ΕΙΣΙΙΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο οχέδιο νόμου «Ποινικός κολασμός τω, ίασχ,ισττ,?:«·,».
Πυος τη Βουλή των Ελλήνων

Με το υποβαλλόμενο προς ψήφιση σχέδιο Νόμου, η κ,οέρ-

το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, «στο σεβασμό κα: στ
προστασία ττ,ς αξίας του ανθρωπου». Γι αυτό το λόγο ά
,.ωττε δεν είναι καθολου ικανοποιητική η λύση, ότι περιπτι
σε.ς οασανισμών είναι δυνατόν να τιμωρηθούν με βάση άλλ
ο.υ
του 11.κ. που όμως προστατεύουν τα αγαθά τ
άτομο-,
ά. V ποινικός κολασμός των βασανιστηρίων είναι επιπλέ
αναγκαίος και για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας κα: ίιε-Svo.
συνέπεια; ττ,ς χώρας μας. Η Ελλάόα, ως χώρα που γν<
ρισε. ουστυχως. στο πρόσφατο παρελΨόν ττ,ς τυρρανικό κ
•ύεττως στηριγμένο σττ, μεόοόο των βασανιστηρίων, έχε: υπ
χρέωση να πρωτοστατήσει στις σχετικές οιεόνείς προσπ.
•ϋειε; που καταβάλλονται τόσο από τα Ηνωμένα ΈΨντ„ ό:
κα: από το Συμβούλιο τη; Ευρώπη; κα*. άλλους Αιεόνε
Οργανισμούς, για τον ποινικό κολασμό των βασανισττ,ρίω
Κσ: πράγματι μεταβικτατορικά τ. Ελλάοα πρωτοστάτησε στ
σχεοι/.ες οιεόνεις οιαβουλεύσεις με τον τότε εκπρόσωπο τ*
Γπουργείου Δικαιοσύνης σττ,ν προώΨτ,ση των προσπαόειώ
για ττ, ο:ε-3νή καταοίκτ, των βασανιστηρίων. ΓΙσρά το γγονός όμως αυτό, επίμονη υπήρξε τ, κυβερνητική άρνηση ν
ακολουΨτ,όεί ο ίσιος ίρόμος κα: στο εσωτεριν.ό. Έτσι
χώρα μα; παρουσιάζεται αντιφατική και βιεψνώς ασυνεπή.
Είναι καί—αυτός ένας επιπλέον σημαντ:κ.ός λόγος που επ
βάλλε: ττ;, προτεινόμεντ, ·3έσπ:στ, ττ,ς ποινικής τιμό,ρίας το
βασανιστήριο)·,.

ντ,ση απόβλεπε: στην υλοποίηση ττ,ς συνταγματική; επι.χγτ,ς too περιλαμβάνεται στο άρθρο i ora?. ~ του
_υνταγχατος. n συνταγματική απαγόρευση των οασχ.ιυτ..ρ:ων προβλεπεται σε ολα τα ΕΛΑηντχά Συντάγματα -/.a: εχ-·
τη, ε/./.r;,ικη ι·στοριαη τη» ρ'-*α T*a
ίτχ^ρί.a .η» ει...a
vaTTior- του· 2ι. nir, 2'ο ε/.ε.-η τη, μεγακη εποχή 6:
../.οκοατια, τη ,;:/.:η
Έλληνες έχοντας, κάτω αττο ttjv
εμπειρία των ϊχσαν.στηριων ως με * >ο-ν ασκν,3η; ττ,ς ν.ρaτ
uni ε ; ο υ σ: α ς, προβ/.ε·υανε στα Δυνταγματα του αγων.,ομενου για τη< ελευυερνα του Ji-θ,ους «ττ,, τ'.α πα<τος καοάργτ,σιν των £ασα,:ττηριων„ ως η-τ./.ης σρχή; που προστα
τεύει τόσο ττ,ν υπόσταση του κάθε ανθρώπου, οτο v-at ττ,ν
toα τr,v TOA’.Tita αττο οιασ.ι,οφε.^ ■ η» -"»ουν*α^ * η» ·
/*
ματ: η απαγόρευσα, των ίασαν:στη?'·ων ϊιατυπώθτ,'χε στο άρ
θρο y9 τον Συντάγματος της Επιίχύρου
στο άρ
θρο 85 του Συντάγματος του Άστρου; (132£), στο άρθρο
18 τον Συντάγματος τη; Τροιζήνος (ΐ8θβ7), στο άρθρο 48
τοο Συντάγματος too Άργους (Γ829). Τι?, απαγόρευση αυτή
επανέλαί αν και όλα τα μεταγενέστερα Συ,τάγματα. Προβλέπετα: συγκεκριμένα στο άρθρο 18 του Συντάγματος του
" Με το σχέϊιο νόμου που έχε: υποβλτ;3:ί σττ,ν Ε·3*,:κή Αντ
1844, στο άρθρο 18 του Συντάγματος του Γ8&4, στο άρθρο
προσωπεία
προτείνετα: οι σχετικές ίιατάξεις να ενταχ·3οί
J8 το., Συντάγματος του 1911, στο άρθρο 17 του Συντάγ
στον
II
.Κ.
