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Παρατηρήσεις ε�ί του σχεδίου νόµου του Υ�ουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης «Ο�λοφορία, Χρήση Πυροβόλων Ό�λων και 

Εκ�αίδευσή τους σε αυτά» ∗∗∗∗ 

 

1. Η ΕΕ∆Α έχει ήδη, µε την αEό 05.04.2001 εEιστολή της, στείλει στο 

ΥEουργείο ∆ηµόσιας Τάξης τις Eαρατηρήσεις της για το νοµικό Eλαίσιο Eου 

αφορά στη χρήση βίας και όEλων αEό δηµόσια δύναµη,1 όEως είχε ζητηθεί 

αEό τον ΥEουργό ∆ηµόσιας Τάξης µε την αEό 22.03.2001 εEιστολή του. 

2. Η ΕΕ∆Α ανησυχεί ιδιαίτερα για το ζήτηµα της άσκησης βίας εν 

γένει αEό αστυνοµικές δυνάµεις στη χώρα µας, Eου έχει τονιστεί σε 

Eρόσφατες εκθέσεις διεθνών µη κυβερνητικών και διακυβερνητικών 

οργανισµών όEως είναι η ∆ιεθνής Αµνηστία2 και η ΕEιτροEή του 

Συµβουλίου της ΕυρώEης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT).3  

Το ως άνω σχέδιο νόµου αEοτελεί, γενικά, σηµαντικό βήµα για τον 

αναγκαίο εκσυγχρονισµό του νοµικού Eλαισίου της οEλοφορίας και 

οEλοχρησίας αστυνοµικών, κινούµενο µέσα στο Eλαίσιο των αEό 05.04.2001 

Eαρατηρήσεων και Eροτάσεων της ΕΕ∆Α. Η ΕΕ∆Α θεωρεί ιδιαίτερα θετικό 

το γεγονός ότι το σχέδιο νόµου, σύµφωνα και µε τη σχετική αιτιολογική 

έκθεση, λαµβάνει υEόψη τον Κώδικα του ΟΗΕ για τη συµ�εριφορά των 

στελεχών �ου είναι ε�ιφορτισµένα µε το καθήκον ε�ιβολής του νόµου (1979) 

                                                 

∗ Συντάκτης: Νίκος ΣιταρόEουλος, ∆Ν, LLM, ΕEιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α. 

1 Βλ. ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2001, Αθήνα, Εθνικό ΤυEογραφείο, 2002, 107-115.  
2 Βλ. Amnesty International and International Helsinki Federation for Human Rights, 

Greece-In the Shadow of Impunity-Ill-treatment and the Misuse of Firearms, London, 

September 2002.  
3 CPT, Report to the Government of Greece on the Visit to Greece carried out by CPT from 

23/09-05/10/2001, Strasbourg, 20.11.2002, CPT/Inf (2002) 31, 16-19.  



 2 

και τις Βασικές Αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και ό�λων α�ό όργανα 

ε�ιφορτισµένα µε την ε�ιβολή του νόµου (1990). Η ΕΕ∆Α µε τις 

Eαρατηρήσεις της του 2001 είχε κάνει ιδιαίτερη µνεία και των δύο αυτών 

διεθνών κειµένων, τονίζοντας ότι οι αρχές Eου εµEεριέχονται στα κείµενα 

αυτά θα EρέEει να υιοθετηθούν και να τηρηθούν στην Eράξη αEό την 

Ελληνική Αστυνοµία. Θετική νοµοθετική εξέλιξη είναι εEίσης οι νέες 

διατάξεις του σχεδίου νόµου (άρθρα 5 και 6) Eου EροβλέEουν τον έλεγχο 

καταλληλότητας οEλοφορούντων αστυνοµικών και τη σχετική εκEαίδευσή 

τους, όEως είχε εEίσης Eροταθεί αEό την ΕΕ∆Α το 2001. 

3. ΄Οσον αφορά ειδικότερα στις διατάξεις του ως άνω σχεδίου νόµου η 

ΕΕ∆Α Eαρατηρεί τα εξής: 

3.1 Άρθρο 2 («΄Εννοια όρων») Eαρ. γ: Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή 

«[ο]Eλισµός είναι το σύνολο των αντικειµένων του άρθρου 1 του Ν. 

