Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015
Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/12374/2015
Προς: Γραφείο Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
κου Ν. Παρασκευόπουλου
Σχόλιο σχετικά µε το σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των
καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις»
Αξιότιµοι Κύριοι / Αξιότιµες Κυρίες
Στο πλαίσιο της εκκρεµούς διαβούλευσης για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας
ορισµένους προβληµατισµούς ως προς διατάξεις που αφορούν την αρµοδιότητα της Αρχής
για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού. Επισηµαίνω ότι ο
Συνήγορος του Πολίτη ενδέχεται να τοποθετηθεί προσεχώς επί του συνόλου του σχεδίου
νόµου, για το οποίο δεν περιλαµβάνονται σχόλια στην παρούσα.
(Ι) Καταρχάς εκφράζουµε τη θετική µας θέση ως προς τις διατάξεις του νοµοσχεδίου
που αφορούν τον εγκλεισµό των ανηλίκων, οι οποίες ανταποκρίνονται και στις προτάσεις της
Αρχής που πρόσφατα τέθηκαν υπόψη σας. Επισηµαίνεται ωστόσο η ανάγκη συνδυασµού
της εν λόγω µεταρρύθµισης µε ενέργειες για την ενίσχυση και εφαρµογή των αναµορφωτικών
µέτρων (ιδίως µε την προώθηση των ρυθµίσεων για τις Μονάδες Μέριµνας Ανηλίκων και την
έµπρακτη στήριξη του ρόλου των επιµελητών ανηλίκων).
ΙΙ) Ως προς την προτεινόµενη αντικατάσταση του άρθ. 312 ΠΚ, µε την παρ. 14 του άρθ.
2 του σχεδίου νόµου, επιθυµώ να σας εκφράσω τον προβληµατισµό µας. Ειδικότερα:
α) Με την προτεινόµενη τροποποίηση φαίνεται να διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της
ειδικής αυτής διάταξης (που προβλέπει αυξηµένη ευθύνη) ως προς το πρόσωπο του δράστη
του αδικήµατος, περιλαµβάνοντας και ανήλικα άτοµα. Πράγµατι, ενώ η υφιστάµενη διάταξη
του άρθ. 312 ΠΚ εξαρτά την ευθύνη από µία ιδιότητα του δράστη (που σχετίζεται κατά
κανόνα µε την άσκηση εξουσίας ή επίβλεψης), την οποία δύναται να έχει σχεδόν
αποκλειστικά ενήλικο άτοµο, σύµφωνα µε την προτεινόµενη διάταξη είναι πιθανό ότι και
ανήλικα άτοµα µπορούν να εµπίπτουν ως δράστες στο πλαίσιο του 312 ΠΚ και να
τιµωρούνται βαρύτερα (λόγω του ιδιωνύµου), σε σύγκριση µε την αντιµετώπιση που τυχόν
θα είχαν µε βάση τις γενικότερες διατάξεις. Θα τολµούσε ενδεχοµένως να σκεφθεί κάποιος
ότι η προτεινόµενη διατύπωση φαίνεται να ποινικοποιεί καθαυτές πράξεις ανηλίκων,
απειλώντας µάλιστα µε ποινή φυλάκισης. Η παραπάνω διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής
(και σε συµπεριφορές ανηλίκων) γεννά επίσης ανησυχία για πιθανή αύξηση καταγγελιών
περιστατικών ενδοσχολικής βίας, µε δράστες και θύµατα παιδιά, εφόσον µάλιστα συνδεθεί µε
τη ρητή αναφορά στην πρόκληση ψυχικής βλάβης. Ο Συνήγορος ωστόσο εκτιµά ότι το πεδίο
επίλυσης των συγκεκριµένων προβληµάτων –ειδικά εφόσον εµπλέκονται ανήλικοι ως θύτεςθα πρέπει να είναι σαφώς διαφορετικό από εκείνο των δικαστηρίων.
β) Ο Συνήγορος επίσης εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην πρώτη παράγραφο
γίνεται απλά λόγος για ποινή φυλάκισης (και φυλάκιση τουλάχιστον 6 µηνών στην 2η παρ.,
που προβλέπει την επιβαρυντική περίπτωση), ενώ στην µέχρι σήµερα ισχύουσα διάταξη
προβλέπεται ως κατώτατο το όριο των τριών µηνών.
