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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμο» «Τροποποιήσεις διατάξεων τού Ποινικο: 
Κώδικα. τού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τού Κώδικα, 
—ε =: δικηγόρων, σύσταση ειδικών νομοπαρασκευαστικών ε
πιτροπών και ρύ-Δμιση -δεμάτων τής Δικαιοσύνης».
(Μετά τις τροποποιήσεις τον έπήλΔχλ -το παραπάνω 

σχέδιο νόμον κατά τήν επεξεργασία τον άπό την Κοινο
βουλευτική Επιτροπή Δικαιοσύνης)

ΙΙρός τΐ] Βουλή ιών 'Κ/.λήπον 

Γενικά.
Τό τροτείνόμενο σχέδιο νόμον αποβλέπει στο να Δεραπεύ- 

σει μερικές άτό τις τιό επείγουσες ανάγκες στο χώρο τής Δι
καιοσύνης. Οί ‘ανάγκες αυτές ανάγονται στο πεδίο τής ποινι- 
κής νομονεσίας, ουσιαστικής καί ϊικονομικής, στον τροτο 
άσκησης τής δικηγορίας καί γενικότερα τής συγκρότησης τον 
οικηγορικον σώματος καί τέλος σέ διάφορα ειδικότερα Δέματα, 
ότως τροταντός στη σύσταση νομοταρασκεναστικών έπιτρο- 
τών για τήν αναμόρφωση μεγάλων κλάδων τής νομεΔεσιας 
αρμοδιότητας τον 'Γττονργείον Δικαιοσύνης. Μέ βάση τούς

τής χώρας. Μ' αυτό τό νομοσχέδιο παρέχεται έπομένως ινρν- 
τερη καί αποτελεσματικότερη προστασία στό δημοκρατικό μας 
σσολιτενμα. Αντή είναι άλλωστε καί ή RATIO, ό θεμελιακός 
δηλαδη νομοΔετικος λόγος τον σροτεινόχενον νομοσχέδιου. Ά- 
ναλντικέτερα παρατηρονντα: τά άκόλουΔα: Οί διατάσεις τού 
Κεφαλαίου Α' τον Ειδικόν Μέρους τον Ποινικού Κινδικά 
έχουν ανάγκη τροποποιήσεως γιά τους έξης λόγους:

I. Ο πρώτος λόγος είναι το γεγονός ότι οί διατάσεις αυ
τές είχαν διατυπωΔεί για νά προστατεύσουν κυρίως ένα πολί
τευμα όπου Δεμελιώδη σημασία είχε το πρόσωπο τον μονάρχη. 
Πρότυπο τού άρΔρου 134 Π.Ιν. είχε άποτελέσει :ό άρΔρο 
123 τον παλαιού Ποινικού Νόμον, το περιεχόμενο» τού όποιον 
απλοποιήθηκε σέ πολλά σημεία, άλλά παρέμεινε προσανατο- 
λισμένο στην προστασία τού βασιλικού Δεσμού. Γι’ αυτό καί 
άπό τις μορφές αξιόποινης συμπεριφοράς που απειλούσε μέ ποι
νή το άρΔρο 134 στην αρχική, προ τού 1975 διατύπωσή τον. 
οι περιπτώσεις τής παραγρ. 1 στοιχ. Α.στοιχ.Βα και γ καί 
τής παραγρ. 2 άφορούσαν τό βασιλιά ώς κέντρο ιδιοτήτων 
Γ/.αί λειτουργιών καί μόνο ή περίπτωση Β5 τής παραγράφου 
1 άναφερόταν στό πολίτευμα τής χώρας. Μετά τήν τροποποίη
ση τού άρΔρου 134 άπό τό άρΔρο 5 τού Ν. 10/1975 ό όρος 
«βασιλεύς» άντικαταστάΔηκε μέ τον όρο «Πρόεδρος τής Δη-

ιν&αενοο νομοσχέδιου μοχρατιας» χαι
Πατάξεις τών χεφα- τάβλητο. Έττι
1 ^ έξης. μενο zpczzzz'.z 

τοΰ Προέδρου
λαίων αυτών παρατηρούνται ειδικότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Τροποποίηση* διατάσεων τού Ποινικού Κώδικα τού Κώ

δικα Ποινικής Δικονομίας καί άλλων ποινικών διατάσεων. 
Τό κεφάλαιο αυτό άποτελεΐται άτπό επτά νομικές ενότητες:

α. Μέ τήν πρώτη ένότητα αναμορφώνεται τό κεφάλαιο Α 
τού Είδ'κού Μέρους τού Ποινικού Κώδικα, που αφορά τήν 
έσχατη προδοσία. .

6. Μέ τήν δεύτερη ενότητα, καταργείται ό Ν. 774/73 
«περί καταστολής τής τρομοκρατίας καί προστασίας τον δη
μοκρατικού πολιτεύματος».

γ. Μέ τήν τρίτη ένότητα εκσυγχρονίζεται, στις νέες συνΔή- 
κες, τό πλέγαα τών διατάσεων τού άοΔρου 167 καί 315 Α 
τού Π.Κ.

δ. Μέ τήν τέταρτη ένότητα αναμορφώνονται οί διατάξεις 
που αφορούν τήν περιύβριση αρχής.

ε. Μέ τήν πέμπτη ένότητα καταργείται ό Ν. 4000/59 
«περί τεντνμποϊσμού», εΐσάγονται στον Π.Κ. νέες διατάξεις 
καί συμπληρώνονται ορισμένες άλλες. .

στ. Μέ τήν έκτη ένότητα, αναμορφώνεται το κεφάλαιο 
Ιθ τού Ειδικού Μέρους τού Ποινικού Κώδύκα πού άφορά τά 
εγκλήματα κατά τών ήΔών καί προσαρμόζεται1 ανάλογα ή δια
δικασία δίωξης καί έκδίκασης τού εγκλήματος τού βιασμού.

ζ. Μέν τήν έβδομη ένότητα τροποποιούνται οί διατάξεις 
«περί ασέμνων» τού Ν. 5060/31 «περί τύπου προσβολών τής 
τιμής έν γένει καί άλλων σχετικών διατάξεων».

Ειδικότερα:

Αα). Ώς προς τήν πρώτη ένότητα (άρΔρα 1 έως 9 τού 
σχεδίου νόμου). Πρέπει εϋΔυς έξ άρχής νά παρατηρηΔεΤ ότι 
μέ τήν προτεινόμενη βαΔειά αναμόρφωση τού κεφαλα;ου Α' 
τού Ειδικού Μέρους τού Ποινικού Κώδικα, που άφορά τήν έσχά- 
τη προδοσία, δεν καταργείται καμιά άπό τις ίσχύουσες διατά
ξεις τής παρ. 1 τού άρΔρου 134 Π.Κ. Έτσι, καμιά άπό τις 
μέχρι τώρα, μέ τις διατάξεις χυτές, ποινικά κολάσιμες περι
πτώσεις δέν αποβάλλει τόν αξιόποινο χαρχ/.τήρα της. Μέ τήν 
προτεινόμενη ρύΔμιση δέν περιορίζεται δηλαδή ούτε στό ελά
χιστα τό αξιόποινο τών πράξεων που συνιστσύν έσχάτη προδο
σία. 'ΑντίΔετα μάλιστα ό κύκλος τών αξιοποίνων πράξεων 
διευρύνεται. Γιατί ή διάταξη τής παρ. 1 τού άρΔρου 134 Π. 
Κ. δέν καταργείται, άλλά συμπληρώνεται γιά νά καλύψει, 
όπως άναπτύσσεται στή συνέχεια, καί άλλες μορφές συμπερι
φοράς που στρέφονται κατά τού δημοκρατικού πολιτεύματος

τό πολίτευμα. Ωστόσο αύτό δέν είναι δρΔό, γιατί τό κύριο 
αντικείμενο προστασίας πρέπει νά είναι τό πολίτευμα τής χώ-
ρκς.

2. Ό δεύτερος λόγος που έπιβάλλει τή συμπλήρωση τών 
διατάξεων αύτών είναι ότι σ’ αύτές τό πολίτευμα" προστατεύε- 
ται μέ άόριστη άναφορά στό «πολίτευμα τής χώρας» καί μπο
ρεί νά δοΔεί έτσι ή εντύπωση ότι ό νομοΔέτης άποσκοπεί νά 
προστατεύσει τό όποιοδήποτε πολίτευμα καί όχι ένα ορισμένο 
πολίτευμα λέγω τής ιδιαίτερης άξίας τήν οποία τού άποδίδει.

*Αν ό σκοπός τού νόμου ήταν ή προστασία οποιοσδήποτε 
πολιτεύματος πού επικρατεί έκάστοτε στή Χώρα, μοναρχικού ή 
δημοκρατικού, τυραννικού ή φιλελεύΔερου ή ικαί κατοχικού 
ακόμη, ά/εξάρτητα άπό τήν ιδιαίτερη άξια τού πολιτεύμα
τος αυτού, τό εννομο άγαΔό που Δά προστατευόταν δέν Δά 
μπορούσε νά είναι άλλο άπό κάποια μορφή κοινωνικής ειρή
νης που προφυλάσσεται άπό πολιτικές αναστατώσεις. Κι αυ
τό γιατί αύτή Δά ήταν τό μόνο κοινό χαρακτηριστικό όλων 
αυτών τών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους πολιτευμάτων. 
’Ανεξάρτητα όμως άπό άλλους λόγους γιά τους όποιους Δά 
ήταν άπαράδεκτη σήμερα μιά τέτοια εκδοχή, μόνο ή προστα
σία τής κοινωνικής ειρήνης δέ Δά δικαιολογούσε ούτε τήν 
ονομασία «έσχάτη προδοσία» ούτε τις αυστηρές ποινές τού 
άρΔρου 134. Γι’ αυτό είναι αναγκαία ή νέα διάταξη τής 
παρ. 2 τού άρΔρου 134 όπου γίνεται ό ρητός προσδιορισμός 
τού πολιτεύματος πού προστατεύετχ. καί τό όποιο δέν μπορεί 
νά είναι άλλο άπό τό δημοκρατικό πολίτευμα πού στηρίζεται 
στή λαϊκή κυριαρχία. Ή προστασία χυτού τού πολιτεύματος 
μέ σαφή ποινική διάταξη επιβάλλεται πλέον άπό τή ρητή 
διάταξη τού άρΔρου 120 παρ. 3 τού Συντάγματος πού προ
βλέπει τήν τιμωρία τών σφετεριστών τής λαϊκής κυριαρ
χίας. ’Εξάλλου ή άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας άναγνωρίζε- 
ται άνέκχΔεν σέ όλα τά ελληνικά Συντάγματα άπό το Σύν
ταγμα τής ΤρΟ'.ζήνας τού 1827 καί μετά καί παρά τις παρα
βιάσεις της κατά τή διάρκεια τής νεώτερης ιστορίας 
μας — ή ίσως καί έξαιτίας αύτών — έχει έδραιωΔεί στή.ν 
συνείδηση τού λαού ώς τό μόνο Δεμέλεο τής νομιμότητας 
μιας εξουσίας. ^ ..

3. Τρίτος λόγος γιά τή συμπλήρωση τών διατάξεων πε
ρί έσχάτης προδοσίας είναι οί τραγικές εμπειρίες τού λαού 
μας άπό τά τυραννικά καΔεστώτα που γνώρισε καπά τή διάρ
κεια τού εικοστού αιώνα. Άν καί μόνο οί ποινικές διατάξεις 
δέν άρκρΰν γιά νά άποτρέψουν τήν επιβολή τέτοιων καΔ:- 
στώτών'~ είναι άπό τήν άλλη μεριά πολύ πιΔανό, ότι ή σοβά-



2 —
έλζίδα άτιμωρησίας ζού έζέτρεζαν ο! άσάφειες τών ζα- 
ύν~ διατάξεων καί ή zapεpy-r7vε 13 "ήϊ άρχή;ς «έζανάστα- 
ζικρατήσασα δημιουργεί δίκαιον» συντελούσαν στην εΰκο- 

~ λήψη άζοφάσεως άζό τούς διάφορους ύζοθηφίους δι/.τά- 
ς καί συνεργάτες τους νά έζ'-βαλουν ή νά διατηρήσουν 
τυρχ/νία τους. Γι’ αύτό έζιβάλλεται νά καταστεί σα- 
καί νά τονιστεί στην διάταξη γ:ά την έσχάτη ζροδοσία 
το έγκλημα ύζ άρχει και ότζν τελείται «άζό ζάνω». 
σης νά χζτζστεί σάρες ότι όχι μόνο ή κατάληψη τής 
σίας ά7.λά καί ή δ:ζτήρηση ή άσκηση τής ζαράνομα 
ημένης έξουσίας άζοτελεί συνέχιση, δηλαδή διάρκεια 
εγκλήματος τής έσχατης ζροδοσίας.
Τέλος στο πλαίσιο τής διεύρυνσης τοΰ άντικειμένου των 

ζξεων ττερί έσχατης ζροδοσίας ή άττόττειρα θανατώσεως 
Π ροέσρου τής Δημοκρατίας άττοτελεί έγκλημα κατά τοΰ 
,ιτεύματος λόγω τής μεγάλης ρυθμιστικής σημασίας, 
έχει γιά τό Πολίτευμα ό Πρόεδρος τής Λημοκραίας.

Ιναλυτικότερα:

έ το άρθρο 1: ’Αντικαθίσταται ό τίτλος τοΰ Α' κεφα- 
/τοΰ Ειδικού Μέρους τοΰ Ποινικού Κώδικα σε «ζροσβο- 
τοΰ ζολιτεύματος» γιά νά καλυφθεί άζό συστηματική 

ρά μέ ακρίβεια το άντ'.κείμενο ττροστασίας των άρ·3ρων 
εως 137α, όζως διαμορφώνονται μέ τις ζροτεινόμενες 

ζγές. Ό. τίτλος «έσχατη .ζροδοσία» ζαραμένει ώς υζο- 
ος τού άρθρου 134 στο όττοίο καί άναρέρεται.
[ε τό ap-Spo 2 rap. 2: Γίνεται μία αναγκαία ζροσζρμο- 
:οΰ άρθρου 134 Π.Κ. στού άτιορρέει άσσο την κατάργηση 
θεσμού τής βασιλείας καί έτσι καί τής κά.ηρονομικ ς

τό ap*Spo zap.·. 3:.Προστίθεται δεύτερη ζαράγρα-. 
Π.Κ. Μέ την ουσιαστική αύτή ζροσθή-στό άρθρο. 134 Π.Κ.