2168/1993 (Α’ 147), Eου εEιτρέEεται να φέρει ο αστυνοµικός». Το άρθρο 1 

του Ν. 2168/1993 είναι µια διάταξη Eου Eεριέχει έναν ιδιαίτερα µακρύ 

κατάλογο όEλων, Eεριλαµβανοµένων των «κυνηγετικών όEλων», 

«αεροβόλων», «Eυροµαχικών», «εκρηκτικών υλών», «µεταλλικών γροθιών», 

«ξιφιδίων» κλE. 

∆εδοµένου ότι το νέο νοµοθετικό Eλαίσιο, όEως έχει ήδη τονισθεί αEό 

την ΕΕ∆Α το 2001, θα EρέEει να στηρίζεται στις αρχές της αναγκαιότητας 

και της αναλογικότητας της οEλοφορίας και οEλοχρησίας, όEως εEίσης στην 

αρχή ότι ο νόµος �ρέ�ει να ελέγχει αυστηρά και να �εριορίζει τις 

�ερι�τώσεις ο�λοφορίας και ο�λοχρησίας αστυνοµικών, θεωρείται 

αEαραίτητο να διασαφηνισθεί και να Eροσδιορισθεί ο οEλισµός Eου 

«εEιτρέEεται να φέρει ο αστυνοµικός», σύµφωνα µε τα άρθρα 2  γ και 3 Eαρ. 

9 του σχεδίου νόµου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του Ν. 2168/1993. 

Θεωρείται σκόEιµο το άρθρο 2 γ του (σχεδίου) νόµου να EαραEέµEει ρητά 

στο άρθρο 3 Eαρ. 9 του (σχεδίου) νόµου Eου EροβλέEει τη ρύθµιση µέσω 

ΥEουργικής ΑEόφασης των θεµάτων Eου αφορούν, µεταξύ άλλων, «το είδος 

του οEλισµού Eου χρεώνεται στις ΥEηρεσίες και το EροσωEικό ανάλογα µε 

την υEηρεσιακή του θέση». 
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3.2 Άρθρο 4 («Χρήση Eυροβόλου όEλου και αρχές Eου τη διέEουν») 

Eαρ. 2: Η διάταξη αυτή εισάγει ορθά τον κανόνα κλιµάκωσης της χρήσης 

βίας και της χρήσης Eυροβόλου όEλου αEό τους αστυνοµικούς. 

Συγκεκριµένα ορίζει ότι ο αστυνοµικός «εEιτρέEεται να κάνει χρήση 

Eυροβόλου όEλου, εφόσον αυτό είναι αEαραίτητο για την εκEλήρωση του 

καθήκοντός του και συντρέχουν» µια σειρά EροϋEοθέσεων (άρθρο 4 Eαρ. 2 

(α), (β), (γ), (δ)). Στο εδάφιο (α) της Eαρ. 2 είναι σκόEιµο η φράση «όλα τα 

ηEιότερα µέσα» να έχει ως εξής: «ηEιότερα του Eυροβολισµού µέσα», 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 (στ) του σχεδίου νόµου». 

ΕEίσης δηµιουργεί Eροβληµατισµό η εξαίρεση Eου εισάγουν τα 

εδάφια (β) και (δ) του άρθρου 4 Eαρ. 2, σύµφωνα µε τα οEοία οι 

EροϋEοθέσεις χρήσης Eυροβόλου όEλου αEό αστυνοµικό είναι δυνατό να 

µην τηρηθούν αν η EροειδοEοίηση χρήσης Eυροβόλου όEλου ή οι ηEιότερες 

χρήσεις Eυροβόλου όEλου, αντίστοιχα, κριθεί ότι είναι «µάταιες». Η 

εξαίρεση αυτή εισάγει έναν ιδιαίτερα αόριστο και ασαφή όρο, τον όρο της 

«µαταιότητας» της κλιµάκωσης χρήσης βίας, Eου Eροσφέρει ένα ευρύ Eεδίο 

υEοκειµενικής κρίσης και δράσης του ένοEλου αστυνοµικού στην Eράξη. Γι’ 

αυτό θεωρείται σκόEιµο η φράση «εκτός αν αυτό είναι µάταιο» να 

τροEοEοιηθεί ως εξής: «εκτός αν αυτό είναι µάταιο υEό τις συγκεκριµένες 

συνθήκες», σύµφωνα µε τη δέκατη Βασική Αρχή του ΟΗΕ για τη χρήση βίας 

και ό�λων α�ό όργανα ε�ιφορτισµένα µε την ε�ιβολή του νόµου (1990).4 

3.3 ‘Αρθρο 4 Eαρ. 4 εδ. (γ): Η διάταξη αυτή εEιτρέEει τον 

«Eυροβολισµό ακινητοEοίησης», δηλαδή τον Eυροβολισµό Eου στοχεύει να 

Eλήξει µη ζωτικά σηµεία του σώµατος ανθρώEου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 (ε) 

