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Παρατηρήσεις και �ροτάσεις �άνω στο σχέδιο νόµου για την 

«Αναµόρφωση της Ποινικής Νοµοθεσίας Ανηλίκων» 

 

 

Ι. Γενικές �αρατηρήσεις 

 

Ασφαλώς το νοµοθέτηµα αυτό α:οτελεί σηµαντικό βήµα :ροόδου στη 

µεταχείριση ανηλίκων :αραβατών :οινικών διατάξεων. 

Οι :ροβλε:όµενες ρυθµίσεις α:οβλέ:ουν κυρίως στην εφαρµογή 

µέτρων τα ο:οία να βελτιώνουν τον ανήλικο και να :ρολαβαίνουν, κατά το 

δυνατό, την οριστική ένταξή του στον εγκληµατικό υ:όκοσµο. 

Βασικές αρχές εµ:νευστικές αυτής της κατεύθυνσης α:οτελούν η 

αρχή της α:οφυγής της στερητικής της ελευθερίας :οινής και η 

αντικατάστασή της µε άλλα µέτρα καταλληλότερα για την κοινωνικο:οίηση 

του :αραβάτη και η αρχή της κατά το δυνατόν déjuridisation (εξώδικης 

διευθέτησης), δηλαδή της κατά το δυνατόν αντικατάστασης της :οινικής 

δίκης µε άλλα µέτρα αντιµετώ:ισης της εγκληµατικής :ράξης και του 

δράστη της. 

Οι αιτιολογίες της :ροώθησης των αρχών αυτών α:ό τη σύγχρονη 

αντεγκληµατική :ολιτική είναι συνο:τικά οι εξής. Η στερητική της 

ελευθερίας :οινή αφ’ ενός :ροσβάλλει, :αρακολουθηµατικά :ρος το 

δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης, και :ολλά άλλα, :ερισσότερο ή 

λιγότερο, ανθρώ:ινα δικαιώµατα του :αραβάτη, αφ’ ετέρου µάλλον ασκεί 

σταθερο:οιητική ε:ίδραση στην υιοθέτηση εγκληµατικής συµ:εριφοράς 

α:ό αυτόν, στην :εριθωριο:οίησή του α:ό το κοινωνικό σώµα και στην 

ένταξή του στον υ:όκοσµο του εγκλήµατος. 
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Η déjuridisation εξ άλλου, ό:ου είναι δυνατή και δε θέτει σε σοβαρό 

κίνδυνο τα θεµελιώδη δικαιώµατα του δράστη, εξυ:ηρετεί :ολύ 

ουσιαστικότερα την ε:ανόρθωση των ηθικών και υλικών ζηµιών :ου 

:ροέρχονται α:ό την :ροσβολή δικαιωµάτων του ανθρώ:ου, ζηµιών :ου η 

αξιό:οινη :ράξη δηµιούργησε κυρίως στο θύµα, α:οφεύγει το στιγµατισµό 

του δράστη ενώ συγχρόνως συντελεί στην εκ µέρους του συνειδητο:οίηση 

του κακού :ου ε:έφερε και στο κέντρισµα της διάθεσης του :ρος 

ουσιαστική ε:ανόρθωση. 

Και οι δύο αυτές αρχές εφαρµόζονται διαρκώς :ερισσότερο α:ό τη 

σύγχρονη αντεγκληµατική :ολιτική – και την ελληνική – στη µεταχείριση 

των ενηλίκων. Είναι :ροφανές ότι είναι :ολύ :ερισσότερο ενδεδειγµένο να 

χρησιµο:οιηθούν – σωστά και µε µέτρο – στους ανηλίκους, των ο:οίων ο 

χαρακτήρας και η στάση ζωής βρίσκονται σε :ερίοδο διαµόρφωσης. 

Οι δύο αυτές αρχές δια:ερνούν όλες σχεδόν τις νέες ρυθµίσεις του 

νοµοσχεδίου. Συγκεκριµένα, η :ρώτη διέ:ει τα µέτρα της :ροτεινόµενης 

νέας διατύ:ωσης των άρθρων 122 και 123 ΠΚ Η δεύτερη αρχή κυρίως των 

διατάξεων: άρθρου 122 :αρ. 1 εδ. (ε) (διαµεσολάβηση, συγγνώµη και εξώδικη 

διευθέτηση των συνε:ειών της :ράξης) άρθρου 122 :αρ. 1 εδ. (στ) 

(α:οζηµίωση του θύµατος κ.λ.)· και κατ’ εξοχήν, το :ροτεινόµενο νέο άρθρο 

45Α του ΚΠοιν∆ (α:οχή α:ό :οινική δίωξη ανηλίκου, µε σοβαρές 

:ρωτοβουλίες του εισαγγελέα). 