Προστατεύεται κατά ζρώτο λόγο τό δημοκρατικό ζολί- 
α ζού στηρίζεται στή λαϊκή κυριαρχία. . ,
ί ρητή αναφορά στή λαϊκή κυριαρχία δέν άζοτελεί ζλεο- 
ό, άλλα γίνεται έζειδή ό όρος «δημοκρατία» έχει και 
ες σημασίες ζ.χ. τή σημασία τής «μή μοναρχίας» (’Αγ
ά; REPUBLIC, γαλλικά: REPUBLICUE. γεσαανι- 
REPUBLIK, κλζ.).
έκτος άζό τό ζολίτευμα στο σύνολό του ττροστατεύοντα: 
τέρα καί οι -θεμελιώδεις άρχές ή θεσμοί τοΰ ζολιτεύμα- 
Τούτο γίνεται γιά νά άζοτραζεί ή κατάργηση ή μετα- 
ένός μόνο θεσμού ζ.χ. τού τρόζου άναδείξεως τού Άρ- 

3 τοΰ Κράτους μέ τον ισχυρισμό ότι καί έτσι τό ζολί- 
2 ζαραμένει δημοκρατικό καί στηρίζεται ζάντοτε στή 
ή κυριαρχία.
I νέα διάταση ζροίλέζει ζερισσότερα άζό ένα είδη βλά- 
τού ζολιτεύματος καί ειδικότερα, τήν κατάλυση, την 

.ίωση καί τήν άνενεργοζοίηση.
!ς κατάλυση θεωρείται ή ζλήρης εξαφάνιση τού δημο
τικού ζολιτεύματος ζ.χ. ή ζεριέλευση τής χώρας σέ μια 
στάση άναρχίας ή άζόλυτης τυραννίας.
τς άλλοιωση χαρακτηρίζεται ή αντικατάσταση τού ζο- 
.μ α το ς μέ ένα άλλο ζολίτεμμα ζού ενδεχόμενα διατηρεί 
χερικά δημοκρατικά στοιχεία ζ.χ. διατηρεί τις εκλογές, 
ργώντας όμως τό κοινοίουλευτκό σύστημα, τον ζολυ- 
ατισμό, τά κυριώτερα θεμελιώδη δικαιώματα κ.λ.ζ.
έλος καθιστά ανενεργό τό ζολίτευμα ό δράστης, όταν γιά 
χρονικό διάστημα έζιτυγχάνει νά μήν λειτουργεί, νά μήν 
ιόζεται στην ζράξη τό ζολίτευμα αυτό. ενώ τυζικά δέν 
ζαύσει νά ισχύει.
Ισον αφορά τους τρόζους καί τά μέσα ζροσοολής τού ζο- 
ματος ζροσλέζονται τά ακόλουθα:

"Οζως καί στήν ίσχύουσα .διάταση ή έσχατη ζροδοσία 
έγκ.λημα έζιχειρήσεως. δηλαδή τιμωρείται καί ή έζί- 

η τού σκοζού τού δράστη καί ή άζόζειρα έζιτεύξεως τού 
οΰ αυτού ώς τελειωμένο έγ-κλημα. Ιδιαίτερη σημασία 
ίδετα: στά μέσα μέ τά οζοία έζιχειροΰνται οι ζράξεις 
της ζροδοσίας. Έκτος άζό τή σωματική βία ή τήν άζεί

λή. της ζού ζροβλέζεται κ.α! στήν ζρώτη ζαράγραφο, ή δεύ
τερη ζαράγραφος ζεριλαμβάνει: αχ) Τή βία καί κατά ζρα- 
γμάτων ζ.χ. άνατίναξη κ.τιρίων, φραγμάτων εργοστασίων κ. 
λ.ζ. ββ') Το'σφετερισμό τής ιδιότητας τού οργάνου τού Κρά
τους. ’Εδώ χρησιμοζοιείται έ κρατικός μηχανισμός γιά τήν 
έζίτευξη των σκοζών τού δράστη, αλλά αυτός δέν κ.ατέχε: 
ήδη τήν εξουσία άλ/,ά τή σφετερίζεται ζρώτα καί μετά τή 
χρησιμοζοιεί. Ή ζερίζτωση αύτή άφορά ζρόσωζα ζού ορί- 
σκοντα: κοντά στά κέντρα εξουσίας ζ.χ. ανώτατους κρατικούς 
λειτουργούς ζού αναλαμβάνουν αυθαίρετα ένα αξίωμα ζού δεν 
κατείχαν.

β) Πέρα άζό τήν αρχική βλάβη τού δημοκρατικού ζολι- 
τεύματος μέ τούς ζαραζάνω τρόζους ζροβλέζεται ώς άξιό- 
ζοινη καί ή βλάβη τής λαϊκής κυριαρχίας μέ τή συνεχιζό
μενη άζοστέρησή της άζό τό φυσικό της φορέα, τό λαέ. Μέ 
σαφή διάταξη (έδ. γ τής zap. 2) ξεκαθαρίζεται ζλέον ότι 
ή έσχατη ζροδοσίζ είναι έγκλημα διαρκές έτσι ώστε καί ή 
συμμετοχή στή διατήρηση τού ζαράνομου καθεστώτος νά τι
μωρείται όζως καί ή συμμετοχή στήν εγκαθίδρυσή του. "Οζως 
είναι γνωστό, καί ύζό τύ κράτος τής ζαλαιάς διατάξιεως εί
χε ύζοστηριχθεί μέ σοβαρά έζιχειρήματα ή άζοψη ότι ή έσχά- 
τη ζροδοσία είναι διαρκές έγκλημα. Έζειδή όμως ή 'Ολο
μέλεια τού Άρείου Πάγου δέχθηκε τήν αντίθετη άζοψη ζα- 
fίσταται αναγκαία ή λύση τού ζητήματος αύτοΰ υάρητή 
διάταξη νόμου. Ή σκ.οζιμότητα μιας τέτοιας ρυθμίσεως είναι 
ζροφανής. Μέ αύτήν καθίσταται άζόλυτα σαφές ότι ή συνερ
γασία μέ τυραννικά καθεστώτα είναι ή ζράξη ζού άζοδοκιμά- 
ζει καί τιμωρεί ό νομοθέτης καί δημιουργούνται γενικοζρολη- 
ζτικά άντικίνητρα μέ όσους θά εμζαιναν στον ζειρασμό μιάς 
τέτοιας συνεργασίας. ·

γ) ’Ενώ ο! δύο ζροηγούμενες ζεριζτώσεις άφοροϋσαν ζρο- 
σβολές τοΰ ζολιτεύματος ζού συνιστοΰσαν ολική ή μερική 
εξαφάνιση ή ζζραμερισμό του, στήν ζαράγραφο 2 έδ. 6 τού 
άρθρου 134 ζροβλέζονται έζίσης ζεριζτώσεις διαταράξεως 
τής ομαλής ύ.ειτουργίας τοΰ ζολιτεύματος μέσω ζαρεμζοδί- 
σεως ή έξαναγ-κασμοΰ σημαντικών φορέων κρατικής εξου
σίας νά ζράξουν ή νά ζαραλείψουν ζράξεις ζού άζορρέουν 
άζό τήν εξουσία αύτή. ’Εδώ δέν ζρόκειται γιά κατάλυση, 
μεταβολή ή άδρατ/οζοίηση ή όζοία ζροϋζοθέτει κάζοια διάρ
κεια, άλλά άρ κεϊ ό εξαναγκασμός ή ή zap ακώλυτη νά αφορά 
καί μιά μεμονωμένη ζράξη, φτάνει νά διατασ άσσετα: 
ή ομαλή λειτουργία τού ζολιτεύματος. Στή διάταξη αύτή 
ζεριλχμβάνονται οι ζράξεις ζού αφορούν σημαντικά ζοί,ιτεια- 
κά όργανα, άλλα άζό τον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Άς 
σημειωθεί ότι ή διάταξη τού άρθρου 160 Π.Κ. δέν καθιστά 
ζεριττή τή νέα ρύθμιση, γιατί εκεί μέν ζροστατεύεται γε
νικά ή ομαλή διεξαγωγή συνεδριάσεων της Βουλής, ένώ μέ 
τή διάταξη τοΰ άρθρου 134 ζροστατεύεται τό ίδιο τό ζο/.ί- 
τευμζ μεταξύ άλλων καί άζό τή διατάραζη ζού θά ζροκαλοΰ- 
σε ό εξαναγκασμός τής Βουλής σέ ζράξη ζού θά ζσρεμζέ- 
διζε τήν ομαλή λειτουργία του.

Στό άρθρο 60 θά ύζαγένταν λ.χ. ή ζράξη εκείνου ζού μέ 
φωνές δέν θά άφήνει νά διεξαχθεί συζήτηση, ένώ στό άρθρο 
134 ή ζράξη έκείνου ζού μέ τήν άζειλή των όζλων εξαναγ
κάζει τή Βουλή νά κηρύξει τή λήξη τών έργασιών της ή 
νά κηρύξει τό στρατιωτικό νόμο.
' δ) Μέ τήν ζροστιθέμενη στό άρθρο 134 τέταρτη zap άγρα

φο. ή άζόζειρα θανάτωσης τοΰ ’Αρχηγού τού Κράτους χαρα
κτηρίζεται έσχάτη ζροδοσία καί τιμωρείται μέ ισόβια κά
θειρξη.

Μέ τό άρθρο 3: Προστίθεται νέο άρθρο στον Π.Κ. ζού 
λαβαίνει τόν αριθμό 134α καί τίτλο «θεμελιώδεις άρχές καί 
θεσμοί τού ζολιτεύματος». Γιά νά είναι άμεσα γνωστοί σέ 
κάθε ύζοθήφιο δράστη ο! κυριώτεροι θεσμοί καί αρχές ζού 
ζροστατεύοντα: καί γιά νά μήν ύζάρχει διαρκώς ανάγκη 
ζροσφυγής στό Σύνταγμα καί στή διδασκαλία τοΰ Δημοσίου 
Δικαίου ζροκειμένου νά έξακριδωθεί ζοιοί είναι οί θεσμοί 
καί οι άρχές αυτές κρίθηκε σκόζιμη ή ζροσθήκη μιάς νέας 
διαταξεως ζού άζαριθμεί τις κυριώτερες άρχές καί θεσμούς 
τού ζολιτεύματος.. Ή άζαριθμηρη. αύτή ζά/τως είναι ένδει-
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α.τικη για να ::ευκολυ·ζ-3εί η προσαρμογή τής διατάξεως 
~?ο; τήν εξελισσόμενη μορφή τον πολιτεύματος. Ή προσφυ
γή στ·.; : ιατάξ:·; τού Συντάγματος καί στη -3εωρ:α τον Δη
μοσίου Δικαίου δέν αποφεύγεται β-έβα·. α άλλα περιορίζεται ή 
άναγν.αιότητά τη; σέ οριακέ; η αμφίβολε; μόνο περιπτώσεις. 
νΑ; σημειω-βεί ότι μία παρόμοια άπαρί-3μηση περιέχει και το 
άρ-ύρο 92 παρ. 2 τον Ποινικού Κώδικα τής Όμοσπον:ιχ/.ής 
Δημοκρ ατίας τής Γερμχζίας.

Με το άρ-3ρ·ο 4: Προστίθεται νέο άρ-3-ρο στον Ποινικό 
Κώδικα τον λαβαίνει τον άρ:·3μέ 134,3. y.a! μέ το όποιο πε
ριορίζεται ό κύκλος τών :ιων.ομένων προσώπων σέ εκείνον; 
τον τραυματικά δι-ευκόλυνχζ τί; τολ’.τ'.κέ; βλέψεις των σφε
τεριστών τή; έξουσίας. Ή έννοια αυτή δέν είναι νέα άρον ύ
παρχε*. ήδηι στό άρ-3·ρο 144. τα:. 3 Π.Κ. όπου πρ-οβλέπε- 
τα: ή άζ άλογη περίπτωση τή; ύποστηρίξεως τών τολ:τ:κών 
βλέψεων τού έχ-3ροΰ έτ! ελληνικόν εδάφους. Ή διάταξη αυτή 
είναι άπολυτα άναγκαία μετά το χαρακτηρισμό τον έγκλήμα- 
το; τή; έσχατη; προδοσίας ώ; διαρκούς.

Μέ τον τρότο αυτό κατατίττει το επιχείρημα τον οιατν- 
τώνηκε κατά τον διαρκούς χαρακτήρα τή; έσχατη; προ- 
ϊοσια;. οτ: δηλαδή υπάρχει ό κίνδυνος διώξεως απεριορίστου 

- άρι-3μοΰ προσώπων. κυρίως δημοσίων υπαλλήλων καί λειτουρ- 
γών μέ συνέπεια νά έξω·3ούνται τά τρόσωτα αυτά σέ υποστή
ριξη τον παράζομου καθεστώτος.

Μέ το άρ-3ρ·ο 5: ’Αντικαθίσταται τό άρ-3ρο 135 τον Π.Κ. 
γ:ά νά εναρμονιστεί ή γλωσσική τον μορφή μέ τί; ύπό- 
λοιτες διατάξεις τοΰ Κεφαλαίου αυτού τον είναι διατυπωμέ
νες στή δημοτική γλώσσα,

Μέ τό άρ-3;ρο 6: Προστί·3ετα: νέο άρ-3ρο στον Π.Κ. τον 
λαβαίνει τον άρι-3μο 135α καί τίτλο «Προσβολές κατά τής 
ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων». Οί προσβολές, 
τής ζωής τον Πρω-3 υπουργού καί τον Προέδρου τής Βονλή; 
έχουν άταξία μεγαλύτερη άτό ότοιαίήτοτε άλλη προσβολή 
χ/·3,ρώπινης ζωής. Κι’ αύτό γιατί ή τροσβολή αύτή δεν χζα- 
τρετει μέν το ίδιο το πολίτευμα. αλλά τροσίάλλει τήν ομαλή 
τον λειτονργία. ’Ετίση; σννιστά έμμεσα τροσβολή τής Βονλής 
ώς έκτρόσώτον τής λαϊκής βονλήσεως. Πρέπει νά σημ::ω-3εί 
εςαλλον οτ: τα τροσωτα τον κατέχουν τά ανώτατα αξιώματα 
είναι σέ μεγαλύτερο βα·3μό έκτε-3ειμένα σέ κίνδυνο τροσβολή; 
τή; ζωής τους άτ’ ότι ο! άλλο: τολίτες.

Με τό άρ-3.ρο Τ: ’Αντικαθίσταται τό άρ-3-ρο 136 τον ΠυΚ. 
γιά νά έναρμονισύ-εί ή γλωσσική του μορφή μέ τις ύπό- 
λοιτες διατάσεις τον Κεφαλαίου αυτού τού είναι διατυπωμέ- 
νε; στή δημοτική γλώσσα.

Με τό άρ-3-ρ-ο 8: Αντικαθίσταται τό άρ-3ρ© 137 τοΰ Π.Κ. 
έτσι ώστε τό άρ·3ρο αύτό τού κα-3ιερώνει τεριττώσεις έμ
πρακτη·; μετάνοιας στήν έσχατη τροδοσία νά τροσαρμόζεται 
στό νέο περιεχόμενο τής διάταση; τοΰ άρ·3ρου 134 ταρ. 2.

Μέ τό άρ·3ρο 9: Προστί-3-εται νέο άρ-·5·ρο στον Π.Κ. τού 
λαβαίνει τον άρι-3μό 137α καί τίτλο «Έγκωζμιατμός πράξεων 
έσχατης τροδοσία;». Ή διάταση αυτή, είνα: έτιβεβλημένη 
γιά τήν τροστασία τον δημοκρατικού πολιτεύματος. Καλύπτει 
τις σοβαρότερες τεριττώσεις έγκωμιασμού πράξεων έσχατη; 
προδοσίας. τού δέν καλύπτονται άτ’ τά άρ·3ρα 134, 1S1 καί 
185 τοΰ Ποινικού Κώδικα.

Αβ) Ώ; τρός τή δεύτερη ενότητα (άρ·5ρα 10 καί 11 τον 
σχεδίου νόμου).