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γ) Η ρητή αναφορά στην «ψυχική υγεία» («προξενεί σε τρίτον σωµατική κάκωση ή άλλη
βλάβη της σωµατικής ή ψυχικής υγείας» αντί της προηγούµενης διατύπωσης «σωµατική
κάκωση ή βλάβη της υγείας») δίνει την εντύπωση ότι η µέχρι σήµερα ισχύουσα διατύπωση
δεν κάλυπτε µε σαφή τρόπο τουλάχιστον την περίπτωση αυτή. Από τη µελέτη της
νοµολογίας ωστόσο προκύπτει το αντίθετο, δεδοµένου ότι ως σκληρή συµπεριφορά
περιγράφεται «η προερχόµενη από έλλειψη συναισθήµατος έναντι του αδυνάτου, που
εκφράζεται αντικειµενικά µε την πρόκληση σηµαντικών πόνων, οδυνών και βασάνων
(σωµατικών και ψυχικών), όπως λ.χ. βάναυσες λοιδωρίες, σωµατική κακοµεταχείριση,
συνεχή ραπίσµατα, υπερβολική καταπόνηση κ.λπ.» (ΑΠ 1372/2007).
Εκφράζεται εποµένως η ανησυχία ότι η ρητή αναφορά στην ψυχική βλάβη είναι δυνατό
να εξωθήσει σε πολύ συχνότερες καταγγελίες λόγω υπερβάλλοντος ζήλου των γονέων,
καθιστώντας ανηλίκους κατηγορουµένους µε βάση και όσα εκτέθηκαν παραπάνω και
δυναµιτίζοντας τυχόν προσπάθειες άλλων χειρισµών, χωρίς να προσθέτει ανάλογο όφελος
ως προς στο περιεχόµενο της ήδη υφιστάµενης διάταξης.
δ) Σύµφωνα µε την µέχρι σήµερα ισχύουσα διατύπωση, η παραµέληση της περ. β΄ του
άρθ. 312 πρέπει να είναι κακόβουλη, «δηλαδή να προέρχεται από ιδιαιτέρως αποδοκιµαστέα
κίνητρα, λ.χ. κακότητα, εγωισµό, φιλαυτία, φιλαργυρία, εκδίκηση, σαδιστική διάθεση κ.λπ., όχι
όµως από αδιαφορία ή αδυναµία. Για τη στοιχειοθέτηση εξάλλου της υποκειµενικής
υπόστασης του εγκλήµατος αυτού απαιτείται δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση και τη
θέληση συνεχούς σκληρής συµπεριφοράς ή της κακόβουλης παραµέλησης και τη συνείδηση
ότι µε αυτήν προξενείται σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας» (1230/2007 Πληµµ.Αθ.). Οι
προϋποθέσεις ωστόσο αυτές δεν φαίνεται να απαιτούνται, µε βάση το προτεινόµενο σχέδιο,
καθώς απαλείφθηκε ο όρος «κακόβουλη» σε ό,τι αφορά την παραµέληση. Στην περίπτωση
αυτή ωστόσο φαίνεται να διευρύνεται κατά πολύ το πεδίο εφαρµογής της διάταξης αυτής,
στον βαθµό που δύναται να οδηγεί σε αυξηµένη τιµώρηση συµπεριφορών που οφείλονται σε
αδιαφορία ή αδυναµία.
ε) Σε συνάρτηση µε την παραπάνω προτεινόµενη τροποποίηση βρίσκεται ο
προβληµατισµός του Συνηγόρου ως προς την προσθήκη, στις περιπτώσεις της 2ης
παραγράφου «ή που του το έχουν εµπιστευθεί για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή
φύλαξη έστω προσωρινή». Με βάση τα παραπάνω, εκφράζεται η ανησυχία ότι η διάταξη
αυτή θα λειτουργήσει σε µεγάλο βαθµό ενθαρρυντικά για την προσφυγή πολλών γονέων στη
δικαιοσύνη, µε αίτηµα την τιµώρηση εκπαιδευτικών, στους οποίους καταλογίζουν αµελή
συµπεριφορά (στον βαθµό που δεν θα απαιτείται κακόβουλη παραµέληση), γεγονός που
ενδέχεται να κλονίσει το κλίµα εµπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα αλλά και, ειδικότερα, να
ακυρώσει την προσπάθεια παιδαγωγικής διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας, από
(και σε συνεργασία µε) το εκπαιδευτικό προσωπικό. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι από τη
διαρκή επικοινωνία του Συνηγόρου µε τους εκπαιδευτικούς, µεταφέρεται η ήδη υπάρχουσα
αίσθησή τους ότι βρίσκονται «υπό διωγµόν», εξαιτίας της πίεσης και των καταγγελιών σε
βάρος τους από γονείς που ζητούν την πειθαρχική και όχι µόνο δίωξή τους, χωρίς πάντοτε
σοβαρή αιτία.
Ευελπιστώ τα παραπάνω να αποβούν χρήσιµα στο πλαίσιο της διεξαγόµενης
διαβούλευσης.
Με τιµή,

Γιώργος Μόσχος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