Ωστόσο, θεωρώ ότι στο βασικά καλό αυτό νοµοθέτηµα θα µ:ορούσαν 

αν εισαχθούν µερικές βελτιώσεις :ροτεινόµενες :αρακάτω στις ειδικές 

:αρατηρήσεις και :ροτάσεις µας. 

 

ΙΙ. Ειδικές �αρατηρήσεις και �ροτάσεις 

 

1. Θα ήθελα να τονίσω την αυτονόητη σηµασία – :ου ωστόσο η 

ελληνική :ράξη καθιστά αναγκαίο να υ:ενθυµίζεται ρητά – της ίδρυσης 

των θεσµών :ου α:οτελούν την :ροϋ:όθεση λειτουργίας όχι λίγων νέων 

µέτρων. Αλλά και της στελέχωσής των θεσµών αυτών µε όσο το δυνατόν 

καταλληλότερα :ρόσω:α και α:ό ά:οψη θεωρητικής κατάρτισης αλλά και 
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α:ό ά:οψη :ράξης και ειλικρινούς ευαισθησίας γι’ αυτό το τόσο λε:τό και 

σοβαρό κοινωνικό :ρόβληµα. 

Ας σηµειωθεί ότι, ερµηνεύοντας το άρθρο 5 :αρ. 1 εδ. (δ) της ΕΣ∆Α – 

το ο:οίο ε:ιτρέ:ει την κράτηση ανηλίκων για την «ε:ιτήρηση της 

ανατροφής τους» – το Ευρω:αϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ:ου 

τόνισε ότι, για να είναι νόµιµη η κράτηση, το Κράτος οφείλει να 

εξασφαλίσει τις α:αραίτητες συνθήκες για την υλο:οίηση του 

ε:ιδιωκόµενου σκο:ού, δηλ. την αναµόρφωση του ανηλίκου και την οµαλή 

ε:ανένταξή του στην κοινωνία. Αυτό :ροϋ:οθέτει την ύ:αρξη «κατάλληλης 

υ:οδοµής» και «βοήθεια (:ρος τον ανήλικο) α:ό ειδικευµένο :ροσω:ικό». 

Εάν οι :ροϋ:οθέσεις αυτές δεν συντρέχουν, η κράτηση του ανηλίκου :αύει 

να είναι «νόµιµη», κατά την έννοια του άρθρου 5 :αρ. 1 της ΕΣ∆Α, και 

συνιστά :αραβίαση της διάταξης αυτής (Bouamar κατά Βελγίου α:οφ. 

29.2.1988, Σειρά Α’, αρ. 129, :αρ. 50-53). 

2. Σε σχέση µε το άρθρο 123 θα ήθελα να :αρατηρήσω κά:οιο κίνδυνο 

:αθολογο:οίησης ψυχολογικών φαινοµένων των ανηλίκων. Είναι γνωστό 

ότι ιδίως στην εφηβική ηλικία οι νέοι και νέες :ερνούν έντονη ψυχική 

κρίση, η ο:οία όχι σ:άνια εκδηλώνεται υ:ό µορφή συµ:εριφοράς 

α:οκλίνουσας α:ό την κανονική. Εν τούτοις, αν ληφθούν υ:’ όψη τα 

βιώµατα του συγκεκριµένου ανηλίκου και οι αντανακλάσεις και ε:ι:τώσεις 

τους στον ψυχικό του κόσµο, τότε γίνεται κατανοητό ότι η :αράδοξη και 

α:οκλίνουσα συµ:εριφορά του – κά:οτε και σε :ολύ σηµαντικό βαθµό – 

είναι α:ολύτως κατανοητή και καθόλου :αθολογική. Αν τέτοιος έφηβος 

στιγµατισθεί ως ψυχικά :αθολογική :ροσω:ικότητα και τύχει θερα:είας 

ψυχιατρικής – µε χρήση όλου ή µέρους του φοβερού φάσµατος των 

σηµερινών µεθόδων και φαρµάκων – θα :ρέ:ει να θεωρηθεί θαύµα αν αυτός 

δεν εξελιχθεί σε ψυχικά :αθολογικό άτοµο και µάλιστα δια βίου. 