Η κατάργηση τον Ν. 774/78 είνα: άτόλντσ έτιβεβλη- 
μενη γιά τούς έξή; νομικούς καί ουσιαστικούς λόγους:

1. Οί διατάσεις τον Π.Κ. καί ορισμένοι ειδικοί τοινικοί 
νόμο: είναι επαρκείς γιά τήν τροστασία τής κοινωνικής ολό
τητας καί τού δημοκρατικού τολιτενματος άτό τήν εγκλημα
τική δραστηριότητα τού τροέρχετα: άτό εγκληματικές συμμο
ρίες. Ή ταράλληλη ισχύς ειδικού τοινικού νόμου τού καλύ- 
ττει τό ίδιο ή ταρεμφερές αντικείμενο είναι, άτό νομική καί 
ουσιαστική άποψη τεριττή. Δημιουργεί τλη·3ώρα έρμηνεντικώ», 
προβλημάτων. ύεματα νομικού χαρακτηρισμού, συρροή (φαινοί- 
μένη) τοινικών διατάσεων, κα-3ώς καί δικονομικές περιπλο-

κες κατα τον τροοικαστικο ελεγχο της κατηγορίας και κ: 
τήν άσκηση ένδικων μέσων. Άτλή καί μόνο άζτιταραβολή : 
ουσιαστικών διατάσεων τού Ν. 774 τε:·3ε: για τήν άκριβ 
τών παραπάνω παρατηρήσεων. Συγκεκριμένα:

Ια). Τά άρ·3ρα 1 καί 2 τον Ν. 774/78 επικαλύπτονται : 
τό σύστηιχα τών διατάσεων τών ά:-3:ων 186. 18S. 190. 11 
195. 290. 291. 292. 293. 270. 272 κλτ. στ!; τεοιττώσ. 
τετελεσμένου έγκληματος καί άτό τό ά:·3ρο 187 σέ κά 
άλλη τεοιττωση.

Ιρί. Τό άο·3?ο 3 έτικαλύττετα: άτό τά άρ·3?α 231 : 
232.

]γ). Τό ά:·3:ο 4 έτικαλνττεται άτό τό άρ-Spo 135 έδ. 
τον Π.Κ. Ο: έτικαλνψεις αυτές δείχνουν κα·3ασά ότι ή ~ 
ράλληλη ΐσχνς τον Ν. 774/78 δέν τ:όσ·3εσε τίτοτε στό ισχύ 
τοινικό δίκαιο, τό ότοΐο είχε ήδη τροβλέψε: έξαντλητι 
τήν άσιότοινη σνμτεριφορά τον ή-3ελε νά τλήσε: ό νομού 
τη; τον Ν. 774/78. Εξάλλου ή σημαντική έταύσηση τι 
τοινών τον τρόβλετε ήταν άδικαιολόγ'ητη ότον τσό/.εισ 
γιά άτλές τροταρασκεναστικές τσάσεις..

2. Τό δεύτερο νομικό τρόβ/.ημα σου Ν. 774/78 είναι 
άορ:στ:α τής έννοιας τής «τρομοκρατίας» καί τών τνναφι 
όρων, τρομοκράτηση, τρομοκρατική ομάδα, τρομοκρατ: 
δράση κ)ντ.

Παρά τις τροστά·3ε;ε; τού έχουν καταβληθεί δ:ε·3ν{ 
δέν έχει γίνει ώς τώρα δυνατό νά τροσδ;ορ:σ·3εί μέ σχετι: 
έστω άκρίβεια τό νοηματικό τεριεχόμενο αύτής τής έννοια 
σννετώς και ή ειδοποιός της διαφορά τον όριο·3ετεί σή σχ 
τική έγκληματική σνμτεριφορά καί τήν κα-3-ιστά χΰτοτελε 
ορισμένο καί λογικά τερ’.χαρακωμένο εγκληματικό φαινόμ 
•ζο. Έτσι μτορεί κχζείς νά ταρατηρήσει ότι κά-3ε κοινωνι- 
φαινόμενο τον ένέχε: τό στοιχείο τού κινδύνου καί τής άτ: 
λής νά διατράττονται βαριά έγκλήματα μέ κάτοια ανσημέ- 
συχνότητα μτορεί νά χαρακτηριστεί ως τρομοκρατία κλτ 
άφού δημιουργεί στό κοινωνικό σύνολο έντονο τό σννα:'σ·3ηρ 
τής ανασφάλειας, τής δνστιστίας στήν άτοτελεσματικοτη: 
τής τροστασία; τής κρατικής εξουσίας καί έτσι τό τρομ 
κρατεί. Χαρακτηριστικό τής άκασαλληλότητας τών όρο 

-αυτών ν’ αποτελόσουν στοιχεία τροσδιοριστικά τής έννοι: 
εγκλημάτων είνα: καί τό γεγονός ότι ούτε ή Ενσωπαϊ·/ 
Σύμβαση που άφορά ειδικά στή δικαστική συνδρομή μετά: 
τών ευρωπαϊκών χωρών, ούτε ή νέα ποινική διάταξη τί 
ταρ. 129α τον ·πρ·οστέ·3ηρΛε στό γερμχζικό Π.Κ. χρ-ησιμ 
ποιούν τον όρο στό κείμενό τους, άλλα μόνο στον τίτλο τον 

-'Επομένως οί σχετικές διατάξεις ενέχουν μια τέτοια άορ 
στία τού καύιστά πολύ αμφίβολη τή συνταγματικότητά το: 
ένόψη τή.ς διατάξεως τού ά:-3ρον 7 ταράγρ. 1 τού Συντάγμ 
τος.

3. Μέ τό άρ·3ρο 7 τού Ν. 774/78 σέ συνδυασμό μέ τά ά 
ύρα 11 καί 12 τού Ν. 969/79 δημιονργείται ένα είδιν 
δικοτζομικό σύστγσχα σάζτομης εκδίκασης τών άδικτχχάτο 
τού νόμον αυτού. Κύρια στοιχεία τού συστήματος είναι 
άπχγόρενση άσκησης τού ένδικου μέσου τής έφεσης στον κ 
τηγορούμενο (στον Εισαγγελέα όμως επιτρέπεται) καί 
κατάργηση τής ενδιάμεσης διαδικασίας τών δικαστικό 
συμβουλίων. Τό αίτημα βέβαια συντόμευσης τής διάρκεια 
τής ποινικής δίκης, ιδιαίτερα μά/.ιττα, όταν πρόκειται γ: 
αδικήματα που πλήττουν τό δημοκρατικό πολίτευμα, είν: 
πολύ σοβαρό. ’Αποτελεί εξάλλου καί διε-βνή υποχρέωση τή 
Ελλάδας πού απορρέει άπό τήν Ευρωπαϊκή Σύμβαση πρ< 
στασίας τών άζ-3ρωπ:νων δικαιωμάτων. Ή συντόμευση όμω 
τής ποινικής διαδικασίας πρέπει νά είναι γενικό μέτρο γ: 
όλα τά έγκλήματα και δεν πρέπει πάζτως νά έκτεινετ. 
στήν άσκηση τών ενδίκων μέσων πού αποτελούν άναφαιρε· 
δικαίωμα τού κατηγορούμενου καί μέσο τής έννομη; τάξν 
γιά τήν διόρ·3ωση τυχόν σφαλμάτων τής πρωτοβάίμιας δ 
καστικής κρίσης. Γιά τους λόγους αύτούς κρί-5ηκε σκόπ 
μη ή κατάργηση τών παραπάζω ειδικών δικονομικών διατ:

4. Πρέπει τέλος νά σηαειω-3εΐ ότι μέ τον Ν. 774/7 
απειλούνται ποινές δυσανάλογα αυστηρές. Ποινές πού κ
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ζλύδυν κάθε έννοΐα_νομικής καί ούσιαστίκής σχέσης άνά- 
:σα στην βαρύτητα τής πράξης καί το ύψος τής άπειλού- 
νης ποινής. Ή δυσαναλογία αύτή είναι πρόσθετο; λόγος 
ά τήν κατάργηση τού νόμον 774/78 επειδή τρόχαλε: άνε- 
ε:·/.είς διακρίσεις εις βάρος τών κατηγορουμένων χα: έπει- 

καθιστά σέ πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστες τις οια- 
/ςε-.ς του.(
5. Με τό άρθρο 11 περιορίζεται ή έκταση τής δευτέρας 

τραγρ άφου τον άρθρου 187 Π.Κ., μόνο στις σοβαρές πε- 
ττώσεις πλημμελημάτων γ:ά τα όποια απειλείται ποινή φυ- 
άκισης τουλάχιστον όνος έτους.
Αγ) Ώς πρός τήν τρίτη ενότητα (άοθρα 12 καί 13 τον 

τδίου νόμον).
Τά πρόσφατα κρούσματα ένοπλης βίας κατά άστννομίκών 
γόνων τήν ώρα πού ασκούσαν τά καθήκοντα τους, επανέ- 
ραν στο προσκήνιο τήν ανάγκη πληρέστερης προστασίας 
υς άπό αράξεις βίας. ΙΥ αύτό τό λόγο κρίθηκε σκόπιμη 
τροποποίηση των διατάξεων τον άρθρου 167 Π.Κ. καθώς 
ίί τον άρθρου 315Α Π.Κ., όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί 

τον Ν. 410/1976 «περί τροποποιήσει»; καί συμπληρώ- 
ως διατάξεων τον Ποιν.κού Κωδικός. τον Κώδικα Ποι- 
οής Δικονομίας καί άλλων τ:νών διατάξεων».
’Αναλυτικότερα: 1____ < ■
Με το άρθρο 12: Καταργούνται οί ίίιώννμες σωματικές 
άβες κατά υπαλλήλων γενικά καί θεσπίζεται ειδική έπι- 
ρνντικη περίσταση, ειδικά καί μόνο γιά τις περιπτώσεις 
λεσης βαρειάς ή θανατηφόρου σωματικής βλάβης κατά 
τννομικών οργάνων κατά τήν εκτέλεση των καθηκόντων 
νς. Καί τούτο γιατί αυτοί κυρίως βρίσκονται στήν πρώτη 
αμμή αντιμετώπισης τής εγκληματικότητας.

Με τό άρθρο 13 τοΰ σχεδίου άφαιρείται άπό τό άρθρο 
>7 Π.Κ., ή απαγόρευση μετατροπής σε χρηματική ή άνα- 
ολής τής'στερητικής τής ελευθερίας ποινής, πράγμα πού 

ιοσέδιδε στη διάταξη δρακόντειο χαρακτήρα. Ή άπαγόρευ- 
μετατροπής εξάλλου δημιουργεί άνεπιεικείς διακρίσεις ανά

σα στις διάφορες κατηγορίες εγκληματικών πράξεων που 
ουν ισοδύναμη απαξία. Γι’ αυτό καί δεν πρέπει άκριτα νά 
ησιμοποιείαι ώς πρόσθετο όπλο, εναντίον τοΰ δράστη.
Αδ) 'Ως προς τήν τέταρτη ενότητα (άρθρα 14 καί 15 τού 
εδίου νόμου).
1. Ή ΐσχύονσα διάταξη τού άρθρου 181 Π.Κ. δεν διαθέ» 

τήν αναγκαία εύλυγισία γιά νά καλύψει τις ουσιαστικές
φορές που αναφύονται στήν ποιότητα καί τήν άπαξία των 
τόσων τρόπων περιύβρισης. Στή διάταξη αυτή σωρεύον- 
ι άτακτα τόσο ή απρόσωπη περιύβριση αρχής όσο καί ή 
:σβολή των φορέων της. Έτσι, εύκολα μπορεί νά χαρακτηρι- 
:ί ώς περιύβριση άκόμα καί ή νόμιμη καί βάσιμη κριτική, 
τν ό κατηγορούμενος δεν μπορεί νά αποδείξει τήν άλήθε'α 
ν ισχυρισμών του ή νά έπικαλεσθεί δικαιολογημένα σνμφέ- 
'Τα που νά καθιστούν θεμιτή τήν προσβολή καί ό «θιγόμε- 
:» μπορεί παντα νά ένδύετα: τόν μανδύα «αρχής» καί νά 
νκολύνεται στήν κάλυψη τυχόν αυθαιρεσίας, κραταίνοντας 
( ποινική απειλή γιά νά άποσείσει τήν ανεπιθύμητη γι’ 
τον κριτική.
2. Συγχρόνως ή γενίκευση τού κανόνα τής τύτεπάγγελτης 
j ξ η π προσελκύει τους κακόπιστους νά λύνουν με μηνύσεις 
ά περιύβριση αρχής» τις πολιτικός τους διάφορες ή κα- 

τιστα νά ΰποκαθιστούν τον «θίγόμενο» που είτε δεν θέλε:
> δίωξη είτε δεν τήν θεωρεί σκόπιμη.
3. ’Ακόμα ή ΐσχύουσα διάταξη διαφορεποιε" ώς προς τό 
:ς τής απειλούμενης ποινής τήν περιύβριση αρχής άπό
> περιύβριση συμβόλων. Ή διαφοροποίηση αύτή δέν δικαιο- 
γείται άπό κανόναν νομικό ή ουσιαστικό λόγο. Ή ποινική 
σξια καί τών δύο μο,ρφών περιύβρισης είναι ή ίδια καί

αύτό τό ίδιο πλαίσιο ποινής πρέπει νά υπάρχει καί στις

4. Μιά σημαντική άδυναμία τής ΐσχύουσας διάταξης τού 
υρου 181 είναι ή διεύρυνση τής έκτασης τού αδικήματος 
; περιύβρισης αρχής καί σε πράξεις ελασσόνες ή καί μη

δαμινής απαξίας. Ή ασήμαντη λοιδωρία. τό σκληρό χιού
μορ, ή ((κουβέντα» που είναι ανάμεσα στήν ύβρη καί τήν κρι
τική. τό «ξέσπασμα» κάποιου που θεωρεί ότι αδικείται εμπί
πτουν πάντα καί αδιάκριτα στήν ΐσχύουσα διάταξη, άνεξάρ- 
τητα άπ'τόν βαθμό άπαξίας ή τήν έντασή του. ' Η διευρημέ- 
νη όμως σύλληψη τής υπόστασης τού αδικήματος αύτού. μπο
ρεί νά οδηγήσει σε αστυνόμευση τού πολιτικού φρονήματος. 
Γι’ αύτό τό λόγο απαιτείται ή συστολή τού έδάφους έφαρμο- 
γής τής ΐσχύουσας διάταξης μόνο στις σοβαρές περιπτώσεις 
όπου ή όΕ,ρις ενδέχεται νά έχει ώς συνέπεια τον κλονισμό τού 
κύρους τής αρχής.

5. Γιά τούς παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαία ή τρο
ποποίηση τοΰ άρθρου 181 τού Π.Κ.

