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T
α ειδεχθή εγκλήματα των τελευταίων μη-
νών και η «επιείκεια» με την οποία τα αντι-
μετωπίζει ο ποινικός κώδικας που ψηφί-

στηκε τον Ιούλιο του 2019 φέρνουν αλλαγές επί 
το αυστηρότερο. Οχι μόνο σε ό,τι έχει να κά-
νει με το ύψος των ποινών, αλλά κυρίως όσον 
αφορά τον πραγματικό χρόνο που ένας κατα-
δικασμένος θα παραμένει στη φυλακή. Η από-
φαση της παρούσας κυβέρνησης, όπως σημει-
ώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιά-
ρας, μιλώντας στη Realnews, είναι να αυξη-
θεί αυτός ο χρόνος στα 3/5 της επιβαλλόμενης 
ποινής, από τα 2/5 που προβλέπεται σήμερα. 

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί να αυξηθεί 
στα 18 χρόνια και ο χρόνος πραγματικής έκτι-
σης για τα ισόβια. Με τις ισχύουσες προβλέ-
ψεις, ένας ισοβίτης, μόλις συμπληρώσει 16 χρό-
νια εγκλεισμού, έχει δικαίωμα να υποβάλει αί-
τηση προς το Δικαστικό Συμβούλιο για αποφυ-
λάκιση υπό όρους. Η αίτησή του γίνεται κατά 
κανόνα δεκτή, εφόσον ο κρατούμενος δεν έχει 
τελέσει κάποιο πειθαρχικό αδίκημα κατά τη δι-
άρκεια της παραμονής του στη φυλακή. Ου-
δείς, δηλαδή, ελέγχει αν όντως έχει σωφρονι-
στεί και μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία. 

Οπως σημειώνει ο κ. Τσιάρας, το υπουργείο 
Δικαιοσύνης εξετάζει την αλλαγή αυτής της δι-
αδικασίας, ούτως ώστε να γίνει πιο ουσιαστική, 
ενώ εξετάζει και κάθε άλλη αλλαγή που τυχόν 
χρειαστεί προκειμένου «να θωρακιστεί το σω-
φρονιστικό μας σύστημα και να διορθώσου-
με πιθανές αστοχίες».

Στο πλαίσιο της αυστηροποίησης, εντάσσε-
ται επίσης και η κατάργηση των «προνομίων», 
όπως η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής με ηλεκτρο-
νική επιτήρηση (το λεγόμενο «βραχιολάκι»), 
για όσους έχουν τελέσει αδικήματα που αφο-
ρούν ναρκωτικά, εσχάτη προδοσία, εγκλημα-
τική οργάνωση, τρομοκρατία, ανθρωποκτο-
νία και ληστεία. 

Σε σχέση τώρα με τα σεξουαλικά εγκλήματα, 
που κι αυτά έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα, ο υπουργός Δικαιοσύνης προα-
ναγγέλλει τη μετάθεση του χρόνου έναρξης της 
παραγραφής τους μετά την ενηλικίωση των θυ-
μάτων, τόσο για τα κακουργήματα όσο και για 
τα πλημμελήματα. Πα-
ράλληλα, εξετάζεται 
η δυνατότητα τρο-
ποποιήσεων στον 

 «Είναι απόφαση της κυβέρνησης 
να αυξηθεί ο χρόνος πραγματικής 

έκτισης των ποινών στα 
σωφρονιστικά καταστήματα στα 

3/5 της επιβαλλόμενης 
ποινής, από τα 2/5 που 
προβλέπεται σήμερα», 

δηλώνει ο υπουργός 
Δικαιοσύνης, 

Κώστας Τσιάρας

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ώστε αυτά τα αδι-
κήματα να εκδικάζονται κατά προτεραιότητα.

Τη διόρθωση των «αστοχιών» του ποινικού 
κώδικα έχει αναλάβει η Επιτροπή Διαρκούς 
Παρακολούθησης Κωδίκων, που είχε συστή-
σει από το 2019 ο Κ. Τσιάρας, και η οποία, υπό 
την προεδρία του καθηγητή Λάμπρου Μαργα-
ρίτη, αναμένεται να παρουσιάσει στον υπουρ-
γό τις αμέσως επόμενες ημέρες τις τελικές της 
προτάσεις. Εν όψει των αλλαγών στον ποινικό 
κώδικα, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε σε 
έξι καίρια ερωτήματα της «R».

f Πρόσφατα, στο Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών, μιλήσατε για αυστηροποίηση στην 

«Ο χρόνος παραμονής
στις φυλακές για 
τα ισόβια είναι  

 αναγκαίο να αυξηθεί»


