Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για
τους Κώδικες
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ΤουΠαναγιώτη Στάθη
Με στόχο να κατατεθεί στη βουλή εντός των επόμενων 15 ημερών, ολοκληρώθηκε στις 18
Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στους νέους Κώδικες, Ποινικό και Ποινικής Δικονομίας,
που θα τροποποιήσουν διατάξεις οι οποίες ψηφίστηκαν και ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2019.
Μάλισταο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας επιθυμεί να ενσωματωθούν σύντομα όσα από
τα 100 σχόλια της διαβούλευσης κριθεί ότι παρουσιάζουν σχετικό ενδιαφέρον και το νομοθέτημα
να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή. Εκτιμάται πως δεν θα προκύψουν σοβαρές αλλαγές, ούτε
προκύπτει ότι θα αλλάξουν σημαντικά πράγματα στη μορφή του νομοσχεδίου, σε σχέση με το
μορφή που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Η βασική πρόταση
Ηκυβέρνηση έρχεται όμως να αυστηροποιήσει το πλαίσιο ανεξάρτητα από το ύφος των
κλοπιμαίων (αν είναι πάνω ή κάτω από 120.000 ευρώ) και να προβλέψει ποινή έως 10 χρόνια
κάθειρξη σε περίπτωση που αυτή διαπράττεται από οργανωμένη ομάδα 2 ατόμων και πάνω.
Παράλληλα ικανοποιείται το αίτημα των πολιτών που λόγω της κατάργησης των πταισμάτων είδαν
να μην τιμωρείται πλέον το αδίκημα της διατάραξης κοινής ησυχίας (π.χ τα ντεσιμπέλ
καταστημάτων). Το αδίκημα επανέρχεται ως ελαφρύ πλημμέλημα.
Σύμφωναμε την πρόταση των επιτροπών:
-Παραμένει μεν πλημμέλημα η παρασκευή και κατοχή μολότοφ, αλλά μετατρέπεται σε
κακούργημα η κατοχή και χρήση τους με ποινή έως 10 χρόνια υπό προϋποθέσεις.
- Αυστηροποιείται το πλαίσιο των αδειών καθώς οι ποινές για τυχόν αδικήματα που διαπράττει
κρατούμενος κατά τη διάρκεια τους εκτίονται ολόκληρες
- Αυξάνεται από τα 17 στα 22 χρόνια το όριο για να υποβάλλουν αίτηση για υφ όρων απόλυση οι
πολυισοβίτες (π.χ τρομοκράτες),
- Προστίθενται νέα αδικήματα κατά της τρομοκρατίας, όπως π.χ η εκπαίδευση σε χρήση

εκρηκτικών και όπλων, η πληροφόρηση ή η χρηματοδότηση.
- Γίνεται εκ νέου κακούργημα η δωροδοκία υπαλλήλων (μετά τις διεθνείς αντιδράσεις)
- Ορίζεται και αναπληρωτής εισαγγελέας, κατά της Διαφθοράς.
- Επανέρχονται τα Μονομελή Εφετεία Κακουργημάτων.
Το αγκάθι
Αγκάθιόπως φαίνεται παραμένει το θέμα του αδικήματος της απιστίας, και της δίωξής του μόνο
μετά από μήνυση (έγκληση) όταν ΔΕΝ στρέφεται κατά του Δημοσίου ή νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου. Οι εισαγγελείς αντέδρασαν μιλώντας για "κίνδυνο ατιμωρησίας αλλά και
διεθνούς έκθεσης της χώρας, καθώς δεκάδες υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της
προκαταρκτικής εξέτασης, της ανάκρισης αλλά και στην ακροαματική διαδικασία, κινδυνεύουν, να
ριφθούν στον κάλαθο των αχρήστων, ως ποινικά μη αξιόλογες και η Χώρα να εκτεθεί διεθνώς ως
αναποτελεσματική στην δίωξη σοβαρότατων εγκλημάτων και ιδίως της διαφθοράς και του
ξεπλύματος μαύρου χρήματος".
Όπωςεπισημαίνεται σε περίπτωση που περάσει από την βουλή η εν λόγω αναθεώρηση μια σειρά
υποθέσεων και μάλιστα πολύκροτων που αφορούν δάνεια -εφόσον δεν κατατεθεί μήνυση από την
πλευρά των Τραπεζών- είτε θα αντιμετωπιστούν πιο "μαλακά" αφού θα φύγει ένα βασικό αδίκημα,
είτε θα πρέπει πάραυτα να κλείσουν αν είναι η μοναδική κατηγορία που αποδίδεται.
Μεταξύαυτών τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Proton Bank, τα δάνεια
των κομμάτων και των ΜΜΕ , τα δάνεια της Attica Bank κλπ,κλπ. Δηλαδή, χιλιάδες εργατοώρες
εισαγγελέων-ανακριτών πάνε στον "κάλαθο των αχρήστων" όπως και χιλιάδες ώρες
συνεδριάσεων των δικαστηρίων για όσες από τις παραπάνω υποθέσεις έφτασαν στο
ακροατήριο…
Τοαντεπιχείρημα βεβαίως είναι ότι τα τραπεζικά στελέχη έχοντας αυτόν τον "πέλεκυ" πάνω από το
κεφάλι τους δεν έβαζαν τα τελευταία χρόνια σχεδόν ποτέ την υπογραφή του για δάνειο, όσες
εξασφαλίσεις κι αν έπαιρναν.
Πάνωλοιπόν σε αυτό τον προβληματισμό υπάρχει ένας διάλογος που παραμένει άγνωστο που θα
καταλήξει.
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