και μάλιστα στο πρώτο Κεφάύ^αιο του Ειοικο
ματος του 1927, το οποίο μάλιστα επιχείρησε με ερμηνευτι
Μέρους που φέρε: τον τίτλο «Προσβολές του Πολιτεύμ:
κή δήλωση "Λα: ορισμό των βασανιστηρίων, και στο άρθρο
τος». ·
·
· ..·
..................
18 του Συντάγματος του 1952. .
. .
.
.. . ■ *
Το, Σύνταγμα όμως του 1975 έκανε ένα ττε.ρα:τέρω βήμα
II λύση αυτή ενοεικνυται για ούο λόγους:
•/.α: προ έβλεπε όχ: μό,ο ττ,ν απαγόρευση, αλλά και ττ,ν τι
α) Ka-3'.στά σαφέστατο ότι το έγκλημα
των βασανιστ
μωρία των βασανιστηρίων και των χ,αλόγων προς χυτά φαι
ρίων δεν προσβάλλει μόνο τα αγα-3'ά του ατόμου —αυτά πρ
νομένων. Γι' αυτό το λόγο κα: το'άρθρο 7 παρ. 2 περι
στατεύοντα* ούτο,ς ή άλλως κ.αι απο ά/Αες ίιατάξεις το
λάμβανε: κα: τη συνταγματική εντολή προς τον νομοθέτα, να
Π.Κ.—αλλά κυρίως ττ,ν ίίια ττ,ν υπόσταση τη; Πολιτεία:
προβλέψε: με νόμο τ τ;/ τιμωρία χυτή.
·■·-■..
■ τ, οποία ως ϊημοκρατική αισ·3χ,ετ2*. τ, ίίια ία-3ύτατα ·5r,Το σημαντικό αυτό βήμα οφείλεται στις τραγικές εμπει
μεντ( από τη διαστροφή ττ,ς εξουσίας ττ,ς, με απανθρωπιέ
ρίες του λαού μας κατά τςν περίοδο τη; επτάχρονης ϊικταπου κακοποιούν τη", ανθρώπινη αξία.
τορίας, η οποία εφάρμοσε ως μέθοδο στήριξής ττ,ς, τα βα
,
|ό) Ανταποκρίνεται πιστά στο πνεύμα
του Συντάγματε
σανιστήρια και στιγματίστηκε γι’ αυτό το λόγο από το .Συμ
.το
οποίο
ακριβώς
υ/.οποιεί.
βούλιο της Ευσώπτ,ς με τγ, ιστορική του απόφαση του 1909/
Γιατί το Σύντχ,για στο Πρώτο Τμήχα του. που έχε: το
1970.
·
;·...■
τίτ/.ο «Μορφή του ΙΙολιτεύματος» περιλαμβάνει ίύο £·.ατ.
