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Προτάσεις του Συνηγόρου σχετικά µε την ποινική µεταχείριση των ανηλίκων
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της θεσµικής του αποστολής για την
προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού, αλλά και της ειδικής
αρµοδιότητάς του ως Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης των Βασανιστηρίων,
απέστειλε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Έκθεση σχετικά µε την επίσκεψη – αυτοψία του στη φυλακή Κορίνθου όπου
κρατούνται ανήλικοι 15-18 ετών, συνοδευόµενη µε θεσµικές προτάσεις του για την
ποινική µεταχείριση των ανηλίκων και την κατά το δυνατόν αποφυγή του
εγκλεισµού τους σε φυλακές. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δηµόσιας
διαβούλευσης για το σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις» απέστειλε
επιπλέον παρατηρήσεις του, ιδίως ως προς την προτεινόµενη τροποποίηση του
άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στο τελικό κείµενο
που κατατέθηκε από το Υπουργείο στη Βουλή.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που αποβλέπουν στον
περιορισµό του ποινικού εγκλεισµού των ανηλίκων, ο Συνήγορος εξέφρασε τη θετική του
θέση, τόσο µε την Έκθεσή του για το Κατάστηµα Κράτησης Νέων Κορίνθου όσο και µε το
Σχόλιο για το Σχέδιο Νόµου, καθώς οι προτεινόµενες τροποποιήσεις ανταποκρίνονται στις
πάγιες προτάσεις του και στις αρχές που καθιερώνονται από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν. 2101/92, άρθ. 37). Επισηµάνθηκε ωστόσο η ανάγκη
συνδυασµού της µεταρρύθµισης µε ενέργειες για την ενίσχυση και εφαρµογή των
αναµορφωτικών µέτρων, ιδίως δε µε την προώθηση των ρυθµίσεων για τις Μονάδες
Μέριµνας Ανηλίκων και την έµπρακτη στήριξη του ρόλου των επιµελητών ανηλίκων.
Λαµβάνοντας υπόψη την επιστηµονική τεκµηρίωση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
κράτησης των ανηλίκων αλλά και τις διεθνείς κατευθύνσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη
εκτιµά ότι είναι επιθυµητή και εφικτή η κατά το δυνατόν περιορισµένη χρήση του
εγκλεισµού των ανηλίκων σε συνδυασµό αφενός µε νοµοθετικές ενέργειες για την
ηπιότερη ποινική µεταχείριση για συγκεκριµένα αδικήµατα και αφετέρου µε τη δηµιουργία
κατάλληλα στελεχωµένων και διαµορφωµένων δοµών, στις οποίες θα προέχει ο
προνοιακός / παιδαγωγικός χαρακτήρας και θα παρέχεται δυνατότητα διαφοροποιηµένης
µεταχείρισης των ανηλίκων, ανάλογα µε την προσωπικότητα και την προσωπική πορεία
τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει άλλωστε προτείνει προς το Υπουργείο τη δηµιουργία
«ξενώνων αυξηµένης φροντίδας» για εφήβους µε παραβατική συµπεριφορά, ως δοµών
εναλλακτικών της κράτησης, ενώ έχει τονίσει τη σηµασία λήψης µέτρων για την ενίσχυση
του θεσµού της τµηµατικής έκτισης της ποινής για τους ανήλικους και νεαρούς ενήλικους
κρατουµένους.
Ως προς την προτεινόµενη τροποποίηση του άρθ. 312 ΠΚ («Σωµατική βλάβη ανηλίκων
κ.λπ.»), ο Συνήγορος εξέφρασε την επιφύλαξή του σχετικά µε την εισαγωγή διατάξεων
που φαίνεται να διευρύνουν τα περιθώρια ποινικοποίησης συµπεριφορών ανηλίκων και
διατύπωσε την ανησυχία του, ότι µε την διάταξη αυτή είναι πιθανό να προκληθεί αδιάκριτη
και ανεξέλεγκτη προσφυγή γονέων στη δικαιοσύνη για περιστατικά µεταξύ µαθητών
καθώς και στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, ενώ το επιδιωκόµενο είναι να
αντιµετωπίζονται οι βίαιες συµπεριφορές µεταξύ των παιδιών µε παιδαγωγικά µέσα.
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