(3) του σχεδίου νόµου, σε EερίEτωση νόµιµης σύλληψης «καταδικασθέντος ή 

υEοδίκου ή καταδιωκοµένου Eου καταλαµβάνεται να τελεί εE’ αυτοφώρω 

κακούργηµα ή Eληµµέληµα, εφόσον αντιδρά στη σύλληψή του και είναι 

οEλισµένος». ∆εδοµένης της εν δυνάµει υψηλής εEικινδυνότητας για την 

ανθρώEινη ζωή του «Eυροβολισµού ακινητοEοίησης», θεωρείται αναγκαίο να 

                                                 
4 “In the circumstances provided for under principle 9, law enforcement officials shall 

identify themselves as such and give a clear warning of their intent to use firearms, with 

sufficient for the warning to be observed, unless to do so would unduly place the law 

enforcement at risk … or would be clearly inappropriate or pointless in the circumstances 

of the incident”.  
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Eεριοριστεί ο «Eυροβολισµός ακινητοEοίησης» στο εδ. (γ) ρητώς µόνο στις 

EεριEτώσεις ύEαρξης αντίδρασης στη νόµιµη σύλληψη µε ταυτόχρονη 

χρήση, και όχι λόγω α�λής ύ�αρξης, ο�λισµού, ή εάν είναι φανερός ο άµεσος 

κίνδυνος χρήσης. 

3.4 Άρθρο 4 Eαρ. 4 εδ. (δ): Η EαραEάνω Eαρατήρηση ισχύει και για το 

εδάφιο (δ) Eου εEιτρέEει τον «Eυροβολισµό ακινητοEοίησης» για την 

«αEοτροEή Eαράνοµης εισόδου στη χώρα ή εξόδου αE’ αυτή EροσώEων Eου 

εEιχειρούν Eαράνοµη διακίνηση ανθρώEων ή Eραγµάτων και οEλοφορούν». 

Και εδώ η αEλή οEλοφορία των διακινητών δε θα EρέEει να νοµιµοEοιεί την 

άσκηση ένοEλης βίας αEό αστυνοµικούς. Ο «Eυροβολισµός ακινητοEοίησης» 

θεωρείται σκόEιµο να λαµβάνει χώρα και στην EερίEτωση αυτή µόνο εφόσον 

έχει υEάρξει χρήση οEλισµού αEό τους διακινητές, ή εάν είναι φανερός ο 

άµεσος κίνδυνος χρήσης, και όχι αEλώς λόγω της οEλοφορίας αυτών των 

EροσώEων. 

Εν Eροκειµένω θα EρέEει να τονιστεί ότι σε EεριEτώσεις διακίνησης 

ανθρώEων, οι Eυροβολισµοί ακινητοEοίησης κατά των διακινητών θέτουν, 

στην Eράξη, σε ιδιαίτερα εEικίνδυνη θέση τα διακινούµενα EρόσωEα, 

µεταξύ των οEοίων Eολλές φορές υEάρχουν Eρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ή 

αλλοδαEοί, συµEεριλαµβανοµένων ανηλίκων, Eου χρήζουν διεθνούς 

Eροστασίας. Ως εκ τούτων, η χρήση όEλων στις EεριEτώσεις αυτές EρέEει να 

είναι ιδιαίτερα Eεριορισµένη, σύµφωνα µε τις αρχές της αναγκαιότητας και 

αναλογικότητας. 

3.5 Άρθρο 7 («Ποινικές κυρώσεις»): Η Eαρ. 2 του άρθρου 7 EροβλέEει 

Eοινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών για τον αστυνοµικό Eου «Eαραδίδει 

Eαράνοµα σε άλλον το ατοµικό του όEλο». Η Eαρ. 4 του ίδιου άρθρου 

EροβλέEει Eοινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών για τον αστυνοµικό 

Eου «αEειλεί Eαράνοµα µε Eυροβόλο όEλο ή εκτελεί Eαράνοµα εκφοβιστικό 

Eυροβολισµό ή Eυροβολεί Eαράνοµα κατά Eραγµάτων». Η συνύEαρξη αυτών 

των δύο διατάξεων είναι αντιφατική διότι αν και η EροβλεEόµενη 

διακινδύνευση EροσώEων αEό την Eαράνοµη δράση αστυνοµικού της Eαρ. 4 

είναι, κατά κανόνα, Eολύ υψηλότερου βαθµού αEό αυτή της Eαρ. 2, η 

εEαEειλούµενη Eοινή φυλάκισης στην Eαρ. 4 είναι κατά το ήµισυ 
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µικρότερη αEό αυτή της Eαρ. 2. Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαία η αύξηση 

της Eοινής φυλάκισης της Eαρ. 4. 

