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ΠΟΙΝΙΚΑ VARIA
(ή απλώς σταράτα λόγια)
∆υστυχώς για την Ελληνική τάξη, πολύ συχνά, τα αυτονόητα κάθε
άλλο παρά αυτονόητα είναι. Το γεγονός ότι χρήζουν αποδείξεως ή στην
καλύτερη των περιπτώσεων υπενθύµισης-επισήµανσης δεν τιµά ούτε τα
πρόσωπα ούτε τους θεσµούς ούτε τους φορείς της ∆ικαιοσύνης.
Τονίζεται ότι η προηγηθείσα παρατήρηση αφορά είτε τα, από κάθε
άποψη,

λυθέντα

νοµικά

ζητήµατα,

τα

οποία

δεν

επιδέχονται

αµφισβήτησης, (και όπου εν πολλοίς η lege ferenda άποψη ταυτίζεται και
µε την lege lata), είτε τη βίαιη «σύγκρουση» των επιλογών της
∆ικαιοσύνης µε την πραγµατικότητα και την απλή λογική.

Α. ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ… ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1.Εκδίδεται η, (καταδικαστική), απόφαση και αναµένει ο
κατηγορούµενος την οίκοθεν αναστολή εκτελέσεως της ποινής. ∆εν
ακολουθεί η, (µε συγκεκριµένη αιτιολογία), απόρριψη της αναστολής
αλλά το ∆ικαστήριο αποφασίζει τη µετατροπή της ποινής, παρά το
λευκό, (απόλυτα η σχετικά), ποινικό µητρώο του κατηγορουµένου. Ως
δικαιολογία προβάλλεται η µη ενσωµάτωση αντιγράφου του ποινικού
µητρώου στη δικογραφία.
2.Πολλοί συνήγοροι επιλέγουν-προτείνουν, (και, συχνά, γίνεται
αποδεκτή η πρόταση τους από τα ∆ικαστήρια), την όρκιση του εντολέα
τους, ο οποίος διαβεβαιώνει ενόρκως ότι έχει καθαρό ποινικό µητρώο, µε
τη λογική ότι, σε περίπτωση ψεύδους, είτε θα διωχθεί για ψευδορκία
είτε για απάτη επί ∆ικαστηρίω. Αναλαµβάνοντας έτσι την ευθύνη των
πράξεων του, (για την ακρίβεια: των λεγοµένων του), ο κατηγορούµενος
παρέχει τις όποιες διασφαλίσεις στον ∆ικαστή να αναστείλει την ποινή.
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3.Είναι, όµως, ζήτηµα διασφαλίσεων του ∆ικαστού για να
προσχωρήσει σε αναστολή, (στη λογική των πολλών, παλαιών κυρίως,
καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι εφείδοντο βαθµών στα
προφορικά φοβούµενοι –ποιόν και τι άραγε;- την επίδοση του µαθητού
στα γραπτά), ή ζήτηµα εφαρµογής των κειµένων νόµων και διατάξεων;
Εκτός αν ήθελε θεωρηθεί ότι η Ποινική ∆ικονοµία, (θεσµός ουσιαστικά
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ∆ικαίου), αποτελεί σύνολο διατάξεων ενδοτικού
∆ικαίου, εφαρµοζοµένων κατ΄αυθαίρετη βούληση.
4.Το εδάφιο α της παραγρ. 2 του άρθρου 575 του Κ.Ποιν.∆ικ. είναι
ΑΠΟΛΥΤΩΣ σαφές: «σε κάθε δικογραφία κατά κατηγορουµένων για
κακούργηµα ή πληµµέληµα ο εισαγγελέας και ο τακτικός ανακριτής
έχουν υποχρέωση να επισυνάψουν αντίγραφο ποινικού µητρώου τύπου
Α΄ του κατηγορουµένου, εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία του από τη
δικογραφία», ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ.
5.Τι µέλλει γενέσθαι µε όσους αρνούνται και µετακυλίουν στον
κατηγορούµενο την ευθύνη έκδοσης και προσκοµιδής στη δικογραφία
ποινικού µητρώου, αρνούµενοι είτε την τήρηση (ενσωµάτωση στη
δικογραφία ποινικού µητρώου), είτε την εφαρµογή του νόµου, (άρνηση
χορήγησης αναστολής); Επίσης ΑΠΛΟ και ΚΑΘΑΡΟ ερώτηµα.
6.Τέλος, το ερώτηµα γιατί τόσο στο Στρατοδικείο όσο και στο
Αναθεωρητικό