Η συτναγματική όμως εντολή δεν υλοπο ιήθτροε από τις
"#■*·'» ·
. νν ^
\ : „ ;. ,
πρώτες μ ε τ α: :κ.τ α τ Ο ρ Γκε ς κυβερνήσεις παρά το γεγονός ότι
Το άρθρο 1 που καθορίζει το ϊ ημοκ.ρ α τ ικ_ό χαρακτήρα κ:
έγιναν από τα κόμματα ττ,ς χοτιπολίτευσης σχετικές προ
<·> »ν
τη εομή του πολιτεύματος μας και το άρθρο 9 τ-,ου ο f
τάσεις νόμων, ο: οποίες όμως όλες αποίρίφθτ,κχ, από ττ,ν
ως ουσία του πολιτεύματος χυτού το σεβασμό και την πρ'
τότε κυβερνητική πλειοψηφίχ, ενώ r, κάλυψη του σχετικού
στασια
ιας που ανθρώπου.
κενού σττ,ν ποινική μας νομοθεσία, εκτό ςτου ότι είναι συν
'Οπως επομένως το έγκλημα της εσχάττ^ς προίοσίας πο
ταγματικά επιβεβλημένη, είναι αναγκαία και για τους εξής
θίγει το χαρακτήρα κα: ττ, ίομή τη; Πολιτείας ως snx*.
λόγους :
κρατικής, συνιστά έγκλτ,μα προσβολής τοχ Πολιτεύματος
1. Η πρόβλεψη του ποινικού κολασμού των βασανιστηρίων
έτσι κα: τα βασχ,ιστηρικ, που θίγουν σύμφωνα με τη ρτ,τ
επιβάλλεται ως αξιοποίηση των λαϊκών βιωμάτων από ττ,ν
διάταξτ, τη; παρ. 2 του άρθρου 7 του Σον τάγμα τος την α
εποχή ττ,ς δραματικής επταετίας. Η αξιοποίτση χυτή το
θρώπινη σπιοπρέπεια, πρέπει και αυτά να χαρακτηρισθσ.
νίζει κα: ενισχύει τον βαθύτατα δημοκρατικό χαρακτήρα που
ως εγκλήμχτα κατά του Πο/.ιτεύματος κα: να νι-,τ/δζ.
να εχει r, κοατική εξουσία κα: προσδίδει έτσι στη .στο σχετικό Πρώτο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Π .Κ
σχετική’, ποινική
ποινικέ σιαταξτ. σοβαρό παιδαγωγικό χαρακτήρα τόσο
αφού ο σιβασμες στκ/, αξία του ανθρώπου αποτελεί, κατά τ
για ττ,ν τωρινή όσο κα: για τις ερχόμενες
ρητή συνταγματική θέλτ,ση. στοιχείο ττ,ς μοσοής του Πολ
αυτοτελές . τεύματος κσι μάλ
σε κάθε
Ειδικώτερ
άσκτ,ση;
Με το άρθρο
του νομοχ/εδιου: προστίθεται στο Κεφ. .
ντ, εποχή,
του Ειδικού Μέρι
ι έξαρση.
ρις παραγράφους.
ττ,ν απαί2jTt(v ττρωττ} :
ϊιαστροφή
ιγ,ραφό ορίζεται
η βασική νομοτυπικ
μορφή του εγελή*
ρόπο πολύ
εγκλή,χατος. Διαφέρει r, παράγραφός χυτά, σημαν
οδυνηρό τα αγαθά του βασανιζόμενου κα: προπαντώς ττ,ν
τικά από τκ, συγγενή ίιάταξτ, του άρθρου 239 Π.Κ. γ:
συνταγματικά προστατευόμεντ, ανθρώπινη αξία του, αλλά που
ττ;·, «κατάχρηση εξουσίας,·, Γποκείμ-νο του εγκλή*χατος ο:
προσβάλλω: και τον ουσιαστικό πυρή'3 του ίδιου του ?ημο- ^ είναι εεώ μονο ο υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανυ
κσατικού πολιτεύματος που σχ/ιστάτα: χ/.ριίώς. σύμφωνα με ύ γετα: η δίωξη ή η χ,άκριστ; αξιοποίνων^ πράξεων. Είνα

2 __
;Γ.ίσής -/.st! ο υκάλληλος ή ο στρατίωτικός κου διώκει, ανακρίvs:, ή εξετάζει'«ιθαρχοκά καρακτώματα ή έχε: την α ομο
ιότητα στην’εκτέλεση των κοινών ή στη φύλαση ή την ε..ι,έλεια κο ατονίλένων ι,όκως ο γιατρός φυλακής ή στρατοκέον) ή κα: εκείνος κον σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα είτε
εε εντολή των κροϊσταμένων τον είτε ‘/.a: αυτοβουλως. Η
:ητή μνεία v.a: τον στρατιωτικόν
η ειεερον) γίνε
ται· για την ακοφνγή οκοιασδήκοτε αμφισβήτησης η ανγ'χυσης.