’Αναλυτικότερα:
Με τό άρθρο 14: Τροποποιείται ώς εξής τό άρθρο 181 

τού Π.Κ. α) ενοποιούνται σέ ένα ύπαλλακτικώς μικτό αδίκημα 
οί αντικειμενικές υποστάσεις τών έγκλγ«εάτων τών δύο πα
ραγράφων τού άρθρου 181 καί παίρνουν τον ενιαίο τίτλο 
«Περιύβριση άρχής καί συμβόλων», ζ) Περιορίζεται ή 
αντικειμενική υπόσταση τού αδικήματος με τήν προσθήκη 
δύο ρητρών σοβαρότητας τής πράξης: I) Ή πρώτη ρήτρα 
περιορισμού τής έκτασης τοΰ αξιοποίνου άπαιτεί τήν απρό
σωπη αναφορά τού δράστη στήν" άρχή. II) Ή δεύτερη ρήτρα 
περιορίζει τό αξιόποινο στις ύβρεις όταν έκτοξεύθηκαν με 
τρόπο που μπορεί νά κλονίσει τό κύρος τής άρχής». Συγχρό
νως διατηρούνται τά πρόσθετα τού δόλου υποκειμενικά στοι
χεία, «τής εκδήλωσης μίσους ή περιφρόνησης» γιά τήν στοί
χε ,θέτηση τού άδικου τής περιύβρισης εμβλήματος ή συμ
βόλου τής κυριαρχίαςττού κράτους, γ) ’Απειλείται ομοιόμορ
φα γιά όλες τις περιπτώσεις τό ίδιο πλαίσιο ποινής (φυλά
κιση μέχρι 2 χρόνια), δ) Με προσθήκη δεύτερης παραγρά
φου στό άρθρο 181 ορίζεται ρητά ότι ή άσκηση κριτικής ου
δέποτε συνιστί περιύβριση άρχής.

Με τό άρθρο Ιο: Με προσθήκη δεύτερης παραγράφου στό 
άρθρο 363 Π.Κ., ορίζεται ότι ή συκοφαντική δυσφήμηση (ή 
έν γνώσε: δηλαδή τής αναλήθειας διάδοση ψευδούς γεγονό
τος) εναντίον δημοσίου λειτουργού συνιστά έπιβαρυντική πε
ρίσταση γιά τήν πράξη τού άρθρου 363 Π.Κ.

Ή παραπάνω διάταξη δεν θίγει καθόλου τά άρθρα 366, 
367. 368 Π.Κ. σύμφωνα με τά οποία: α) ’Απαλλάσσεται ό υ
παίτιος άν αποδείξει ότι τό γεγονός πού διέδωσε είναι αληθινό, 
έκτος άν ανάγεται στήν σφαίρα τού οικογενειακού ή ιδιωτι
κού βίου τού θίγόμενου (366 παρ. 1). β) ’Αναστέλλεται ή 
ποινική δίωξη άν τό γεγονός πού διέδωσε ό υπαίτιος είναι 
άξιόποινη πράξη γιά τήν όποια άσκήθηκε δίωξη (366 παρ. 
2). γ) Δεν είναι άδικη πράξη «οί δυσμενείς κρίσεις» πού 
περιέχονται σέ έγγραφο δημόσιας άρχής στον κύκλο τών κα
θηκόντων της καί στις άλλες θεμιτές προσβολές τής τιμή; 
(367). δ) Ή πράξη διώκεται κατ’ έγκληση· ή έγκληση 
υποβάλλεται είτε άπό τόν παθόντα είτε άπό τήν προϊστάμενη 
του άρχή (368). Μέ τήν εφαρμογή τών διατάξεων αυτών, 
εξασφαλίζεται ή προστασία τού δημοσίου λειτουργού ειδικά 
άπό συκοφαντίες, άλλά δίνεται καί ή ευχέρεια νά άντιτα- 
χτούν άπό τόν κατηγορούμενο επιχειρήματα ουσίας γιά τήν 
υπεράσπισή του άπό τυχόν αυθαιρεσία πού προέρχεται άπό 
κρατικό όργανο.

Αεί 'Ως πρό; τήν πέμπτη ενότητα (άρθρα 16 έως καί 
24) τού σχεδίου νόμου.

1. Ό ν. 4000/59 «περί τεντυμποίσμού» ήταν δημιούργημα 
μιας έκτακτης ανάγκης, άμυνας τής έννςμης τάξη; απέ
ναντι στήν προκλητικά άντικοινωνική συμπεριφορά τού «κοι
νωνικού τυπου» του εαεινε ■ ~·ην ιστορία ω; «τεντυαπου».
Παρ’ όλο όμω; πού ό νόμος αυτός εκπονήθηκε μέ άφετςρία 
τήν δράση τών «τεντυμπόυ;» χρησιμοποιήθηκε άμετρα σέ πε
ριπτώσεις τελείως διαφορετικέ; σέ «εγκληματική ποιότητα». 
Έγινε τό μόνιμο στοιχείο τών κατηγορητηρίων τών πολ'τι- 
κών διαδηλώσεων. Χρησιμοποιήθηκε εναντίον ανεπιθύμητων 
μορφών πολιτική; συμπεριφοράς. Έγινε τόσο μεγάλη κατά
χρηση τού X. 4000/59 ώστε δίκαια αναγορεύτηκε σέ τυπικό
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παράδειγμα. τών ζανεπ’.στημιακών παραδόσεων. γ:ά την διά
σταση ανάμεσα στήν «βούληση τού ιστορικού νομοθετη» καί 
το «γράμμα τού νόμον», Τά στοιχεία πού καθόρισαν την 
καταχρηστική διεύρυνση τής έκτασης εφαρμογής τον 
X. 4000/59 ήταν κυρίως τά ακόλουθα :

αό Ή άτεχνη νομοτυπική του μορφή.
Με τις ουσιαστικές διατάξεις τού X. 4000/59 θεσμοθετή

θηκαν διακεκριμένες παραλλαγές των εγκλημάτων τής 
απλής καί επικίνδυνης σωματικής βλάβης. τής εξύβρισης, 
τής φθοράς Ξένης ιδιοκτησίας καί τής κλοπής χρήσης με
ταφορικού μέσου. Ή τυπολογία αύτή έπιλέχτηκε άπο τν/ νο- 
μοθετη με βάση τήν έγ/.λημα τολογκή παρατήρηση τής δρά
σης των τεντυμ-όυς. Κοινή νομοτυπικό στοιχείο γ'.ά τήν διά
κριση των παρσπά/ω εεαραλλαχών άπό τις βασικές εγκλη
ματικές μορφές (308. 361. 374α καί 381 Π.Κ.) ήταν ή 
ρήτρα τής «ίο: άζουσα; θρασύτητας καί προκλητικότητας
τοΰ υπαιτίου έναντι τής κοινωνίας». Ή δόμηση όμως των 
διατάξεων αυτών σ’ ένα στοιχείο τοΰ υποκειμένου τής πρά
ξης. οδήγησε σταδιακά τη νομολογία στην άπαγκίστρωσή 
της άπό κάθε «άντικειμενικό έπ'.στήριγχα» καί στη/ διεύρυν
ση τοΰ αξιοποίνου στον δράστη «γι’ αυτό πού είν<αι» καί όχ: 
«γ:’ αυτό εεού έκανε». Ή στροφή αύτή προς τήν ύποκειμενι- 
κοεεοίηση τοΰ άδικου, άεεοτελεί αδικαιολόγητη κάμθη τής αρ
χής ότ: τό εεο:ν:κό δίκαιο άεεοτελεί δασικά καί κυρίως δί
καιο. εγκληματικής κράσης καί όχι δίκα'.ο έεε'.κίνδυνης εερο- 
σωπικότητας.

6) Ή ά/ελαστικότητα τών άτεοκλίσεών του άτεο ορισμένους 
κανόνες τοΰ γενικού μέρους τοΰ Π.Κ. καί τοΰ Κώδικα Ποι
νικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τούς ορισμούς τών άρθρων 
5, 7 τοΰ Χτ. 4000/59 απαγορεύεται αλή μετατροπή τής ποινής 
φυλάκισης σέ χρηχατική β) ή ΰφ’ όρον άπόλυση τοΰ καταδι- 
κασ·3 εντός γ) επιβάλλεται γεν οκά σωφρονιστικός περιορισμός 
σέ δράστη 15—47 ετών ανεξάρτητα αν συντρέχει περίπτωση 
εφαρμογής τοΰ άρθρου 126 εταρ. 2 ταυ Ποενεκοΰ Κώδικα.
Οί διατάξεις αυτές ξεκινοΰν άεεο τή λογική ότι όσο αυστη
ρότερη μεταχείριση επιφυλαχθεί στο δράστη τόσο εντονότερη 
ετροληεττεκή έεε!δρζση θά έχει ό 'νόμος. 'Ωστόσο ή λογική αύ
τή κα-3όλου δέν έπαληθεύτηκε στη/ κράση. Τά δύο αυτά 
στοιχεία τής μορφής τοΰ Ν. 4000/59 οδηγούν στην άποψη 
τής ά/αγκαιότητας κατάργησής του. Γι’ αύτο τό λόγο:

_ Μέ τό άρ·3ρο 16 ό X. 4000/59 καταργεΐται.
ε 2. 'Ωστόσο ή έξ άρση ορισμένων μορφών βίας άεεαετεί τή 

θέσπιση ετοενεκών διατάξεων, σου θά προσαρμόζουν ορισμένα 
κεφάλαια τοΰ Π.Κ. έτσι ώστε νά καλύεττονταε άεεο αύτά ο
ρισμένες κράσεις μεγάλης επιθετικότητας εναντίον ά/υπό- 
εετων καί άσχετων άν·3ρώκων καί ίδιαίτετα όταν γίνονται 
άεερόκλητα. Πρυτανεύουσα αρχή κατά τήν έκκόνηση 
τών διατάσεων αύτών ήταν ή κροσήλωση στήν πε- 
ριγ.σαφή τών ά/τικειμενικών δεδομένων. πού παρουσιάζουν 
διάφορες έγ/.ληματικ.ές κράσεις καί ή άτεο φυγή κάθε αναγω
γής στό υποκείμενό τους έτσι, ώστε νά άκοκλείεταε ή χρήση τών 
νέων διατάσεων γεά άλλους κατασταλτικούς σκοκούς.

Γνώμονας για τήν έκιλογή τών πράξεων κού επιβάλλεται 
νά διακριθούν σέ δασύτητα άκ’ τά κοινά εγκλήματα άλλά 
καί αύτών κού -θεωρήθηκε ότι πρέπει νά αύστηροκοιηύοΰν ο! 
κοινές τους, ήτα-/ ό βα·3μός κοινωνικής απαξίας τών κράσε
ων καί όχι τών δραστών. ’Αποφεύχθηκε έκίσης ή προσφυγή 
σέ έκτακτης ύφής δικονομικές ρυθμίσεις ή άλλες αποκλίσεις 
τών κανόνων τοΰ γενικού μέρους τοΰ Ποινικού Κώδικα γιατί 
κιίθη,κε ότι κροκαλοΰν περισσότερα προβλήματα άκ’ όσα 
λύνουν.

Γι' αυτούς τούς λόγους:
Μέ τά άρθρα 17. 18. 20 διακλάσσονται σέ δύο έκί-κεδα 

διακεκριμένων καραλλαγών. τών ά/τίστοιχων βασικών εγκλη
μάτων οί σιοαατικές βλάβες, οί έργω εξυβρίσεις καί οί-φθυ- 
ρές ξένης ιδιοκτησίας κού έγιναν χωρίς καμιά κρόκληση εκ 
μέρους τοΰ κα·5όντος. Ή ρήτρα «απρόκλητα έκ μέρους τοΰ

κα-ύόντος» επικεντρώνει τήν προσοχή τής διωκτικής ή τής 
δικαστικής αρχής στις περιστάσεις τής κράξης μέ κριτήριο 
αν ή πράξη έγινε μέ κάποιο* συγκεκριμένο κίνητρο έναντίον 
κάποιου ή τ> έγινε "άκρόκλητα» δηλαδή χωρίς νά ύπαρχε: 
κανένα απολύτως στοιχείο σύνδεσης τοΰ δράστη μέ το ·3ΰμα. 
Μ’ αΰτό το κριτήριο ή άκλή σωματική βλάβη τιμωρείται ό
ταν έγινε άκρόκλητα. σέ κρώτο έκίκεδο μέ φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. "Αν όμως έκικλέον έγινε 
άπό περισσότερους συμμέτοχους ή συνιστά περίπτωση επικίν
δυνης σωματικής βλάβης τιμωρείται μέ φυλάκιση τουλάχι
στον έξη μηνών. Μέ τό ίδιο κριτήριο κλιμακώνεται ανάλογα 
ή ποινική απειλή καί στις περιπτώσεις απρόκλητης φθοράς 
ξένης ιδιοκτησίας καί απρόκλητης έργω εξύβρισης. Ειδικό
τερα γ:ά τήν εξύβριση ·3εωρή-3ηκε σκόπιμο νά μήν άποτελέ- 
σε; ά/τικείμενο τής διακεκριμένης παραλλαγής ή «λέγω ε
ξύβριση». Ό νομικός λόγος τής διαφοροποίησης τών μορφών 
τής εξύβρισης είναι ή δημιουργία γενικοπροληπτικοΰ άντικί
νητρου κατά της επέκτασης τής λόγω εξύβρισης σέ έργω 
εξύβριση ή άλλη άξιόποινη πράξη. Ή ίδια αιτία οδήγησε 
στήν αφαίρεση άκό τό αντικείμενο τής απρόκλητης σωματι
κής βλάβης τής απρόκλητης «όλως ελαφρά;» άπλή; σια
ματικής βλάβης (308 παρ. 1 έδ. (δ Π.Κ.). "Επίσης καθί
σταται έγκλημα διακεκριμένης φθοράς πού τιμωρείται μέ 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή φ-3ορά ή βλάβη αρχαιολο
γικού μνημείου ή καλιτεχνήματος τοποθετημένου σέ δημόσιο 
χώρο. Τά άρχαιολογικά μνημεία καί τό πολιτιστικό περιβάλ
λον της πόλης, προ έκ. τάση τής ιστορικής συνείδησης τοΰ κά
θε πολίτη, ύφίστανται καθημερινά τήν βαρβαρότητα συγχρό
νων βανδάλων, πού προκαλώ'/σας τή/ κοινή απέχθεια κ α τά
στο έφουν μέ διάφορους άποκρουστικούς τρόπους (μπογιά, κοπή 
μελών άπό άγάλματα, καταστροφή κρηνών κλπ.), τήν πολι
τιστική περιουσία τοΰ κοινωνικού συνόλου. Τά αδικήματα αύ
τά έχουν εντονότατη κοινωνική άπαξία καί πρέπει νά τύχουν 
αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης. Γι’ αυτό τό λόγο προσ
τίθεται μέ τό πιαραπά/ω αντικείμενο τέταρτη παράγραφος 
στό άρθρο 382 τοΰ Ποινικού Κώδικα.