Αθηνών

κάθε

ποινή,

(συντρεχόντων

των

αναστολής), και µετατρέπεται και αναστέλλεται, ταυτόχρονα,

όρων
και

µάλιστα αυτό καταγράφεται και επισήµως, µάλλον στερείται πειστικής
νοµικής απαντήσεως.

Β. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ … ΕΓΓΥΗΣΗ

1.Ο

ανακριτής

επιβάλλει

στον

κατηγορούµενο

για

κακουργηµατική υπεξαίρεση, (κοινής µορφής, όχι δηλ. κατά του
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∆ηµοσίου), µε τη σύµφωνη γνώµη του Εισαγγελέως, εγγυοδοσία 600.000
δρχ. Σε άλλη περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας επιβάλλεται
εγγυοδοσία

300.000

δρχ.

Για

εµπρησµό,

επίσης,

σε

βαθµό

κακουργήµατος, επιβλήθηκε εγγύηση 200.000 δρχ. Το ερώτηµα που
φυσιολογικά τίθεται είναι αν το παραπάνω ύψος των εγγυήσεων µπορεί
να υπηρετήσει µε ασφάλεια τη ratio legis των σχετικών διατάξεων περί
εγγυοδοσίας αλλά και την παιδευτική λειτουργία του ∆ικαίου.
2.Σε σχετικές παρατηρήσεις των συνηγόρων οι κ. ανακριτές
προβάλλουν τη δικαιολογία, (γιατί µόνον ως τέτοια µπορεί να εκληφθεί),
ότι κινδυνεύουν να εκτεθούν αν δεν επιβάλλουν µια ελαχίστη εγγύηση ή
ότι οι προϊστάµενοι τους, τους προτείνουν πάση θυσία την επιβολή και,
(καταβολή), εγγύησης.
3.Αλλά δεν εκτιθέµεθα όλοι όταν επιβάλλεται εγγύηση 200.000
δρχ. (ολογράφως, διακοσίων χιλ. δρχ., για να µην θεωρηθεί ως
τυπογραφικό λάθος), για κακούργηµα, ή έστω 300.000; Τι θα πει ο
απλός πολίτης, (και το κυριότερο τι θα σκεφθεί), εν ονόµατι του οποίου
απονέµεται η ∆ικαιοσύνη και στα όµµατα του οποίου η τελευταία,
(πρέπει να), λειτουργεί ως κοινωνική µοντελιστική; 200.000 δρχ. είναι
ικανές να αποτρέψουν κάποιον να εξαφανιστεί; Η µήπως ο κάποιος είχε
άλλου είδους δυνατότητες, (παρασκηνιακής συναλλαγής;), και επέτυχε
χαµηλή εγγύηση; (για όσους, εξωτερικούς παρατηρητές, δεν θα
γνωρίζουν τα πραγµατικά περιστατικά).
4. Και φυσικά δεν εννοούµε ότι θα έπρεπε να αυξηθεί το ύψος της
καταβλητέας εγγύησης, (ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ), αλλά να µην επιβληθεί
παντάπασιν. Είναι προφανές ότι σ΄ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
(πραγµατικές και όχι υποθετικές, µε όνοµα, επώνυµο και ιστορία), οι κ.
ανακριτές εξετίµησαν ότι είτε ο κατηγορούµενος δεν διέπραξε το
αδίκηµα είτε ότι ήταν τόσο ισχνές οι ενδείξεις ενοχής, που δεν επέτρεπαν
σκέψη για άλλους είδους µεταχείριση. Υπ΄ αυτήν την έννοια ΟΡΘΑ ∆ΕΝ
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επέβαλαν µεγάλη εγγύηση, διότι θα προέκυπτε το ίδιο αποτέλεσµα. Οι
αποδέκτες του ∆ικαίου θα εκτιµούσαν, (και σωστά), ως κατάφωρα άδικη
την αντιµετώπιση των συγκεκριµένων καταστάσεων.
5. Οι κ. ανακριτές, λοιπόν, έκαναν µισό βήµα. ∆εν µπόρεσαν,
όµως, να υπερβούν την πεπατηµένη και να αντιµετωπίσουν την
κατάσταση στη βάση της απλής λογικής, να ολοκληρώσουν το βήµα. Το
γεγονός ότι η περιρρέουσα ατµόσφαιρα δρα ισοπεδωτικά και αδικεί,
πολλές φορές, τη δικαστική κρίση, δεν πρέπει να αφορά τον δικαστή,
(άλλωστε εντάσσεται στα «ρίσκα» του επαγγέλµατος, τα οποία ανέλαβε
µε την επιλογή του), και να οδηγεί σε επαγγελµατικό παραµορφωτισµό.
Στις προαναφερθείσες δηλ. περιπτώσεις απέφυγαν την κοινωνική
κατακραυγή µόνον κατά το ήµισυ, ενώ την προκάλεσαν κατά το
υπόλοιπο ήµισυ.
6.Οι περιοριστικοί όροι δεν επιβάλλονται δίκην παραβόλου, στη
λογική «πέρασες την πόρτα του ανακριτού κάτι θα σου επιβληθεί».
Αυτές οι αντανακλαστικές-αυτοµατοποιηµένες κινήσεις της ∆ικαιοσύνης
παραπέµπουν σε τυποποιηµένη βιοµηχανική παραγωγή όχι σε θεσµούς
δικαϊκούς.
7.Ας µη διαφεύγει δε ότι η επιβολή των περιοριστικών όρων