οιάταΞη αυτή ακοτρέκεται η οηαιονργία εσφαλμένων εντυκώσεων κα: ξεκαθαρίζεται ότι συνέκειες ονμφνείς κρος νόμιμες
στοοήσ-ις τη; ελενόερίας και νόμιμα μέτρα οικονομικού κατα
ναγκασμού όκως κ.χ. η σωμάτιά.ή έρευνα, η νκοβολή οε αλκο
τέστ και ίιάρο-ρες μορφές ιατρικής ή άλλης κραγματογνωμοσύνης, οεν εμκικτουν στις κροτεινομενες οιαταΞεις.
Με το άρ-9ρο .2 του, νομοσχεοιου,. κον κροο-όίτει άρ-όρο με
τον αρι-όμό 137Α στο Ειίιν.ό Μέρος του Π.Κ., κροβλέκονται οια/εκριμώνες. οηλαοή αυστηρότερα τιμωρούμενες μορφές
των α οίκημά των του κροηγοόμενου άρ-9ρου, με βάση:

Ρ) Δεν . κεριορίζεται ο σκοκός τη; χρήση;
τωνβασανιττηρίων στην ακόφαση 3"’ το βασανιζόμενο ή ακο τρίτο μόνο
κατάθεσης, αλλά -εριλαμίάνει 7.α: την κροσκάθεια να ε-tα) Τα ;νεσα ή τους τρόκους σιάκραξης τον ε-γκλήμακος,
σενχθεί και. ομολογία ή κληροφορία 7.αι οκοιαδήκοτε οήλωσύμφωνα με τις κιν.ρές ελληνικές εμκειριες.
;η ιδίως ακοκήρνξης ή ακοδοχής κολιτιν.ής ή άλλης ιδεο
'" β) Το είϊος της τυχόν βλάβης κου κροΞενή-ύη/ε στο ·9·λμα.
λογίας κον αττοτέλεσε κρακτική ταπείνωση; και εξεντελιγ) Την εκικινίυ'νότητα του οράστη, και
- '* V ·
σμον χιλιάδων κολιτών στον τόκο μ.ας σε κεριοοον; οσντη' δ) Την ιδιότητα τον υκαίτιον ως κροϊσταμόνον κον έδωσε
τα; στην 7.ολ:τ:κή αντικαραθεση.
.
την εντολή να εφαε;υυοσ-9ονν τα βασανιστήρια κον τε/.έ·5ηκαν.
Σκοκός των βασανιστηρίων μκορεί εττίση; να είναι και η
• Με το άρ-5ρο 3 τον νομοσχεδίου κροστί-όετα: άρ-9ρο με αριτιμωρία ή ο εκφοβισμό;* τον ρασανιζομένον ή τρίτον κροσών·μό 137Γ στο Ειδικό Μέρος τον Π.Κ., το οκοίο κροβλέκει
τον, κράσεις κον' μέχρι τώρα δεν εκαλνκτοντο ακό τη διά
την ακοστέρηση των κολιτικών δικαιωμάτων ως καρεκέμενη
ταξη τον' άρθρου 239 Π.Κ. για την κατάχρηση εξουσίας.
• κοινή, στην οκοία ρέβαια κεριλαμβάνει και την ακοόολή ακό τη
Στη δεύτερη καράγραφο τον ίδιον άρθρου δίνεται ορισμός
δημόσια νκηρεσία του δράστη των βασανιστηρίων. Η σκοκιτων βασανιστηρίων.
