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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Δεδομένου ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης των Σχεδίων του Ποινικού
Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας επιθυμεί να θέσει υπ’ όψιν
σας τα ακόλουθα:
Τα μέλη του Συμβουλίου χαιρετίζουν τη διαδικασία αναθεώρησης του ισχύοντος
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Πρόκειται αναμφίβολα για
μια ουσιαστική ευκαιρία προκειμένου να επέλθει ο εκσυγχρονισμός του
συστήματος των ποινών και να επιλυθούν θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν τη
λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί μέσω της
εγκληματολογικής έρευνας κατά τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
Εντούτοις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπιστώνει ότι δεν έχει δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος, ώστε να διεξαχθεί μια ουσιαστική διαβούλευση και
ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων. Άλλωστε, η έκταση των προτεινόμενων
τροποποιήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε να απαιτούν σοβαρή και
επισταμένη μελέτη από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας. Μόνο κατ’ αυτό
τον τρόπο η τελευταία θα είναι σε θέση να διατυπώσει ενδελεχείς παρατηρήσεις,
που θα διευκολύνουν το έργο των αρμόδιων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών
κατά την τελική σύνταξη των Σχεδίων. Η δε ανάγκη για κάτι τέτοιο καθίσταται
εξαιρετικά επιτακτική, δεδομένου ότι τα νομοθετήματα του είδους αυτού (με τη
μορφή της κωδικοποίησης) δεν μπορούν, ως γνωστόν, να τροποποιηθούν κατά τη
συζήτησή τους στη Βουλή.
Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα Σχέδια των
σχετικών Αιτιολογικών Εκθέσεων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε εξαιρετικά τη
διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς θα αποκάλυπτε με σαφήνεια
τη ratio των σχετικών αναθεωρημένων διατάξεων.

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Εταιρείας Εγκληματολογίας εισηγούνται:
•

την παράταση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, πέραν της 14ης
Απριλίου του τρέχοντος έτους, και για χρονικό διάστημα ενός τριμήνου
τουλάχιστον,

•

τη δημοσιοποίηση των Σχεδίων των Αιτιολογικών Εκθέσεων που θα
συνοδεύουν τα ανωτέρω νομοσχέδια κατά την κατάθεσή τους στο ελληνικό
κοινοβούλιο.
Με τιμή,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕ
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