πρέπει να ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ πλήρως. Το επιτάσσει ρητά ο νόµος για
όσους δεν το θυµούνται. Οφείλει δηλ. τόσο ο έχων την κύρια ευθύνη όσο
και ο εκάστοτε συµπράττων να αιτιολογούν τόσο γιατί είναι αναγκαία η
επιβολή περιοριστικού όρου όσο και γιατί επιλέγεται ο συγκεκριµένος
όρος, πάντοτε σε συνάρτηση µε την υπό κρίση περίπτωση.
8.Η αιτιολόγηση δεν τέθηκε για λόγους τυπικότητας. Εξυπηρετεί,
πλην όλων των άλλων, και τη διαφάνεια της δικαιοσύνης και την
εµπιστοσύνη των πολιτών στο θεσµό, αφού ελέγχεται αν επί, προφανώς,
οµοειδών περιπτώσεων, τηρήθηκε η αρχή της αναλογίας και της
ισότητας.
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9. Η πλήρης, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση επιβολής
των περιοριστικών όρων θα απέτρεπε π.χ. την επιβολή εγγύησης
300.000.000 δρχ. (ναι, τριακοσίων εκατοµµυρίων δραχµών, η οποία
επιβλήθηκε πριν από λίγους µήνες), η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην
προσωρινή κράτηση και η οποία δεν είναι συµβατή-ανάλογη µε άλλες
οµοειδείς περιπτώσεις, προκαλώντας έτσι τα µειδιάµατα και τις υποψίες
του απλού πολίτη.
10.Και επειδή οι περιοριστικοί όροι δεν υπάγονται στον
περιορισµό του numerus clausus, καλό θα ήταν να επιλέγονται και να
επιβάλλονται και άλλου είδους όροι, (µια φορά µέχρι σήµερα έχει συµβεί
από το έτος 1990, απ΄ όσο γνωρίζω), ως π.χ. η προσφορά κοινωνικής
εργασίας σε αστυνοµικά καταστήµατα. Η επιµονή στην επιβολή
προσωρινής κράτησης, (ουσιαστικά προφυλάκισης, αφού το 72 έως το 77
% των προσωρινώς κρατηθέντων αθωώνεται), λειτουργεί ως θεσµός
άµεσης ικανοποίησης του αγόµενου και φερόµενου «τηλεοπτικού
κοινού» και υποδηλώνει ύπαρξη και κατίσχυση της δηµοσιοϋπαλληλικής
νοοτροπίας.
11.Όσον αφορά την απόδοση της εγγύησης θα έπρεπε να
αποδίδεται εντόκως, (χωρίς άλλα σχόλια, αυτονόητα άλλωστε).
12.Τέλος, επειδή στα πλαίσια της συνθήκης Σέγκεν αλλά και των
άλλων σχετικών συµφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (π.χ. ∆ουβλίνου),
έχουν ενοποιηθεί τα σύνορα, (π.χ. δεν απαιτείται διαβατήριο για τις
µετακινήσεις, θεωρουµένων ως εσωτερικών), η έννοια της απαγόρευσης
εξόδου από τη χώρα ηχεί και είναι άνευ περιεχοµένου. ∆ύο
παραδείγµατα, (πραγµατικά), ενδεικτικά: α. σε, Έλληνα, κατηγορούµενο
για αρπαγή (άρθρο 322 ΠΚ), επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εµφάνισης στο ΑΤ της
περιοχής της κατοικίας του. Ο ίδιος, ών έµπορος στην Ιταλία, έρχεται
κάθε 1η και 16η ηµέρα του µήνα, παρουσιάζεται και αναχωρεί και πάλι
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για το εξωτερικό. β. καταδικασθείς για εµπορία ναρκωτικών και
απολυθείς υπό όρους έχει την υποχρέωση να διαµένει µονίµως σε
συγκεκριµένη περιοχή και νοµό και να παρουσιάζεται κάθε πρώτη του
µήνα στο ΑΤ της περιοχής της, κατά τα ως άνω προσδιορισθείσης,
κατοικίας του, η οποία µάλιστα είναι στην επαρχία. Η µόνιµη
εγκατάσταση της οικογένειας του είναι στην Ολλανδία. ∆ιαµένει, λοιπόν
µονίµως στην Ολλανδία και έρχεται κάθε πρώτη του µηνός στην Ελλάδα,
πηγαίνει στην εµφανιζόµενη ως µόνιµη κατοικία του και δίδει το
«παρών».
13.Αυτή η γελοιοποίηση των θεσµών πρέπει να σταµατήσει. Ο
θεσµός της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα µπορεί να αφορά τρίτες
χώρες όχι όµως όσους ζουν, εργάζονται και µετακινούνται στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκ των ως άνω συνθηκών απορρέουν µόνον
υποχρεώσεις για τους πολίτες; Ας σοβαρευτούµε. Οι επιλογές της
∆ικαιοσύνης πρέπει να προσαρµόζονται στην ζώσα πραγµατικότητα,
διαφορετικά στερούνται αποτελεσµατικότητας,