Μέ τό άρθρο 19: Ή έξαρση πού παρατηρείται στήν τέλεση 
τοΰ αδικήματος τής κλοπής χρήσης μεταφορικού αέσου έπι- 
βάλλϊ! τήν αύξηση τής απειλούμενης ποινής άπό φυλάκιση 
μέχρις ένός έτους σέ φυλάκιση 3 μηνών έως 2 έτών. Μέ τή 
διάταξη αύτή επιλύεται καί τό πρόβλημα πού είχε άνακύψει 
στήν ερμηνεία σχετικά μέ τήν έκταση τοΰ όρου ξένο μεταφο
ρικό μέσο. Ήδη μέ σαφή θέση τής διάταξης τό μεταφορικό 
μέσο (καί άρα ή κλοπή χρήσης του) περιορίζεται μόνο στό 
«μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο» μέ τήν έννοια πού προσδίδει 
στον όρο ό Κ.Ο.Κ. :

Μέ τό άρθρο 21: Γίνονται οί αναγκαίες προσαρμογές στό 
άρθρο 383 μετά τήν πσοσθήκη νέων παοαγράφων στό άρθρο 
382. ^ ' ' . ·'

Μέ τό άρθρο 22: Τιμωρείται σέ βαθμό κακουργήματος 
(κάθειρξη μέχρι 10 έτών) μέ προσθήκη ζ περίπτωσης στήν 
κατάταξη τών διακεκριμένων κλοπών τοΰ άρθρου 374 τοΰ 
Ποινικού Κώδικα ή κλοπή άπό εποχούμενο (τοΰ κοινά λεγο
μένου τσαντάκια). Ή ρύθμιση αύτή είναι ά/αγκαία λόγω τής 
έπικινδυνότητας τών δραστών αύτών καί τής ευκολίας διαφυ
γής τους. Οί κλοπές μέ τέτοια μέσα έχουν εντονότερη κοινωνι
κή άπαξία. γιατί προσβάλλουν έντονα τό συναίσθημα άσφάλειας 
του πολίτη καί πλήττουν τήν αξιοπιστία τής Πολιτείας, ότι 
μπορεί νά τον διαφυλάξει. Άλλωστε καί ή νομολογία έτεινε 
νά εντάξει τις περιπτώσεις αύτές στήν περίπτωση στ τοΰ άρ
θρου 374 ή τις χαρακτήριζε ώς ληστείες. Ή προστιθέμενη 
περίπτωση τερματίζει τούς αμφίβολους αυτούς νομικούς χαρα
κτηρισμούς. Σημειώνεται ότ: είναι διάταξη επικουρική,'επι
φυλάσσεται δηλαδή ή διάταξη τοΰ άρθρου 380 Π.Κ. ά/ συν
τρέχουν βέβαια οί προϋποθέσεις εφαρμογής του.

Μέ τό άρθρο 23: Καλύπτεται ή επιτακτική x/άγκη τα
χείας εκδίκαση τών εγκλημάτων τής ληστείας καί διακεκρι
μένων κλοπών. Ή ταχεία εκδίκαση τών εγκλημάτων αύτών 
επιβάλλεται γιά νά αποφεύγεται λόγω τοΰ αργού ρυθμού τής 
προδικασίας, ή πάροδος τοΰ ά/ωτάτου ορίου προσωρινής κρά-
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τησης ζού ζροβλέζεται άζο τό Σύνταγμα. Έζιβάλλεται. έζ ί
σης γιά να έμζείωθεί ή έμζιστοσύνη τών ζολιτών στήν ικανό
τητα τής_πολιτείας νά άζονέμε: δικαιοσύνη εγκαιρα καί άζο- 
τελεσματικά.

Για τούς λόγους αυτούς τά εγκλήματα τής ληστείας χαί 
τών διακεκριμένων κλοζών ύζάγοντα: στή διαδικασία ζού ορί
ζει το άρθρο 20 τού Ν. 663/1077. Οί κατηγορούμενοι για 
τά αδικήματα αύτά ζαραζέμζονται μέ άζ’ ευθείας κλήση στό 
ακροατήριο τού Πενταμελούς Έφετείου με σύμφωνη γνώμη 
τού Εισαγγελέα χα'ι τού Προέδρου Έφετών άν κρίνουν ότι 
ζροκύζτουν άζοχρώσες ένδείξεις ένοχης τοος, ζροηγείτα: 
όμως ζάντοτε κυρία ανάκριση.

Μέ το άρθρο 24: Καταργούνται οί ζχράγραφοι 2 καί 3 τού 
άρθρου 384Α τού Ποινικού Κώδικα, ζράγμα ζού κριθη/.ει 
αναγκαίο μετά την κατάργηση τού Ν. 4000/1959.

Αστ) Ειδικότερα ώς ζρός την έκτη ενότητα (άρθρα 25 
εο>ς 30) τού σχεδίου νόμον.

Το κεφάλαιο Ιθ τού Ποινικού Κώδικα ζού έχε: ώς τίτλο 
«έγχλήματα κατά τών ηθών» εχε: άνάγκη ριζικής αναμόρφω
σης. Οϊ λόγο: ζού καθιστούν έζιτακτιχή την άν αμόρφωτη αύ- 
τή είναι σέ γενικές γραμμές οι έξης:

α). Έχουν διαφοροζοιηθεί αισθητά οι κοινωνικές άξιες 
ζού καθόριζαν την μορ«φή τού ζροστατευόμενου έννόμου άγαθού 
(ήθη), την χύύιμάκωση τής ζοινικής άζειλής, καί την έκταση 
ζροστασίας ανάλογα μέ τό ούλο τού θύματος. 'Εχει γίνει κοι
νωνικά άζοδεκτό. σέ μεγάλη έκταση, ότι δέν είναι τά ήθη 
ζού ζροσόάλλονται άζ’ τό σεξουαλικό έγκλημα, άλλά ή ζρο-; 
σωζική έλευθερία στην ίϊική έκφρασή της ζού μζορεΐ νά άζο- 
coSεί μέ τόν όρο «γενετήσια έλεμ-θερία». Ή γενετήσια έλευθο- 
ρία αναλύεται σέ δύο θεμελιώδη δικαιώματα.. / 1 
. αα) Τό δικαίωμα ελεύθερης έζιλογής ερωτικού συντρόφου 
β-6). τό δικαίωμα έζιλογής τής χρονικής στιγμής ζού θέλει 
κάζοιος νά έχει μέ τον έρωτικό του σύντροφο έρωτικό διάλογο. 
’Έχει. ακόμα γίνει, κοινωνικά άζοδεκτό ότι ό εξαναγκασμός 
μέ τη βία σέ συνουσία καί ό εξαναγκασμός μέ τη βία σέ 
άλλη σεξουαλική (ασελγή) ζράξη άζοτελούν καί τά 
δύο εγκλήματα μέ τόν ίδιο βαθμό άζαξίας. Οί δια- 
φοροζοιήσεις ζού μέχρι σήμερα ισχύουν εκκινούν άζό τήν 
ξεζερασμενη άντίληψ/η ότι ή «ζαρθενία» ή ό κίνδυνος ακού
σιας σύλληψης δικαιολογούν τήν αυστηρότερη τιμώρηση τού 
βιασμού σέ σύγκριση μέ τόν έξαναγκασμό σέ ασέλγεια. Τέλος

Ό βιασμός σέ γάμο άζοτελεί κ.αί αυτός άνεζιθύμητο κοινω
νικό φαινόμενο, ζού άν καί δέν έχει τόν ίδιο βαθμό άζασίας 
ζού έχει ό έξώγαμος βιασμός, άζοτελεί καί αΰτός ζράξη ζού 
ζρέζε: νά διώκεται ζοινικ.ά.

β) Ή έγκληματολογική ζαρατήρηση. έχε: δείξει, ζώς ή 
ζερίζτωση τού «ομαδικού βιασμού» άζοτελεί ζράξη εντονότα
τα άζοκρουστική. ζού ζρέζε: νά διακριθεί σέ άζαξία. άζό 
τον άζλό βιασμό. Ό ομαδικός βιασμός άζοτελεί τόν έσχατο 
έξευτελισμό τού θύματος. ταζείνωση τής άνθρώζινης αξίας

Γι’ αυτούς τούς λόγους, θεωρήθηκαν άζαραιτήτες οι
έξής αλλαγές στό κεφάλαιο 1θ τού Ποινικού Κώδικα.

Μέ τό άρθρο 25: Αλλάζει ό τίτλος τού κεφαλαίου άζό 
«εγκλήματα κατά τών ηθών» σέ «έγκλήματα κατά τής 
γενετήσιας έλευθερίας καί έγκλήματα οικονομικής έκμε- 
τάλλευσης τής γενετήσιας ζωής». Μέ τήν αλλαγή, αυτή, 
όριοθετείται σέ νέο δογματικό βάθρο ή φιλοσοφική αντίλη
ψη ζού διέζει τήν ζοινική ζροστασία άζό τά σεξουαλικά 
έγκλήματα. Τά έγκλήματα χυτά στρέφονται κατά τής γε
νετήσιας έλευθερίας ζού άζοτελεί ζροέκταση τής άνθρώ- 
ζινης άξίας καί όχι κατά τής κοινωνικής ήθικής. Με 
αυτή τήν άντιμετώζιση άνοίγεται ολοκληρωτικά νέος ερμη
νευτικός δρόμος στην νομική έρευνα τού ζροβλήματος τής 
φύσης τών έγκλημάτων αυτών. ι.

Μέ τό άρθρο 26: Έζέρχονται σζουδαιότατες μεταβολές 
στήν ουσία άλλά καί στήν νομοτυζική άζεικόνιση τού εγκλή
ματος «τού βιασμού». Μέ τροζοζοίηση τού άρθρου 336 τού 
Ποινικού Κώδικα εΐσάγονται τρείς ουσιαστικές διατάξεις 
διαρθρωμένες σέ τρεις ζαραγράφους.

χ - \Γ " V *

α) 'Η ζρώτη ζαράγαφος άζοτελεί, τροζοζοιημέΐνηί σέ

-TC έττίττεΒο n:cχείου ηδονής». Γι’ αΰ;:ο το λόγο. πρεπε: νά Μέ τό ά;
μην $εωρειτα:. ώς άθροισμ 2 ζολ/.ών έγ*/.λημ2 τ:*Λων πράξεων (ζού ένοζοιε*ούτε ώς ά-λ

Λ
η -Ξ Ρ’τττωττ. tuxjl ί"5·/.ήί μ*.2 άς ίόπο'.νη πράξη. τ!μωοεΓτ2ί *

Είνα : zLp’iz αιη.. tojc ά/.ρ 212,• ετει νά την άντίΆδτω- την πεωτίτ:
-τίζουμε ώς ίζρύτατη μο;5 5 η βιασμού ζού δικαιολογεί ζολύ 337. καλύζ-

Γ,ρζτερτ, μετ^/είρυη -:οΰ δράστη. χειρονομίες
Μετά ■ νομί/,η ιίΖ'.Ζωση τών ούλων ε*ν2·. 2Π2ρ2*- κανένα άζό

τητ: η zs:vr/.r, -cc'TSJia: νά :/.αλύζτε: πλήρως 7.2! !2002ρώς ζτονταν άζό

' τού βιασμού καί τού έξ αναγκασμού σέ άσέλγεια. ΊΙ άζει- 
λούμενη ζοινή είναι ενιαία (κάθειρξη) καί στις δύο ζερι- 
ζ'ώσεις. Ό εξαναγκασμός σέ άσέλγεια θεωρείτα: στό έξης 
μι φή βιασμού καί όχι αυτοτελές έγκλημα. Μ’ αυτόν τόν 
τρυζο, άζοτυζώνεται ;νομοτεχνικά ή ζραγματική φυσιογνω
μία τού βιασμού, ζού δέν διαφέρει άνάλογα μέ τό είδος τών 
ορέξεων τού. δράστη. Κατ’ αύτή τήν έννοια χαρακτηρίζε
ται ώς βιασμός α) ό με τή δία ή άζειλιή σζουδαίου καί άμε
σου κινδύνου εξαναγκασμός γυναίκας σέ συνουσία (άζό ίν- 
δρα), £) ό εξαναγκασμός άλλου ζροσώζου (άνδρα ή γυναί
κας) σέ έζιχείρηση ή ανοχή ασελγούς ζράξης (είτε άζό 
άντρα είτε άζό γυναίκα).

ί) Μέ τή δεύτερη ζαράγραφο ζροβλέζεται ώί διακεκρι
μένη ζαραλλαγή ή τέλεση ομαδικού βιασμού (μέ τήν νέα έν
νοια ζού ζαίρνε: αυτό τό αδίκημα) καί έζιβάλλεται ή αυ
στηρότερη ζοινή τής κάθειρξης τουλάχιστον 10 έτών.

γ) Μέ τήν τρίτη ζαράγραφο τίθεται ώς ελαφρότερη ζα
ραλλαγή βιασμού ό βιασμός μεταξύ συζύγων στον δράστη 
τού όζοίου έζιβάλλεται φυλάκιση μέχρι δύο έτών Ή ήζ'.ό- 
τερη μεταχείριση τού «συζύγου βιαστή» δικαιολογείτα· άζό 
τήν σκέψη ότ: ό βιασμός στό γάμο ζλήττει τή μία μόνο όψη 
τής γενετήσιας ελευθερίας, τό δικαίωμα τής έζιλογής τής 
χρονικής στιγμής τής σεξουαλικής έζαφής καί όχι τό δι
καίωμα έζιλογής έρωτικού συντρόφου (ζού τεκμαίρετα: 
ότι ασκήθηκε έλεύθερα μέ τόν γάμο). Γι’ αύτό τό λόγο ό βια
σμός στό γάμο τιμωρείται μέ τήν ζαρ. 3 ώς μορ·φή ζαράνο
μης βίας (330 Π.Κ.).

ζροσίολή τής γενετήσιας άξιοζρέζειας. Μέ 
:η, σέ διεθνές έζίζεδο. διάταξη τού άρθρου 
:ντα·. ζοινικά διάφορες μορφές 

ζσοτάσεις ζού
ροσβολών με

εζειοή δέν στοιχειοθετούσα/

ολ/

ΐυχθεί

σοαζειε ζου ζσοσ-

αυτοσυνααα το

τ:σθ τον αντρα οσο και την γυναίκα, αζο 
βάλλουν τήν γενετήσια ελευθερία.

δ) Εζίσης. ζρέζε: νά άναζ' 
κο ζεδιο ζροστασίας τού αγαθού τής «γενετήσιας άξιοζσέ- 
ζειας» άζό ζραξεις ζού τήν ζροσβάλλουν. Τό αγαθό αύτό 
“ου μεχρ: τώρα καλυζτοταν καταχρηστικά άζό τήν διάτα- 
ςη τής έργω έξύβρισης ζρέζε: νά άζοσυνδεθεί άζό τό σγα- 
θο τής «τιμής» καί νά βρει τήν ορθή δογματική του θέση, 
στο κεφάλαιο ζού ζροστατεύε: τήν γενετήσια έλευύεσια τού

αζοΓφω έξύβρισης. ζράγμα ζού είχε έζιν.ριθεί
Ηδτ μ’ αύτή

νοιας της ε
τήν έζιστήμη και σ εμάς καί στό εξωτερικό, 
τή διάταξη άζοχωρίζοντα: σαφώς άζό τό σύστημα ζοινικής 
ζροστασίας «τής τιμής» οί αράξεις ζού αφορούν τήν ζρο- 
σόολή τής γενετήσιας άξιοζρέζειας «μέ ζσοτάσεις ή χει
ρονομίες». Τό αδίκημα στοιχειοθετείται σέ δύο ζεδία αΐ άζλή 
μορφή μέ ύζοκείμενο τόν κάθε ένα β) ιδιαίτερη μορφή (μή 
γνήσια) μέ ζαθόντα ζρόσωζο κάτω τών )2 έτών. όζότε 
έζαυξάνεται'και'το ζλαισιο ζοινής (άζό φυλά/.·re, έως έ·<ος 
έτους σέ φυλάκιση 3 μηνών έιος 2 έτών).
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Με τή ρύθμιση αυτή όλοκϋ.ηρώνετχ: ή νέα συστηματική 
πού είσχγετχι μέ το προτεινόμενο σχέδιο νόμου πού έχε: ως 
εξής μέ σειρά βαρύτητας.