μότητα τον μέτρου αυτού είναι αυτονόητη, γιατί τέτοιο κρόΩ; £άση τον ορισμού αυτού τέθηκαν τόσο τα κρόσφατα σχέσωκο δεν έχει -9έση οτον κρατικό μηχανισμό. Η καραμονή τον
σ:a τον ΟΠΕ και τον Συμβουλίου της Ευρώκης όσο και οι •σ’ αυτόν και εκικίνίυνη ·9α ήταν κα: ·9α έόιγε τη δημοκρατική
κροτάσεις Νόμων τη; αντικολίτενση; και ιδίως εκείνε; κον
καθαρότητα της δημόσιας υκηρεσίας.. r
......
είχε νκοόάλει στις 24 Ιουνίου το 19/3 το ΠΑΣΟΚ στη
' Μ: το άρθρο 4 του νομοσχεδίου κροστίθετα: άρθρο με τον
Βουλή. ,·:
• αριθμό 137Δ στο Ειδικό Μέρος τον Π.Κ. με το οκοίο ρνθμίΟι κροτάσεις αυτές αξιοκοιούσαν κροκαντώς τις κρόσφα' ζονται τα ακόλουθα θέματα:- ’
·
τες ελληνικέ; εακειρίες. Στην τρίτη καράγραφο κροίλέκεα) Με τις δύο κρώτες καραγράφοος ορίζεται ότι ούτε η κα
ται —σκάρων a με τη όιάρκιση κον γίνεται στην καρ. Si τον
τάσταση ανάγκης ούτε' η κροσταγη, ακοκλείουν τον άδικο
άρθρου 7 τον Συντάγματος— ο κοινικός κολασμός και των
χαρακτήρα της κράσης.·.
' .· ·
......
άλλων ανολόγων κρος τα βασανιστήρια με στενή έννοια κρο: 6) Με την καρ άγραφο 3 ρυθμίζεται το θέμα της καραγρασβολών της ανθρώκινης αξιοκρέκειας.
φής σύμφωνα με τη διάταση τον άρθρου 120 καρ. 3 τον Συντά
Η κρόβλεψη αυτή ακολονθεί κιστά την καρά-όεση των
γματος σε κερικτωση «σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας».
κερικτώσεων αυτών, όκως γίνεται στην καρακάνω διάταξη
γ) Με την καράγραφο 4 καθίσταται το Δημόσιο νκόχρεο εις
τον Συντάγματος. Η νομοτεχνική αντή μέθοδος, να κροβλε-, ολόκληρον με τον δράστη για τι; ζημιέ; κον -.κίστη ο καθών και
οθούν δηλαδή ειδικά τα βασανιστήρια με στενή έννοια και
για την χρηυατική ικανοκοιησή του -;ια ψυχική οδύνη ή ηθική
Ξεχωριστά οι ανάλογες με αυτά μορφές συμκεριφοράς, κον
βλάβη. Η ρύθμιση αυτή γίνεται κατά καρέκκλιση των διατά
συνιστονν βέβαια βασανιστήριο νκό ευρύτερη
έννοια, είναι
ξεων των άρθρων 105 και εκόμενα του Εισαγωγικού Νόμου
σννταγματικά εκιίεβλημένη. Γιατί ακριβώς το Σύνταγμα κατου Αστικού Κώδικα.
"'····
νοριζει ότι κρέκει να χαρακτηρισθονν με νόμο ως αξιόκοινες
Με το άρθρο 5 του νομοσχέδιου καθίσταται εκικουρική η
ια: βάσανο:» και στη -συνέχεια «οιαδήκοτε σωματική κάκώδιάταξη του άρθρου 239 εοαφ. α' τον Π.Κ. aTivo-zTi στα
σις. βλάβη υγείας ή άσκησις Ψυχολογικής βίας ως κα κάσα
νέα άρθρα του, κου καιρνουν τους αριθμού; 137ιΑ και 137Β.