Γ. ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ … ΛΟΓΙΚΗΣ

1.Τώρα γιατί ο, αποδεδειγµένα, (βλ. σχετικά «Το έγκληµα της
απείθειας», του υπογράφοντος), κύριος καταχραστής που ακούει στο
όνοµα ∆ηµόσιο εγκαλεί τρίτους αυτό αποτελεί ζήτηµα που εκφεύγει των
ορίων αυτού του σηµειώµατος. Εν πάση περιπτώσει, πέραν όλων των
άλλων σοβαρών προβληµάτων του ν. 1608/50, (περί καταχραστών του
∆ηµοσίου χρήµατος), πρόβληµα αποτελεί και η έκταση της δηµόσιας
περιουσίας.
2.Υπάγεται στην έννοια της δηµόσιας περιουσίας η περιουσία
ιδιωτικών Τραπεζών; Η απόφαση της Ολοµελείας του ΑΠ 9/1998, (Π.
Χρονικά ΜΗ, σελ. 883, την οποία ακολούθησαν και οι περισσότερες
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Εφετειακές, βλ. ενδεικτικά υπ΄αριθµ. 567/2000 και 478/2000 αποφάσεις
του Εφετείου Αθηνών, Ποινικά Χρονικά Ν σελ. 77 και ΝΑ, σελ. 172,
αντίστοιχα), κατέληξε στο ότι «ο νοµοθέτης διεύρυνε την έννοια του
δηµοσίου υπαλλήλου … και όχι την έννοια της δηµόσιας περιουσίας.
Εποµένως, όταν πρόκειται για ελάττωση της περιουσίας Τραπέζης δεν
µπορεί να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα αυτό, αφού µεταξύ των
προστατευοµένων

