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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
_____________________________________________________________________

Ηροδότου 1, 106 74 Αθήνα. τηλ: 210 3385 537/580/581, fax: 210 7254 050 

 

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόµου «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από 

αστυνοµικούς και εκπαίδευσή τους σ’ αυτά»
∗∗∗∗
  

 

1. Η ΕΕ∆Α έχει ήδη, µε την από 05.04.2001 επιστολή της, στείλει στο Υπουργείο 

∆ηµόσιας Τάξης τις παρατηρήσεις της για το νοµικό πλαίσιο που αφορά στη χρήση 

βίας και όπλων από δηµόσια δύναµη
1
, όπως είχε ζητηθεί από τον Υπουργό 

∆ηµόσιας Τάξης µε την από 22.03.2001 επιστολή του. 

 

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

αστυνοµικές δυνάµεις στη χώρα µας, που έχει τονιστεί σε πρόσφατες εκθέσεις 

διεθνών µη κυβερνητικών και διακυβερνητικών οργανισµών όπως είναι η ∆ιεθνής 

Αµνηστία
2
 και η Επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των 

Βασανιστηρίων (CPT)
3
.  

 

Το ως άνω σχέδιο νόµου αποτελεί, γενικά, σηµαντικό βήµα για τον αναγκαίο 

εκσυγχρονισµό του νοµικού πλαισίου της οπλοφορίας και οπλοχρησίας 

αστυνοµικών, κινούµενο µέσα στο πλαίσιο των από 05.04.2001 παρατηρήσεων και 

προτάσεων της ΕΕ∆Α. Η ΕΕ∆Α θεωρεί ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το σχέδιο 

νόµου, σύµφωνα και µε τη σχετική αιτιολογική έκθεση, λαµβάνει υπόψη τον 

Κώδικα του ΟΗΕ για τη συµπεριφορά των στελεχών που είναι επιφορτισµένα µε το 

καθήκον επιβολής του νόµου (1979) και τις Βασικές Αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση 

βίας και όπλων από όργανα επιφορτισµένα µε την επιβολή του νόµου (1990). Η 

ΕΕ∆Α µε τις παρατηρήσεις της του 2001 είχε κάνει ιδιαίτερη µνεία και των δύο 

αυτών διεθνών κειµένων, τονίζοντας ότι οι αρχές που εµπεριέχονται στα κείµενα 

αυτά θα πρέπει να υιοθετηθούν και να τηρηθούν στην πράξη από την Ελληνική 

Αστυνοµία. Θετική νοµοθετική εξέλιξη είναι επίσης οι νέες διατάξεις του σχεδίου 

νόµου (άρθρα 5 και 6) που προβλέπουν τον έλεγχο καταλληλότητας 

οπλοφορούντων αστυνοµικών και τη σχετική εκπαίδευσή τους, όπως είχε επίσης 

προταθεί από την ΕΕ∆Α το 2001. 

 

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

παρατηρεί τα εξής: 

 

3.1 ΄Αρθρο 2 («΄Εννοια όρων») παρ γ: Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή «[ο]πλισµός 

είναι το σύνολο των αντικειµένων του άρθρου 1 του Ν 2168/1993 (Α’ 147), που 

επιτρέπεται να φέρει ο αστυνοµικός». Το άρθρο 1 του Ν 2168/1993 είναι µια 

διάταξη που περιέχει έναν ιδιαίτερα µακρύ κατάλογο όπλων, περιλαµβανοµένων 

των «κυνηγετικών όπλων», «αεροβόλων», «πυροµαχικών», «εκρηκτικών υλών», 

«µεταλλικών γροθιών», «ξιφιδίων» κλ.  

                                                 
∗
 Εισηγητής: Νίκος Σιταρόπουλος, ∆Ν, LLM, Επιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α. 
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3.4 ΄Αρθρο 4 παρ 4 εδ δ: Η παραπάνω παρατήρηση ισχύει και για το εδάφιο δ που 

επιτρέπει τον «πυροβολισµό ακινητοποίησης» για την «αποτροπή παράνοµης 

εισόδου στη χώρα ή εξόδου απ’ αυτή προσώπων που επιχειρούν παράνοµη 

διακίνηση ανθρώπων ή πραγµάτων και οπλοφορούν». Και εδώ ή απλή οπλοφορία 

των διακινητών δεν θα πρέπει να νοµιµοποιεί την άσκηση ένοπλης βίας από 

αστυνοµικούς. Ο «πυροβολισµός ακινητοποίησης» θεωρείται σκόπιµο να λαµβάνει 

χώρα και στην περίπτωση αυτή µόνο εφόσον έχει υπάρξει χρήση οπλισµού από τους 

διακινητές, ή εάν είναι φανερός ο άµεσος κίνδυνος χρήσης, και όχι απλώς λόγω της 

οπλοφορίας αυτών των προσώπων.  