;τέ:α κροσβολή της ανθρώκινης αξιοκρέκειας». Για να δοΑυτό το σχέδιο νόμου έχουμε την τιμή να υκοβάλουμε
'-*ε: σε στον εφαρμοστή τον νόμον κατευθυντήρια γραμμή
στη κρίση τη; Εθνικής Αντικροσωκείας και καρακαλονμε
στην ερμή/εία τον όρον αξιοκρέκεια καρατίθενται στο κρογια την εκιψήφισή του. Π σέκε: δε σχετικά τέλος να καρασεινόμενο σχέδιο νόμον ενδεικτικά κα: τρεις κερικτώσεις κον
τηρηνεί ότι με την ψήφισή του η Ελλάδα θα είναι διεθνώς
και η^ ελληνική κα: η διεθνής εμκειρια τι; χαρακτηρίζουν
η κμώτη Χώρα η οκοία θα έχει νομοθετήσει ρητά και ευ
αναμφίβολα σαν ακιόκοινες κροσβολές της ανθρώκινης αξιοθέως τον τοινικό κολασμό
των βασανιστηρίων,
δίνοντας
κρεκειασ κον συνιστούν νκό ενρεία έννοια βασανιστήρια.
έτσι κα: :ο σχετικό υκόδειγμα.
Έτσι κροβλέκεται ενδεικτικά η χρήση μηχανήματος κον
καλείται «ανιχνευτής αλήθειας» κα: κον κατά την νομολογία
Ενρωκαΐκών Δικαστηρίων θεωρείται κροσβολή της ανθρώκιτον άνθρωκο σε ακλό
νης ακιοκρέκειας. γιατί μεταβάλλει
αντικείμενο κα: μέσο ακόδε-.ξης εναντίον τον όσιον τον εαυτού
τον. Εκίσης ενδεικτικά αναφέρεται και η καρατεταμένη ακομόνωση κον και η ελλη<:κή εμκειρια τη γνωρίζει ω; κολν
σκληρό μέσο βασανισαού κα: οι διεθνείς σνμβάσεις τον Διε
θνούς Ερυθρού Στανρού την ακαγορεύονν όκως κ.χ. κα: εκεί
νη κον είχε σνναρ-όεί μεταΞν τον Διεόνον; Ερνόρον Στανρού
κα: τον κρόσρατον ελληνικού οικτατορικον καθεστώτος. Ακό
μη κροβλέκεται ενοεικτικά κα: η κερικτωση της σοβαρής
κροσβολή; της γεννετήσιας ακιοκρέκειας. όκως είναι κ.χ. η
γνωστή κερικτωση ακό τη εικτατορία της ανάκρισης γυναί
κας γυμνής·.
Τέλος η τέταρτη καράγραρος τί-όετα: για να οριοίετήσε:
σωστά νόμιμες ενέργειες. Η οσιοόετηση αντή κροτίνεται σιε-ννώς κυρίως ακό Σονηίικά. Ε/.βοτ.κά αλλά κν· άλλα οχέσια Ειε-9νών συμβάσεων κερί των βασανιστηρίων. Έτσι με τη

Αθήνα, 15 Μαιου 1984
Ο Γκουσγός Δικαιοσύνης
Γ.—Α.' ΜΑΓΚΑΚ1ΙΣ

ΤΡΟ ΓΙΟ Π 010VMEN31 ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΟΓ ΠΟΙΝΙΚΟ Γ ΚΩΔΙΚΑ
ακό την ψήφιση τον σχεδίου νόμου «Για τον κοινικό
κολασμο των βασανιστή:ιων».
Άρθρον 239.
Κατάχρησις εξουσίας.
Τκάλληλος. εις τα καθήκοντα του οκοίου ανάγεται η δίωξις ή ανάκρισις αξιοκοίνων κράξει»-/: αλ εάν υετεχειρίσθη καρανόμως εκβιαστικά μέσα, όκως εκιτύχη οιονδήκοτε
εγ'γγσαφον ή κροφορικήν κατάθεσιν κατηγορουμένου, μάρτυρος

3
, σ:αγμζτογ/ώμ·ονος, τιμωρείται- διά φυλακίσεως τουλάχι,-ον ενός έτους, β) εάν εν γνώσει εξέ-ληκεν α-λώον τενά εις
:.ω-;ν ή τιμώρησιν, ή ταρ-έλειτε την δίωξιν υτα-.τίου τ'.νός
, :-ίςερε την εκ της τιμω.σήσεως αταλ/.αγήν του. τιμωρεί... ;:α καλείρξεως μέχρι- όέκ.χ ετών.
