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Αντεγκληματική πολιτική «εν βρασμώ»;
Του ΛΕΩΝΙΔΑ Γ. ΚΟΤΣΑΛΗ*

Πριν από μερικέε εβδομάδεε, στο 
ΦΕΚ A 52/2022/11 Μαρτίου εισή- 
χθη βιαστικά μια σημαντική αλ
λαγή, ατυχήε νομοτεχνικά, στο 
άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα 
περί εγκληματικήε οργάνωσηε. 
Βάσει αυτήε, στη φυλακή θα οδη
γούνται απευθείαε μετά την κατα
δίκη τουε, ανεξαρτήτωε ποινήε, 
οι δράστεε ακόμα και πλημμελη
μάτων (κλοπέε, πρόκληση ζημιών 
σε περιουσίεε), όταν τα αδικήμα
τα έχουν διαπραχθεί από συμμο
ρία. Η ποινή δεν θα μπορεί να 
ανασταλεί ή να μετατραπεί με 
κανέναν τρόπο, ενώ τυχόν ασκη- 
θείσα έφεση δεν θα έχει αναστέλ- 
λουσα ισχύ. Επιχειρείται έτσι να 
σταλεί ένα σαφέε μήνυμα κατά 
τηε εγκληματικότηταε στιε γει- 
τονιέε. Ομωε, πρώτον, θα οδη
γήσει νομοτελειακά σε περαιτέ
ρω συμφόρηση των φυλακών (εν 
μέσω πανδημίαε) και, δεύτερον, 
με ποια κριτήρια υλοποιείται, τε
λικά, η ποινική μεταρρύθμιση; 
Πώε σχεδιάζεται η αντεγκλημα- 
τική πολιτική;

Αιφνιδιαστικέε προσθήκεε και 
αλλαγέε, όπωε η προαναφερθεί- 
σα, δεν αποτελούν έκπληξη για 
τουε παροικούντεε την Ιερουσα
λήμ των νομικών ζητημάτων. Ο 
ισχύων Ποινικόε Κώδικαε τέθη
κε σε ισχύ την 1.7.2019. Αντικα
τέστησε το κλασικό νομοθέτημα 
του 1951, που ίσχυσε για περίπου 
εβδομήντα χρόνια, με στοχευμέ- 
νεε μεταρρυθμιστικέε επεμβάσειε, 
που έγιναν κατόπιν προσεκτικήε 
προετοιμασίαε και στάθμισηε, 
πάντοτε όμωε με τη σκέψη του 
σεβασμού των κατευθυντηρίων 
γραμμών αυτού του θεμελιώδουε 
νομοθετήματοε και με προσήλω

ση στη διατήρηση τηε αυστηρήε, 
δωρικήε μορφήε του όλου έργου, 
κατεξοχήν στιε διατάξειε των άρ
θρων 1-49.0 νέσε Ποινικόε Κώδι
καε, αποτέλεσμα δεκαπενταετούε 
νομοπαρασκευαστικήε εργασίαε, 
ψηφίσθηκε με συνοπτικέε δια- 
δικασίεε στο τέλοε τηε άνοιξηε 
του 2019, την 6.6.2019, με την 
ισχνή μάλιστα πλειοψηφία τήε 
τότε κυβερνητικήε παράταξηε και 
με απούσεε τη μείζονα και την 
ελάσσονα αντιπολίτευση.

Σημειωτέον ότι το ψηφισθέν 
σχέδιο νόμου είχε υποστεί την

Ποινές με μέτρο, με σε
βασμό στην αναλογικό- 
τητα και μόνο εκεί που 
είναι απολύτως ανα
γκαίες, με πραγματική 
έκτιση αυτών και ταχεία 
απονομή δικαιοσύνης.

πρώτη επέμβαση με το νομοθε
τικό διάταγμα περί τα τέλη Ιου
νίου. Αμέσωε μετά την ανάληψη 
τηε κυβερνητικήε ευθύνηε από 
τη νέα πλειοψηφία (εκλογέε Ιου
λίου 2019), άρχισε η διαδικασία 
των μερικών, αποσπασματικών 
επεμβάσεων στον ισχύοντα πλέ
ον Ποινικό Κώδικα, αλλά και στον 
Κώδικα Ποινικήε Δικονομίαε. Εγι
ναν τον Νοέμβριο του 2019 και 
τον Νοέμβριο του 2021. Μάλιστα, 
η τροποποίηση του Νοεμβρίου 
του 2021 συμπληρώθηκε με νέα 
τροποποίηση του Δεκεμβρίου του 
2021. Ετσι, σήμερα είμαστε όλοι, 
δηλαδή ο νομικόε κόσμοε τηε χώ- 
ραε, στην «ευχάριστη» θέση να 
εργαζόμαστε με τρειε ποινικούε

κώδικεε, στουε οποίουε προστί
θεται κατά περίπτωση ο προϊσχύ- 
σαε του 1951.

