ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Για την Άµυνα εντός του Οικιακού Ασύλου»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Επί της αρχής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Για την Άµυνα εντός του Οικιακού Ασύλου
Άρθρο 1
Άµυνα
Στο άρθρο 22 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος υπ' αριθµ. 4 η οποία έχει ως εξής:

Τα συνεχώς αυξανόµενα περιστατικά εισβολής εγκληµατιών σε οικίες, τα οποία έχουν οδηγήσει σε θανάτους,
κακοποιήσεις και βασανισµούς πολιτών έχουν δηµιουργήσει ένα ισχυρό αίσθηµα φόβου και ανασφάλειας στην
ελληνική κοινωνία.
Η ανησυχία και ο τρόµος των πολιτών εντείνεται και από το γεγονός ότι η κείµενη ποινική νοµοθεσία και ιδίως
το άρθρο 22 του Ποινικού Κώδικα, αφήνει εκτεθειµένο
σε ποινικές κυρώσεις τον πολίτη, ο οποίος θα κληθεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό του και την οικογένειά του εντός της οικίας του, προσβάλλοντας τον επιτιθέµενο εγκληµατία.
Η ισχύουσα διατύπωση της τρίτης παραγράφου του
άρθρου 22 σε πολλές περιπτώσεις έχει ως συνέπεια την
ποινική εµπλοκή θυµάτων, ενώ αντίθετα ενισχύει την ασυδοσία, την επιθετικότητα και την αίσθηση ατιµωρησίας
των εγκληµατιών.
Η οικία του κάθε πολίτη θα πρέπει να αποτελεί άσυλο
απόλυτα προστατευόµενο από το κράτος και την ποινική
νοµοθεσία και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πράξη προσβολής του εισβολέα εγκληµατία από τον πολίτη, η οποία έχει τελεστεί εντός των ορίων της οικίας του, θα
πρέπει να θεωρείται εξ ορισµού και άνευ ετέρων προϋποθέσεων, ως πράξη τελεσθείσα υπό καθεστώς άµυνας,
επιπλέον δε, θα πρέπει να κρίνεται ατιµώρητη οποιαδήποτε τυχόν υπέρβαση αυτής.

Β. Επί των άρθρων

«Άρθρο 22
4. Η προσβολή του επιτιθέµενου είναι αναγκαία και
δεν αποτελεί άδικη πράξη σε κάθε περίπτωση, κατά την
οποία αυτή τελείται από άτοµο εντός των ορίων της οικίας του, προκειµένου να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή
άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.»
Άρθρο 2
Υπέρβαση άµυνας
Το άρθρο 23 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 23
Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άµυνας τιµωρείται, αν η
υπέρβαση έγινε µε πρόθεση, µε ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83), και αν έγινε από αµέλεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις σχετικές µε αυτήν. Μένει ατιµώρητος και δεν
του καταλογίζεται η υπέρβαση: α) αν ενέργησε µε αυτόν
τον τρόπο εξαιτίας του φόβου ή της ταραχής που του
προκάλεσε η επίθεση και β) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 22.»
Αθήνα, 3 Απριλίου 2018

Με το άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος υπ’ αριθµ. 4
στο άρθρο 22 του Ποινικού Κώδικα
Με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρθρο 23 του Ποινικού
Κώδικα.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2018
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