Εγκλήματα -/.ατά τής γενετήσιας ελευθερίας.
α: 'Ομαδικός βιασμός
β: Β:α-μος
γ: Βιασμός σέ γάμο
ο: Π ροσβολή γενετήσι ας αξιοπρέπειας προσώπου κάτω

τών 12 ετών
ε: Προσβολή τής γενετήσιας αξιοπρέπειας ·άλλου.
Στήν κατάταξη αυτή προστίθενται φυσικά καί τα ύπό- 

λο:πα εγκλήματα κατά τής γενετήτ:ας έλευ-θερίας πού
δεν αλλάζουν αοσσή αέ τό πίοτεινάιενο σχέδιο νόαου (338. 
339. 341. 342,'343. 347, Π.Κ.).'

Με τό άρθρο 28: α) Προβλέπεται ή κατ’ έγκληση δίωξη 
εγκλημάτων κατά τής γενετήσιας ελευθερίας, τών άρθρων
336 τταρ. 3, 33/. 338, 339, 341, 342 καί 343 χωρίς χύτό 
νά εςαρτάτα: άττό τό φύλο τού θύματος. Ή προσαρμογή αυ
τή είναι ά/αγκα:α έν όψει τής ισονομίας τών φύλων, β) "Ως 
πρός τήν δίωξη τού εγκλήματος τοΰ βιασμού είσάγεται κατ’ 
αρχήν ό κανόνας τή,ς αΰτεττάγγελτης δίωξης. Ή λύση ατύτή 
κρίθηκε-σκόπιμη γιά τούς εξής λόγους: α) γ'.ά νά διαπαιδα- 
γωγη-θ-εί ό πολίτης ττήν νοοτροπία ότι ό βιασμός δέν άτοτε- 
λεί σε καμμία περίπτωση στίγμα γ:ά τό θύμα άλλα γ:ά τον 
θύτη β) γίά νά μειωθεί ή έκταση τής άδηλης εγκληματικό
τητας γ) γίά νά μειωθεί ή έκταση τοΰ φαινομένου τών τταορ-ά- 
τα:ρων «γόμων» -θύτη καί θύματος καθώς καί ή οικονομική 
συναλλαγή πού συνοδεύει τήν δ:απραγμάτευση τής «ααραί
τησης άττό τή/ έγκληση». Τό γεγονός όμως ότι στη ποινική 
δίκη μπορεί νά δημιουργήσει σοβαρό, επιπλέον, ψυχικό τραυ
ματισμό στό θύμα (ένα δεύτερο «βιασμό» όπως χαρακτηριστι
κά έχε; ειπωθεί) επιβάλλει τήν εισαγωγή κάποιων κάμψε
ων στην απόλυτη εφαρμογή τής άρχής τής αύτεπάγγελτης 
δίωξης. Γί’ αυτό τό λόγο είσάγεται, σέ περ:ορ:σμένη έκταση ή 
άρχή τής σκοπιμότητας στή δίωξη ώς εξής: Ό εισαγγελέας 
ϋποχ.ρεοότχί νά ασκήσει τήν ποινική δίωξη. Άν όμως τοΰ 
υποβληθεί άπό τό θύμα ή άπό τά πρόσωπα που ορίζονται στό 
118 IT. Κ.. ό ισχυρισμός ότι ή ποινική δίωξη θά έχει ώς α
ποτέλεσμα τό σοβαρό ψυχικό τραμαυτισμό τοϋ θύματος, έχει 
τήν διακριτική ευχέρεια, άν πειστεί γιά τήν σοβαρότητα τοΰ 
ισχυρισμού, νά άπόσχει άπό τήν άσκηση ποινικής δίωξης.

Μέ τό άρθρο 29: Τροποποιείται σέ δύο κατευθύνσεις τό 
άρθρο 353 τοϋ Π.Κ. α) Αλλάζει ό τίτλος του άπό «πρόκλη
ση σκανδάλου ίι’ άσεμνων πράξεων» σέ «πρόκληση σκανδάλου 
με ακόλαστες πράξεις». Με τήν αλλαγή αυτή παύει νά υπάρ
χει ό όρος άσεμνη πράξη πού χρησιμοποιήθηκε ώς ερμηνευ
τική δάση διαστολής τής έννοιας τής «ακόλαστης πράξης» 
που υπάρχει στό κείμενο τής διάταξης. Έτσι παρέχεται ή 
βάση γιά τόν περιορισμό τής εφαρμογής αύτοϋ τοϋ άρθρου μό
νο στις ακόλαστες πράξεις.

β) Στις περιπτώσεις προσβολής τής αίδοΰς άλλου απαιτεί
ται έγκληση.

Μ’ αυτό το τρόπο δεν θά μπορεί νά θίγεται κάποιος γιά 
λογαριασμό άλλου, άλλά θά μπορεί νά ζητήπε,ι τήν δίωξη 
τοϋ υπαιτίου μόνο άν θίχτηκε ή δική του «αιδώς». Περιορί
ζεται έτσι στις φυσιολογικές του διαστάσεις τό αδίκημα τοϋ 
άρθρου 353 τοϋ Ποινεκοϋ Κώδικα, ώστε νά μην ασκούνται 
αδικαιολόγητες διώξεις που πολλές φορές δημιουργούν καί 
διεθνή ακόμα πρόβλημα στή Χώρα.

Μέ τό άρθρο 30: Μέ τροποποίηση τού άρθρου 330 τοϋ 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δίνεται ή δυνατότητα στό 
δικαστήριο, νά διατάξει την «κεκλεισμένων τών θυρών» δίε
ς αγωγή τής επ’ άκροατηρίω διαδικασίας μέ αντικείμενο έγ
κλημα βιασμού, ό/ κρίνει ότι το θύμα θά ύποστεί σοβαρή ψυ
χική ταλαιπωρία ή διασυρμό.

Αζ) Ώς πρός τήν έβδομη ενότητα (άρθρα 31 μέχρι καί 
33) τοϋ σχεδίου νόμου.

Ή ποινική νομοθεσία που άφορα τά «άσεμνα» (Ν. 5060/ 
31 άρθρα 28. 29, 80) χρειάζεται αναμόρφωση. Οί λόγοι που 
επιβάλλουν τήν αναμόρφωση αυτή είναι οί ακόλουθοι:

α. Ή νομοθεσία είναι παλιά (άπόπό 1931). Άπό τότε ό 
τρόπος κοινωνική; αξιολόγησης τού ασέμνου άλλά και ή κρα
τούσα αισθητική αντίληψη έχουν σημαντικά διαφοροποιηθεί.

β. Οί διατάξεις τού Ν. 5000/31 είναι έτσι διατυπωμένες 
ώστε τό δικαστικό όργανο καί τό δικαστήριο νά γίνονται κρι
τές δυσεπίλυτων ακόμα καί γιά τους ειδικούς τεχνοκρίτες 
προβλημάτων αισθητικής. Γι’ αυτούς τους λόγους κρίθηκε 
αναγκαία ή προσαρμογή τής νομοθεσίας περί άσεμνων στις 
σύγχρονες αντιλήψεις καί ή απαγκίστρωση τοϋ Δικαστή καί 
τοΰ Εισαγγελέα άπό τό ρόλο τοϋ «κριτικού».

Οί προτεινόμενες διατάξεις συμπυκνώνουν τρεις άλληλέν- 
δετους σκοπούς:

I. Νά μήν υπάρχουν φραγμοί στην κυκλοφορία τών έργων 
τέχνης ή επιστήμης- φραγμοί που απορρέουν άπό υπερβολική 
ευαισθησία ή συντηρητισμό.

II. Νά προστατεύονται οί ανήλικοι (κάτω τών 17 ετών) 
άπό τόν κίνδυνο διαστρέβλωσης τής φυσιολογικής εκδήλωσης 
τοϋ γενετήσιου ένστικτου.

III. Ν"ά γίνε: σεβαστέ το δικαίωμα τοϋ πολίτη νά μήν ύ- 
πόκειται ακούσια σέ μηνύματα πού -θεωρεί ότι προσβάλλουν 
τήν ηθική του ταυτότητα ή τήν αισθητική του.

Η έξισορρόπηση τώ(ν μερικά συγκ.ρθυμένων παραπάνω 
σκοπών γίνεται μέ τόν ακόλουθο τρόπο:

Μέ το άρθρο 31;: Όριοθετείτα: τό πεδίο .τής αξιόποινης 
συμπεριφοράς. Μέ τήν μέθοδο τής τροποποίησης τοϋ άρθρου 
29 τοϋ Ν. 5060/31 ε’ισάγοντα: τά έξης αδικήματα:

I. ’Απαγορεύεται καί τιμωρείται μέ φυλάκιση καί χρηματι
κή ποινή ή κυκλοφορία, (καθώς καί ή μέ σκοπό έμπορίας, 
διανομής ή δημόσιας έκθεσης, κατοχή, κατασκευή, μεταφο
ρά. εισαγωγή, εξαγωγή) πορνογραφημάτων πού μπορούν . νά 
διεγείρουν σέ εγκληματικές πράξεις.; Τά πορνογραφήματα 
αύτοϋ τοϋ τύπου -απαριθμούντα: στήν διάταξη περιοριστικά.

II. ’Απαγορεύεται ή διάθεση κάθε είδους πορνογραφημά
των σέ ανηλίκους ή ή προβολή τους σέ τόπους προσιτούς

. σ’ αυτούς. Ή πράξη αΰτη τιμωρείται μέ φυλάκιση μέχρι δύο 
ετών.

III. Απαγορεύεται ή αποστολή σέ άλλον, πορνογραφημά
των, χωρίς νά τό ίχε: ζητήσει. Ή πράξη τιμωρείται μέ φυ
λάκιση μέχρι δύο ετών. : .

IV. Διακεκριμένη παραλλαγή αποτελεί ή πράξη τής διά
θεσης πορνογραφημάτων πού απαγορεύονται γενικά, σέ ανή
λικους. Στήν περίπτωση αΰτη αυξάνεται τό κατώτατο όριο 
ποινής σέ φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών·.

V'. Γιά τά αδικήματα αυτά προβλέπονται οί παρεπόμενες 
ποινές τής δήμευσης καί τής αφαίρεσης άδειας επαγγέλμα
τος σέ ορισμένες περιπτώσεις.

Μέ τό άρθρο 32: Διευκρινίζεται ή αόριστη έννοια τοϋ 
ασέμνου. Έτσι τό ενδιαφέρον τής έννομης τάξης γιά τήν κυ
κλοφορία «ασέμνου» έργου εντοπίζεται στά πορνογραφήματα, 
τών όποιων ή έννοια παρέχεται μέ σαφήνεια στά πλαίσια τοϋ 
εξής τετραμερούς κριτηρίου.

I. Τό πορνογράφημα ανάγεται στή γενετήσια σφαίρα.
II. Τό πορνογράφτμα είναι πρόσφορο νά προκαλέσε: γενε

τήσια διέγερση σέ άλλον.
Τό κριτήριο αυτό συμπληρώνει τό προηγούμενο. Δεν αρκεί 

τό έργο νά ά.άγεται στή/ γενετήσια σφαίρα άλλά πρέπει νά 
ενέχει τήν δυνατότητα πρόκλησης γενετήσιας διέγερσης.

III. Τό πορνογράφημα υποβιβάζει τον άνθρωπο σέ αντικεί
μενο ηδονής. ’Αποτελεί άρα ακραίο σέ χυδαιότητα κατασκεύα
σμα. Τό άξιολογικό αύτό κριτήριο έμποδίζει τήν ποινική’δίω
ξη, γιά έργα τέχνης πού έχουν ορισμένα «τεχνικά γ/ωρίσμα- 
τα τών πορνό» άλλά δέν προκαλοϋν χυδαίο υποβιβασμό τής 
ανθρώπινης αξίας.

IV. Εξαιρούνται άπό τόν χαρακτηρισμό τους ώς πορνο
γραφικών όλα ανεξαιρέτως «τά έργα τέχνης ή επιστήμης».
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Ή σκόπιμη εύρ-εΐa εξαίρεση έπιδιώκε·. τόν μή εγκλωβισμό τού 
δικαστή σε στενά «τεχνικά»-κριτήρια, καί την παροχή τής 
δυνατότητας ουσιαστικής εκτίμησης όπου είναι αναγκαία. Γιά 
τον εντοπισμό και-τήν έξειδίκευση τών όρων «έργο τέχνης 
ή επιστήμης» τίΔετα: καί ή ενδεικτική περίπτωση τού έρ
γου. πού συνέβαλε στη πολιτιστική δημιουργία τής άνΔρωπό- 
τητας ή στην προώΔηση τής άνΔρώπινης γνώσης.

Με το άρΔρο 33: Καταργείται το άρΔρο 3 τού Ν. 1291/ 
1982, σσοο είχε ή;η τροποποιήσει μερικά το άρΔρο 30 πού 
Ν. 5060/1931.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β/
Στο κεφάλαιο χΰτό προτείνονται προς ψήφιση τροποποιή-' 

σεις στον Δικηγορικό Κώδιχ,α, ο! όποιες χ/.οπο έχουν αφενός 
νά κατοχυρώσουν την άσκηση τοΰ δικηγορικού λειτουργήμα- 
τος γιά τούς δικηγόρους πού πραγματικά και βιοποριστικά 
ασχολούνται με αύτέ, xai αφετέρου νά προσαρμόσου' τις δια
τάξεις πού αφορούν στην εκλογιμότητα χα· την διαδικασία'

βλημάτων, ττοίι άπό μαχρό χρόνο απασχολούν τούς δικηγόρους, 
μέσα στα αλαίσια πού διαγράφονται άπό την συνταγματική

μορφιά
, ■ , „ ,

μενών νομιχών προσώπων δημοσίου δίκαιου.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σέ_ δυο ομά

δες διατάσεων: η αρώτη (άρΔρα 34 έως 37) άφορ« στην χα- 
τοχύρωση τής άσχησης τοΰ δικηγορικού έτσαγγε/ματος' ή 
δεύτερη (ap-Spa 38 ώς 43) αφορά στην ανάδειξη τών διοιχη- 
τιχών συμβουλίων τών Διχηγοριχών Συλλογών. ...>·· :·

Α; Στην αρώτη ομάδα διατάξεων πρέπει ιδιαίτερα να -
εέ- 
δο-

χης στο δικηγορικό σώμα των συνταςιουχωνι η υ.αμοανονται 
σέ καΔολική έκταση χαΐ χατά τρόαο άαοτελεσματιχο (μονο
θεσία έμμισθων διχηγόρων), Είδιχότερα:

