ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΣΤΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ
ΤΡΡΑΞΗ»

Α. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟΣ
1. Με ην παξφλ ζρέδην λφκνππνηληθνπνηνχληαη, θαη’ επηηαγήλ ηνπ άξζξνπ 15
ηνπ Γεχηεξνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Σχκβαζεο ηεο Φάγεο ηνπ 1954, πξάμεηο νη
νπνίεο ζηξέθνληαη θαηά πνιηηηζηηθψλ αγαζψλθαη επηρεηξνχληαη θαηά ηε
δηάξθεηα έλνπιεο ζχξξαμεο ή θαηνρήο εδάθνπο.
2. Δηδηθφηεξα, ε πξσηνθαλήο θζνξά θαη θαηαζηξνθή πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ
θαηά

ην

Β’

Παγθφζκην

Πφιεκννδήγεζεηε

δηεζλή

θνηλφηεηα

ζηελ

πηνζέηεζεελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ,πνπ ζα δηαζθάιηδε ηε δηεζλήπξνζηαζία
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπξξάμεσλ, κε δεδνκέλε ηελ θνηλή
πεπνίζεζε φηη ηα πνιηηηζηηθά αγαζά δελ απνηεινχλ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
ησλ ιαψλ ζηνπο νπνίνπο

αλήθνπλ,αιιά θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά

νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο ε νπνία νθείιεη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα
γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθή

ππνγξάθεθεζηηο

14-7-1954

πξνζηαζία

ηνπο.

ζηε

ε

Φάγε

Υπφ

ην

Σχκβαζε«πεξί

πξίζκααπηφ,
πξνζηαζίαο

ησλπνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ελ πεξηπηψζεη ελφπινπ ζπξξάμεσο κεηά ηνπ
Καλνληζκνχεθηειέζεσο απηήο, ηνπ Πξσηνθφιινπ θαη ησλ ππ’ αξηζ. Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ
απνθάζεσλ ηεο δηαζθέςεσο», ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν.
1114/1981 (ΦΔΚ ηρ Α/6/8-1-1981). Η Σχκβαζε, αθνχ πξνβαίλεη ζηνλ νξηζκφ
ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηεο,
ζεζκνζεηεί, κεηαμχ άιισλ,έλα θαζεζηψο γεληθήο πξνζηαζίαοησλ αγαζψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ ιαψλ
θαη έλα θαζεζηψο εηδηθήο πξνζηαζίαοησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ αλζξσπφηεηα.
3.Τν παξαπάλσ ζεζκηθφ πιαίζην αθελφο κελδελ ζηάζεθε αξθεηφ λα
απνηξέςεη πξάμεηο βαξβαξφηεηαο, πνπ ζπληειέζηεθαλ θαηά πνιηηηζηηθψλ
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αγαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980 θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, αθεηέξνπ δε θαηέζηε ελ κέξεη παξσρεκέλν
θαζψο πνιιέο απφ ηηο ζπγθξνχζεηο είραλ ραξαθηήξα «εζσηεξηθφ» θαη
«εζληθφ» κε απνηέιεζκα λα κελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
Σχκβαζεο.Έηζη, ζηηο 26-3-1999,ππνγξάθεθε ην «Γεχηεξν Πξσηφθνιιν ζηε
Σχκβαζε ηεο Φάγεο ηνπ 1954 γηα ηελ πξνζηαζία πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζε
πεξίπησζε έλνπιεο ζχξξαμεο» ην νπνίν θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν.
3317/2005 (ΦΔΚ ηρ. Α/45/23-2-2005).
4. Τν Γεχηεξν Πξσηφθνιιν ζπκπιήξσζε αξθεηέο δηαηάμεηο ηεο Σχκβαζεο,
πνπ

αθνξνχζαλ

ζηελ πξνζηαζία

θαη

δηαζθάιηζε

ησλ πνιηηηζηηθψλ

αγαζψλ,ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμειίμεηο πνπ είραλ ελ ησ κεηαμχ ζπληειεζζεί
ζην δίθαην ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ θαη ηε δηεζλή πξνζηαζία θαηά ηε δηάξθεηά
ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ζεζκνζέηεζεέλα λέν θαζεζηψο «αζπιίαο» γηα ηα
πνιηηηζηηθά αγαζά εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξσπφηεηα, ην θαζεζηψο
«εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο»εηζάγνληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο.
Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 απηνχ πεξηγξάθνληαη νη πξάμεηο, νη νπνίεο
ζπληζηνχλ