 

Εν προκειµένω θα πρέπει να τονιστεί ότι σε περιπτώσεις διακίνησης ανθρώπων, οι 

πυροβολισµοί ακινητοποίησης κατά των διακινητών θέτουν, στην πράξη, σε 

ιδιαίτερα επικίνδυνη θέση τα διακινούµενα πρόσωπα, µεταξύ των οποίων πολλές 

φορές υπάρχουν πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ή αλλοδαποί, 

συµπεριλαµβανοµένων ανηλίκων, που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ως εκ 

τούτων, η χρήση όπλων στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένη, σύµφωνα µε τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας. 

 

3.5 ΄Αρθρο 7 («Ποινικές κυρώσεις»): Η παρ 2 του άρθρου 7 προβλέπει την ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών για τον αστυνοµικό που «παραδίδει παράνοµα 

σε άλλον το ατοµικό του όπλο». Η παρ 4 του ίδιου άρθρου προβλέπει την ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών για τον αστυνοµικό που «απειλεί παράνοµα 

µε πυροβόλο όπλο ή εκτελεί παράνοµα εκφοβιστικό πυροβολισµό ή πυροβολεί 

παράνοµα κατά πραγµάτων». Η συνύπαρξη αυτών των δύο διατάξεων είναι 

αντιφατική διότι αν και η προβλεπόµενη διακινδύνευση προσώπων από την 

παράνοµη δράση αστυνοµικού της παρ 4 είναι, κατά κανόνα, πολύ υψηλότερου 

βαθµού από αυτή της παρ 2, η επαπειλούµενη ποινή φυλάκισης στην παρ 4 είναι 

κατά το ήµισυ µικρότερη από αυτή της παρ 2. Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαία η 

αύξηση της ποινής φυλάκισης της παρ 4. 

 

3.6 H ΕΕ∆Α θεωρεί ιδιαίτερης σηµασίας τη διά του υπό εξέταση σχεδίου νόµου 

θεσµοθέτηση από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ειδικού οργάνου για την 

περιοδική, τουλάχιστον διετή, αξιολόγηση της εφαρµογής του νόµου για την 

οπλοφορία και την οπλοχρησία αστυνοµικών, µε σκοπό τη βελτίωση της σχετικής 

νοµοθεσίας και της πρακτικής της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στο όργανο αυτό θα 

πρέπει να συµµετέχουν, εκτός από στελέχη του Υπουργείου, ειδικοί επιστήµονες. 

Οι ανωτέρω εκθέσεις αξιολόγησης είναι σκόπιµο να δηµοσιοποιούνται και ιδίως να 

γνωστοποιούνται σε αρµόδιους επιστηµονικούς φορείς και την ΕΕ∆Α για την 

υποβολή περαιτέρω βελτιωτικών προτάσεων. 

 

3.7 Tέλος, η ΕΕ∆Α πιστεύει ότι το φαινόµενο της υπέρµετρης άσκησης (ένοπλης ή 

άοπλης) βίας από αστυνοµικές δυνάµεις συνδέεται άµεσα όχι µόνο µε την 

εκπαίδευση αυτών στη χρήση οπλισµού, στην οποία περιορίζεται το υπό εξέταση 

σχέδιο νόµου, αλλά, προ πάντων, µε την ουσιαστική, συστηµατική και συνεχή 

εκπαίδευση των αστυνοµικών δυνάµεων στην προστασία των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου και την εµπέδωση στις αστυνοµικές δυνάµεις των σχετικών θεµελιωδών 

αρχών προστασίας της ανθρώπινης αξίας (ζωής και αξιοπρέπειας).  

 

Το ∆’ Τµήµα (Τµήµα Προώθησης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου) της ΕΕ∆Α 

ήλθε σε επαφή τον Μάρτιο 2001 µε τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου 