1) Στο άρΔρο 34 ααρ. 2-3 (πού αντιχαΟιστά τό άρΔρο 
21 xap. 1 έσάφ. γ' χαΐ 4-8 τού Δικηγορικού Κώδικα) λαμ- 
βάνεται αρόνοια για την προστασία τού δικηγορικού έααγ- 
γέλματος μέ την άααγόρευση τής έπανό:ου ή εισόδου σ’ 2·ύ- 
,τό αροσώαων αοΰ είτε έχουν εγκαταλείπει το δικηγορικό 
επάγγελμα καί έχουν άποξενωΔεί άα’ αύτό (δικηγόρο* σού 
έχουν παραιτηΔεί και τρααεΐ σε άσχετα έααγγέλματα), είτε, 
έχουν σταδιοδρομήσει σέ υπηρεσιακές ενασχολήσεις ξένες 
αρός την νοοτροπία καί τις παραδόσεις τού δικηγορικού σώ
ματος (δημόσιοι καί στρατιωτικοί υπάλληλοι κ.λ.π.) καί 
έχουν εξασφαλίσει μια ικανοποιητική σύνταξη καί τών όποιων 
έ διορισμός ή επαναδιορισμός ώς δικηγόρων δημιουργεί επι
πρόσθετα άνισους όρους επαγγελματικού ανταγωνισμού, λό
γω τής προσελκύσεως τών πελατών από τήν προγενέστερη 
ιδιότητά τους. ιδίως τών φορολογικών καί ασφαλιστικών 
υπαλλήλων, τών αξιωματικών τών σωμάτων ασφαλείας. Ή 
μοναδική εξαίρεση πού προίλέπεται στις παραπάνω διατά
ξεις αφορά στους συνταξιοδοτούμενους δικαστικούς λειτουρ
γούς καί τό προσωπικό τών νομικών διευθύνσεων τών Υ
πουργείων (τοΰ άρΔρου 10 τού X. 1256/1982) καί δικαιο
λογείται άπό τό γεγονός ότι οΐ συνταξιούχοι αυτοί έχουν, ώς 
Οργανα απονομής τής δικαιοσύνης ή δικηγόροι τού Δημοσίου, 
ασχοληθεί κατ' επάγγελμα μέ τήν νομική Δεωρία καί πρά
ξη, όπως ο! δικηγόροι, άλλα καί επιβάλλεται, γιατί ή δυνα
τότητα τών δικαστικών καί δημοσίων αυτών λειτουργών νά 
διοριστούν δικηγόροι μετά τήν αποχώρησή τους άπό τήν υπη
ρεσία αποτελεί μιά πρόσ-5ετη σημαντική εγγύηση τής άνε- 
ςαρτησίας τους κατά τον χρόνο τής άσκησης τού λειτουρ
γήματος τους. Καί για τούς εξαιρούμενους όμως άπό τήν 
απαγόρευση συνταξιούχους αυτούς τίΔεται έ·*α; περιορι- 
π;υ.ος. ότι δέν πρέπει να έχουν βαΔμο άνώτερο τού βαΔμού 
τού Εφέτη ή τού Αντεισαγγελέα Έφετών ή τού Π αρέδρου

τού Συμβουλίου τής 'Επικράτειας, ή τού Παρόδιου τής Νο- 
μικής ΔιευΔύνσεως Υπουργείου καί στήν περίπτωση τής 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης άνώτερο τνϋ βαΔμού τού Αι-; 
χαοτικού Συμβούλου τών Ενόπλων Δυνάμεων. Καί τούτο, 
γιατί όσοι ·3ά αποχωρήσουν άπό τήν ύπηρεσία τους μέ ανώ
τερους άπό τούς παραπάνω προόλεπομένους βαΔμούς νά 
έχουν εξασφαλίσει μια αρκετά ικανοποιητική σύνταξη, ένώ 
ή πλήρης σύνταξη τών δικηγόρων πού έχουν άναλωΔεϊ στήν 
άσκηση τού επαγγέλματος τους δέν μπορεί νά ύπερβεί τήν 
σύνταξη τού ’Εφέτη. Έξ άλλου ό περιορισμός αύτός κατά 
βαΔμό. σέ συνδυασμό μέ τον άλλο τιΔέμενο έπίσης περιορι
σμό τού νά μή μττορούν νά διοριστούν ή έπαναδιορισ-5ούν στά 
Δικαστήρια τού τόπου όπου υπηρέτησαν κατά τά τελευταία 
δύο χρόνια πριν άπό τήν αποχώρησή τους, μειώνει στό ελά
χιστο, άν δέν εκμηδενίζει, τήν δυνατότητα έπηρεασμού λό
γω ή κατά κατάχρηση τής δικαστικής ιδιότητάς τοος τών 
κατωτέρων δικαστών, καί έτσι συμβάλλει στήν ενίσχυση τού' 
κύρους τής Δικαιοσύνης.

2) Το άρΔρο 37 (ap-Spo 63Α τού Δικηγορικού Κώδικα), 
•άποσκοπεί νά δώσει ριζική καί ολοκληρωμένη λύτη στό κρί
σιμο καί καίριο πρόβλημα τής πολυθεσίας τών δικηγόρων. 
Τό πρόβλημα αύτό χρονολογείται άπό μακρότατο χρόνο, άλ-· 
λά στις μέρες μας έχει πρ.οσλάβει διαστάσεις πού εκτείνο*/-? 
ται πολύ πέρα άπό τα όριά τής εξυπηρέτησης τής τάξης 
τών έπαγγελματιών δικηγόρων, ή όποια χειμάζεται από 
όξύτατο πληθωρισμό καί άπτεται τού γενικότερου συμφέγ 
ροντος τού κοινωνικού συνόλου, ακόμη καί τών όρων λέϊ-" 
τουργίας τής Δικαιοσύνης, μέ τήν όποια συνδέεται άμεσα 
ή άσκηση ;ύ δικηγορικού λειτουργήματος. . .

Είναι γνωστό ότι οί περισσότερες άπό τις έμμ:σ·3ες -Se-.- 
σεις τών δικηγόρων καί νομικών συμβούλων κατέχεται άπό4. 
μικρό άριΔμό δικηγόρων. Ό κα-5ένας άπό αυτούς διατηρεί.: 
δέσεις σέ νομικά πρόσωπα καί οργανισμούς όχι μόνο τού·-, 
δημοσίου τομέα, αλλά καί τού ιδιωτικού, τις όποιες μάλι- 
στα, πολλές φορές, αποκτά μέ επιρροές καί εύνοιες κομμά- - 
τικές. μέ αποτέλεσμα τήν υπεραπασχόληση καί συνακόλου-Sa . 
τήν άνεπάρκειά του στήν εκπλήρωση τών αναλαμβανόμενων 
πολλαπλών υποχρεώσεων, πού αποβαίνει σέ βάρος τών έντο- 
,λεων του. Καί είναι συνηθισμένο φαινόμενο c! δικηγόροι 
αυτοί νά προσλαμβάνουν νέους δικηγόρους ώς βοη-3ούς ή συ
νεργάτες, πού αμείβονται συνήΔως ελάχιστα άπ χυτούς.- 
Ή κατάσταση αύτή καταλήγει στήν πλημμελή εξυπηρέτηση 
τών δικαστικών καί έξώδικων ύποΔέσεων τών έντολέων καί 
γενικότερα στή δημιουργία άνισων όρων κατά τήν άσκηση 
τού δικηγορικού λειτουργήματος.

Ετσι επιβάλλεται ή νομοθετική επέμβαση χάριν τής 
ύπέρ τού κοινού συμφέροντος πλήρους κατά τό δυνατόν απα
σχόληση; κα* τής αποκατάστασης στό μέτρο τού δυνατού 
τής ισότητας μέ τήν εξασφάλιση στούς πολλούς, αντί τών 
λίγων, τών ανωτέρω Δέσεων. Οί νομοθετικές προσπάΔειες 
πού έγιναν μέχρι σήαερα (Ν.Δ. 3026/1954 άο-Soo 63 
παρ. 6, Ν. 4507/1966 άρ-Spo 1. X. 1093/19S0 άρΔρο 1 
άποτέλεσαν μέν σοβαρά διαδοχικά βήματα στήν αντι
μετώπιση τού προβλήματος τής πολυΔεσίας. άλλά δέν έφ-5α- 
σαν σέ μιά ολοκληρωμένη καί συστηματική λύση του. κυ- 
ρ'ως γιατί περιορίστηκαν στήν περιστολή τής πολυθεσίας 
μόνο στό δημόσιο τομέα καί μάλιστα όχι ύπό τήν εΰρεία 
έκταση μέ τήν όποια προσδιορίσθηκε πρόσφατα (Spiffs 1 
παρ. 6 X. 1256/1982) καί άφησχν έξω άπό κά·5ε νου,ο- 
Δετική πρόνοια, ένα μεγάλο άριΔμό φορέων πού ανήκουν ήδη 
στόν τομέα αύτό, καυώς καί τούς φορείς πού χ.ήκουν στον 
ιδιωτικό τομέα, όπου ή ανάγκη απασχόλησης δικηγόρων μέ 
πάγια περιοδική αμοιβή ανακύπτει έντονη και 'έ συνεχώς 
βύςανομενη έκταση, λόγω τής αύξησης τού άριΔμού τών 
φορέων (άνωνύυων εταιρειών, Ε.Π.Ε., προσωπικών έται- 
ρειών) καί τών ύποΔέσεών τους.

Από τις ανωτέρω συνΔήκες κατέστησαν επιτακτικά αναγ
καίες οι ρυ-Δμισεις πού προτείνοντα: γιά τήν ολοκλήρωση 
και συστηματοποίηση τών μέτρων πού εξασφαλίζουν άποτε- -
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λεσματικά τήν κατάργηση τής πολυδεσίας τών δικηγόρων. 
Τις ανάγκες αύτες επιδιώκει νά ικανοποιήσει το άρ-ίSpo 37. 
γιά τις επί μέρους διατάξεις τοΰ όποιου σημιειόνονται τά
*=ήί··

а) Στις παραγράφους 1—δ προβλέ.τονται απαγορεύσεις 
καί περιορισμοί πού καλύπτουν όλο το φάσμα τών περιπτώ- 
σεων τής πολυδεσίας των δικηγόρων, τόσο στό δημόσιο όσο 
καί σσόν ιδιωτικό τομέα, καί άποτρέπουν στον εφικτό βαδμό 
τις περιπτώσεις κατασσρατήγησης πού σημειώδηκαν στην 
πράξη. Έξαλλον έπεκτείνεται ή απαγόρευση τής πολυδεσίας 
χαί σε περιπτώσεις —ου έξομοιοΰντα: με αυτήν καί όπου συν
τρέχει ταυτότητα νομικού λόγου, όπως ότα/ ό δικηγόρος κα
τέχει ιάμειβόμενη δέση ή λαμβάνει σύνταξη, χωρίς νά πρΟ- 
βλέπονται οΐ ελάχιστες εξαιρέσεις ττου δικαιολογούνται άπό 
ειδικές περιστάσεις, όπως των δικηγόρων ειδικών συνεργα
τών υπουργείων ή μελών Νομοσαρασχευαστικών Επιτροπών 
(παρ. 2 έδάφ. 6') ή όσο την άνάγν.η τών αραγμάτων 
(σταρ. 3).

б) Ή παρ. 6 ρυθμίζει την τύχη τών υφιστάμενων περισσό- 
τερων άπό μία συμβάσεων παροχής νομικών ή δικηγορικών 
υπηρεσιών με πάγια περιοδική αμοιβή, με την παροχή στο 
δικηγόρο τοΰ δικαιώματος επιλογής τής δέσης πού -προτιμά 
νά ^διατηρήσει, ή επιλογής μεταξύ αυτής καί άλλης άμειβό- 
μενης δέσης ή σύνταξης καί τήν επιβολή τής υποχρέωσης 
στο δικηγόρο νά αποχωρήσει άπό τις -δέσεις μέ πάγια περιο
δική αμοιβή πού δεν επιτρέπεται νά διατηρήσει. ’Επίσης στήν 
παράγραφο αυτή ρυθμίζονται κατά τρόπο εύλογο κοί δίκαιο 
γιά το δικηγόρο καί τούς έντολείς του οί οικονομικές συνέ
πειες άπό τήν αποχώρησή του άπο τις περισσότερες άπο μια 
-δέσεις πού κατείχε.

γ) Στις παρ. 7—11 λαχβάνεται πρόνοια γιά τήν εξα
σφάλιση τής πραγματικής εφαρμογής τών απαγορεύσεων και 
περιορισμών τής πολυδεσίας, μέ τήν επιβολή ειδικών -υπο
χρεώσεων τών έντολέων καί τών δικηγόρων γιά τήν παροχή

άλογες
σεις κατά τών παραβατών. Έπιπρόσ-δετα άπαγγελλεται ή 
αυτοδίκαιη άκυρότητα τών συμβάσεων παροχής νομικών καί 
δικηγορικών υπηρεσιών μέ πάγια άντιμισδία πού δά συνα- 
φδοΰν ή δά διατηρηδοΰν κατά παράβαση τών εν λογω απα
γορεύσεων.

Β. Στήν δεύτερη ομάδα διατάξεων (άρ-δρα δ —9) ρυδμί- 
ζεται έν πρώτοις το δέμα τής έκλογιμότητος τών Προέδρων 
καί τών μελών τών Διοικ. Συμβουλίων τών Δικηγορικών 
Συλλόγων κατά τρόπο ώστε νά μή έξαρτάται απο τις τυπι
κές στήν πράξη διακρίσεις σέ δικηγόρους παρ’ Άρειω Π άγω, 
παρ’ Έφέταις καί παρ’ Πρωτοδίκαις, ούτε άπό ορισμένο 
χρόνο δικηγορική υπηρεσία, πλήν τών Προέδρων, για τους 
όποιους κρίδηκε ότι ορισμένη δικηγορική υπηρεσία είναι 
αναγκαία γιά τήν εξοικείωση μέ τά προβλήματα τοΰ Κλά
δου καί τήν μετά κύρους εκπροσώπηση τών Συλλόγων ώς δη
μοσίων Αρχών. Περαιτέρω προβλέπονται τροποποιήσεις 
πού διευκολύνουν τήν εκλογική διαδικασία γιά τήν ανάδειξη 
τών διοικήσεων τών δικηγορικών συλλόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μέ τή σύσταση ειδικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών 

γιά τή/ τροποποίηση τών βασικών κωδίκων τής νομοδεσίας 
;υ.ας. επιδιώκεται νά τεδοΰν τά δε.μέλια γιά τή/· επέκταση 
τοΰ μεταριρυδμιστ’.κοΰ έργου τής Κυβερνήσεως τής ’Αλλα
γής καί σέ άλλες βασικές περιοχές τής έννομης τάξης καί 
γενικώτερα τής κοινωνικής ζωής μας, πού άπό καιρό έπιζη
τούν τή ρυδμιστική inέμβάση τοΰ νομοδέτη. Σημχ/τική ώ- 
δηση πρ-ός τή/ κατεύδυνση αύτή έδωσε ό ν. 1237/1982 «πε
ρί συστάσεως ΕΓιδικών Νομοπαιρασκευαστικών' ’Επιτροπών 
στό ’Υπουργείο Δικαιοσύνης» πού προέβλεψε. τή σύσταση Ε
πιτροπών γιά τή νομοδετική πραγμάτωση τής συνσαγματι- 
κής επιταγής τής ίσο·/ομίας μεταξύ τών άνδρών καί τών γυ
ναικών (άρδρο 4 παρ. 2, άρδρο 116, παρ. 1 καί 2 τοΰ Συν

τάγματος), τή βελτίωση τοΰ δικαστηριακού συστήματος μας 
τόν εκσυγχρονισμό τών κανόνων δικαίου πού ίιέπουν τό κάδε 
στώς τών δικαστικών λειτουργών καί τών δικαστικών ύπαλ- 
λήλων και, τέλος, τήν αναμόρφωση τοΰ Εμπορικού Νόμου.