ζνβαξέο

παξαβηάζεηο

ηεο

Σχκβαζεο

θαη

ηνπ

Γεπηέξνπ

Πξσηνθφιινπ, θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη ε
ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξψλ λα πηνζεηήζνπλ ηα απαξαίηεηα
εζληθά κέηξα γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ θαζψο θαη ηηο
πξνζήθνπζεο γηα ηνλ θνιαζκφ ηνπο πνηλέο.
5. Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ε Διιάδα εθπιεξψλεηπιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο
λνκνζέηεζεο,πνπ απνξξένπλ φρη κφλν απφ ην άξζξν 15 αιιά θαη απφ
ηνάξζξν 21ηνπ Γεπηέξνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Σχκβαζεο ηεο Φάγεο ηνπ 1954.
Καη ηνχην δηφηη νη πξάμεηο, πνπ πνηληθνπνηνχληαη κε ην παξφλ,βαίλνπλ πέξαλ
ησλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Γεπηέξνπ Πξσηνθφιινπ θαιχπηνληαο
νπζηαζηηθά θαη ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άιισλ (δηνηθεηηθψλ ή πεηζαξρηθψλ)
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε άιισλ παξαβάζεσλ νη νπνίεο ελ πξνθεηκέλσ
ηηκσξνχληαη πνηληθά.
6. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ
ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ θνιαζκφ ζνβαξψλ παξαβηάζεσλ ηεο Σχκβαζεο θαη
ηνπ Γεπηέξνπ Πξσηνθφιινπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ
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πθηζηάκελε εθηελή ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία πνιηηηζηηθψλ
αγαζψλ απφ ηελ νπνία μερσξίδεη ν Ν. 3028/2002«Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ

Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» ( Α-15328-62002).

Β. ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟΣ
1.Σηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ εηζάγεηαη έλαο αληηθεηκεληθφο
εμσηεξηθφο φξνο ηνπ αμηφπνηλνπ, ν νπνίνοπξνζδηνξίδεη ηηο αληηθεηκεληθέο
ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ,ψζηε νη πξάμεηο πνπ πνηληθνπνηνχληαη
ζηε ζπλέρεηα λα απνηεινχλ έγθιεκα. Έηζη,ε ηέιεζε ησλ πξάμεσλ, πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο δ),εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ κφλν αλ απηέο ηεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο
ζχξξαμεο δηεζλνχο ή κε ραξαθηήξα ή κεξηθήο ή νιηθήο θαηνρήο εδάθνπο ελφο
θξάηνπο απφ άιιν. Τν πφηε ζπληξέρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο θξίλεηαη κε βάζε
ην δηεζλέο δίθαην.
2. Υιηθφ αληηθείκελν ησλ πξάμεσλπνπ ηηκσξνχληαη ζην ζηνηρείν α) απνηεινχλ
πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο ππφ
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ Ν. 3317/2005. Ταελ ιφγσ άξζξα
πξνζδηνξίδνπληφζν ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά,
φζν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηέλα Κξάηνο ψζηε έλα
πνιηηηζηηθφ αγαζφ λα ηεζεί ππφ θαζεζηψο εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο. Οη
πξάμεηοκε ηηο νπνίεο πξνζβάιινληαη ηα σο άλσ πνιηηηζηηθά αγαζά είλαη δχν:
ην λα ηα θαηαζηήζεη θάπνηνο αληηθείκελν επίζεζεο αιιά θαη λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη απηά ή ηνλ άκεζν πεξίγπξφ ηνπο πξνο ππνζηήξημε
ζηξαηησηηθήο δξάζεο. Τν πφηε ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην θξίλεηαη κε βάζε
ηνδηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην.
3. Υιηθφ αληηθείκελν ησλ πξάμεσλ πνπ ηηκσξνχληαη ζην ζηνηρείν β) απνηεινχλ
πνιηηηζηηθά αγαζάπνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην Ν. 3028/2002 (αξραία θηλεηάαθίλεηα κλεκεία, λεψηεξα θηλεηά-αθίλεηα κλεκεία,αξραηνινγηθνί ρψξνη,
ηζηνξηθνί ηφπνη άξζξα1-2), ελψ νη πξάμεηο πξνζβνιήο ηνπο ζπλίζηαληαη ζηελ
θινπή κλεκείσλ (άξζξν 53), ζηελ ππεμαίξεζε κλεκείσλ (άξζξν 54), ζηελ
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απνδνρή θαη δηάζεζε κλεκείσλ πνπ απνηεινχλ πξντφληα εγθιήκαηνο (άξζξν
55), ζηε θζνξά κλεκείσλ (άξζξν 56), ζηελ παξάλνκε κεηαβίβαζε κλεκείσλ
(άξζξν 59), ζηελ παξάλνκε εκπνξία κλεκείσλ (άξζξν 60), ζηελ παξάλνκε
αλαζθαθή ή αξραηνινγηθή έξεπλα (άξζξν 61) θαη ζηελ παξάλνκε εμαγσγή
πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ (άξζξν 63), φπσο απηέο ηππνπνηνχληαη ζηα αληίζηνηρα
άξζξα ηνπ Ν. 3028/2002.
4. Υιηθφ αληηθείκελν ησλ πξάμεσλ πνπ ηηκσξνχληαη ζην ζηνηρείν γ) απνηεινχλ
φρη κφλν ηα πνιηηηζηηθά αγαζά, πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην Ν. 3028/2002
(άξζξα 1-2),αιιά θαη φζα πνιηηηζηηθά αγαζά πξνζηαηεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία,

