϊικα. τ-υ Κώ

δικα Ποινικής Δ'.κονομίας y.a: άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1.
Το άρθρο 82 τον Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως

αξής:
«Άρθρο 82.

Μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.

1. Η στερητική της ελευθερίας πο:νή πον δεν υπερβαίνει 
τονς έξι μήνες μετατρέπεταί σε χρηματική ή πρόστιμο, ε- Γ- 
κτ:ς αν το δικαστήριο με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή τον 
κρίνε: ότ: απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτρέθε: 
το δράστη από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων στο 
μέλλον.

2. Το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής φυλά- 
'/.:σης πον είναι ανώτερη από έξι μήνες, δεν υπερβαίνει όμως 
τονς δεκαοχτώ μήνες, αποφασίζει συγχρόνως τη μετατροπή 
της σε χρηματική ποινή, αν κρίνει ότι η ποινή αυτή αρκεί 
γ:α να αποτρέψει το δράστη από τη; τέλεση άλλων αξιόποι
νων πράξεων.

3. Το ποσό τη; μετατροπής καθορίζεται με ειδικά αιτιο
λογημένη απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η οικονομική κατά
σταση τον καταδικασμένου. Κάθε μέρα φυλάκισης υπολογί
ζεται σε πεντακόσιες μέχρι είκοσι χιλιάδες δραχμές και κά
θε μέρα κράτησης σε τριακόσιες μέχρι πέντε χιλιάδες δραχ
μές. Αν όμως ο καταδικασμένος αδυνατεί λόγω της οικονο- 
μ κής του κατάστασης να καταβάλει το κατωτατο ορι-ο του 
ποσού της μετατροπής και το εγ·κληαα δεν οφείλεται σε φι
λοκέρδεια, το δικαστήριο μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη α
πόφασή του να μειώσει το έριο αυτό μέχρι του ενός τρίτου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οι
κονομικών μπορούν να αυξομειώνονται τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 3 ποσά μετατροπής των στερητικών της ελευθερίας 
ποινών.

5. Η στερητική της ελευθερίας ποινή εκτελείτα: χωρίς να 
επιτρέπεται κανένας λόγος απαλλαγής, μέχρι να καταβληθεί 
στο δημόσιο ταμείο το ποσό της μετατροπής.

. 0. Η στερητική της ελευθερίας ποινή που μετατράπηκε
σε χρηματική ή πρόστιμο διατηρεί το χαρακτήρα της. ως 
ποινή στερητική της ελευθερίας και ιιετά τη μερική ή ολι
κή καταβολή του ποσού της μετατροπής. Αποκλείεται όμως

1. Όποιος εταοικο.στηκε για κακούργημα η εκ οσλου 
πλημμέλημα σε ποινή στερητική της ελευθερίας που υπερ
βαίνει τους τρεις μήνες και μέσα σε πέντε χρόνια από τη δη
μοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, αν 
έχε: καταδικαστεί για πλημμέλημα, και σε 10 χρόνια, αν 
έχε: καταδικαστεί για κακούργημα, τελεί νέο κακούργημα ή 
εκ δόλου πλημμέλημα για το οποίο ο νόμος προβλέπει ποινή 
,-φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, βρίσκεται σε υποτροπή.

2. Για τον υπολογισμό, της πενταετίας ή δεκαετίας δεν 
•λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής έκτιση; στερητι
κής της ελευθερίας ποινής ή μέτρου ασφαλείας σε φυλακή 
ή άλλο σωφρονιστικό ή θεραπευτικό κατάστημα ή ίδρυμα».

Άρθρο 3.

Το άρθρο 89 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 
«ςήί:

«Άρθρο 89.

Ποινή της υποτροπής.

1. Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή που προίλέπετα: για 
την πράξη επιβαρύνεται και μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ό
ριο που ορίζεται στο νόμο και να φτάνε: μέ^χρι το -ανώτατο όριο 
του είδους της επιβολλόμενης ποινής. Αν στο νομο ορίζεται 
δι-αζευκτικώς ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική,

r--fωτη επιοαρυνομενη κατα το προη-επιβάλλεται πηντοτε 
γούμενο εδάφιο

2. Σε περίπτωση τρίτης και κάθε περαιτέρω υποτροπής, 
αν για την πράξη απειλείται, ποινή φυλάκισης, της οποίας 
το ανώτατο όριο υπερβαίνει το ένα έτος, επιβάλλεται φυλά
κιση τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών.

3. Σε περίπτωση μετατροπής της ποινής φυλάκισης που 
έχε: επιβληθεί σύμφωνα με αυτό το άρθρο, το ποσό της με
τατροπής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από: α) το διπλάσιο 
του κατώτατου ορίου του ποσού μετατροπής στην πρώτη υπο
τροπή, 6) το τριπλάσιο του κατώτατου ορίου του ποσού με
τατροπής στη δεύτερη υποτροπή και γ) το πενταπλάσιο του 
κατώτατου ορίου του ποσού μετατροπής σε κάθε περαιτέρω 
υποτροπή. Στην περίπτωση τρίτης και κάθε περαιτέρω υπο
τροπής δεν εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της 
πασ. 3 του άρθρου 82».

Άρθρο 4.
Η τέταρτη παράγραφος του δευτέρου άρθρου του Ν. 1240/ 

1982 ίΦΕΚ 36Α) καταργείται.
Άρθρο 5.

Ο: διατάξεις των άρθρων 82 και 88 του Ποινικού Κώ
δικα όπως αντικαθίστανται με τα άρθρα 1 και 2 του νόμου 
αυτού, εφαρμόζονται και για τα αδικήματα που προβλέποντα: 
σε ειδικούς νόμους. Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και 
των ειδικών ποινικών νόμων που αποκλείουν ή ρυθμίζουν με 
άλλο τρόπο τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας 
ποινών σε χρηματικές ή πρόστιμα ή που καθορίζουν αλλοιως
την έννοια της η απον.κειουν τη μετατροπή της

τ; Τΰγ·/ών*ν?η ::·;:νή·ς που μετατράπηκε και 2"θτ:6r.v.£ 7- 'Sit */.α:
χτήμα μ*. -ο:νή στερητική τη; ελευθερίας που 7εν j.T.;y.::T7: ν.ής ατ:;
7ε μετατττ-ή ή δεν μετατράπηκε. Λ!7:; 1!

7. 11 ν.ατά τ':ς προηγούμενες παραγράφους μετατρεττή ;> ειατάς:
ττε/λείετα·. 7τ:ς περιπτώσεις παράβαση; του ϋτ: 3τ:ωτ:·/.7υ τοο

ποινής, καταργουνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 82 
παρ. 7 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 6.

1. Ποινές φυλάκισης μέχρι ενός έτους που έχουν επιβλη- 
ιετατραπεί σε χρηματικές λόγω νομοθετι

κής απαγόρευσης μετατροπής τους καθώς και ποινές φυλά-

του άρθρου 82 Π.Κ. σε χρηματικές με απόφαση 
σησίου που ε π έδωσε την καταδικ αστική απόσαση.

Πονικού Κώδικα».

Άρθρο 2.
Το άρθρο 88 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστατα. ως 

εξής:

σα σε μηνιαία αποκλειστική προθεσμία από την έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού στον εισαγγελέα του ασκόδιου δικαστηρίου, ο 
οποίος υποχρεούται να την εισαγάγει το ταχύτερο στο δικα
στήριο.