Σταδερος γνώμονας γιά τη σχεδιαζόμενη μεταρρύδμιστ 
είναι ό έκτυγχρονισμός τής νομοδεσίας μας. Τό αντικείμενο 
καί ή φύση έξάλλου τοΰ έργου πού πρόκειται νά έπιτελεσδεί 
οδηγούν στή νομοδετική παραγωγή μέ βάση τήν ειδική δια
δικασία πού προβλέπει τό άρδρο 76 παρ. 6 τοΰ Συντάγματος 
γιά τήν επιψήφιση Κωδίκων. Είναι πραγματικά φανερό, ότι 
όποιαδήποτε άλλη επιλογή στό σημείο αύτό δά άποδεικνυό- 
ταν απολύτως απρόσφορη καί δά συν επέφερε ουσιαστικά τή 
ματαίωση τής προσπάθειας που ά/αλαμβά/ουμε.

Ή σύνδεση τών Επιτροπών άπό διακεκριμένους πανεπι
στημιακούς δασκάλους, δικαστικούς λειτουργούς καί δικηγό
ρους έγγυώνται όχι μόνο τήν άντιπροσωπευτικότητα άλλά 
καί τήν άποτελεσματικότητά τους. Αυτονόητο είναι ακόμη 
ότι μεταξύ τών άλλων, δά ληφδοϋν ύπόψη καί οι προεργα
σίες άναλόγων έπιτριοπών πού είχαν συγκροτηδ*εί κατά τό 
παρελδόν.

Ειδικότερα, ο,ί διατάξεις τοΰ Γ’ Κεφαλαίου τοΰ σχεδίου 
νόμου που προτείνουμε έχουν τό άκόλαυδο περιεχόμενο;.
' Τό άρδρο 44 προβλέπει τή σύσταση τών εξής ’Επιτροπών:

α) Γιά τήν επεξεργασία σχεδίων νόμων -υύ δά τροποποι- 
■ηύοΰν καί δά συμπληρώνουν, όπου κριδεί άναγκαίο, το,ν Ποι
νικό Κώδικα καί τόν Κώδικα Ποινικής Δικονομίας β) Γιά 
τή/ αναμόρφωση τοΰ σωφρονιστικού συστήματος καί τοΰ Σω
φρονιστικού Κώδικα. Οί πρόσφατες αναταραχές στα περισσό
τερα σωφρονιστικά καταστήματα τής χώρας ήρδαν νά άποκα- 
λύψουν μό τή μεγαλύτερη σαφήνεια τή/ ά/ιαγκαιότηρα τής 
μεταρρυδμίσεως καί στήν περιοχή αύτή. Τό άρδρο περιλαμβά
νει ακόμη λεπτομερείς διατάξεις γιά τό διορισμό τών μελών 
τής ’Επιτροπής καί τή λειτουργία της. γ) Γιά τή σύνταξη σχε
δίου νόμου μέ τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πο
λιτικής Δικονομίας γιά τή/ επιτάχυνση απονομής τής δικαιο
σύνης. δ)· Γιά τή σύνταξη τοΰ νέου σχεδίου Πτωχευτικού 
Κώδικα, ε) Γιά τήν επεξεργασία σχεδίου Κώδικα Διοικητι
κής Δικονομίας. Ή ανάγκη γιά τήν ένιαιοπσίηση τών κανό
νων πού ίιέπουν τή διοικητική δίκη ή όποια έχει συντελεσδεί 
μέ επιτυχία π.χ. στή Δυτ. Γερμανία είναι άπό καιρό αΐσδ-ητή 
στή/ πράξη καί έχει κατ’ επανάληψη καί μέ έμφαση επίση
μα,δεϊ στην επιστήμη. Τις διαστάσεις τοΰ προβλήματος μπο
ρεί νά άντιληφδεϊ κανείς καλύτερα έάν άναλογισδεί τή/ ο
λοένα καί μεγαλύτερη στμασία πού αποκτούν στή/ πράξη τό 
Συμβούλιο τής Επικράτειας, τά τακτικά διοικητικά δικαστή
ρια καί τά άλλα ειδικά διοικητικά δικαστήρια καί στ) γιά 
τή σύνταξη σχεδίου Κώδικα Γραφείου·/ Ύποδηκών καί Με
ταγραφών, γιά τόν εκσυγχρονισμό τών κειμένων διατάξεων 
καί τή/ προσαρμογή προς τις ίσχύσυσες συνταγματικές δια
τάξεις. Τό άρδρο ρυ-ύμέζει άκόμη λεπτομέρειες γιά τό διο
ρισμό τών μελών τήν ’Επιτροπής καί τή λειτουργία της.

Στήν ίδια Επιτροπή ά/ατίδεται ή εξέταση τής δ-ιευρύν- 
σεως τής αρμοδιότητας τών τακτικών διοικητικών δικαστη
ρίων καί ή έγκαιρη 'υποβολή σχετικού πορίσματος στό/ 'Υ
πουργό τής Δικαιοσύνης. Μέ τή μεδόδευση αύτή έπιχειρεί- 
ται ή συστηματική αντιμετώπιση τοΰ ζητήματος καί ή μή 
παραπομπή του «στις έλληνκκές καλένόες» μέσω τής «διαρ
κούς» παρατάτε ως τής προδεσμίας πού προβλέπει τό άρδρο 
94 παρ. 1 τού Συντάγματος.

Μέ τό άρδρο 46 προβλέπεται ή υποβολή στήν 'Ολομέλεια 
τής Βουλής τών κειμένων πού δά συντάξουν οί Επιτροπές 
τοΰ άρδρου γιά τήν κύρωσή τους μέ τή διαδικασία πού προ
βλέπει τό άρδρο 76 παρ. 6 τοΰ Συντάγματος, σχετικά μέ τήν 
επιψήφιση Κωδίκων.

Ή επιλογή τής διαδικασίας αυτής έξηγήύη/ε προηγου
μένως.

Τέλος, μέ τό άρδρο 47 ρυδμίζεται μέ γενικό τρόπο ή απο
ζημίωση τών μελών τής Επιτροπής.



- ιο —
Με το άρδρο 48 οργάνωνε rat στό -'Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

καπά τρόπο αποτελεσματικό καί σέ μοντμότειρη boon), ή ’Επι
τροπή τής Δημοτικής. Ή ’Επιτροπή αυτή, πού crip πράξη 
λειτουργεί άπο καιρό, έχει για σκοπ» τή στ ζί ιαχή επιβολή 
τής δημοτικής γλώσσας στο μόνο χώρο τον δέν έχει άκόμή 
κυριαρχήσει: τή δικαστική καί συμβολαιογραφική πράξη.

'Ακόμη παρέχεται ή δυνατότητα να λειτουργεί κατά χλο
μά/. ;α καί να συγκροτούνται για νά την ΰποβοηδοΰν ειδικότε
ρες ομάδες εργασίας. Λζμβάνεται δέ πρόνοια να μετχγλωττι- 
σδούν ο! κώδικες χαί άλλα σημαντήρα νομοδετήματζ. Τον 
τελευταίο χρόνο όλες ο! νομοδετικες ταράξεις τού κοινοβου
λίου καί οΐ κανονιστικές χαί άτριχες ταράζεις τής διιοίκη- 
σης διατυπώνονται στη ζωντανή γλώσσα τον λαού. Το έργο 
τής μεταγλώττισης τών βασικών κωδίκων δά διευκολύνει 
στην καδολική επιβολή της. Ή διάταξη παρέχει πλήρεις 
έγγυήσε!-ς για την ακρίβεια της εργασίας ρυδμιζοντας τατ 
σχετικά δέματα, με την επιφύλαξη πάντως σε περίπτωση 
ερμηνευτικής δυσχέρειας νά κατισχύει το παραπάνω κείμενο.

Επίσης στο ίδιο Κεφάλαιο Γ' το άρδρο 49 δίνει τη δυνα- 
τότητα στόν Υπουργό Δικαιοσύνης νά χαρατείνει, μα. όική 
του άαόρατη, το χρόνο λειτσυργίας νομοπαρασκευαστικών ε
πιτροπών πού έχουν συτταδεί χαί λειτουργούν, άλλα δεν έ
χουν άχόμη περατώσει το έργο τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'. ·
Με τα άρδρα 50—55 καδιερώνεται ό δεύτερος βαδμός 

πειδαρχικής δικαιοδοσίας τών άμίσδων ΰποδηχοφυλάκων ή 
όστοία άσχείται άπο το συμβούλιο τών ερετών με τριμελή σύν
δεση, σύμφωνα μέ το άρδρο 92 τοΰ Συντάγματος, του επι
τάσσει ττγν άσκηση τής πειδαρχικής εξουσίας άπο δικαστι
κά συμβούλια.
λ Ή ανωτέρω τροποποίηση κρίδηκε απαραίτητη διότι οΐ 
κείμενες διατάξεις προβλέπουν μεταρ ρυδμιστική εξουσία τοΰ 
'Υπουργού Δικαιοσύνης επί τών αποφάσεων τών συμβουλίων 
πρωτοδικών με αποτέλεσμα να είναι αντισυνταγματικές.

"Ακόμα με την παρ. 1 τοΰ άρδρου 56 αυξάνεται το ποσό 
που παρέχεται ώς βοήδημα στους -συμβολ/φους τών αγόνων 
περιοχών άπο δραχμές 150.000 σε 240.000, για συμπλήρω
ση τών προσόδων των. Ή αύξηση αύτή επιβάλλεται άπο την 
άνάγκη διατηρήσεως συμβολ/φων στις ορεινές καί παραμε
θόριες περιοχές; άλλα καί για λόγους κοινωνικής πολιτι
κής. Μέ την παρ. 2 καταργοΰνται οΐ διακρίσεις πού υπάρ
χουν μεταξύ τών συμβολ/φων καί τά δικαιώματα πού προέρ
χονται άπο τά κρατικό συμβόλαια διανέμονται έξ ίσου σέ 
όλους τούς συμβολ/φους τής ίδιας περιφέρειας.

Με τή διάταξη τοΰ άρδρου 57 σκοπείται ή άρση τής άπα- 
γόρευσης πλήρωσης τών κενών δέσεων σύμβολαΌγράφων καί 
τής αύξησης αυτών στά Πρωτοδικεία Γάμου. Χίου καί Μυ
τιλήνης. Τούτο επιβάλλεται επειδή έχουν αόξηύεί οί συναλ
λαγές καί οί συμβολαιογράφο: πού υπηρετούν δέν επαρκούν 
έπειτα άπο τά μέτρα πού παρδήκανε γιά τις παραμεθόριες 
περιοχές. Άλλωστε, ή διάταξη αύτή συντομεύει τήν άρση 
τής απαγόρευσης κατά ένα χρόνο, διότι ή καταργουμένη διά
ταξη έχει μεταδοτική ισχύ καί άτονεί μετά τήν 17.12.83.

Τό άρδρο 58 άποβλέπει στή διατήρηση τής xoi/ής τοπι
κής αρμοδιότητας τόσο τών συμβολαιογράφων πού εδρεύουν

στην περιφέρεια τών ειρηνοδικείων πού άναφέρσντα: στην παρ. 
3 τού άρδρου 4 τού Π.Δ. 670/1977 όσο χαί τών συμβόλαιά- 
γραφών πού εδρεύουν στην περιφέρεια, των ειρηνοδικείων πού 
έχουν συσταδεί ή δά συτταδούν, όπως άναφέρεται στήν προ- 
τεινόμενη διάταξη. -

"Οσον αφορά τό άρδρο 59, τό αίτιολογιχό τής προτεινέ- 
μενης διάταξης είναι ότι, μέ τήν έναρξη τής ισχύος τού 
νόμου 1330/1983 συσταδήκ.ανε, ώς γνωστόν, 200 δέσεις δι
χαστικών λειτουργών, άπο τίς οποίες 175 τών πολυμελών 
πολιτικών χαί ποινικών δικαστηρίων κ.αί μέ τό άρδρο 2 τού 
ίδιου νόμου άλλες 200 άπο τίς όποιες 160 τών πολυμελών 
πολιτικών κ.αί ποινικών δικαστηρίων καί 20 τών διοικητικών 
δικαστηρίων. ' '

Ή άνάγκη νά πληρωδούν αυτές οί δέσεις στή δάση τους, 
δηλαδή στόν εισαγωγικό βαδμό τού παρέδρου. ανεξάρτητα άπύ 
τις προαγωγές, πού δά γίνουν σέ διάφορους βαδμούς, είναι 
επιτακτική.

Ό διαγωνισμός έξ άλλου έμμίσδων παρέδρων τών πολι
τικών κ.αί ποινικών δικαστηρίων, πού περατώδηκε πρόσφατατ 
απέδωσε ίκ.ανό άριδμό εύδοχιμησάντων χαί μάλιστα μέ υψη
λή βαδμού,ογία πέραν τού άριδμού τών 76 παρέδρων. γιά τον 
όποιον προχηρύχδηχε. - . . · '

Μέ -τήν προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται νά έπιτραπεί’ 
ή πλήρωση στή δάση τους, δηλαδή στο βαδμό τού έμμίσδου πα
ρέδρου όλων τών κενών δέσεων διχαστικών λειτουργών, πού" 
δά υπάρχουν κατά τήν έναρξη τής ισχύος της, ώς καί έκ.ιί-' 
ων πού δά κενωδούν μετά τή δημοσίευση τής προτεινομένης·: 
διατάξεως ή πού δά συσταδούν μέ τό άρδρο 2 τού Ν. 1330/: 
1983 άπο έτοιμους -/κι μέ υψηλή βζδμολογίζ υποψηφίους έμ-ί· 
μίσδους παρέδρους. . . ·. λ

’Επίσης προβλέπεται καί ό διορισμός πέντε έπΐλαχόντων_ 
τού διαγωνισμού παρέδρων τών διοικητικών δικαστηρίων.
‘: Μέ τό άρδρο 60. παρατείνεται ή υπαγωγή στή δικαιο-δο^ 
σία τών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων τών διοικητικών: 
διαφορών ουσίας πού δέν έχουν ακόμα άνατεδεΐ στά τακτικά: 
διοικητικά δικαστήρια καί τούτο, γιά νά δοδεΐ χρόνος νά 
προετοιμαστούν, άπο άποψη άριδμητικής επάρκειας, τά διοι
κητικά πρωτοδικ.εία και έφετεία νά ΐπωμισδούν τό βάρος τών 
υπολοίπων διοικητικών διαφορών ουσίας.

Μέ τό άρδρο 61. παρέχεται διέξοδος στους "Ελληνες δι
κηγόρους τού έξωτερικού καί ιδιαίτερα στούς δικηγόρους πο
λιτικούς πρόσφυγες νά έπιστρέψουν άν δέλουν καί νά δικη- 
γορήσουν στήν ’Ελλάδα. έφόσον έχουν τίς αυστηρά άνα- 
γκαίες προύποδέσεις πού άπαιτούνται γιά τήν απόκτηση τής 
ιδιότητας τού δικηγόρου στήν 'Ελλάδα.

Τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου άποτελεί, πιστεύουμε, σημαν
τικό βήμα γιά τον εκσυγχρονισμό ορισμένων πεδίων τής νομο- 
δεσίας καί γι’ αύτό άποτελεί μέρος τής αναγκαίας γενικό
τερης προσπάδειας γιά τήν άναμόρφωση τών νομικών δε
σμών τής χώρας. Μέ τίς σκέψεις αυτές εισηγούμαι τήν ύπερ- 
βήοιση τού πσοτεινόμενου σχεδίου νόμου.

’Αδήνα. 23 ’Απριλίου 1983
Ό ’Τπουργός Δικαιοσύνης 
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