φπσο

εθάζηνηε

ηζρχεη,

φπσο

ηα

Γεληθά

Αξρεία

Κξάηνπο(Ν.33/1943, Ν. 1946/1991), ηα Ιζηνξηθά Κεηκήιηα (Ν. Ν. 3884/1929,
Ν.Γ.

132/1969,

Αζηπλνκηθή

Γηάηαμε

34/1978),νη

θεξπρζέληεο

σο

παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαηηα θεξπρζέληα σο δηαηεξεηέα θηίξηα(Ν.4067/2012
άξζξν 6).Η πξάμε πξνζβνιήο ησλ ελ ιφγσ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζπλίζηαηαη
ζην λα ηα θαηαζηήζεη θάπνηνο αληηθείκελν επίζεζεο.
5. Υιηθφ αληηθείκελν ησλ πξάμεσλ,πνπ ηηκσξνχληαη ζην ζηνηρείν δ),
απνηεινχλ ηα ίδηα πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζην ζηνηρείν γ),
ελψ νη πξάμεηο πξνζβνιήο ηνπο ζπλίζηαληαη ζηελ θινπή (άξζξν 53), ζηελ
ππεμαίξεζε (άξζξν 54), ζηελ απνδνρή θαη δηάζεζήηνπο πνπ απνηεινχλ
πξντφληα εγθιήκαηνο (άξζξν 55), ζηε θζνξά (άξζξν 56), ζηελ παξάλνκε
κεηαβίβαζε (άξζξν 59), ζηελ παξάλνκε εκπνξία (άξζξν 60), ζηελ παξάλνκε
αλαζθαθή ή αξραηνινγηθή έξεπλα (άξζξν 61) θαη ζηελ παξάλνκε εμαγσγή
ηνπο (άξζξν 63), φπσο απηέο ηππνπνηνχληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Ν.
3028/2002.
6. Η δεχηεξε παξάγξαθνοπξνβιέπεη φηη ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ππφ
ηα ζηνηρεία (α), (β) θαη (γ) ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη
ζχκθσλα κε ηνπο ειιεληθνχο πνηληθνχο λφκνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηειέζηεθαλ ζηελ αιινδαπή. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν εηζάγεηαη ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηνπ
Γεχηεξνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Σχκβαζεο ηεο Φάγεο ηνπ 1954 (Ν. 3317/2005),
ελψ ηα ζηνηρεία α) θαη β) θαιχπηνληαη ήδε απφ ηα άξζξα 5 θαη 6 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα.
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7. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε παξάγξαθνο1 ζηνηρ. α ελζσκαηψλεη ην άξζξν 15
παξ. 1 ζηνηρ. α θαη β ηνπ Γεχηεξνπ Πξσηνθφιινπ, ε παξάγξαθνο1 ζηνηρ. β
ελζσκαηψλεη ην άξζξν 15 παξ. 1 ζηνηρ. γ ηνπ Γεπηέξνπ Πξσηνθφιινπ, ε
παξάγξαθνο1 ζηνηρ. γ ελζσκαηψλεη ην άξζξν 15 παξ.1 ζηνηρ. δ ηνπ
ΓεπηέξνπΠξσηνθφιινπ, ε παξάγξαθνο1 ζηνηρ. δ ελζσκαηψλεη ην άξζξν 15
παξ.1 ζηνηρ. ε ηνπ Γεπηέξνπ Πξσηνθφιινπ θαη ε παξάγξαθνο2 ελζσκαηψλεη
ην άξζξν 16 παξ. 1 ζηνηρ. γ ηνπ Γεπηέξνπ Πξσηνθφιινπ.
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