Οι επεμβάσειε στην τριετία 
2019-2022 οφείλονταν, σύμφω
να με περιοδικέε ανακοινώσειε 
του αρμοδίου υπουργείου ή των 
επισήμων εκπροσώπων τηε κυ- 
βέρνησηε, σε ελλείψειε, πλημμέ- 
λειεε, επιβαλλόμενεε βελτιώσειε 
(ουσιαστικέε ή νομοτεχνικέε) του 
ισχύοντοε Ποινικού Κώδικα. Για 
την επίτευξη αυτού του πολύπτυ
χου στόχου προκρίθηκε η λύση 
τηε αποσπασματικήε επέμβασηε, 
που σε κάποιεε περιπτώσειε ήταν 
ομολογουμένωε προε τη σωστή 
κατεύθυνση (λ.χ. επαναφορά του 
αξιοποίνου τηε απρόσφορηε από- 
πειραε, τηε οποίαε η πρόσκαιρη 
κατάργηση αποδίδεται σε δογμα
τική σύγχυση των συντακτών του 
σχεδίου). Βασικέε σκέψειε που 
διείπαν αυτό το εγχείρημα ήταν: 
η αυστηροποίηση των ποινών, η 
διεύρυνση ορισμένων διατάξεων 
ή η συμπλήρωση άλλων -υφιστα
μένων- διατάξεων. Και αυτό «εν 
βρασμώ», δηλαδή υπό την επή
ρεια και την (κατανοητή) αγα
νάκτηση τηε κοινήε γνώμηε με 
αφορμή την τέλεση εγκλημάτων 
ειδεχθούε μορφήε.

Ερωτάται κανείε: Είναι δυνα
τόν να ασκηθεί ορθολογική και 
αποτελεσματική αντεγκληματική 
πολιτική κάτω από τέτοιεε συν- 
θήκεε, όταν μάλιστα η αρμόδια Δ/ 
νση Αντεγκληματικήε Πολιτικήε 
έχει μεταφερθεί από το υπουργείο 
Δικαιοσύνηε στο υπουργείο Προ- 
στασίαε του Πολίτη;

Θεωρώ ότι ο επιβεβλημένοε 
στόχοε τηε προώθησηε και υλο- 
ποίησηε αντεγκληματικήε πολιτι- 
κήε δύσκολα θα έχει έτσι θετικά, 
απτά αποτελέσματα. Η προηγη-

θείσα, συνοπτικά και με αδρό- 
τητα, απεικόνιση των μεταρ- 
ρυθμιστικών επεμβάσεων εντόε 
βραχέοε σχετικά χρονικού δτα- 
στήματοε και μάλιστα με απο
σπασματικό χαρακτήρα και υπό 
την επήρεια συναισθηματικών 
εντάσεων, προκαλεί δογματι
κή σύγχυση και αντιφατικότη- 
τα, ανασφάλεια δικαίου, μείωση 
τηε εμπιστοσύνηε του πολίτη στη 
Δικαιοσύνη, με τελικό αποτέλε
σμα την τρώση του κράτουε δι
καίου. Και φυσικά, «το κοινό πε
ρί δικαίου αίσθημα» δεν συνιστά 
κριτήριο για την επιβολή ή μη 
μιαε ποινήε.

Οι τρειε φάσειε του ποινικού 
φαινομένου -απειλή, επιβολή (κα- 
τάγνωση) και έκτιση τηε ποινήε- 
έχουν ξεχωριστή σημασία στην 
επιτυχή άσκηση αντεγκληματι- 
κήε πολιτικήε. Ιδιαίτερη σημασία 
και επίδραση στην πραγμάτωση 
αυτού του στόχου έχει η έκτιση 
τηε ποινήε. Εκεί ακριβώε βρίσκε
ται το κομβικό σημείο: ποινέε με 
μέτρο, με σεβασμό στην αναλο- 
γικότητα και μόνο εκεί που είναι 
απολύτωε αναγκαίεε (χωρίε άσκο
πη και άλογη χρήση των λεγομέ
νων ευεργετικών διατάξεων), με 
πραγματική έκτιση αυτών οπωσ
δήποτε υπό ανθρώπινεε συνθή- 
κεε. Και αυτό σημαίνει περαιτέρω 
ουσιαστική βελτίωση των υποδο
μών, περιορισμό στο αναγκαίο μέ
τρο των προσωρινά κρατουμένων 
(όχι προ-ποινή), σταδιακή (ελεγ
χόμενη) επάνοδο των φυλακισμέ
νων στην κοινωνική πραγματικό
τητα. Και τέλοε: ταχεία απονομή 
τηε ποινικήε δικαιοσύνηε.
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	06/05/2022
	 Αντεγκληματική πολιτική «εν βρασμώ»;