Αλήνχ, 10 Μαίο-ο 1984

ΣΧΕΔΙΟ XOMOV
Ποινικός κολασμός των βασανιστηρίων.
Άρ-λρο 1.
Στο κεφάλαιο Α του ειδικού μέρους του Πο:ν:κού Κώδικα
ι: τ:τλο «τροσβολές του Πολιτεύματος·) τροττί-λετα: άρ-λρο
αριλμό 137Α το οτο-.ο έχε: ως εξής:
«Άρ-λρο 137Α. Βασανιστήρια κα: άλλες τροσβολές της
ι/λρώτσ/ης αξιοτρέτειας.
—-----γ

1. Ττάλληλος ή στρατιωτικός στα καλήκοντα του οτοίου
ανάγετα: η· δίωξη ή η ανάκριση ή η εξέταση αξ'.όττοινων ττράξεων ή ττε:·λαρχ:κών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση τσοινών
ή η φύλαξη ή η ετιμέ.λεια κρατουμένων, τιμωρείται με κά
θειρξη, εάν υπόβαλλε σε βασανιστήρια κατά τη·/ εκτέλεση
αυτών των κα-ληκόντων τρύσω το του βρίσκεται στην εξου
σία του με σκοτό α) -να ατοστάσει ατό αυτό ή ατό τρίτο τ:ρόσωπο ομολογία, κατά-λεση πληροφορία ή δήλωση ιδίως απον.ήρυξης ή αποδοχής τολιτιν.ής ή άλλης ιδεολογίας, β) να
το τιμωρήσει, γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα τρόσωτα.
Με την ίδια τοινή τιμωρείται υτάλληλος ή στρατιωτικός,
του με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετε
ρίζεται τέτοια καλήκοντα και τελεί τις -αράξεις του προη
γούμενου εδαφίου.
·■ ’·
'
2. Βασανιστήρια συν ιστού/, σύμφωνα με την προηγούμενη
ταραγραφο. κά-λε με-λοδευμένη τρόκληση έντονου σωματικού
τόνου, ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία,
η ψυχικού -τόνου ικανού να ετιφ-έρει σοβαρή ψυχική βλάβη,
καλώς κα: κά-λε ταρ άνομη χρησιμοτοίηση χημικών, ναρκω
τικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών -μέσων τρόσφορων να
καμψουν τη βούληση του λύματος.
3. Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση ταρά
νομης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κά-λε άλλη ανάλο
γη σε βαρύτητα τροσβολή της ανλρώτινης αξιοτσετειας. του
τε/.ειται ατό τα τρέσωτα, υτό τις τεριστάσεις και για τους
σ/οτούς του τροβ/.έτει η ταρ. 1, εφόσον δεν υτάγεται στην
έννοια της ταρ. 2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2
ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ως
τροσβολές της ανλρώτινης αξιοτρέτειας λεωρούνται ιδίως
ί) η χρησιμοτοίηση ανιχνευτή αλήλ-ειας, β) η ταρατεταμένη
ατομόνωση, γ) η. σοβαρή τροσβολή της γεννετήσιας αξιοτρεπειας .
4. Δεν υτάγονται στην έννοια του άρλ-ρου αυτού τράξεις
ή συνέτειες συμφυείς τρος τη νόμιμη εκτέλεση τοινής ή άλ
λου νόμιμου τεριορισμού της ελευλεσίας ή τρος άλλο νόμιμο
μέτρο οικονομικού καταναγκασμού».
Άρ-λρο 2.
Στο Κεφάλαιο Α του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα
με τίτλο «τροσβολές του τολιτεύματος» τροστί-λεται άρλρο
με αρι-λμό 137Β το οτοίο έχει ως εξής: «Άρ-λρο 13713.
