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Δρώτηση: 457/02-09-2019
ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. 457/02-09-2019 Δξώηεζεο πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ ν Βνπιεπηήο θ. Κ. Βειόπνπινο, κε ζέκα: «ΠΡΟΒΛΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΠΙΣΗ
ΜΑ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΝ ΓΔΝΔΙ ΓΙΑΤΡΜΟ ΣΗ ΠΙΣΗ ΜΑ », ζέηνπκε ππόςε ζαο

ηα εμήο:
Ωο γλσζηόλ, ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα απνηεινύλ ηνλ ζεκαηνθύιαθα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
πληάγκαηνο. Η εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ λόκσλ ελαπόθεηηαη ζηα θαζ’ ύιε θαη θαηά ηόπν
αξκόδηα δηθαζηήξηα ζηε βάζε ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη λνκηθώλ δεδνκέλσλ ηεο
εθάζηνηε ππόζεζεο, νη δε πνηληθέο δηώμεηο αζθνύληαη κε βάζε πνηληθά αδηθήκαηα, νξηζκέλα θαηά
ηόπν, ρξόλν, θιπ. Δλ πξνθεηκέλσ, όκσο, κε ην λ. 4619/2019 (ΦΔΚ 95 Α΄/11-06-2019) «Κύξσζε
ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα» θαηαξγήζεθαλ ηα αθόινπζα άξζξα 198 θαη 199 ηνπ πξνεγνύκελνπ
Πνηληθνύ Κώδηθα πνπ εκπεξηείραλ δηαηάμεηο πεξί βιαζθεκίαο, ήηνη:
«Άρθρο 198
Κακόβοσλη βλασυημία
Με θπιάθηζε κέρξη δύν εηώλ ηηκσξείηαη όπνηνο δεκόζηα θαη θαθόβνπια βξίδεη κε νπνηνλδήπνηε
ηξόπν ην Θεό. Όπνηνο, εθηόο από ηε πεξίπησζε ηεο παξ.1, εθδειώλεη κε βιαζθεκία έιιεηςε
ζεβαζκνύ πξνο ηα ζεία, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηώλ κελώλ.
Άρθρο 199
Καθύβριση θρησκεσμάτων
Όπνηνο δεκόζηα θαη θαθόβνπια θαζπβξίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηελ Αλαηνιηθή Οξζόδνμε
Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ ή άιιε ζξεζθεία αλεθηή ζηελ Διιάδα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δύν
εηώλ.»
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Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, εμεηάδνληαο ηηο παξακέηξνπο εθαξκνγήο ηνπ λένπ Πνηληθνύ
Κώδηθα θαη θξίλνληαο απαξαίηεηε ηελ αλακόξθσζε νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ θαη ηελ επαλεμέηαζε
θαηαξγνύκελσλ δηαηάμεσλ πξνέβε κε ηελ ππ’ αξηζ. 61615/θ.332/13-08-2019 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 589/2008-2019) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, ζηε ζύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε εηδηθήο
λνκνπαξαζθεπαζηηθήο
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ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, ηε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο αηηηνινγηθήο έθζεζεο θαη
ηεο έθζεζεο αμηνιόγεζεο ζπλεπεηώλ ξπζκίζεσλ. ην πιαίζην απηό, ζα ηεζεί ππόςε ηεο ελ ιόγσ
λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο θαη ε σο άλσ Δξώηεζε, θαζώο ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη
άπηνληαη ησλ εξγαζηώλ απηήο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΙΑΡΑ

Αξηζκόο ζειίδσλ εγγξάθνπ:
Αξηζκόο ζειίδσλ ζπλεκκέλσλ:
ύλνιν ζειίδσλ:

…2…
….0...

2

Z:\ΔΡΩΣΗΔΙ\ΔΡΩΣΗΔΙ 2019\ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΩΝ. ΣΙΑΡΑ\ΔΡΩΣΗΗ 194 2019 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΠΚ ΓΙΑ ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ
ΚΑΣΑ ΣΗ ΘΡΗΚΔΙΑ (Κ. ΒΔΛΟΠΟΤΛΟ.).doc