περιουσιών

δεν

συµπεριλαµβάνεται

αυτή

των

Τραπεζών, ούτε και εµπεριέχεται στην έννοια της δηµόσιας περιουσίας».
Σηµειωτέον ότι η τράπεζα στην οποία αναφέρεται η παραπάνω
αρεοπαγητική ήταν η Εθνική.
3.Μπορεί, λοιπόν, να υπαχθεί, (πολύ περισσότερο), στην έννοια
της δηµόσιας περιουσίας η

περιουσία ιδιωτικής τράπεζας; Προς

επίρρωση των παραπάνω σχετικών νοµολογιακών δεδοµένων βλ. και τη
σχετική, σύµφωνη, θέση του αείµνηστου Κ. Σταµάτη για την έννοια της
∆ηµόσιας περιουσίας και τα προβλήµατα του ν. 1608/50, στα Ποινικά
Χρονικά ΜΑ σελ. 1239, την άποψη του Χ. Αργυρόπουλου στο ΝοΒ
1996, σελ. 1, και την κριτική του Η. Αναγνωστόπουλου στα Ποινικά
Χρονικά ΜΕ σελ. 891.
4.Και δεν είναι ζήτηµα νοµολογιακής κατεύθυνσης. Όποια και να
είναι η θέση της νοµολογίας, ότι και να πει, ο κανόνας είναι απλός: λυδία
λίθος κάθε νοµικής κατασκευής είναι η απλή λογική. Αν η νοµολογία
δεν σέβεται αυτόν τον κανόνα τόσο το χειρότερο για την ίδια. Είναι
συνεπώς παράλογο να θεωρείται η ιδιωτική περιουσία ιδιωτικής
τράπεζας δηµόσια περιουσία. Το αυτονόητο του πράγµατος δεν επιτρέπει
ούτε καν την παράθεση ενός επιχειρήµατος.
5.Άλλωστε τυχόν υιοθέτηση αντίθετης άποψης θα οδηγούσε στο
εξής άτοπο: να θεωρηθεί η περιουσία ακόµη και, (οιονεί off shore),
γνωστής τραπεζικής εταιρείας, η οποία εδρεύει, εικονικά, στη Ελλάδα
και προβαίνει σε «ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, προερχοµένου από
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εγκληµατικές δραστηριότητες», (σύµφωνα µε απόρρητη έκθεση των
Υπηρεσιών ασφαλείας), ως περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
6. Πρακτικά, και επειδή ο βιασµός της λογικής δεν είναι κάτι
άγνωστο στην Ελληνική πραγµατικότητα, λεκτέα τα εξής: ακόµη και αν
δεν είχε προσδιοριστεί η έκταση του όρου «δηµόσια περιουσία» και δεν
είχε λυθεί το σχετικό ζήτηµα, (στην υποθετική περίπτωση, που ο κάθε
κατηγορούµενος ήθελε θωρηθεί ότι είχε τελέσει τα αδικήµατα), είναι
απολύτως βέβαιον ότι αγνοούσε τα περιστατικά, τα οποία κατά το νόµο
επαυξάνουν, στην προκειµένη περίπτωση, το αξιόποινο, (βλ. σχετικά και
Χ. Μαργαρίτη «Ο νόµος 1608 και οι καταχραστές δηµοσίου

και

(παρα)τραπεζικού χρήµατος», εκδόσεις Σάκκουλα, 2000, σελ. 30-31).
7.Θα αγνοεί δηλ. ο κατηγορούµενος ότι ο οι αποδιδόµενες, σ΄
αυτόν, πράξεις τελέστηκαν κατά νοµικού προσώπου, που ταυτίζεται µε
το ∆ηµόσιο. Θα αγνοεί συνεπώς, (και ούτε µπορούσε να το γνωρίζει), ότι
υπεξαίρεση χρηµάτων από ιδιωτική Τράπεζα συνιστά κατάχρηση
δηµοσίου χρήµατος και ταυτίζεται µε ζηµία της δηµόσιας περιουσίας. Η
προβολή του ως άνω αυτοτελούς ισχυρισµού της πλάνης µάλλον
προσιδιάζει στις περισσότερες των αναλόγων περιπτώσεων.