Γι’ αυτό, το :ροτεινόµενο άρθρο 123 έχει ανάγκη βελτιωµένης 

διατύ:ωσης. Στην αρχή της :αρ. 1, δηλαδή να αναφέρονται ρητά και άλλες 

ψυχολογικές καταστάσεις δύσκολα κατανοήσιµες και κάθε άλλο :αρά 

σ:άνιες (:αιδιά :ολύ δυσάγωγα, ε:ιθετικά κ.ά.) :ου δεν :άσχουν ωστόσο 
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κατ’ ανάγκη α:ό ψύχωση ή άλλη νοσηρή διατάραξη των :νευµατικών 

λειτουργιών. 

Όσο για την εξειδικευµένη οµάδα της :αρ. 2 :ου θα γνωµοδοτεί 

σχετικά, σκό:ιµο είναι να ορισθεί ότι θα :εριλαµβάνει α:αραιτήτως 

ψυχολόγο ειδικευµένο σε θέµατα ψυχολογίας του :αιδιού, και ιδίως του 

εφήβου, και κοινωνιολόγο. Ο ψυχίατρος θα ήταν καλύτερα να µετέχει µόνο 

όταν οι δύο :ροηγούµενοι ειδικοί θεωρούν ότι η ανάµιξή του είναι 

αναγκαία. Η εκ µέρους των ψυχιάτρων τάση :αθολογο:οίησης ασυνήθων 

συµ:εριφορών είναι γνωστή. 

3. Ο Εισαγγελέας :ου θα εκ:ληρώνει τα σηµαντικότατα καθήκοντα 

του νέου άρθρου 45Α, :αρ. 1 και 2, του ΚΠοιν∆ :ολύ χρήσιµο θα ήταν να 

είναι :ρόσω:ο εξειδικευµένο στην ψυχολογία του :αιδιού και ιδίως του 

εφήβου και µάλιστα στο :λαίσιο της σηµερινής :εριρρέουσας κοινωνικής 

ατµόσφαιρας – ευρείας και στενής. 

Ε:ειδή αυτό δεν βλέ:ω ότι είναι :ραγµατο:οιήσιµο τουλάχιστο ως κανόνας, 

ορθή θεωρούµε την :αράταση της διετούς θητείας του Εισαγγελέα :ου θα 

εφαρµόσει αυτό το µέτρο (εγώ θα έλεγα, µάλιστα, να γίνει 5ετής και, όχι, 

4ετής) ώστε να µην α:οµακρύνεται µόλις αρχίσει να α:οκτά εµ:ειρία. 

Θεωρώ, όµως, αναγκαία τη διαβούλευσή του µε την αναφερόµενη στην 

:ροηγούµενη :αρατήρησή µας οµάδα ειδικού ψυχολόγου και 

κοινωνιολόγου. 

4. Έχω τη γνώµη ότι δεν θα ήταν άσκο:ο να :ροστεθεί στα 

αναµορφωτικά µέτρα της :αρ. 1 του :ροτεινόµενου άρθρου 122 ΠΚ και ένα 

:ρόσθετο, δηλαδή, η συγκρότηση οµάδας υ:ό µορφήν οικογένειας 

α:οτελούµενης α:ό ειδικευµένους κοινωνικούς λειτουργούς – ψυχολόγους, 

:ου :αίζουν τον ρόλο «:ατέρα» και «µητέρας», και α:ό µερικά :αιδιά 

:αραβατικά ή δυσάγωγα :ου στερούνται οικογενειακό :εριβάλλον ή έχουν 

τέτοιο :ολύ δυσµενές για την ανά:τυξή τους (φυσική, ψυχο-:νευµατική, 

ηθική). Η «οικογένεια» αυτή εγκαθίσταται σε κά:οιο διαµέρισµα :ου 

νοικιάζει η αρµόδια δηµόσια υ:ηρεσία και ζει ό:ως κάθε οικογένεια, χωρίς 

να ανακοινώνεται στους συγκατοίκους ή :εριοίκους :ερί τίνος ακριβώς 

:ρόκειται. 



 5 

Ο θεσµός αυτός :ου εφαρµόσθηκε ε:ιτυχώς στα «χωριά Pestalozzi» 

στην Ελβετία, εφαρµόσθηκε στη συνέχεια και σε :όλεις ελβετικές σε 

:ερι:τώσεις :αραβατικών ή δυσάγωγων :αιδιών ε:ίσης ε:ιτυχώς. Και µε 

µικρές δα:άνες. ∆εν ξέρω αν θα µ:ορούσε να ευδοκιµήσει και στην Ελλάδα. 

