Ομιλία Β. Γιόγιακα για τις αλλαγές στο Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (+vide
Συντάχθηκε απο τον/την vdella
Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2019 21:02 -

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Νομίζω ότι συμφωνούμε πως μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση όπως η αλλαγή των δύο
Κωδίκων δεν πρέπει να συνδέεται με πολιτικές σκοπιμότητες ή με ιδεολογικές
συγγένειες
.

Ούτε μπορεί να επηρεάζεται από διάφορα γεγονότα της συγκυρίας.

Εμείς, με τις προτεινόμενες αλλαγές, επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε αδυναμίες, αστοχ
ίες
και
αντιφάσεις
της βασικής αναθεώρησης που ψηφίστηκε από την προηγούμενη Βουλή, και μάλιστα στο
παρά πέντε.

Λάβαμε υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν ενώσεις, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες
του νομικού χώρου.
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Τις προειδοποιήσεις για μαζικές παραγραφές αδικημάτων όπως οι διαρρήξεις και οι
κλοπές, οι
αθρόες
αποφυλακίσεις
κρατουμένων.

Η δημιουργία αισθήματος ατιμωρησίας στον κόσμο, η αύξηση των απειλών για τη
δημόσια ασφάλεια
…

Ή, ακόμα, η ανοχή απέναντι σε κρούσματα διαφθοράς ή στη δράση ακραίων ή
τρομοκρατικών ομάδων
.

Ακούγοντας λοιπόν τις ανησυχίες αυτές, δε μπορούσαμε παρά να τροποποιήσουμε
συγκεκριμένες διατάξεις που είναι πολύ σημαντικές για την τόνωση του αισθήματος
ασφάλειας των πολιτών
.

Γίνονται πιο αυστηρές οι ποινές για επιθέσεις σε συμβολαιογράφους και άλλους
δημόσιους λειτουργούς
όπως οι εφοριακοί, που
ασκούν τα επαγγελματικά και υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Προβλέπονται ποινές και για όσους εισέρχονται και παραμένουν παράνομα σε δημόσια
κτίρια
.

Τιμωρούνται η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, η παροχή πληροφοριών
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για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων αλλά και η δημόσια απειλή ή προτροπή σε
τρομοκρατική πράξη.

Αυστηρά θα μεταχειρίζεται ο νόμος όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν αλλά και όσους σκοπεύ
ουν να χρησιμοποιήσουν
μολότοφ και εκρηκτικές ουσίες.

Γίνεται ξανά κακούργημα η δωροδοκία και η δωροληψία υπαλλήλων.

Οι πολυϊσοβίτες, όπως είναι τα μέλη της 17 Νοέμβρη, μπορούν να ζητήσουν αποφυλάκιση α
φού εκτίσουν 22 και όχι 17 έτη ποινής
.

Θεωρείται κακούργημα με ποινή κάθειρξης μέχρι 10 χρόνια η κλοπή από τουλάχιστον
δύο άτομα που είχαν συγκροτήσει συμμορία
, ανεξάρτητα από την αξία των κλοπιμαίων.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η πρόβλεψη βαρύτερων ποινών - που θα φτάνουν μέχρι τα
ισόβια - για όποιον οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και προκαλέσει
θάνατο
.

Όπως πολύ θετική - και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι προς τιμήν του ο κύριος Υπουργός
ανταποκρίθηκε στις προτάσεις συναδέλφων - είναι η πρόβλεψη αυστηρότερων ποινών
για τον βιασμό
, που
αφορά και τον βιασμό ανηλίκων.

Αυξάνονται τα πρόστιμα και οι ποινές για τη διακίνηση μεταναστών και στο εξής θα
καταλογίζονται για κάθε ένα μεταφερόμενο άτομο
.
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Οι «ποινές - χάδια», οι μη αναλογικές ποινές, η ατιμωρησία δεν έχουν θέση ούτε σε
εγκληματικές, ούτε σε αντικοινωνικές συμπεριφορές!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ειπώθηκαν αρκετά για τη δίωξη τραπεζικών
στελεχών για απιστία
ύστερα
από μήνυση, και όχι αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται για τους κρατικούς λειτουργούς.

Η λογική πίσω από αυτή τη διαφορά είναι συγκεκριμένη, και την επαναλαμβάνω για τους
πολίτες που μας βλέπουν ή θα μας διαβάσουν:

Θέλουμε τα τραπεζικά στελέχη να μπορούν να διαπραγματευτούν και να υπογράψουν
ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια με μεγαλύτερη ευελιξία.

Για να δώσουν ανάσες σε νοικοκυριά, για να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή επιχειρήσεις,
άρα και να σωθούν θέσεις εργασίας που σήμερα κινδυνεύουν.

Για να μπορέσουν οι τράπεζες να σταθούν μια ώρα αρχύτερα δίπλα στις ανάγκες της
οικονομίας.

Ένα σχόλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη χρήση της κοινωφελούς εργασίας ως
βασικής και εναλλακτικής ποινής:
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Σωστά ο κύριος Υπουργός λαμβάνει υπόψη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε
μηχανισμός
υ θα ελέγχει την παροχή της κοινωφελούς εργασίας,
ούτε δομές υποδοχής
σε δήμους και άλλους φορείς.

πο

Αυτό τα γνωρίζουν οι δικαστές οι οποίοι - παρότι ισχύει και σήμερα - σπάνια ως ποτέ
επιβάλλουν κοινωφελή εργασία.

Κρατάμε, επομένως, τη δέσμευση του κυρίου Υπουργού ότι σχετικά σύντομα θα
παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και ονομαστική καταγραφή των δομών όπου θα
μπορεί να εκτίεται η ποινή της κοινωφελούς εργασίας.

Είναι μια θετική πρόβλεψη που είναι κρίμα να παραμείνει κενό γράμμα.

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι προφανές ότι οι αλλαγές που νομοθετήθηκαν ύστερα από 10ετή εργασία και
συνεργασία κορυφαίων ειδικών, θα κριθούν στην πράξη.

Έχουμε επίγνωση ότι ένας νόμος από μόνος του δεν αρκεί.

Ότι χρειαζόμαστε περισσότερες και καλύτερες υποδομές, περισσότερους ανθρώπους και,
ακόμα, περισσότερη τεχνολογία.
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Γι’ αυτό και συνεχίζουμε, με το κεφάλι χαμηλά και με διάθεση για δουλειά, να κάνουμε βήμα
προς βήμα πράξη
το σχέδιό μας για μια πολιτική ασφάλειας με επίκεντρο τον πολίτη.

Να κάνουμε πράξη έναν βασικό όρο της Συμφωνίας Αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας με
την κοινωνία:

Να εγγυηθεί περισσότερη ασφάλεια σε κάθε πολίτη!
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