3.6 H ΕΕ∆Α θεωρεί ιδιαίτερης σηµασίας τη διά του υEό εξέταση 

σχεδίου νόµου θεσµοθέτηση αEό το ΥEουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ειδικού 

οργάνου για την Eεριοδική, τουλάχιστον διετή, αξιολόγηση της εφαρµογής 

του νόµου για την οEλοφορία και την οEλοχρησία αστυνοµικών, µε σκοEό 

τη βελτίωση της σχετικής νοµοθεσίας και της Eρακτικής της Ελληνικής 

Αστυνοµίας. Στο όργανο αυτό θα EρέEει να συµµετέχουν, εκτός αEό στελέχη 

του ΥEουργείου, ειδικοί εEιστήµονες. Οι ανωτέρω εκθέσεις αξιολόγησης 

είναι σκόEιµο να δηµοσιοEοιούνται και ιδίως να γνωστοEοιούνται σε 

αρµόδιους εEιστηµονικούς φορείς και την ΕΕ∆Α για την υEοβολή 

Eεραιτέρω βελτιωτικών Eροτάσεων. 

3.7 Tέλος, η ΕΕ∆Α Eιστεύει ότι το φαινόµενο της υEέρµετρης 

άσκησης (ένοEλης ή άοEλης) βίας αEό αστυνοµικές δυνάµεις συνδέεται 

άµεσα όχι µόνο µε την εκEαίδευση αυτών στη χρήση οEλισµού, στην οEοία 

Eεριορίζεται το υEό εξέταση σχέδιο νόµου, αλλά, Eρο Eάντων, µε την 

ουσιαστική, συστηµατική και συνεχή εκEαίδευση των αστυνοµικών 

δυνάµεων στην Eροστασία των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου και την 

εµEέδωση στις αστυνοµικές δυνάµεις των σχετικών θεµελιωδών αρχών 

Eροστασίας της ανθρώEινης αξίας (ζωής και αξιοEρέEειας). 

Το ∆’ Τµήµα (Τµήµα Προώθησης των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου) 

της ΕΕ∆Α ήλθε σε εEαφή τον Μάρτιο 2001 µε τη ∆ιεύθυνση ΕκEαίδευσης 

του ΥEουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και αEέστειλε εEιστολή στον ΥEουργό 

∆ηµόσιας Τάξης τονίζοντας την άµεση ανάγκη εντατικοEοίησης και 

αυτονόµησης, µέσω εξειδικευµένων εκEαιδευτικών Eρογραµµάτων, της 

εκEαίδευσης και εEιµόρφωσης όλων των Ελλήνων αστυνοµικών σε θέµατα 

Eροστασίας ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου, όEως εEίσης την ανάγκη έκδοσης 

σύγχρονων, εξειδικευµένων εγχειριδίων και την Eαράλληλη ενίσχυση της 

∆ιεύθυνσης ΕκEαίδευσης της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η ΕΕ∆Α δεν έχει 

λάβει ακόµη αEάντηση αEό τον ΥEουργό ∆ηµόσιας Τάξης, αλλά θεωρεί 

αEολύτως αEαραίτητη την άµεση Eροώθηση και εEεξεργασία των ανωτέρω 

Eροτάσεων του ∆’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α αEό το ΥEουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, 
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ως άµεσα συνδεοµένων µε την αναγκαία µακροEρόθεσµη, ολιστική 

αντιµετώEιση των Eροβληµάτων Eου EροσEαθεί να εEιλύσει το ως άνω 

σχέδιο νόµου. Εν τω µεταξύ, θεωρείται αEαραίτητη η συνεχής, συστηµατική 

διδασκαλία των Οδηγιών, εγχειριδίων και άλλων ειδικών κειµένων διεθνών 

οργανισµών και ειδικότερα του Συµβουλίου της ΕυρώEης. 

 

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2002 

 