Θα µ:ορούσε, ωστόσο, να αρχίσει η δοκιµαστική εφαρµογή του µε λίγες 

«οικογένειες» τέτοιου τύ:ου. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο θεσµός της ανάδοχης οικογένειας 

:αρουσιάζει συχνά δυσµενή φαινόµενα. Η φτωχή ανάδοχη οικογένεια όχι 

σ:ανίως χρησιµο:οιεί το :αιδί α:λώς ως µέσο :ροσ:ορισµού των 

οικονοµικών µέσων διαβίωσής της, συχνά α:οδεικνύεται ακατάλληλη για 

σωστή αντιµετώ:ιση των δυσχερών ψυχικών :ροβληµάτων του :αιδιού, τα 

δε τυχόν υ:άρχοντα :ραγµατικά τέκνα της οικογένειας – αν όχι και οι 

ανάδοχοι «γονείς» - ανα:τύσσουν µε το «ξένο» :αιδί σχέσεις διάκρισης σε 

βάρος του σε σύγκριση µε τις σχέσεις των φυσικών µελών της οικογένειας 

µεταξύ τους. 

5. ∆ε θα ήθελα να κλείσω τις σύντοµες αυτές :αρατηρήσεις µου χωρίς 

να τονίσω την ανάγκη α:αρέγκλιτου χωρισµού ανηλίκων εγκλεισµένων σε 

ειδικό κατάστηµα κράτησης σε εκείνους :ου κάνουν χρήση ναρκωτικών 

(άσχετα αν καταδικάστηκαν για :ράξη :ου δεν έχει σχέση µε αυτά) και 

εκείνους :ου δεν κάνουν χρήση. 

Ο εγκλεισµός σε φυλακές ή άλλα καταστήµατα κράτησης α:οτελεί 

ιδιαίτερα ευνοϊκό όρο για την δοκιµή ουσίας :ου ο συγκρατούµενος 

:ροσφέρει σαν µέσο :ου θα δηµιουργήσει, έστω και :ροσωρινά, την 

ψευδαίσθηση φυγής α:ό το οδυνηρό :εριβάλλον. 

Αν αυτό ισχύει για τους ενήλικους – και είναι γνωστό ότι ισχύει, 

δράττοµαι δε της ευκαιρίας για να ε:αναλάβω ότι είναι α:αραίτητο να 

εφαρµοσθεί χωρίς αναβολή και σ’ αυτούς ο χωρισµός – για τους ανήλικους 

ισχύει :ερισσότερο. ∆ιότι αυτοί ε:ί :λέον φαντάζονται ότι η χρήση τέτοιων 

ουσιών α:οτελεί και ένδειξη ωριµότητας :ου ξε:ερνά την ηλικιακή 

µειονεξία τους, ε:ί :λέον δε και κοινωνικής αµφισβήτησης. 

6. Αµφιβολίες έχω για τη διατύ:ωση του νέου άρθρου 130 του 

ΚΠοιν∆. 
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Συγκεκριµένα, δε θεωρώ εσφαλµένο το χωρισµό της δίκης ανηλίκων 

α:ό αυτήν των ενηλίκων. 

Ωστόσο, οι εξαιρέσεις είναι, νοµίζω, α:αραίτητες. Όχι σ:άνια ο 

ανήλικος µ:ορεί να α:οτελέσει :ολύτιµο στοιχείο της όλης εξιχνίασης και 

κατανόησης της υ:όθεσης και του βαθµού υ:αιτιότητας του κάθε 

συνυ:αίτιου ιδίως σε :ολύ:λοκες υ:οθέσεις µε :ερισσότερους α:ό ένα 

κατηγορούµενους. 

Γι’ αυτό θεωρώ σκό:ιµο να δοθεί στο δικαστήριο η ευχέρεια εξαίρεσης 

α:ό τον κανόνα σε συγκεκριµένες :ερι:τώσεις, αφού λάβει υ:’ όψη και την 

:ροσω:ικότητα του κατηγορούµενου ανηλίκου. 

7. Με δυσ:ιστία αντιµετω:ίζουµε την κάθε είδους ιδρυµατική 

µεταχείριση των ανηλίκων :αραβατών. Τα «αναµορφωτήρια» υ:ό 

οιανδή:οτε νεότερη ονοµασία («ιδρύµατα αγωγής» κ.ά.) δεν έ:αυσαν να 

είναι ε:ικίνδυνα και συνε:ώς κατά το δυνατόν :ρέ:ει να α:οφεύγονται. 

Παρα:έµ:ουµε σχετικά και στην τελευταία :αράγραφο της :αρα:άνω 

ειδικής :αρατήρησής µας 1. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2003 

 