Διακεκριμένες τεριττώσεις. 1. Οι τράξεις της τρώτης τα-

ρχγράφου του τροηγούμενου άρλρου τιμωρούνται με κάλειρξη
τουλάχιστον 10 ετών:
a) 2V χρησιμοτοιούνται -μέσα ή τρότοι συστηματικού βασχνισμού. ιδίως κτυτήμχτχ στα τέλματα του -λύματος (φάλαγ
γα). ή ηλε·/.τροσόκ, ή εtvocvty.-ις --/.τελετή, ή τα: χισλησιογ'όνες ουτ-ες,
j 3TV VJfj'j'i 10 C ατοτέλετμα τη βαρειά σωματική βλάβη
του -λύματος,
Υ) *ν ο δράστης τελεί τ:ς τράξεις κατά συνήλεια ή κρίνέτα: ατό τ:ς τερ: ττάτε:ς τελετής ως ιδιχ-τέρως ετ-κινδυε) αν ο υτα:τ:ος ως τροϊστάμενος έδωσε την εντολή τέ/.ετη; της τράξης.
9. Τιμωρούνται με κάλειρξη μέχρι 10 ετών ο: τράξεις
της ταρ. 3 του τροηγούμενου άρ-λρου, όταν συντρέχουν ο:
τερ:ττώτε:ς β, γ και δ της τροηγούμενης ταραγράφου.
3.
Αν οι τράξεις του τροηγούμενου άρ-λρου ετέφεραν το
λάνατο του -λύματος ετιβάλλεται ισόβια κάλειρξη».
Άρ-λρο 3.
Στο κεφάλαιο Α του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδι
κα με τίτλο «τροσβολές του τολιτεύματος» τροστί-λ'εται άρλρο με αρι-λμό 137Γ το οτοίο έχει ως εξής: «Άρλρο 137F.
ΓΙαρετόμενες τοινές.
1. Καταδίκη για τράξεις των άρλρων 137Α και 137Β
συνετάγεται αυτοδίκαιη ατοστέρηση των τολιτικών δικαιω
μάτων, διαρκή σε τερίττωση καταδίκη; σε ισόβια κάλειρξη,
δεκαετή τουλάχιστον σε τερίττωση κάλ-ειρξης και τενταετή τουλάχιστο-/ σε τερίττωση φυλάκισης, -εφόσον άλλη διά
ταξη δεν τροβλέτε: βαρύτερη ατοστέρηση. Ετίσης συνετάγεται ανικανότητα ατόκτησης των ιδιοτήτων του τροβλέτονται στην τερίττωση 1 του άρ-λρου 63, διαρκή σε τερίττω
ση καταδίκης σε κάλειρξη και δεκαετή σε τερίττωση κατα
δίκης σε φυλάκιση».
' ’
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Άρλρο 4. ·
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ί.

Στο κεφάλαιο Α του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα
μ: τίτλο τροσβο/.ές του τολιτεύματος» τροστίλεται άρ-λρο με
αριλ'μό 137Α το οτοίο έχει ως εξής: «Άρ-λρο 137Δ. Γενι
κές ϊιαταςεις.
^
(
.
1. Κατάσταση ανάγκης δεν ατοκλείει τον άδικο χαρακτήρα
των τράξεων των άρλρων 137Α και 137Β.
2. Προσταγή τροϊσταμένου, του αφορά τις τράξεις των
άρλρων 137Α και 137Β, δεν ατοκλείει τον άδικο χαρακτή
ρα τους.
3. Σε τερίττωτη του οι τράξεις των άρλρων 137Α και
137Β. τελούνται υτό καλεστώ; σφετερισμού της λαϊκής κυ
ριαρχίας, η τρολεσμία της ταραγραφής αρχίζει μόλις ατοκαταστα-λεί η νόμιμη εξουσία.
4. Ο ταλών των τράξεων των άρλρων 137Α και 137Β
δικαιούται να αταιτήσει ατό τον δράστη και ατό το δημόσιο,
οι οτ.οίοι ευ-λ-ύνονται εις ολόκληρον, ατοζτμίωση για τις ζη
μίες του υτέστη και χρήματική ικανοτοίηση για ψυχική οδύνη ή η-λική βλάβη».
Άρ-λρο 5.
Στο τέλος της τερίττωση; α του άρ-λρου 239 του Ποινι
κού Κώδικα τροστίλεται η φράση «εφόσον η τράξη δεν τι
μωρείται βαρύτερα κατά τα άρ-λρα 137Α και 13713».
Άρλρο 6.
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει ατό την δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυίερνήσεως.
Αλήνα, 10 Μαιου 1984
Ο Ττουογός
- Γ. - Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