∆. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ

1.Πολύ συχνά σε υποβληθέν αίτηµα αναβολής, το δικαστήριο
αποφαίνεται αρνητικά µε την πρόφαση, (δικαιολογία, κίνητρο, φόβο,
όπως θέλετε το ονοµάζετε), ότι η υπόθεση υπόκειται σε κίνδυνο
παραγραφής.
2.Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι επί ποίου άρθρου της ποινικής
δικονοµίας ερείδεται αυτή η απόφαση. Και επειδή δεν υφίσταται
ανάλογη διάταξη είναι προφανές ότι η απόφαση είναι προϊόν φόβου,
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(απέναντι σε πιθανή κοινωνική κριτική), ουδεµία σχέση έχουσα µε την
εµπέδωση κλίµατος δικαιοκρατίας.
3.Αν το αίτηµα είναι νόµιµο, βάσιµο και αληθές τα περί
παραγραφής, ως δικαιολόγησης απόρριψης του, ηχούν ως «άκουσµα
κακοδικίας», σύµφωνα µε την προσφυή έκφραση του έγκριτου και
εκλεκτού συναδέλφου κ. ∆. Μπαγιώργα, («Μικρά Εµπειρία», Αθήνα,
1990, σελ. 40).
4.Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι το ποινικό δίκαιο
και οι απονέµοντες δικαιοσύνη δεν έχουν αναλάβει τον µεταφυσικό ρόλο
να επιβάλλουν επί γης ειρήνη και ηθική αλλά, να ρυθµίσουν, σε
συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, σύµφωνα µε τον νόµο την κοινωνική
συµβίωση.
5.Το ποινικό δίκαιο είναι το ultimum refugium

και όχι η

πρωταρχική λειτουργία µιας κοινωνίας. Υπάρχουν πολλοί θεσµοί, που
προηγούνται του δικαίου, στην προσπάθεια αλλαγής της κοινωνικής
δοµής, αντίληψης και νοοτροπίας.
6.Ο, νόµιµα προβλεπόµενος, θεσµός της παραγραφής, (επειδή,
τελικά, νοµίζουµε δεν είναι και τόσο αυτονόητο, τονίζεται: δηµοσίου
δικαίου), δεν τέθηκε χάριν παιδιάς. Έχει τη λογική του και δεν
επιτρέπεται εν ονόµατι της παραγραφής, (ούτε κάποιος νοµοθέτης το
όρισε), να απορρίπτονται νόµιµα προβαλλόµενα και βάσιµα αιτήµατα
αναβολής.
7.Καθήκον του δικαστού είναι να ελέγχει τη νοµιµότητα και τη
βασιµότητα των αιτηµάτων, εφαρµόζοντας τον νόµο, όχι φοβούµενος την
όποια, (εν τέλει αγοραία), κριτική

να οδηγείται σε επιλογές,

(σκοπιµότητας), καταστρατήγησης των, Συνταγµατικά κατοχυρωµένων,
δικαιωµάτων του πολίτου.
8.Όποιος υπηρετεί µε ευσυνειδησία τα καθήκοντα του, (όντας,
παράλληλα,

εκτός

«κυκλωµάτων»,

διασυνδέσεων,

συντεχνιακών
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αντιλήψεων,

συνδικαλιστικών

δεσµεύσεων

και

προσωπικών

µικροψυχιών), δεν τον αφορά ούτε τον τροµοκρατεί καµία κριτική. ΟΛΑ
τα υπόλοιπα είναι απλώς εκ του πονηρού.

Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ … ΣΠΟΥ∆ΕΣ

1.Ο απελθών αξιότιµος εισαγγελεύς του ΑΠ κ. Π. ∆ηµόπουλος,
λίγο πριν εξέλθει του Θέµιδος Μελάθρου, υπέγραψε µια σειρά
εγκυκλίων,

απευθυνοµένων

προς

τους

εισαγγελείς

Εφετών

και

Πρωτοδικών.
2.Σε µια απ΄αυτές, (5.4.2001), επισηµαίνει για άλλη µια φορά το
αυτονόητο. Τόσο το Σύνταγµα και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου στο άρθρο 6, όσο και ο ν. 2172/1993,
απαγορεύουν τη µετάδοση από την τηλεόραση, την κινηµατογράφηση, τη
βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση προσώπων που προσάγονται ενώπιον
δικαστικών, εισαγγελικών ή αστυνοµικών αρχών, εφόσον αυτά δεν
συναινούν ρητώς.
3.Η µορφή αυτής της, (συχνότατης και άκρως προκλητικής),
προσβολής αποτελεί, ουσιαστικά, µια πρώιµη ποινή, που ακούει στο
όνοµα της διαπόµπευσης, που τραυµατίζει ψυχικά τον κατηγορούµενο
και τους οικείους τους, τον στιγµατίζει και δυσχεραίνει την
αποκατάσταση του ακόµη και αν αθωωθεί. Αυτό που πρέπει να
ενθυµούµεθα είναι ότι η ως άνω αξιόποινη πράξη, (η οποία τιµωρείται µε
ποινή φυλάκισης και µε χρηµατική ποινή), διώκεται αυτεπάγγελτα.
4.Συνεπώς οι κ. εισαγγελείς δεν πρέπει να µεριµνούν µόνον για τον
χαρακτηρισµό των πράξεων, τη διαβίβαση των υποθέσεων όπου κατά
περίπτωση δει και γενικώς για όσα συµβαίνουν εντός των γραφείων τους
αλλά και για όσα διαπράττονται έξω απ΄αυτά. Αν η προκλητική, σε
ένταση και συχνότητα, αυτή παρανοµία, συµβαίνει έξωθεν των
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εισαγγελικών θυρών τι µέλλει γενέσθαι πιο πέρα; Ποιος πολίτης θα
εµπιστευτεί το σύστηµα της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης;
5.Τέλος, η απαιτούµενη συναίνεση πρέπει να είναι ρητή, (έγγραφη
ή προφορική), και πάντως εκ της µη εναντιώσεως του προσαγοµένου
προσώπου δεν συνάγεται επιχείρηµα συναίνεσης. Όλα τα έχει ο
προσαγόµενος τις «κάµερες» θα σκεφθεί;

Ζ. ΗΜΕΙΣ ΟΙ … ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ

1.Τα πληµµελήµατα των προσώπων που απολαύουν ειδικής
δωσιδικίας υπάγονται στην αρµοδιότητα του Εφετείου. Είναι, όµως,
κοινώς γνωστόν ότι επ΄αυτών δεν εφαρµόζεται η αυτόφωρη διαδικασία
είτε διότι δεν προσάγονται στον αρµόδιο εισαγγελέα Εφετών, (ο οποίος
θα µεριµνήσει για την άµεση εισαγωγή τους σε δίκη), είτε διότι, (κατά
την ενδεχόµενη προσαγωγή τους στον εισαγγελέα Εφετών), δεν
συνεδριάζει το Εφετείο, ούτε είναι δυνατή η συγκρότηση του, αυθηµερόν
ή την επόµενη ηµέρα.
2.Κατόπιν αυτών ο κ. ∆ηµόπουλος σηµειώνει ότι επιβάλλεται η
άµεση απόλυση του κατηγορουµένου, µετά τη βεβαίωση της ταυτότητας
του. Σε διαφορετική περίπτωση ο παραγγέλλων την κράτηση και ο
κρατών

τον

συλληφθέντα

εκτίθενται

στον

κίνδυνο

διώξεων,

(πειθαρχικών, αστικών, και ενδεχοµένως ποινικών σύµφωνα µε το άρθρο
326 ΠΚ).
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ – ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ

