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1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Σύµφωνα µε το άρθρο 417 Κ.Ποιν.∆ικ. όλα τα επ΄αυτοφώρω
συλλαµβανόµενα πληµµελήµατα εισάγονται και εκδικάζονται µε ειδικές
συνοπτικές διαδικασίες1. Η διάταξη του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε
και έλαβε τη σηµερινή της µορφή µε το άρθρο 14 του Ν 410/1976. Κατά
την εισαγωγή σε ισχύ του Κ.Ποιν.∆ικ. είχε εκτιµηθεί ότι υπάρχουν
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«χαρακτηριστικόν στοιχείον της ειδικής διαδικασίας των επ΄αυτοφώρω

καταλαµβανοµένων πληµµεληµάτων είναι η απότµησις του σταδίου της
προδικασίας», βλ. Ν. Ανδρουλάκη «Η αληθής…», σελ. 1, «ο ακρωτηριασµός του
σταδίου της προδικασίας», Γ. Καλφέλη-Λ. Μαργαρίτη «Αυτόφωρο…», σελ. 23, µε
συνέπεια ο δράστης να είναι «συνταγµατικά απόβλητος», Ε. Αποστολόπουλου
«Αυτόφωρο…», σελ. 32, µε την «παραχρήµα εισαγωγή του», Π. Κωνσταντινίδη
«Ζητήµατα…», σελ. 831. Ο Α. Καραµούντζος, «Η αυτόφωρος…», σελ. 29, θεωρεί
ότι ενώ στα µη επ΄αυτοφώρω συλλαµβανόµενα

«η ενοχή των δραστών

αποδεικνύεται δι΄όλων των αποδεικτικών µέσων στα περί ού ο λόγος µόνον δια της
καταλήψεως», (εννοεί συλλήψεως). Αν πράγµατι ήθελε γίνει δεκτή η παραπάνω
άποψη, τότε η εισαγωγή των υποθέσεων στο ακροατήριο θα είχε νόηµα όχι για την
απόδειξη τέλεσης της πράξης και την υποκειµενική στάση του δράστη αλλά για
την απλή επιµέτρηση της ποινής.
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πληµµελήµατα «επί των οποίων η δια της προδικασίας διαλεύκανσις της
υποθέσεως

είναι

απαραίτητος

προϋπόθεσις

ορθής

απονοµής

δικαιοσύνης».2 Και συνεπώς προ του έτους 1976 κατά τη συνοπτική
διαδικασία εκδικάζονταν ορισµένα µόνον πληµµελήµατα είτε µε βάση
το είδος του εγκλήµατος είτε µε βάση τον δράστη είτε µε βάση τον τόπο
τέλεσης του αδικήµατος.3
2. Στην ουσία η ισχύουσα ρύθµιση αποτελεί επανάληψη του
κατοχικού ν.δ. 1212/42, µε το οποίο είχε επιβληθεί η συνοπτική
διαδικασία για κάθε αυτόφωρο πληµµέληµα.
3. Με τις ισχύουσες ρυθµίσεις περί συνοπτικότητας στα
επ΄αυτοφώρω

συλλαµβανόµενα

πληµµελήµατα,

ως

γνωστόν,

αποκόπτεται το περί ού ο λόγος κεφάλαιο του Κ.Ποιν.∆ικ. από τις
βασικές αρχές του ποινικού-δικονοµικού µας συστήµατος, αφού µια
σειρά θεµελιωδών εγγυήσεων αναιρούνται, µε συνέπεια ο πολίτης να
στερείται4

Συνταγµατικών

δικαιωµάτων

αλλά

και

δικαιωµάτων

υπερεθνικής ισχύος.5
4. Και ποια η δικαιολογητική βάση αυτής της αποστέρησης ή η
αναγκαιότητα της συνοπτικότητας; «Ο λόγος της συνοπτικής και αµέσου
ταύτης διαδικασίας είναι γενικώς … η δια της αµέσου καταστολής του
αδικήµατος εξασφάλισις της δηµοσίας τάξεως, δυναµένης να διαταραχθή
ένεκα της εκ του αυτοφώρου αδικήµατος προκαλουµένης συγκινήσεως
του κοινού και της ενδεχοµένης εκδικήσεως του παθόντος».6

2

Βλ. σχετικά ΕισΕκθΚΠ∆, σελ. 18.

3

Βλ. σχετικά Ε. Αποστολόπουλου «Αυτόφωρο…», σελ. 5-6.
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Βλ. αναλυτικά Α. Παπαδαµάκη «Ποινική…», σελ. 282.

5
6

Βλ. και Γ. Καλφέλη-Λ. Μαργαρίτη «Αυτόφωρο…», σελ. 19.
Σύµφωνα µε την άποψη του Α. Μπουρόπουλου, όπως την καταγράφει ο Ε.

Αποστολόπουλος «Αυτόφωρο…», σελ. 9. Ο. Κ. Βουγιούκας, «Ποινικόν…», σελ.
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5. Όµως τα ως αναφερόµενα, [εν πολλοίς αορίστου υφής. Τι
µπορεί να σηµαίνει «δηµόσια τάξις» ή «συγκίνησις» του κοινού;],
µπορούν να αφορούν αγροτικές κοινωνίες του µεσοπολέµου, υψηλού
αναλφαβητισµού, κλειστής δοµής και περιορισµένων οικονοµικών
δυνατοτήτων, οι οποίες στηρίζονταν σε επικοινωνιακά µοντέλα άµεσης
επαφής και για τις οποίες πληθώρα σηµερινών εγκληµατικών
εκδηλώσεων ήταν παντελώς άγνωστες. ∆εν µπορούν να αφορούν µεγάλα
οικιστικά συγκροτήµατα, των σύγχρονων µεγαλουπόλεων7, όπου η
έννοια της κοινωνικότητας είναι περιορισµένη, η έννοια της γειτονιάς
απουσιάζει και η εµφάνιση του εγκλήµατος είναι διαφορετική. Άλλωστε
όλα αυτά εγράφησαν στις αρχές του προηγουµένου αιώνα.
6. Και η παραπάνω σηµείωση του αείµνηστου Α. Μπουρόπουλου
προδίδει άµεσα τους στόχους και τις κατευθύνσεις του νοµοθέτη: η

126, σηµειώνει ότι «κρίνεται υπό του νοµοθέτου σκόπιµος η κεραυνοβόλος κίνησις
του µηχανισµού της ποινικής δίκης για να αποφεύγωνται όχι µόνον περιτταί
καθυστερήσεις αλλά και άσκοποι απασχολήσεις των δικαστικών προσώπων και να
ικανοποιήται αµέσως ο παθών». Τότε, όµως, θα έπρεπε να επεκταθεί η
συνοπτικότητα σε όλες τις ποινικές δίκες. Προς τι οι «καθυστερήσεις» µε
ανακρίσεις, βουλεύµατα, ενστάσεις, µάρτυρες, αναβολές, και η «άσκοπη»
απασχόληση των δικαστών µε δικαιώµατα, τεκµήρια αθωότητας, αποδεικτικά
µέσα κλπ.;
7

Αν και η ωθήσασα σκέψη για τη θέσπιση του ν.δ. 28 Νοεµβρίου 1923,

«περί αµέσου εκδικάσεως πληµµεληµάτων τινών επ΄αυτοφώρω», το οποίο
εφαρµοζόταν, αρχικά, σε ορισµένες περιφέρειες, όπως π.χ. Αθηνών, Πειραιώς,
Πατρών, ήταν ακριβώς η αντίθετη. Ήτοι «προς αντιµετώπισιν του κατεπειγούσης
ανάγκης αιτήµατος προστασίας ευπαθών εννόµων αγαθών, ζωτικής σηµασίας δια
την καθ΄ηµέραν ζωήν και αµέσου κολασµού των ευχερώς δυναµένων να
εξαφανισθούν εις το χάος των µεγαλουπόλεων δραστών», βλ. Ε. Αποστολόπουλου
«Από την επ΄αυτοφώρω…», σελ. 156.
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εξυπηρέτηση της, πανταχού παρούσας, θεωρίας της εντύπωσης,8 αλλά
και της θεωρίας της κρατικής υπεροχής, σύµφωνα µε την οποία «το
κράτος παρακολουθεί τα άτοµα παντού σαν αόρατο φάντασµα και
βρίσκονται συνδεδεµένα µαζί του από την ώρα της γέννησης τους».9
Αυτή η αόρατη αλλά τόσο ορατή πολιτειακή οντότητα προκειµένου να
εξασφαλίσει τη διατήρηση και την αναπαραγωγή της πρέπει να
εξασφαλίζει, πρωτίστως και συνεχώς, την αυθεντία της.10
7. Η άµεση αντίδραση των κρατικών κατασταλτικών µηχανισµών,
[και οι αστυνοµικές και οι δικαστικές αρχές υπάγονται, ουσιαστικά, στην
κατηγορία αυτή], επιβεβαιώνει, [υποτίθεται, κατά την -εσφαλµένηαντίληψη κάποιων], την κυριαρχία του κράτους, δρα εκφοβιστικάαποτρεπτικά και δίδει το µήνυµα της µηδενικής ανοχής. Εξ΄ού και η
θέσπιση της έννοιας του αυτοφώρου. Η προσπάθεια κοινωνικής
διαπαιδαγώγησης, η επονοµαζόµενη κοινωνική µοντελιστική του V.
Ferrari.11
8. Η εξασφάλιση αορίστων εννοιών όπως της αυθεντίας της και
της

δηµόσιας

8

τάξης

της

Πολιτείας

γενικότερα

αποτελούν

τη

Βλ. σχετικά Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικόν ∆ίκαιο-Γενικόν Μέρος», 1975, σελ.

582 επόµ. Η ίδια θεωρία, η οποία ωθεί στην επινόηση του ενδεχόµενου δόλου, ως
υποκειµενικού στοιχείου της πράξης, για τη δικαιολόγηση «προφυλακίσεως»,
[προσωρινής

κρατήσεως

σύµφωνα

µε

την

επίσηµη

διατύπωση],

του

κατηγορουµένου, ως µέσου κατευνασµού της λαϊκής οργής, πράξη, φυσικά,
καθαρώς πολιτική εκφεύγουσα των ορίων και θεσµοθετηµένων πλαισίων δράσης
της δικαιοσύνης.
9

Σύµφωνα µε την κλασσική θέση του P. Sorokin “Fads and fables in

modern sociology and rebated sciences”, Chicago 1953, σελ. 215-216.
10

Βλ. σχετικά Θ.Θ. Κονταξή «Το έγκληµα της απείθειας», εκδόσεις Π.Ν.

Σάκκουλα, 2000. σελ. 17 επόµ.
11

«Λειτουργίες…», σελ. 145.
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δικαιολογητική βάση της αυτόφωρης διαδικασίας. Ποια, όµως, τα απτά
εµπειρικά στοιχεία από τη λειτουργία του θεσµού; Η σύγκριση ανάµεσα
στα υποτιθέµενα εξασφαλιζόµενα αγαθά και σ΄αυτά που, καθηµερινά,
πλήττονται θα δώσει το µέτρο της αξίας του θεσµού. Το δηλ. κερδίζει η
έννοια της ∆ικαιοσύνης και οι πολίτες και το τι χάνουν προσδιορίζει την
ανάγκη ύπαρξης της συνοπτικής διαδικασίας.
9. Ακόµη, όµως, και αν γίνει δεκτή ως δικαιολογητική βάση η
ανάγκη προστασίας της αυθεντίας του Κράτους η ύπαρξη και η
λειτουργία του θεσµού της αυτόφωρης διαδικασίας, [όπως αυτή
καταγράφεται στον Κ.Ποιν.∆ικ.], είναι συµβατή µε την παραπάνω
επιδίωξη; Σαφώς όχι. Είτε, συνεπώς, γίνει αποδεκτή η προβαλλόµενη ως
δικαιολογητική βάση του θεσµού είτε θεωρηθεί ως απαράδεκτη και
υιοθετηθεί κάποια άλλη, η ίδια η ουσία του αυτοφώρου διαψεύδει τις
προσδοκίες αµφοτέρων.
10. Τι επιτυγχάνεται, κυρίως, δια της εισαγωγής του αυτοφώρου;
Η ταχύτητα εκδίκασης ενός φεροµένου ως τελεσθέντος αδικήµατος.12
Μπορεί και επιτρέπεται, όµως, αυτοτελώς το µέγεθος της ταχύτητας
απονοµής της δικαιοσύνης να αφορά ένα δηµοκρατικό πολίτευµα και µια
ευνοµούµενη Πολιτεία; Ας µη διαφεύγει, κατ΄αρχάς, ότι και µόνη η
ύπαρξη του ποινικού δικαίου συνιστά απόδειξη σοβαρής παθογένειας
µιας κοινωνίας. Για την αποτυχία και τα λάθη της ίδιας της κοινωνίας
στην εκπαίδευση, στη διαπαιδαγώγηση και στη δηµιουργική ανάπτυξη

12

Βλ. την εισηγητική έκθεση του άρθρου 14 του ν. 410/1976, που

αντικατέστησε την παλιά διατύπωση του άρθρου 417 Κ.Ποιν.∆ικ., [Α. Καρρά
«Ποινικό…», σελ. 686], σύµφωνα µε την οποία η σοβαρή καινοτοµία θα
αποσυµφορήσει τις ανακριτικές αρχές και θα συµβάλλει στην επιτάχυνση της
διαδικασίας, αφού η εισαγγελική κρίση αποτελεί πλήρη εγγύηση για την ορθή και
δίκαιη εφαρµογή της διάταξης.
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των µελών της, νοµιµοποιείται η ίδια να επιβάλλει ποινές; Ο άνεργος είτε
θα κλέψει είτε θα απασχοληθεί παρανόµως.
11. Και τι σηµαίνει ταχύτητα απονοµής δικαιοσύνης;13 Αν η
ταχύτητα αναχθεί σε µέγιστο µέγεθος τότε η κατάργηση των
δικαστηρίων και η αντικατάσταση τους από πίνακες, [αναρτηµένους σε
δηµόσιους χώρους, δίκην τινός Πρωσσικού Κώδικος ο οποίος προέβλεπε
17.000 περιπτώσεις ποινικής συµπεριφοράς], στερητικών της ελευθερίας
ποινών, διοικητικών ποινών και προστίµων, βάσει των οποίων η Α
παράβαση επισύρει αυτόµατα τη Β ποινή, θα επιτάχυνε την όλη
διαδικασία.
12. Είναι προφανές, ότι η ατοµικότητα της κάθε περιπτώσεως
απαιτεί αξιολογική διαδικασία µη αρκούσης της περιγραφικής. Συνεπώς
η

ταχύτητα

εκκαθάρισης

µιας

υπόθεσης

αποτελεί

µέγεθος

συνυπολογιζόµενο και όχι αυτοσκοπό. Μπορεί, όµως, να υποστηριχθεί,
βάσιµα, ότι η συνοπτική διαδικασία, [συντρεχόντων όλων των άλλων
παραµέτρων ήτοι της νοµικής και βιολογικής ικανότητας αλλά και της
ηθικής ακεραιότητας των κρινόντων, της ύπαρξης χώρων και µέσων, της
διασφάλισης της αξιοπρέπειας των προσαγοµένων κλπ.], παρέχει
εγγυήσεις, [τόσο ως θεωρητική πρόβλεψη όσο και ως εµπειρικά
αντιληπτή λειτουργία], σοβαρής αξιολόγησης ή εξατοµίκευσης του
ποινικού νόµου;
13. Σαφώς όχι. Ούτε η ετυµολογική καταγωγή του όρου
αυτόφωρο, ο «αφ΄αυτού φωραθείς», ήτοι αποκαλυφθείς εκ του φωρώ =

13

Άλλωστε ούτε στην καταπολέµηση της εγκληµατικότητας συµβάλει αφού

«η ταχύτητα της όλης διαδικασίας και η απότµηση της προδικασίας µπορούν να
αφήσουν ανέπαφους τους εγκληµατικούς µηχανισµούς που έδρασαν και που ο
δράστης

ήταν

απλώς

ένα

ανεγκέφαλο,

Αποστολόπουλου «Αυτόφωρο…», σελ. 10.

µισθωµένο

όργανο

τους»,

Ε.
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αναζητώ, ανακαλύπτω τον κλέπτη και φωρώµαι = συλλαµβάνοµαι,
[Λατινιστί flagrare14 = το µη χρήζον συζήτησης, το προσφέρον στοιχεία
βεβαιότητας. Flagrante στη νέα Ιταλική είναι ο αυταπόδεικτος, ο
προφανής ο έκδηλος], δικαιώνει την ύπαρξη της ειδικής δικονοµικής
µεταχείρισης στα πλαίσια της οµώνυµης διαδικασίας. Το αντίθετο. Την
υπονοµεύει διότι η εκ των προτέρων υιοθέτηση αποδεικτικών
βεβαιοτήτων σ΄ένα κόσµο ιδιαίτερα σύνθετο και περίπλοκο και κάτω από
βάρος ανάµνησης της λειτουργίας των κατασταλτικών και δικαστικών
µηχανισµών στο πρόσφατο παρελθόν, κάθε άλλο παρά µπορεί να γίνει
αποδεκτή.
14. Ούτε η άποψη15 ότι η επ΄ αυτοφώρω σύλληψη αποσκοπεί και
στη διατήρηση του πρωτογενούς αποδεικτικού υλικού ή αντίστροφα στην
αποφυγή συσκοτίσεως µιας υποθέσεως ευσταθεί. Μη υπαρχούσης

14

Και στα πλαίσια του Ρωµαϊκού ∆ικαίου η αντιµετώπιση της

επ΄αυτοφώρω κλοπής, furtum manifestum, ήταν αυστηρότερη σε σχέση µε την
άρτι αποκαλυφθείσα, furtum nec manifestum. Βλ. σχετικά Γ. Πετρόπουλου
«Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωµαϊκού ∆ικαίου», 1963, σελ. 1053 επόµ. «Φαίνεται
ότι στα δίκαια αυτά η σύλληψη του δράστου δεν εξυπηρετούσε σκοπούς
δικονοµικούς αλλά εµπεριείχε στοιχεία άµυνας, αυτοδικίας, όπως επίσης και
στοιχεία καταπραϋνσεως της δηµοσίας αγανακτήσεως, την οποία προκαλεί η
επ΄αυτοφώρω κατάληψη του εγκληµατούντος δράστου», βλ. έτσι Α. ∆ηµάκη «Το
δικαίωµα των…», σελ. 545. Η τελευταία επισήµανση συνδέεται µε το καταληκτικό
συµπέρασµα της παρούσας εργασίας. Αλλά και στο αρχαίο αττικό δίκαιο η
επ΄αυτοφώρω σύλληψη είχε συνέπειες στην επιλεγόµενη διαδικασία αλλά και στην
επιβαλλόµενη ποινή, βλ. σχετικά τις κριτικές παρατηρήσεις του Πλούταρχου,
[«Πλουτάρχου

Βίοι

Παράλληλοι,

Σόλων-Ποπλικόλας»,

εκδόσεις

Ι.Ν.

Ζαχαρόπουλου, 1955, σε µετάφραση, σχόλια Α. Λαζάρου], στην ανάλογη τακτική.
15

Βλ. σχετικά Α. ∆ηµάκη «Το δικαίωµα…», σελ. 547.
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∆ικαστικής Αστυνοµίας όλα αυτά έχουν θεωρητική αξία.16 Και σε τι
συνίσταται η έννοια του αποδεικτικού υλικού; Εξ΄ αντιδιαστολής στα µη
επ΄ αυτοφώρω αποκαλυφθέντα αδικήµατα, ήτοι στη συντριπτική
πλειοψηφία των αδικηµάτων, το αποδεικτικό υλικό πως αναδεικνύεται,
πως διατηρείται, πως επαρκεί για την καταδίκη; Εκτός αν γίνει δεκτό ότι
οι κατασταλτικοί µηχανισµοί του εγκλήµατος είναι τόσο καλά
οργανωµένοι ώστε η απόκτηση του αναγκαίου, για τη στήριξη της
κατηγορίας, υλικού, είναι σχεδόν εξασφαλισµένη. Τότε, όµως, δεν
απαιτείται η ύπαρξη αυτόφωρης διαδικασίας, αφού κατά πάσα
περίπτωση η απόκτηση των αποδείξεων είναι εξασφαλισµένη. Επειδή
αυτό δεν συµβαίνει, η θεσµοθέτηση της αυτόφωρης διαδικασίας
αποσκοπεί στην υποκατάσταση της ανεπάρκειας του Κράτους;
3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ι.
Πρώτον ως θεωρητική πρόβλεψη.
Α.
1. Ποιο αδίκηµα και πότε είναι, τελικά, «αυτόφωρο» όταν στο
άρθρο 242 Κ.Ποιν.∆ικ. και σε σχέση µε τα κριτήρια του νόµου,
προηγείται η επιρρηµατική προσθήκη «ιδίως»; Ποιες άλλες είναι οι
περιπτώσεις17 του αυτοφώρου, αφού στο κείµενο του νόµου αναφέρονται

16

Στο 75% των περιπτώσεων της αυτόφωρης διαδικασίας δεν υπήρχαν

αρκετές αποδείξεις για τον σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης, βλ. έτσι Μ. ∆έτσης
«Σκέψεις…», σελ. 1831. Αυτή είναι η πρακτική διάσταση του ως άνω θεωρητικού
προβληµατισµού. Βλ. και σύµφωνη γνώµη Ν. Τσάκου «Αστυνοµική…», σελ. 928.
17

Ο Ν. Ανδρουλάκης «Η αληθής…», σελ. 8, θεωρεί ότι η απαρίθµηση του

άρθρου 242 Κ.Ποιν.∆ικ. είναι περιοριστική και ότι το «πρόσφατα» ενέχει τη
σηµασία του µόλις, ενώ το «ιδίως» την έννοια του «και όταν». Με τη θέση αυτή
συντάσσεται και ο Α. Παπαδαµάκης «Ποινική…», σελ. 282.

9

µερικές µόνον, κάτω από τη λέξη «ιδίως»;18 Και αφού ο εισαγγελεύς
κρίνει, [άρθρο 417 Κ.Ποιν.∆ικ.], κατά περίπτωση, [χωρίς ασφαλή και εκ
των προτέρων γνωστά και καταγεγραµµένα κριτήρια], την αναγκαιότητα
εφαρµογής της αυτόφωρης διαδικασίας, πόση δικαϊκή ασφάλεια
προσφέρει ο ως άνω θεσµός;19
2. Από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο νόµος προχωρά σε εξαιρέσεις,
χωρίς να είναι πειστική η ισοπέδωση, [δια της υπαγωγής στη διαδικασία
του αυτοφώρου], όλων των άλλων περιπτώσεων. Χαρακτηριστικό

18

Βλ. Ν. Ανδρουλάκης «Η αληθής…», σελ. 2 και Χ. ∆έδες «Χρονικά

όρια…», σελ. 578. Αλλά και όσον αφορά και τις «ιδίως» περιπτώσεις τίθενται µια
σειρά ζητηµάτων, όπως π.χ. αν και πότε η κραυγή είναι δηµόσια -clameur
publique- ή απλώς πρόκειται περί διαδόσεων – rumeur publique- ή αν αρκεί η
κραυγή ενός ή πολλών ατόµων κλπ. ‘Η ακόµη η σύλληψη προσώπου µε producta
sceleris –τα κλοπιµαία- «µη συντρέχοντος του εγγυτάτου χρόνου δεν καθιστά
ιδιαιτέρως εµφανή την ενοχή αυτού επί κλοπή. Κάλλιστα δύναται να είναι ούτος, εν
όψει του παρεµβληθέντος µείζονος, διαστήµατος χρόνου, κλεπταποδόχος ή και
καλόπιστος αγοραστής», βλ. έτσι Ν. Ανδρουλάκης «Η αληθής…», σελ. 6. Ποιος θα
προσδιορίσει, όµως, την έκταση του αναγκαίου χρόνου και µε ποια κριτήρια θα
συγκριθεί µε εναλλακτική συµπεριφορά για την κατάφαση του αδικήµατος; Ο
διενεργήσας τη σύλληψη, ακόµη και ο πολίτης-ιδιώτης, ή το δικαστήριο;
Προφανώς σ΄ ένα πρώτο στάδιο ο συλλαµβάνων, διαφορετικά δεν θα είχε προβεί
στην ενέργεια. Αφού, όµως, η επ΄αυτοφώρω σύλληψη συνιστά οιονεί αποδεικτό
στοιχείο της εννοίας του εν λόγω αδικήµατος, είναι ιδιαίτερα ευχερής, ελλειπούσης
και της προδικασίας, η καταδίκη ενός τυχαίου ατόµου. Αυτό, όµως, σηµαίνει ότι
αρκεί η σκόπιµη και δόλια ή η τυχαία και εσφαλµένη-πεπλανηµένη σύλληψη
κάποιου αθώου και ασχέτου

προσώπου, [π.χ. υπό του όχλου ή υπό

«αγανακτισµένων» πολιτών], για την µετάσταση του σε ιδιαίτερα δυσχερή
δικονοµική θέση. Τα αδιέξοδα της επ΄αυτοφώρω διαδικασίας προφανή.
19

«από την εισαγγελική κρίση λείπει το στοιχείο της διαφάνειας, γεγονός το

οποίο βάλλει ευθέως κατά της έννοιας του κράτους δικαίου», βλ. έτσι Γ. ΚαλφέληςΛ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 114.
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παράδειγµα η περίπτωση των εξ΄αµελείας προκληθέντων σωµατικών
βλαβών, συνεπεία τροχαίων δυστυχηµάτων. «Τότε µόνον συλλαµβάνεται
και προσάγεται ο δράστης και δη οσάκις ούτος κρίνεται ως ύποπτος
φυγής ή ως άτοµον ιδιαιτέρως επικίνδυνο, υφίστανται δε εις βάρος του
στοιχεία ενοχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συγχωρείται σύλληψη και
προσαγωγή στον Εισαγγελέα του δράστη οδηγού».20
Β.
1. Αλλά και στην προσπάθεια καταγραφής των ενδείξεων τίθενται
δυο χρονικοί προσδιορισµού αορίστου περιεχοµένου. «…Όταν αµέσως
ύστερα απ΄ αυτήν…», και «…διέπραξε το έγκληµα σε πολύ πρόσφατο
χρόνο». Για

την

οριοθέτηση

του21

δηλ. απαιτούνται

συνεχείς

αξιολογήσεις και εξειδικεύσεις.
2. Στην προσπάθεια του ο νοµοθέτης να ορίσει απώτατο όριο
έρχεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 242 Κ.Ποιν.∆ικ. και ορίζει ότι
«ποτέ δεν συντρέχει µια από τις παραπάνω περιπτώσεις, αν πέρασε όλη η
επόµενη ηµέρα από την τέλεση της πράξης». Κατά µια άποψη όλη η
επόµενη ηµέρα δεν συµπεριλαµβάνει και τη νύχτα.22 Η θέση αυτή
προσεγγίζει την έννοια της ηµέρας σύµφωνα µε το άρθρο 254
Κ.Ποιν.∆ικ. Σύµφωνα µε την εκεί οριοθέτηση των ορίων της νύχτας θα
έπρεπε τα αυτόφωρα να µεταβάλλουν χρόνο έναρξης και λήξης ανάλογα

20

Βλ. έτσι Γ. Πεπόνης «Αυτόφωρη διαδικασία…», σελ. 924.

21

«θα πρέπει να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ο Έλληνας νοµοθέτης

µάλλον υπερέβη τα εσκαµµένα και επέκτεινε υπερβολικά το αυτόφωρο και µάλιστα
µε τρόπο µ η συµβιβαζόµενο µε τη δοµή της έννοιας αυτής», βλ. έτσι Γ. ΚαλφέληςΛ. Μαργαρίτητς «Αυτόφωρο…», σελ. 89.
22

Βλ. έτσι Α. Στάϊκος «Ερµηνεία Κώδικος Ποινικής ∆ικονοµίας», εκδόσεις

Φραγκούλη, 1953, τ. Β, σελ. 13.
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µε το αν διαπράττονται από Οκτώβριο µέχρι Μάρτιο ή από Απρίλιο µέχρι
Σεπτέµβριο.
3. Κατά µια άλλη άποψη ο όρος ηµέρα πρέπει να συλληφθεί ως η
πάροδος ολόκληρης της επόµενης ηµέρας ως ηµερολογιακής µονάδας,
ήτοι από µεσονύκτιο σε µεσονύκτιο.23
4. Ήδη η κρατούσα άποψη24 δέχεται ότι η επόµενη ηµέρα
θεωρουµένη ως 24ωρο, άρχεται από το ένα µεσονύκτιο και λήγει στο
άλλο. Συνεπώς αν µια πράξη τελεστεί το 1ο δευτερόλεπτο της σηµερινής
ηµέρας, ο µέγιστος χρόνος του αυτοφώρου φτάνει µέχρι την πάροδο 47
ωρών, 59 λεπτών και 59 δευτερολέπτων.25
5. Οι παραπάνω, όµως, χρονικές αµφισβητήσεις εκφράζουν το
αυτονόητο: ότι η διαδικασία του αυτοφώρου, παρότι εξαιρετική και
επικίνδυνη για τα δικαιώµατα του πολίτη, δεν παρέχει την απαιτούµενη
βεβαιότητα στην περιγραφή της.26 Στόχος όλων των εννόµων τάξεων
είναι η αύξηση της περιγραφικής διαδικασίας σε βάρος της αξιολογικής.
Στην περίπτωση του αυτοφώρου έχουµε αντίστροφη πορεία, µε ότι αυτό
συνεπάγεται για την ασφάλεια του δικαίου, αφού είναι οι πιθανότητες

23

Βλ. έτσι Γνωµοδότηση Εισαγγελίας Πληµ/δικών Ιωαννίνων 923/1957,

Ποινικά Χρονικά Ζ, σελ. 525.
24

Β. Χ. ∆έδε «Χρονικά…», σελ. 581 και Γ. Καλφέλη-Λ. Μαργαρίτη

«Αυτόφωρο…», σελ. 91.
25

Βλ. Ν. Ανδρουλάκη «Η αληθής …», σελ. 3.

26

Βλ. σχετικά και Κ. Βουγιούκα «Προβληµατισµοί…», σελ. 754, ο οποίος

καταγράφει αποκλίσεις του χρονικού ορίου του αυτοφώρου, [περιστολή και
αύξηση], σε συγκεκριµένους ειδικούς ποινικούς νόµους, πράγµα το οποίο
αποδεικνύει την, Συνταγµατική, αοριστία της έννοιας αυτόφωρο.
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εµφιλοχώρησης προσωπικών αντιλήψεων και ανάπτυξης-εµφάνισης
υποκειµενισµών είναι αυξηµένες.27
Γ.
1. Απαιτείται ή δεν απαιτείται στον προσαχθέντα επίδοση
κλητηρίου θεσπίσµατος; Στο άρθρο 420 Κ.Ποιν.∆ικ., περί κλήτευσης
συναιτίων, γίνεται ρητή µνεία περί ανάγκης επιδόσεως, άνευ προθεσµίας
τινός, κλητηρίου θεσπίσµατος. Στο άρθρο 418 Κ.Ποιν.∆ικ., αναφέρεται
ότι ανάλογη κοινοποίηση-επίδοση δεν απαιτείται28 για τον βασικό
δράστη της πράξης και αρκεί µόνον η προφορική γνωστοποίηση. Ποια η
διαφορά ανάµεσα στο υπαίτιο και στον συναίτιο, κατά του οποίου,
µάλιστα, [λόγω βαθµού συµµετοχής], µπορεί να απειλείται η αυτή ποινή;
Βέβαια υπάρχει και η άποψη29 ότι σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν
είναι εφικτή η εκδίκαση της υπόθεσης την αυτή ηµέρα, µε την ηµέρα
προσαγωγής, επιδίδεται κλητήριο θέσπισµα και στον κατηγορούµενο.
Προκύπτει, όµως, αυτό, αβίαστα, από το κείµενο του νόµου; Κάθε άλλο.

27

Βλ. χαρακτηριστικά απόφαση Εφετείου Θράκης υπ΄αριθµ. 161/1928, [Ε.

Αποστολόπουλου «Αυτόφωρο…», σελ. 17], σύµφωνα µε την οποία «υπάρχει η
έννοια του αυτοφώρου εγκλήµατος εφ΄όσον εξακολουθεί η συγκίνησις του κοινού,
ήν το έγκληµα προξενεί».
28

«το κλητήριον θέσπισµα, αυτό καθ΄εαυτό, δεν συνιστά απλώς πηγήν

πληροφοριών του κατηγορουµένου περί της εκτάσεως της κατηγορίας, χάριν
προετοιµασίας της υπερασπίσεως του, αλλ΄αποτελεί συνάµα πηγήν σοβαρωτάτων
συνεπειών, ενδιαφερουσών την δηµοσίαν τάξιν, και αυτό έτι το Σύνταγµα. Το
κλητήριον θέσπισµα, γενικώς µεν, εισάγει την υπόθεσιν εις το ακροατήριον,
συνεπαγόµενον εκκρεµοδικίαν και µόνιµον δωσιδικίαν, ειδικώς δε επί της
επ΄αυτοφώρω διαδικασίας τούτο παρέχει εις τον εκδόντα εισαγγελέα την
δυνατότητα κρατήσεως του κατηγορουµένου», βλ. έτσι Ν. Μπαρµπάτσης
«Κλητήριον…», σελ. 844.
29

Βλ. έτσι Γ. Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 128.
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Η γραµµατική ερµηνεία δεν οδηγεί

αναπόδραστα στο ως άνω

συµπέρασµα. Και εν πάση περιπτώσει ανακύπτει, τότε, το ερώτηµα γιατί
την πρώτη ηµέρα δεν απαιτείται επίδοση κλητηρίου θεσπίσµατος σε
αντίθεση µε τη δεύτερη. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της

σοβαρής

διαφοροποίησης;
2. Και η προφορική γνωστοποίηση «στοιχείων», [αυτή είναι η
ακριβής έκφραση του νόµου], της κατηγορίας µπορεί να θεωρηθεί
δικαϊκά και δικονοµικά σύννοµη ενέργεια; Σαφώς όχι.
α. µε ποια, ακριβώς, κριτήρια επιλέγονται τα προς γνωστοποίηση
στοιχεία της κατηγορίας; Η ανακοίνωση του άρθρου του ποινικού νόµου
συνιστά αναγκαίο στοιχείο ή παραλείπεται;
β. απαιτείται απλή ανακοίνωση των στοιχείων ή υφίσταται
υποχρέωση του εισαγγελέως να υποβάλλει και ερωτήσεις και,
αντίστοιχα, δικαίωµα του προσαχθέντος να ζητήσει διευκρινίσεις; Αν
κάτι ανάλογο δεν προβλέπεται τότε πως π.χ. θα αντιληφθεί ο προσαχθείς
το εύρος της κατηγορίας; Ή πως π.χ. θα διαγνώσει το αρµόδιο όργανο –ο
εισαγγελεύς- αν πρόκειται περί αυτοφώρου ή µη αδικήµατος;
γ. η, υπαρκτή ή προφασιζόµενη αδυναµία του κατηγορουµένου να
αντιληφθεί την κατηγορία, θεµελιώνει υποχρέωση του εισαγγελέως να
του διορίσει συνήγορο; Όχι. Τότε ποια η ανάγκη προφορικής
γνωστοποίησης; Για όσους µπορούν να αντιληφθούν30 ή έχουν
προσλάβει ήδη συνήγορο; Και για τους υπολοίπους αδυνατούντες; Στους
κωφάλαλους και στους αλλοδαπούς «προσλαµβάνει» ο εισαγγελεύς
ειδικό επί της νοηµατικής ή διερµηνέα; Και στους ευρισκόµενους υπό

30

Η αδυναµία του πολίτη να αντιληφθεί τα της κατηγορίας είναι φαινόµενο

συχνό στην πράξη ακόµη και στην ηρεµία του δικηγορικού γραφείου, πόσο µάλλον
υπό καθεστώς αιφνιδιασµού, έντασης, κοινωνικής έκθεσης και σιδηροδέσµιας
προσαγωγής.
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την επήρεια τοξικών ουσιών ή στους ακαταλόγιστους τι πράττει; Απλά
παραδείγµατα της ταξικής αντίληψης στην απονοµή της δικαιοσύνης και
όχι µόνον.
3. Όταν δε ο εισαγγελεύς γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία της
κατηγορίας, για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται και
προσαρτάται στη δικογραφία συνοπτική έκθεση, η οποία σε περίπτωση
ανάγκης υπογράφεται µόνον από τον εισαγγελέα. Ποιες ακριβώς
περιπτώσεις καλύπτει η έννοια της ανάγκης; Ο ίδιος ο υπόχρεος
βεβαιώνει την εκπλήρωση του καθήκοντος του; Προφανώς εκτιµήθηκε
ότι οι επιφορτισµένοι µε το ανάλογο έργο εισαγγελείς, στην προκειµένη
περίπτωση περιάπτονται τον θεϊκό τύπο, αναγόµενοι σε θεϊκές µορφές,
αποστασιοποιηµένες από τα ταπεινά πάθη των θνητών, αποκλειοµένης
δηλ. τόσο της περιπτώσεως του λάθους όσο και της δολιότητας.
4. Τα αναφερόµενα στο άρθρο 419 Κ.Ποιν.∆ικ. περί παραποµπής
του κατηγορουµένου σε τακτικό ανακριτή προς έκδοση εντάλµατος
σύλληψης, απλώς παρακάµπτονται ως στερούµενα αξίας. ∆εν µπορεί να
αφορά ποτέ αδικήµατα χωρίς ελάχιστο απειλούµενο όριο ποινής τους 3
µήνες. Και µόνον δε το γεγονός, ότι στην προκειµένη περίπτωση, τυχόν
εκδοθέν υπό του ανακριτού ένταλµα δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο,
αποδεικνύει και την «ιδιαίτερη επικινδυνότητα» της διάταξης για την
ασφάλεια του δικαίου.
5. Αλλά µήπως και τα αναφερόµενα στο άρθρο 423 παραγρ. 3 του
Κ.Ποιν.∆ικ. σχετικά µε την άρση ή τη διατήρηση της προσωρινής ή µη
κράτησης του φεροµένου ως δράστη, από το δικαστήριο, ευσταθούν; Η
πιθανή προηγηθείσα κράτηση του, µε εντολή του εισαγγελέα, αφορούσε
την παραµονή του στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα-κρατητήριο, µέχρι της
προσαγωγής του στο δικαστήριο. Είτε ακολούθησε έκδοση εντάλµατος
προσωρινής κράτησης από ανακριτή είτε όχι, δια της εµφανίσεως του ο
ύποπτος ενώπιον του δικαστηρίου εκπληρούται η αποστολή της
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κράτησης του, [βλ. σχετικά τελευταίο εδάφιο του άρθρου 419], και ως εκ
τούτου ο ύποπτος είναι ελεύθερος. Συνεπώς µη υπαρχούσης νοµίµου
κρατήσεως δεν µπορεί να γίνεται λόγος για παράταση ή άρση της.
Συνέχιση της κράτησης του σηµαίνει ότι υπήρχε εξ΄ αρχής, [εκ του
εκδόντος οργάνου τη σχετική αρχική εντολή], δυνατότητα επέκτασης
της. Με δεδοµένο ότι ο εισαγγελεύς δεν µπορεί να διατάξει κράτηση
πέραν του 24ωρου και ο ανακριτής προσωρινή κράτηση πέραν της
προσαγωγής του υπόπτου ενώπιον του δικαστηρίου, κάθε περαιτέρω
στέρηση της ελευθερίας του είναι παράνοµη.31
∆.
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 420 Κ.Ποιν.∆ικ. «αν η εκδίκαση της
υπόθεσης δεν πρόκειται να γίνει την ίδια µέρα κατά την οποία ο δράστης
προσάγεται ενώπιον του εισαγγελέα, ο εισαγγελέας µπορεί να
παραπέµψει στο ακροατήριο µαζί µε τον κατηγορούµενο και τους άλλους
συναιτίους που δεν έχουν συλληφθεί. Ο ίδιος φροντίζει τότε να επιδοθεί
σ΄ αυτούς κλητήριο θέσπισµα χωρίς την τήρηση καµίας προθεσµίας».
2. Προφανώς, όµως, υπό το καθεστώς των διατυπώσεων και των
εγγυήσεων σύνταξης και επίδοσης κλητηρίων θεσπισµάτων του
Κ.Ποιν.∆ικ., και πριν από την έναρξη του δικαστηρίου.
3. Κατά συνέπεια γραπτό και όχι προφορικό κείµενο, το οποίο
πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του άρθρου 321 Κ.Ποιν.∆ικ.
Πρώτη παρατήρηση: προσφυγή κατά του κλητηρίου αποκλείεται,
σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη περί της υφής της αυτόφωρης
διαδικασίας.32 Πρώτη παραβίαση βασικής αρχής, έναντι ποίου τιµήµατος
άραγε ή προς εξυπηρέτηση ποίας υπέρτερης σκοπιµότητας; ∆εύτερη

31
32

Βλ. Σχετικά και Ε. Αποστολόπουλου «Αυτόφωρο…», σελ. 45.
Βλ. σχετικά ∆ιάταξη Εισαγγελέως Εφετών Θράκης Π. Ραπτόπουλου

12/2000, Αρχείο Νοµολογίας 2003, σελ. 139.
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παρατήρηση: αν ο συναίτιος δεν έχει συλληφθεί33 και εισάγεται,
κλητευόµενος, το πρώτον ενώπιον του συνεδριάζοντος δικαστηρίου,
βρίσκεται, [δια της επιδόσεως κλητηρίου θεσπίσµατος], σε υπέρτερη,
νοµικώς, θέση σε σχέση µε τον αρχικώς συλληφθέντα, αφού έχει στη
διάθεση του µεγαλύτερο χρόνο προετοιµασίας, [µε δεδοµένο ότι δεν έχει
συλληφθεί και δεν κρατείται].
4. Και όλα αυτά υπό την αίρεση ότι είναι γνωστή η διεύθυνση του
και παραλαµβάνεται νοµότυπα το σχετικό κλητήριο θέσπισµα. Στην
περίπτωση θυροκόλλησης, [επειδή ο κλητευόµενος απουσίαζε για λόγους
εργασίας, αναψυχής, υγείας κλπ.], είτε διότι τα λοιπά πρόσωπα
αρνήθηκαν να παραλάβουν είτε διότι απουσίαζαν είτε διότι δεν υπήρχαν,
τότε θα πρέπει να επιδοθεί σε αντίκλητο. Πότε θα έχει διορίσει αντίκλητο
ο συναίτιος και για ποιο λόγο θα τον έχει κοινοποιήσει στα όργανα
επίδοσης, έτσι ώστε τα τελευταία να επιδώσουν σ΄ αυτόν το έγγραφο,
[όταν ο τελευταίος αποφασίσει να εγκληµατίσει…].
5. Συνεπώς µη ευρισκόµενος κάποιος στην φερόµενη ως κατοικία
του, δικάζεται ερήµην, χάνοντας τον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας. Και
φυσικά η απόκτηση της ιδιότητας του συναιτίου µπορεί να γίνει
σκοπίµως, δια ψευδούς καταγγελίας, µαρτυρικής καταθέσεως κλπ.
Ελλειπούσης της προδικασίας µε περισσή ευχέρεια κάποιος αθώος και
άσχετος πολίτης µπορεί να βρεθεί καταδικασµένος και στη συνέχεια
διωκόµενος προς εκτέλεση της απόφασης, µε ότι αυτό συνεπάγεται για
τον ίδιο από ουσιαστικής, κοινωνικής και νοµικής πλευράς.
6. Στα µη αυτόφωρα αδικήµατα αρµοδιότητας τριµελούς
πληµ/δικείου και στα φερόµενα ως κακουργήµατα είναι πλέον

33

Προφανέστατα σε µη συλληφθέντα αναφέρεται η ρύθµιση του νόµου και

εξ΄αυτού προβλέπεται η ανάλογη διαδικασία. Βλ. σχετικά και Γ. Καλφέλη-Λ.
Μαργαρίτη «Αυτόφωρο…», σελ. 154.
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υποχρεωτική η προκαταρκτική εξέταση. Η ratio legis

αυτής της

πρόσφατης ρύθµισης στηρίζεται, [σύµφωνα µε την Εισηγητική έκθεση],
στη διαπίστωση ότι

προπετής άσκηση ποινικών διώξεων, κατόπιν

υποβολής αναλόγων προπετών εγκλήσεων ή µηνύσεων, ταλαιπωρούσε
πολλούς συµπολίτες µας. Το προηγούµενο δηλ. καθεστώς εκτιµήθηκε
πως παρείχε την ευχέρεια σε κακόπιστους συµπολίτες µας να
προσφεύγουν αβασίµως στα δικαστήρια εκµεταλλευόµενοι την αρχή της
νοµιµότητας, µε συνέπεια να εισάγονται, συλλήβδην, προς εκδίκαση όλες
οι δηµιουργούµενες «υποθέσεις». Η απουσία αναλόγου σταδίου στα,
επονοµαζόµενα, αυτόφωρα αδικήµατα δεν συνιστά, προφανή, παραβίαση
της συνταγµατικής επιταγής περί ισότητας;
7. Υποβάλλεται π.χ. ψευδής έγκληση και ενεργοποιείται η
διαδικασία του αυτοφώρου. Πότε θα διαπιστωθεί το ψευδές, [µη
υπάρχοντος σταδίου προκαταρκτικής εξέτασης]; Στα πλαίσια της
προανάκρισης; [όπου δηλ. µπορεί ήδη και να έχει ασκηθεί ποινική
δίωξη].34

Και τι θα συµβεί; ∆εν θα διαβιβαστεί η δικογραφία στον

αρµόδιο εισαγγελέα; Και ο τελευταίος τι θα πράξει; ∆εν θα την εισαγάγει
στο ακροατήριο; [εκτός αν εκτιµήσει ότι δεν υπάγεται στην αυτόφωρη

34

της

Βλ. άρθρο 243 παραγρ. 2 Κ.Ποιν.∆ικ., για τις, τασσόµενες, προϋποθέσεις

επονοµαζόµενης

αστυνοµικής

προανάκρισης.

Βλ.

και

Ν.

Τσάκου

«Αστυνοµική…», σελ. 925, ο οποίος επισηµαίνει τους σοβαρούς κινδύνους της
τακτικής της ολοκλήρωσης της προανάκρισης προ της κινήσεως της ποινικής
διώξεως, «εν όψει και των χρησιµοποιούµενων µεθόδων και του εν γένει τρόπου
διεξαγωγής παρ΄αυτών των αστυνοµικών οργάνων της προανακρίσεως, ο οποίος
είναι διάφορος του παρά των δικαστικών λειτουργών χρησιµοποιουµένου». Όπως,
τέλος, σηµειώνει ο Α. Παπαδαµάκης «Ποινική…», σελ. 279-280, η αυτεπάγγελτη
προανάκριση διενεργείται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις. Στην καθηµερινή πρακτική, όµως, η τακτική αυτή έχει λάβει
χαρακτήρα δικονοµικού καθεστώτος.
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διαδικασία ή αν…; Ποια, όµως, τα κριτήρια που του επιτρέπουν την µη
άµεση παραποµπή; Συνεπώς εντελώς αυθαίρετα κρίνει κατά το δοκούν.
Και µόνη αυτή η επισήµανση αναιρεί και ακυρώνει την, όποια,
νοµοθετική στόχευση για την εισαγωγή της αυτόφωρης διαδικασίας.
Είναι δηλ., τελικά, «αυτόφωρα» όσα ο εκάστοτε κ. εισαγγελεύς κρίνει ως
τέτοια, σε αντίθεση µε το προϊσχύσαν καθεστώς].
8. «∆εν έχουµε ούτε ερµηνευτικά βοηθήµατα ούτε νοµολογιακές
κατευθύνσεις, για να µπορούµε να πούµε ότι µε ειδικές σταθερές της
ποινικής πρακτικής ο εισαγγελέας σωστά και χωρίς παραβίαση της αρχής
της ισότητας δίχως κίνδυνο µεροληψίας και υποκειµενισµού, προνοµιακά
µεταχειρίζεται το δράστη ενός αυτόφωρου εγκλήµατος µε την µη άµεση
παραποµπή του στο αυτόφωρο πληµµελειοδικείο35».
9. Και όταν κλητεύεται ο συναίτιος ποιος ο κρίσιµος χρόνος της
πράξης, αν υποτεθεί ότι ο συναίτιος είναι ηθικός αυτουργός; Ο χρόνος
τέλεσης της πράξης του φυσικού αυτουργού ή ο χρόνος τέλεσης της
πράξης του ηθικού αυτουργού, δηλ. της προκλήσεως ή και οι δυο
χρόνοι;36 Αν η πράξη του τελευταίου κείται εκτός αυτοφώρου,
προηγούµενη χρονικά κατά πολύ της κυρίας πράξεως, θα οδηγηθεί στο
αυτόφωρο ο ηθικός αυτουργός ως συναίτιος, ενώ χρονικά δεν έχει πράξει
στα προβλεπόµενα όρια; Θα υποστεί δηλ. και αυτός την αυτόφωρη
διαδικασία ενώ οι σχετικές διατάξεις δεν στόχευαν στην περίπτωση του;
Και λόγω της διατύπωσης του άρθρου 420 Κ.Ποιν.∆ικ. και λόγω του
«ενιαίου της κρίσης», η απάντηση είναι καταφατική. Νέα διεύρυνση,
συνεπώς, των ορίων του αυτοφώρου.
Ε.

35

Βλ. έτσι Ε. Αποστολόπουλος «Αυτόφωρο…», σελ. 21.

36

Βλ. Λ. Μαργαρίτη «Αυτόφωρο…», σελ. 792.
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1.Το άρθρο 421 Κ.Ποιν.∆ικ. προβλέπει και την προφορική
κλήτευση των µαρτύρων. Σε περίπτωση δε απουσίας των τελευταίων
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες για τους λιποµάρτυρες ποινές.
2. Πως αποδεικνύεται η προφορική κλήτευση χωρίς έγγραφο τύπο;
Η

ψευδής

αναφορά

του

επιφορτισµένου

προς

τούτο

αλλά

παραµελήσαντος το καθήκον του θεµελιώνει ποινικό αδίκηµα σε βάρος,
τρίτου προσώπου, του µη ειδοποιηθέντος δηλ. µάρτυρος; Ο υπόχρεος
προς εκτέλεση εντολής βεβαιώνει και πιστοποιεί ο ίδιος τη νοµότυπη
εκτέλεση της; Ελέγχων και ελεγχόµενος δηλ. συµπίπτουν στο αυτό
πρόσωπο. ∆εύτερη φορά στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.
Ζ.
1.Παράλληλα από την ύπαρξη και εφαρµογή των συγκεκριµένων
διατάξεων

περί

αυτοφώρου

ανακύπτει

και

µια

σειρά

άλλων

προβληµάτων, όπως π.χ. αν εφαρµόζεται ή όχι και εάν ναι σε ποια
έκταση η αυτόφωρη διαδικασία στην περίπτωση του κατ΄ εξακολούθηση
εγκλήµατος, όταν κάποιος καταλαµβάνεται την ώρα κατά την οποία
διαπράττει την τελευταία από τις µερικότερες πράξεις που την
συγκροτούν.
2. Σύµφωνα µε γνωµοδότηση της εισαγγελίας του ΑΠ37, η
απάντηση είναι καταφατική. Σε σχετικές παρατηρήσεις του, που
ακολουθούν το κείµενο της γνωµοδότησης, ο Λ. Μαργαρίτης αποκρούει
µια ανάλογη εκδοχή. Ο Γ.Η. Κρίππας, σε σχόλιο38 του επί της ως άνω
γνωµοδοτήσεως, διαφωνεί µε τα σχόλια του Λ. Μαργαρίτη.39

37

υπ΄ αριθµ. 6/1993, Υπεράσπιση 1994, σελ. 640.

38

Υπεράσπιση 1995, σελ. 436.

39

Βλ. αναλυτικά και Β. Ζησιάδη «Το αυτόφωρο στα διαρκή εγκλήµατα»,

Αρµενόπουλος 1979, σελ. 631 επόµ.
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3. Άλλο πρόβληµα είναι το σύννοµο ή µη της τηλεφωνικής
εντολής του εισαγγελέως προς τους αστυνοµικούς να αφεθεί ελεύθερος ο
συλληφθείς, προς πάσης προσαγωγής ενώπιον του. Ο Γ. Πεπόνης θεωρεί
ότι δεν συνιστά ενέργεια αντίθετη προς το σκοπό των σχετικών
διατάξεων.40 Ποια, όµως, τα κριτήρια βάσει των οποίων ανάλογη εντολή
είναι νόµιµη, [αφού η ως άνω τακτική έχει καθιερωθεί ατύπως στην
πρακτική, µη προβλεπόµενη ρητά]; Και αφού ο εισαγγελεύς έχει
δικαίωµα 24ωρου κρατήσεως από της προσαγωγής του υπόπτου ενώπιον
του, µπορεί να παρέµβει στο, ρητά καταγεγραµµένο, έργο-καθήκονυποχρέωση των αστυνοµικών για σύλληψη και προσαγωγή, ήτοι σε
στάδιο προ της δικής του «ζώνης ευθύνης»; Ο εισαγγελεύς

Κ.

Ηρακλείδης σε σχετική εγκύκλιο του41 διαφωνεί µε τη θέση Γ. Πεπόνη
και επισηµαίνει τις παρενέργειες αυτής της τακτικής, η οποία δηµιουργεί
δυσµενείς

εντυπώσεις

για

προνοµιακή

µεταχείριση

κάποιων

κατηγορουµένων. Την αυτή θέση διατυπώνει και ο τότε προϊστάµενος
της εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Λ. Καράµπελας.42 Τι ισχύει τελικώς;
Επιτρέπεται, όµως, για µια εξαιρετική διαδικασία να υφίστανται ανάλογα
κενά και τόσες αµφισβητήσεις και, µάλιστα, επί καίριων θεµάτων;
4. Ζήτηµα ανακύπτει και σε περίπτωση κατά την οποία στην αυτή
υπόθεση εµπλέκονται περισσότεροι συγκατηγορούµενοι, οι οποίοι
διαφωνούν για τον χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης τους. Όταν δηλ.
µερικοί επιλέγουν την άµεση εκδίκαση ενώ άλλοι ζητούν την, µέχρι
τριών ηµερών, αναβολή. Ο Σ. ∆ασκαλόπουλος43, µέσα από µια όχι και
τόσο πειστική επιχειρηµατολογία, προκρίνει τον χωρισµό της υπόθεσης

40

«Το σύννοµο…», σελ. 924.

41

Αρµενόπουλος 1985, σελ. 57.

42

Στην υπ΄αριθµ. 2/1999 εγκύκλιο του, Ποινική ∆ικαιοσύνη 1999, σελ. 843.

43

«Αυτόφωρη διαδικασία…», σελ. 1022.
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εφόσον αυτός είναι εφικτός. Η παραπάνω, όµως, θεωρητική προσέγγιση
παραβλέπει ότι, στην πράξη, για λόγους, που ανάγονται στο ενιαίο της
κρίσεως και στην αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, [και ως εκ
τη φύσεως της αυτόφωρης διαδικασίας, ήτοι, κατά βάση, της σύλληψης
όλων επ’ αυτοφώρω], ο χωρισµός είναι, σχεδόν πάντοτε, αδύνατος.44
Βέβαια, η αγωνία του Σ. ∆ασκαλόπουλου εκδηλώνεται, κυρίως, [σε
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο αποφασίσει ενιαία εκδίκαση
και αναβάλλει για όλους τους κατηγορουµένους, συµπαρασύροντας και
όσους επιθυµούσαν άµεση εκδίκαση],
κράτησης των µη επιθυµούντων την

σε σχέση µε τη δυνατότητα
αναβολή. Ο ίδιος,45 και ορθά,

εκτιµά ότι, αν δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης,
δεν είναι εφικτή η κράτηση, µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, των
συγκατηγορουµένων, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηµα αναβολής

και

ζήτησαν την άµεση εκδίκαση. Πρόκειται, όµως, περί εκτιµήσεων σε µια
διαδικασία ήδη προβληµατική από τη θέσπιση της. Ουδέν εµποδίζει
ουδένα να κρίνει διαφορετικά, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη δικαϊκή
ασφάλεια.
5. Η δυνατότητα άµεσης εκδίκασης της υπόθεσης, έστω και
κατόπιν αιτήµατος του κατηγορουµένου, είναι δογµατικά ορθή; Ο Σ.
∆ασκαλόπουλος εκτιµά πως ναι,46 µε το επιχείρηµα ότι «οι λόγοι της
επιθυµίας του κατηγορουµένου µπορεί να εδράζονται σε διάφορα
πραγµατικά αίτια, όπως κοινωνικά, λ.χ. άµεση αποκατάσταση του
πιστεύοντος ότι αδίκως διώκεται, ατοµικά, λ.χ. επικείµενη εισαγωγή την
επόµενη ηµέρα σε νοσοκοµείο της αλλοδαπής για σοβαρή εγχείριση, η

44

Αν και η συγκεκριµένη επισήµανση θα µπορούσε δογµατικά να ανήκει

στο επόµενο κεφάλαιο της πρακτικής προσέγγισης της όλης διαδικασίας.
45

«Αυτόφωρη διαδικασία…», σελ. 1024.

46

«Αυτόφωρη διαδικασία…», σελ. 1022.
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οποία αν κατά τον προκαθορισµένο χρόνο καταστεί ανέφικτη θέτει τον
κατηγορούµενο

επί

µακρόν

εκτός

θεραπευτικού

προγράµµατος,

οικονοµικά, λ.χ. µαταίωση αεροπορικού ταξιδιού µε προπληρωθέν
ακριβό εισιτήριο».
6. Οι κανόνες του Ποινικού ∆ικαίου,47 [τόσο του ουσιαστικού όσο
και της δικονοµίας], είναι κανόνες δηµοσίου δικαίου και δηµοσίας
τάξεως, αναγκαστικής υφής. Παράλληλα, δε ως γνωστόν, στην ποινική
διαδικασία ισχύει το ανακριτικό, αυτεπάγγελτο σύστηµα. Φυσική
απόρροια των δυο παραπάνω επισηµάνσεων είναι η διπλή λειτουργία του
Ποινικού ∆ικαίου. Αφενός µεν για την προστασία των εννόµων αγαθών
αφετέρου δε του ατόµου από την αυθαίρετη και καταπιεστική χρήση της
ποινικής εξουσίας.48 Άλλωστε η «αξιοπρέπεια του ατόµου περιλαµβάνει
και την αξίωση του για δίκαιη µεταχείριση».49 Στα πλαίσια αυτά η
απαίτηση του κατηγορουµένου για άµεση εκδίκαση µπορεί να οφείλεται
σε λόγους π.χ. αποφυγής κοινωνικής του έκθεσης, µαταίωσης πιθανής
έρευνας στην κατοικία του και φόβου αποκάλυψης σοβαρότερης πράξης,
έλλειψης χρηµάτων για πρόσληψη συνηγόρου, µειωµένης ικανότητας
αντιλήψεως, κλπ. Αν, µάλιστα, συνυπολογισθεί ότι στην περίπτωση του
επ΄ αυτοφώρω συλληφθέντος αδικήµατος ο κρατούµενος τελεί «υπό
εκτάκτως δυσµενείς ψυχικάς και, ενδεχοµένως, σωµατικάς συνθήκας εν
συγκρίσει προς τον αναµένοντα την τακτικήν δικάσιµον κατηγορούµενον
και επιπλέον προσάγεται εις το ακροατήριον υπό των φυλάκων του και
δεν εµφανίζεται αυτοβούλως, ως εκείνος50», τότε είναι προφανές ότι «η
µη εκδήλωσις αντιδράσεως του εις την πρόοδον της δίκης … (συνιστά)

47

Βλ. Γ.Α. Μαγκάκη «Ποινικό ∆ίκαιο…’, σελ. 21.

48

Βλ. Γ.Α. Μαγκάκη «Ποινικό ∆ίκαιο…», σελ. 39.

49
50

Βλ. Γ.Α. Μαγκάκη «Ποινικό ∆ίκαιο…», σελ. 38.
Βλ. έτσι Ν. Μπαρµπάτσης «Κλητήριον …», σελ. 845.
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τεκµήριον αγνοίας51» των βαρύτατων συνεπειών της άµεσης εκδίκασης
της υπόθεσης του.
7.Το δικαϊκό µας σύστηµα οφείλει να τον προστατεύσει. Η δίκαιη
απονοµή δικαιοσύνης οφείλει να λαµβάνει υπόψη της ότι κρίνεται και
αξιολογείται εκ του αποτελέσµατος. Συνεπώς η έκδοση λανθασµένης ή
πληµµελούς δικαιοδοτικής κρίσης δεν αφορά µόνον τον ίδιο τον
κατηγορούµενο αλλά ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. Η δικαστική
απόφαση καταγράφεται ιστορικά και λειτουργεί παιδευτικά, «ως
κοινωνική µοντελιστική»52 και όχι η απαίτηση του κατηγορουµένου για
άµεση εκδίκαση. Το κρίσιµο µέγεθος δεν είναι η πάση θυσία εκδίκαση
της υπόθεσης αλλά η έκδοση δίκαιης απόφασης, η οποία θα υπηρετεί και
την ειδική και τη γενική πρόληψη.
8. Μια ακόµη σειρά προβληµάτων ανακύπτουν και εκ της
διατάξεως, η οποία επιτρέπει, [παρέχει δικαίωµα], στους πολίτες να
συλλαµβάνουν τους δράστες στα αυτόφωρα εγκλήµατα, [άρθρο 275
Κ.Ποιν.∆ικ.].
9. Μόνον Έλληνες ή και αλλοδαποί πολίτες έχουν το δικαίωµα
σύλληψης; Ο νόµος δεν διακρίνει.53 Σε περίπτωση κατά την οποία οι
επίσηµες αστυνοµικές αρχές είτε µένουν απαθείς στην εξέλιξη µιας
εγκληµατικής πράξης είτε παραβιάζουν συνειδητά το καθήκον τους και
δεν συλλαµβάνουν τον δράστη, µπορεί ο πολίτης να το πράξει; Όχι
απαντά ο Α. ∆ηµάκης54 µε την αιτιολογία ότι «το µονοπώλιο ασκήσεως
βίας σε µια συντεταγµένη πολιτεία ανήκει στο κράτος και η επέµβαση

51

Βλ. έτσι Ν. Μπαρµπάτσης «Κλητήριον…», σελ. 845.

52

σύµφωνα µε τον V. Ferrari “Λειτουργίες…», σελ. 145.

53

Η ορθότερη άποψη λέγει ότι και οι αλλοδαποί, βλ. Α. ∆ηµάκη «Το

δικαίωµα…», σελ. 549.
54

«Το δικαίωµα…», σελ. 550.
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του πολίτη θα δηµιουργούσε περισσότερα προβλήµατα από αυτά που θα
επέλυε». Και συνεχίζει «γενικά δε αν οι αστυνοµικοί παραβαίνουν το
καθήκον τους να προβούν σε µια σύλληψη και γιατί το παραβαίνουν
είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν µπορεί να αφεθεί στην κρίση του κάθε
παρευρισκόµενου πολίτη, ο οποίος δεν έχει είτε τη γνώση είτε τη
νηφαλιότητα για να αποφανθεί». Τότε, όµως, θα πρέπει είτε να αλλάξει
το κείµενο της διάταξης, το οποίο ουδέν προβλέπει και να καταγραφούν
περιπτωσιολογικά οι δυνατότητες επέµβασης του πολίτη είτε να
απαλειφθεί, εντελώς, η δυνατότητα σύλληψης από πολίτες, στα ποινικά
κείµενα. Μήπως, δηλ., στις άλλες περιπτώσεις ο πολίτης είναι νηφάλιος
και εκτιµά ορθά; Εκεί γιατί τον εµπιστευόµαστε;
10.

Και

ποιόν

θα

πρέπει

να

συλλάβει

ο,

[ενίοτε

«αγανακτισµένος»], πολίτης, τον δράστη ή τον ύποπτο; Το κείµενο του
νόµου οµιλεί περί πράξαντος και όχι περί υπόπτου. Ποιος αποφασίζει,
οιονεί δικαστηρίου, σ΄αυτό το πρώϊµο στάδιο για την τέλεση,
ουσιαστικά, της πράξης, και συνεπώς για την «καταδίκη» της, η οποία µε
τη σειρά της νοµιµοποιεί τη σύλληψη και την προσαγωγή; Πας
παρατυχών,

πιθανώς,

παραπεισθείς,

παραπλανηθείς,

ευερέθιστος,

µειωµένου καταλογισµού ή και οράσεως, µονίµως «αγανακτισµένος»,
προβοκάτορας, φανατισµένος, ακραίων πολιτικών

ή κοινωνικών

αντιλήψεων, ανισόρροπος ή καχύποπτος πολίτης. «Όταν ο πολίτης
συλλαµβάνει κάποιον πρέπει αυτός να είναι πράγµατι δράστης
αξιοποίνου πράξεως55». Αν δεν είναι; Με περισσή ευχέρεια ανατίθενται
πολιτειακά-αστυνοµικά δικαιώµατα-καθήκοντα σε πολίτες, η χρήση των
οποίων µπορεί να αποβεί σε βάρος τόσο του φερόµενου ως υπόπτου και
συλληφθέντος όσο και του ίδιου του συλλαµβάνοντος. Ουσιαστικά η

55

Βλ. έτσι Α. ∆ηµάκης «Το δικαίωµα…», σελ. 551.
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ενθάρρυνση

του

πολίτη

στην

ανάληψη

αστυνοµικής

φύσεως

δραστηριοτήτων οδηγεί σε «υποπτολογικές» συµπεριφορές αυτοδικίας
και λειτουργεί ως µοχλός περιστροφής της κοινωνίας προς συντηρητικά
µοντέλα διαβίωσης και σκέψης. Άρα αν ο πολίτης δεν είναι βέβαιος
οφείλει να αφήσει τη σύλληψη για τους αρµοδίους.56 Και µέσα στον
ελάχιστο χρόνο εξέλιξης µιας εγκληµατικής πράξης ποιος είναι απολύτως
βέβαιος;57 Μήπως ο ίδιος ο αστυνοµικός;58
11. Και αφού επιτρέπεται στους πολίτες

η σύλληψη δραστών

κακουργηµάτων ή πληµµεληµάτων γιατί απαγορεύεται πταισµάτων;
[άρθρο 409 Κ.Ποιν.∆ικ.]. Και πως θα διακρίνει ο πολίτης αν πρόκειται
περί πταίσµατος ή πληµµελήµατος;
12. Και ολοκληρωθείσης της συλλήψεως του δράστη από πολίτη,
που θα τον οδηγήσει ο τελευταίος; «Οδηγείται χωρίς αναβολή στον
αρµόδιο εισαγγελέα»,59 άρθρο 279 παραγρ. 1 Κ.Ποιν.∆ικ. Έκθεση
συλλήψεως θα συνταχθεί; Από ποιόν και πότε; Οι Γ.Καλφέλης–Λ.
Μαργαρίτης60 θεωρούν πως ο πολίτης πρέπει να παραδώσει στα αρµόδια
αστυνοµικά όργανα τον συλληφθέντα, και τα τελευταία θα επιµεληθούν
όλων των περαιτέρω. Από πού προκύπτει, όµως, κάτι ανάλογο; Η
διατύπωση του νόµου οµιλεί περί αµέσου προσαγωγής στον εισαγγελέα.
Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να θεωρείται αξιόπιστη µια διαδικασία,
της οποίας δεν προβλέπονται οι επιµέρους ρυθµίσεις στο κείµενο του
νόµου και υπάρχει ανάγκη διαρκών συµπληρωµατικών θεωρητικών –
πιθανώς και διαφορετικών- εκτιµήσεων, πολλές φορές contra και στο

56

Βλ. έτσι Α. ∆ηµάκης «Το δικαίωµα…», σελ. 552.

57

Η αξία και τα προβλήµατα των αυτοπτών µαρτύρων, είναι γνωστά.

58

Βλ. σχετικά και παρακάτω.

59

Βλ. σχετικά Γ. Σάµιτα «Ποινική ευθύνη…», σελ. 123.

60

«Αυτόφωρο…», σελ. 121-122.
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γράµµα του νόµου. Και αν η σύλληψη έγινε σε αποµακρυσµένη και
προσωρινά αποκλεισµένη, λόγω καιρικών συνθηκών, περιοχή, που από
ποιόν και πως θα κρατηθεί µέχρι της προσαγωγής του ο δράστης; Από
τον ίδιο τον παθόντα;61 Τα µέσα του εξαναγκασµού στη σύλληψη;
Επιτρέπεται βία και µέχρι ποίου ορίου; Χειροπέδες ή άλλο ανάλογο
υλικό; Χρήση όπλου;
13. Ο κατά πλάσµα δικαίου χαρακτηρισµός ως αυτοφώρων των δια
του τύπου τελουµένων αδικηµάτων, [άρθρο 242 παραγρ. 3 Κ.Ποιν.∆ικ.],
δίδει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να εισέρχεται στα γραφεία µιας
εφηµερίδας και να συλλαµβάνει τον δράστη, [ή όποιος αυτός θεωρεί ως
δράστη], χωρίς τη συνδροµή των όρων των παραγρ. 1 και 2. Είναι
συµβατή η πρόβλεψη αυτή µε το άρθρα 5Α και 14 του Συντάγµατος και
ανεκτή από το δικαιοπολιτικό καθεστώς της χώρας;62
14. Κάθε πολίτης, λοιπόν, µπορεί να επιχειρεί τη σύλληψη
οποιουδήποτε παρανοµούντος. Ακόµη και των παρανόµως εργαζοµένων
ή των λαθροµεταναστών; Όχι απαντά ο Α. ∆ηµάκης.63 Τότε ποια τα

61

Βλ. σχετικά µε τους συγκεκριµένους κινδύνους αυτής της νοµοθετικής

πρόβλεψης και Κ. Βουγιούκα «Προβληµατισµοί …», σελ. 764.
62

στην

Η επικινδυνότητα της αυτόφωρης διαδικασίας προβάλλει έντονα και

περίπτωση

του

α.ν.

690/1945,

περί

καθυστερήσεως

µισθών

και

δεδουλευµένων. Σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη, [βλ. σχετικά Γ. Πεπόνη
«Αυτόφωρη διαδικασία και παραβάσεις του α.ν. 690/1945», Ποινικά Χρονικά
Ν/2000, σελ. 956], η παραβίαση του ως άνω νόµου επάγεται την εφαρµογή της
αυτόφωρης

διαδικασίας.

Πλην

όλων

των,

πολιτικών,

κοινωνικών

κλπ.

προβληµάτων, τα οποία ανακύπτουν µε την παραπάνω υπαγωγή τίθεται και το
ερώτηµα αν πρόκειται περί στιγµιαίου ή διαρκούς εγκλήµατος. Η επιλογή της µιας
ή της άλλης θέσης τροφοδοτεί µε νέα σειρά προβληµάτων τη νοµική διάσταση του
θέµατος.
63

«Το δικαίωµα…», σελ. 557.
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κριτήρια διάκρισης των περιπτώσεων θεµιτής επέµβασης; Και επειδή
ανάλογα κριτήρια δεν έχουν καταγραφεί το δικαίωµα του πολίτη είναι
ηθικά προβληµατικό, νοµικά µετέωρο και ουσιαστικά επικίνδυνο.
15. Εφαρµόζεται η αυτόφωρη διαδικασία για τους ∆ικηγόρους; Ο
Μ. ∆έτσης64 θεωρεί ότι µη υπαρχόντων αυτοφώρων ποινικών Εφετείων
δεν τίθεται ζήτηµα εφαρµογής της σχετικής διαδικασίας. Στην
αιτιολογηµένη υπ΄αριθµ.

1 εγκύκλιο του εισαγγελέως του ΑΠ Π.

∆ηµόπουλου65 σηµειώνεται ότι επιβάλλεται η άµεση απόλυση του
κατηγορουµένου ∆ικηγόρου, 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]. Ο επόµενος
εισαγγελεύς του ΑΠ ∆. Κατσιρέας, προχώρησε στην έκδοση της
υπ΄αριθµ. 8/2001 γνωµοδοτήσεως του,66 [και σε πλήρη αντίθεση µε την
προηγηθείσα εγκύκλιο του Π. ∆ηµόπουλου], σύµφωνα µε την οποία «και
τα πρόσωπα αυτά, δηλ. ιδιαζούσης δωσιδικίας, θα συλλαµβάνονται και
θα προσάγονται, όπως κάθε άλλος δράστης αυτοφώρου … στον
εισαγγελέα προκειµένου αυτός να αποφασίσει αν θα εισαχθούν στο
δικαστήριο την ίδια ηµέρα ή θα κρατηθούν για να εισαχθούν την εποµένη
ηµέρα».67 Το ζήτηµα χρήζει αυτοτελούς ανάπτυξης, η οποία δεν εφικτή
στα πλαίσια του παρόντος σηµειώµατος. Αναδεικνύει, όµως, από µια
άλλη οπτική τα προβλήµατα της αυτόφωρης διαδικασίας.

64

«Σκέψεις…», σελ. 1830.

65

Ποινικά Χρονικά 2001, σελ. 763.

66

Ποινική ∆ικαιοσύνη 2002, σελ. 147.

67

Σύµφωνοι µε τη θέση αυτοί και οι Γ. Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης

«Αυτόφωρο…», σελ. 117.
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16. Και φυσικά ποια η αξία της, πρόσφατης ρύθµισης, της δια
πληρεξουσίου παράστασης, στην περίπτωση του αυτοφώρου; Ενώ είναι
επιτρεπτή ακόµη και σε κακουργηµατικό αδίκηµα, αποκλείεται στην
περίπτωση π.χ. του µονοµελούς πληµ/δικείου; Οι δυο όµοιες και αυτές
περιπτώσεις θα τύχουν διαφορετικής αντιµετώπισης, µόνον εκ του
χρόνου συλλήψεως του υπαιτίου ή διαπιστώσεως της πράξης;
17. Το γεγονός δε ότι η κατάληψη µπορεί να λάβει χώρα και κατά
τη φάση της απόπειρας68 ανοίγει µια σειρά νέων προβληµάτων,
συνδεοµένων µε την εκτίµηση του σταδίου πραγµάτωσης του
εγκλήµατος, της διάκρισης της απόπειρας από προπαρασκευαστικές
πράξεις, µε τη συνδροµή λόγων άρσης του αδίκου, µε τη διάκριση αρχικά
και τελικά αδίκου, κλπ.
18. Στα κατ΄έγκληση διωκόµενα αδικήµατα επιτρέπεται η
σύλληψη προσώπου χωρίς να έχει υποβληθεί η απαραίτητη έγκληση; Οι
Γ. Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης απαντούν πως ναι.69 ∆ηλ. επιτρέπεται η
σύλληψη δίκην προληπτικής δικαστικής προστασίας; Σύλληψη υπό
αίρεση; Και αν δεν ακολουθήσει η υποβολή έγκλησης, απλώς θα
πρόκειται για µια «άτυχη στιγµή»; Είναι προφανές ότι η αποδοχή αυτής
της θέσης είναι άκρως επικίνδυνη για τον νοµικό µας πολιτισµό. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο τόσο οι Ν. Τσάκος70 και Κ. Βουγιούκας71
όσο ο Ι.Α. Μυγιάκης72 απαιτούν να έχει υποβληθεί προς της συλλήψεως
νόµιµη έγκληση, έστω και προφορικά στον συλλαµβάνοντα. ∆ιαφορετικά
τα αστυνοµικά όργανα και πας τρίτος υποκαθιστούν την υποτιθέµενη

68

Βλ. σχετικά και Γ. Καλφέλη-Λ. Μαργαρίτη «Αυτόφωρο…», σελ. 51.

69

«Αυτόφωρο…», σελ. 139.

70

«Αστυνοµική…», σελ. 926.

71

«Προβληµατισµοί…», σελ. 754.

72

«Η συνταγµατική…», σελ. 697.
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βούληση του δικαιούχου, ο οποίος εκ του νόµου έχει κυριαρχικό
δικαίωµα διαχείρισης, [υπό την αίρεση ότι είναι ικανός προς
καταλογισµόν], του προσβληθέντος, και στενά συνδεοµένου µε τον ίδιο,
εννόµου αγαθού.73
19. Συναφές και το επόµενο επιχείρηµα. «Ενόψει της πολυνοµίας,
η οποία χαρακτηρίζει το ποινικό µας σύστηµα, µε αποτέλεσµα τα ¾ των
καταδικών να οφείλονται στην τέλεση εγκληµάτων που προβλέπουν
πολυάριθµοι ειδικοί ποινικοί νόµοι γεννάται το ερώτηµα: τα αστυνοµικά
όργανα, όταν δεν υπάρχει µάλιστα δικαστική αστυνοµία, είναι σε θέση
να γνωρίζουν όλη την ποινική νοµοθεσία, να προβαίνουν στον ορθό
νοµικό χαρακτηρισµό, να είναι ενήµεροι της τυχόν ανάγκης υποβολής
έγκλησης; Στην πλειοψηφία των αδικηµάτων αυτό αποτελεί κάτι
αδύνατο, αν όχι πολύ παρακινδυνευµένο74». Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι στην περίπτωση ηχορύπανσης ως φυσικός αυτουργός
συνήθως συλλαµβάνεται ο προσωρινά υπεύθυνος του κέντρου και όχι ο
νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία εκµεταλλεύεται το κέντρο ή
το

αντίστοιχο

φυσικό

πρόσωπο,

αν

πρόκειται

προσωπικής

επιχειρήσεως.75
ΙΙ.
∆εύτερον ως καθηµερινή λειτουργία.

73

Με προφανή κίνδυνο, µάλιστα, έκθεσης του σε µεγαλύτερους κινδύνους,

αφού µόνον ο ίδιος γνωρίζει τις σχετικές ισορροπίες του περιβάλλοντος του. Μόνη
περίπτωση σύλληψης χωρίς προηγούµενη ή ταυτόχρονη υποβολή έγκλησης είναι
όταν το ίδιο το θύµα ζητά βοήθεια ή είναι σε κατάσταση αδυναµίας επίκλησης
βοηθείας, λόγω της προηγηθείσης σε βάρος του εγκληµατικής πράξης.
74

Βλ. έτσι Κ. Βουγιούκας «Προβληµατισµοί…», σελ. 755.

75

Γεγονός, το οποίο ανάγκασε τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

κ. Ζαχαρή να προβεί σε κοινοποίηση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, της
υπ΄αριθµ. 4290/2001, Ποινική ∆ικαιοσύνη, 2002, σελ. 35.
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Πως βιώνει, στην καθηµερινή εµπειρική πραγµατικότητα, ο µέσος
µάχιµος ∆ικηγόρος τη διαδικασία των επ΄αυτοφώρω συλλαµβανοµένων
και εκδικαζοµένων αδικηµάτων;
1.Η εµπειρία άρχεται από της συλλήψεως του προσώπου και της
προσαγωγής στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα. Αδυναµία επικοινωνίας του
υπόπτου µε τον συνήγορο του και τους οικείους του, [ότε και αν
επιτραπεί να επικοινωνήσει µαζί τους, οι οποίοι µε
ενηµερώνουν

τον

συνήγορο],

στέρηση

βασικών

δικαιωµάτων

του,

προσπάθεια

εγκλωβισµού

του

τη σειρά τους
δικονοµικών
δια

«φιλικών

συστάσεων» να αποδεχθεί και να οµολογήσει ακόµη και ανύπαρκτες
πράξεις. Παράλληλα αδυναµία του συνηγόρου να επικοινωνήσει76 µε τον
εντολέα του είτε διότι η «ανάκριση είναι σε εξέλιξη» είτε διότι
«απουσιάζει ο διοικητής» είτε διότι «τώρα γίνεται αλλαγή βάρδιας» είτε
µε την παραπλανητική και καθησυχαστική διαβεβαίωση ότι ο ύποπτος
«ως µάρτυρας καταθέτει».77
2. Ήδη δε όταν πλέον έχει ολοκληρωθεί η «δηµοσιο-υπαλληλική
αγγαρεία» της τυπικής «τακτοποίησης» της δικογραφίας στον µικρότερο
δυνατό χρόνο, τότε είναι πιθανή η επικοινωνία υπόπτου και συνηγόρου.
ΠΟΤΕ ενωρίτερα.

76

«Συµβαίνει πολύ συχνά στην πράξη, όταν διενεργείται αστυνοµική

προανάκριση, να καταστρατηγείται µε κάποιο νοµικό εύρηµα το δικαίωµα της
επικοινωνίας του συλληφθέντος ατόµου µετά του συνηγόρου του», βλ. έτσι Γ.
Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 184.
77

«είναι γνωστή από παλαιότερα η αρνητική στάση των αστυνοµικών

πάνω στο ζήτηµα τούτο», βλ. έτσι Γ. Καλφέλη-Λ. Μαργαρίτη «Αυτόφωρο…», σελ.
29. Βλ. για το θέµα τις επισηµάνσεις του Α. Παπαδαµάκη «Ποινική…», σελ. 277
και 278 και Κ. Βουγιούκα «Προβληµατισµοί…», σελ. 765.
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3. Και φυσικά η προβολή προσκοµµάτων δεν αποσκοπεί στην,
ανεπίσηµα, διατυπούµενη άποψη των αστυνοµικών αρχών, περί
προσπάθειας κατάδειξης αντιφάσεων, αποφυγής

ευθυγράµµισης

καταθέσεων, µη εξαφάνισης πειστηρίων κλπ. Καλύπτει λειτουργικές
αδυναµίες του συστήµατος, νοµική ανεπάρκεια των προανακριτικών
υπαλλήλων, απουσία των εισαγγελικών αρχών, φόβους για την
κοινωνική ταυτότητα των προσαχθέντων, ενώ συχνά υποθάλπει
φαινόµενα διαφθοράς και συναλλαγής.
4. Ακριβώς αυτό το πλαίσιο επιτρέπει τη συνεργασία αστυνοµικών
αρχών µε συγκεκριµένους «συναδέλφους», στους οποίους διοχετεύεται
εντέχνως η σχετική εντολή ανάθεσης χειρισµού των υποθέσεων.
Παρουσιάζεται

έτσι

το

φαινόµενο

της επίσηµης εγκατάστασης

«συναδέλφων» στα Αστυνοµικά Τµήµατα, της υπόδειξης των παραπάνω
«συναδέλφων»

προς

τους

εκόντες-άκοντες

εντολείς

τους

να

«οµολογήσουν» για να τους «βοηθήσουν οι αστυνοµικοί» και της
βιοµηχανοποίησης της όλης διαδικασίας.
5. Μήπως, όµως, τα περί κρατήσεως του υπόπτου, σύµφωνα µε το
άρθρο 419 Κ.Ποιν.∆ικ. είναι σαφή και ακριβώς προσδιορισµένα; Ή
µήπως τηρούνται, [και αυτά τα ασαφή αλλά στην πρακτική
επαναλαµβανόµενα], κατά τις ηµέρες των αργιών;78/79
6. Μήπως ο κατηγορούµενος έχει λάβει γνώση της δικογραφίας
και σχετικά αντίγραφα, κατά την εµφάνιση του στο ακροατήριο; Και τι
σηµαίνει ότι µπορεί να δικαστεί πάραυτα; Χωρίς καν γνώση της, σε
βάρος του σχηµατισθείσας, δικογραφίας; Όλες οι εγγυήσεις της

78

Βλ. Α. Καρρά «Απαράδεκτη…», σελ. 428.

79

«Καταιγισµός κρατήσεων που προσβάλλουν την προσωπική ασφάλεια.

Ιδιαιτέρως δε αισθητές, όταν η σύλληψη γίνεται σε ηµέρες αργίας», βλ. έτσι Κ.
Βουγιούκας «Προβληµατισµοί…», σελ. 764.
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αµερόληπτης και δίκαιης δίκης υποχωρούν µπροστά στην αναγκαιότητα
της ταχύτητας; Ακόµη και η τριήµερη προθεσµία, [αν, µάλιστα, το
δικαστήριο εξαντλήσει τη νοµοθετική πρόβλεψη και δεν αναβάλλει για
την εποµένη], στις πλείστες των περιπτώσεων δεν επαρκεί για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών λήψης αντιγράφου της δικογραφίας, πολύ
δε περισσότερο µελέτης και ανάπτυξης ενστάσεων, αντιρρήσεων και
νοµικών

ισχυρισµών.

Θυµίζει

την

τακτική

των

δικαστηρίων

Κακουργηµάτων να παρέχουν προθεσµία µισής ώρας, δίκην εκτάκτων
στρατοδικείων εποχών δηµοκρατικής εκτροπής, στον αυτεπαγγέλτως
διορισθέντα συνήγορο να «µελετήσει» την υπόθεση, [να «µελετήσει»
δηλ. υποθέσεις κακουργηµατικής µορφής, όπου η πιθανότητα στέρησης
της ελευθερίας του κατηγορουµένου είναι προ οφθαλµών].
7. Μήπως έχουν ειδοποιηθεί οι συγγενείς και οι φίλοι του
κατηγορουµένου προς ενίσχυση του και διεκπεραίωση σχετικών
προβληµάτων του; Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στη συζήτηση η
οποία έγινε εξ΄ αφορµής του άρθρου 6 του Συντάγµατος του 1975, ο Χ.
Πρωτοπαππάς80 πρότεινε, χωρίς να γίνει δεκτό, τη συµπλήρωση «εις
πάσαν περίπτωσιν συλλήψεως ειδοποιείται αµέσως στενός συγγενής ή
φίλος».
8. Μήπως το θύµα, ο πολιτικώς ενάγων µπορεί να πείσει, να
κινητοποιήσει και να εµφανίσει ενώπιον του δικαστηρίου τους µάρτυρες
του; Ειδικά σε αδικήµατα βίας, ο τυχόν τραυµατισµός του δεν θα του
επιτρέψει καν τη δική του φυσική παράσταση επ΄ ακροατηρίω. Αλλά
ακόµη και αν αυτό συµβεί δεν θα έχει ενσωµατωθεί στη δικογραφία η
τυχόν υπάρχουσα ιατροδικαστική έκθεση. Όπως δε είναι φυσικό θα
πρέπει το θύµα, ο µέλλων πολιτικώς ενάγων, να ακολουθεί, χρονικά τη

80

Βλ. σχετικά Ε. Αποστολόπουλου «Αυτόφωρο…», σελ. 13-14.
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διαδικασία-συνοδεία µεταφοράς του κατηγορουµένου, έτσι ώστε
εγκαίρως να παρέµβει, χωρίς καν, βέβαια να έχει αντίγραφα της
δικογραφίας. Πότε θα τα λάβει; Μετά την απολογία του κατηγορουµένου
στο ΑΤ; Κατά την εµφάνιση του κατηγορουµένου στον εισαγγελέα; Και
αν ο κατηγορούµενος ζητήσει να δικαστεί αµέσως ούτε ο χρόνος της
αναβολής υφίσταται για τη λήψη αντιγράφων. Και αν κατά την κατάθεση
του στο ΑΤ το θύµα δεν δήλωσε νοµότυπα παράσταση πολιτικής αγωγής
δεν δικαιούται καν να λάβει αντίγραφα, αφού δεν κέκτηται νοµίµως την
ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος.
9. Αν, δοθεί προθεσµία στον κατηγορούµενο προς απολογίαν,
[µέχρι τρεις µέρες], διάδικοι, µάρτυρες, αστυνοµικοί κλπ. θα
συνωθούνται, µε προφανέστατη απώλεια παραγωγικών ωρών στις
δικαστικές αίθουσες, επί σειρά ηµερών. Προς τι; Για την εξυπηρέτηση
της θεωρίας της εντύπωσης; Για να πεισθεί ο άγνωστος, και µη έχων
σχέση ή γνώση και πληροφόρηση, [την οποία ούτε πρόκειται να
αποκτήσει ποτέ], µε το όλο ζήτηµα, τρίτος πολίτης και να λάβει τα µέτρα
του; Για τον περιορισµό των υποθέσεων των τακτικών εκθεµάτων;
10. Με τη µέθοδο του αυτοφώρου πας πολίτης, [κυρίως ο
φερόµενος ως θύτης αλλά και το ίδιο το θύµα], σύρεται81 επ΄
ακροατηρίω, χωρίς να έχει διασφαλιστεί κανένα δικαίωµα του µέχρι τη
στιγµή της εκδίκασης. Το δικαίωµα του συνηγόρου; Παρά τον
υπερπληθωρισµό των δικηγόρων, κάθε πολίτης δικαιούται να διορίσει
συνήγορο επιλογής του. Στα πλαίσια του αυτοφώρου η εύρεση και η
διαθεσιµότητα του επιλεγέντος συνηγόρου είναι ευχερής; Τυχόν

81

Ακόµη και σκοπίµως αφού µπορεί να «γίνει σύλληψη κάποιου ατόµου µε

το οποίο η αστυνοµία έχει «άσχηµες» σχέσεις και προσπαθεί να «εφεύρει» κάποια
αιτία για να το συλλάβει, χωρίς ένταλµα τακτικού δικαστή», βλ. έτσι Γ. ΚαλφέληςΛ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 69.
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καταφατική απάντηση παρορά τις πραγµατικές συνθήκες, ούσα
αποκοµµένη, παντελώς, από τη ζώσα πραγµατικότητα. Αυτή αποτελεί
και

µια

αιτία

επιβίωσης

των

επονοµαζόµενων

«διαδροµιστών

δικηγόρων», οι οποίοι, στην πλειοψηφία τους, εκδηλώνουν και
εξαντλούν τις «αρετές» τους στα «αυτόφωρα».
11. Αλλά µήπως ο, µαχόµενος, ∆ικηγόρος έχει δυνατότητα
αξιοπρεπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του στα πλαίσια της αυτόφωρης
διαδικασίας; Θα πρέπει να αναµένει επί ώρες τον κρατούµενο έξωθεν της
εισαγγελίας, να τον ακολουθεί, µέχρι να βρει ευκαιρία να συνοµιλήσει
µαζί του, συχνά να διαπληκτισθεί µε τους συνοδούς για να εµφανιστεί
ενώπιον του αρµοδίου εισαγγελέως, [αν ο τελευταίος «του κάνει την
τιµή» να τον δεχθεί], να τον συνοδεύσει στην αίθουσα, να δώσει µάχη
για την κατάληψη µιας θέσης από την οποία θα έχει οπτική επαφή µε
τους δικαστές και να αναµένει πότε η έδρα θα αποφασίσει να δικάσει «τα
τριήµερα». Αν ο εντολεύς του αποφασίσει να δικαστεί την ίδια ηµέρα
τότε απλά η παρουσία του ∆ικηγόρου είναι περιττή. Αν, τελικώς, ζητήσει
αναβολή αλλά διαταχθεί η συνέχιση της κράτησης του θα πρέπει ο
συνήγορος να πάρει σχετική εξουσιοδότηση από τον εντολέα για
ανάθεση της εντολής και λήψη αντιγράφων δικογραφίας. Πότε, όµως, και
που θα συµβεί αυτό; Στη συνέχεια δε να διατηρεί «ανοικτή» επαφή, [στο
βαθµό, που αυτό είναι εφικτό τόσο από πλευράς αστυνοµικών αρχών όσο
και από τον φόρτο εργασίας και τις ανειληµµένες υποχρεώσεις του
συνηγόρου], µε το ΑΤ στο οποίο κρατείται ο εντολεύς του. Κατόπιν
αυτού θα πρέπει ο συνήγορος να εντοπίσει τον αρµόδιο γραµµατέα, και
να τον επισκέπτεται µέχρι να ετοιµαστεί η δικογραφία. Αν αυτό καταστεί
δυνατό εντός του τριηµέρου, [αν το δικαστήριο έχει εξαντλήσει το όριο
της προθεσµίας], έχει καλώς. Αρχίζει νέος µαραθώνιος επαφών µε τον
πελάτη, λήψη ιστορικού, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και εµφάνιση
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ξανά στο ακροατήριο, νέα αναµονή κλπ. Κάπου εδώ έχει χαθεί το νόηµα
της νοµικής συµπαράστασης.
12. Συνεκτιµώµενων και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών
περιορισµών στην περίπτωση του αυτοφώρου είναι προφανές ότι
πρωτίστως πλήττεται η Συνταγµατική αρχή της ισότητας. Η βασική
διάκριση των εγκληµάτων, όπως αυτή εκφράζεται µε την τριχοτόµητη
των αδικηµάτων, δεν µπορεί, [υπο-διαιρούµενη έτι περαιτέρω], να
αναιρείται σε αδικήµατα επ΄ αυτοφώρω συλλαµβανόµενα και όχι. Η
διατήρηση αυτής της λογικής συνιστά προκλητική επιβράβευση της
λογικής

των

Λακεδαιµονίων

περί

της

ικανότητας

των

µη

συλλαµβανοµένων.
13. Η αντίληψη δηλ. περί αµέσου τιµωρήσεως των επ΄αυτοφώρω
συλληφθέντων, παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Η δυνατότητα,
[νοούµενη ως πνευµατική, οικονοµική, τεχνολογική, κλπ], απόκρυψης,
[για χρόνο µεγαλύτερο του αυτοφώρου], τελεσθέντος αδικήµατος
παραπέµπει στη λογική των Λακεδαιµονίων82 περί ατιµωρησίας όσων
διέφευγαν τη σύλληψη. Αν δηλ. συλληφθείς επ΄ αυτοφώρω στερείσαι µια
σειρά θεµελιωδών δικαιωµάτων, αν τα καταφέρεις και διαφύγεις της
αποκαλύψεως και της συλλήψεως σου «απονέµεται» ως bonus το
Συνταγµατικά προβλεπόµενο καθεστώς και τα δικαιώµατα του
Κ.Ποιν.∆ικ., όπερ, κοινωνικά, τουλάχιστον, ανήθικο και νοµικά
απαράδεκτο.
14. Αλλά η αρχή της ισότητας παραβιάζεται και εκ του γεγονότος
ότι λόγω ανεπάρκειας και αδυναµιών του κατασταλτικού µηχανισµού και
έλλειψης αναλόγου πολιτικής βουλήσεως, µόνον τυχαία ή κατόπιν

82

Βλ. διαφοροποιηµένη θέση Α. Καραµούντζου «Η αυτόφωρος…», σελ. 8,

σχετικά µε τη ratio legis του αντίστοιχου νοµοθετικού καθεστώτος της αρχαίας
Σπάρτης.
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εγκλήσεως ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία. Στην πληθώρα των
περιπτώσεων δεν εφαρµόζεται. Συνεπώς ηχεί, τουλάχιστον, άδικο και
άνισο να προσάγονται ενώπιον του αυτοφώρου, κυρίως, άτοµα του
περιθωρίου ή αλλοδαποί και να διαφεύγει η µερίδα του «εγκληµατικού»
λέοντος. Όσον αφορά τα κατόπιν εγκλήσεως διωκόµενα σηµειώνεται ότι
στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η άρνηση των
αστυνοµικών αρχών να κινητοποιηθούν είναι δεδοµένη, µε επιχειρήµατα
του τύπου «δεν υπάρχει προσωπικό», «τα οχήµατα είναι απασχοληµένα»,
«έχουµε συνοδείες και δεν προλαβαίνουµε» κλπ.
15. Με άλλα λόγια, στη διαµόρφωση περί δικαίου αισθήµατος
συµµετέχουν όλοι οι θεσµοί και η ποιότητα λειτουργίας τους. Κατάληψη
επ΄ αυτοφώρω µπορεί να συµβεί και συµβαίνει, κυρίως, σε ορισµένες
πληθυσµιακές κατηγορίες, οι οποίες και διαπράττουν συγκεκριµένες
κατηγορίες εγκληµάτων, σε συγκεκριµένους χώρους. Η εγκληµατικότητα
του «λευκού κολάρου», ως εκ της φύσεως της, [και παρότι αναφέρεται σε
πολύ σοβαρότερα αδικήµατα], δεν είναι επιδεκτική αµέσου συλλήψεως
εν µέση οδώ. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι στα αυτόφωρα προσάγονται,
κυρίως, [αν όχι αποκλειστικώς, διότι αυτοί οι «φτωχοδιάβολοι» γίνονται
αντιληπτοί από την, όποια, αστυνοµική επιτήρηση], αλλοδαποί, τοξικοεξαρτηµένοι και άτοµα χαµηλών εισοδηµάτων και αντιστοίχου
µορφωτικού επιπέδου, είναι προφανές ότι η ύπαρξη της αυτόφωρης
διαδικασίας διακρίνει και διαχωρίζει ταξικά την κοινωνία, [σε πολίτες
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και σε αδικήµατα αµέσου τιµωρήσεως
παρότι ελαφριάς µορφής και

αδικήµατα εν καιρώ τω µέλλοντι

τιµωρηθησόµενα και αν ποτέ … παρότι σοβαρής µορφής83], γεγονός
αντιβαίνον σε κάθε έννοια ισότητας.

83

Γεγονός που παραπέµπει στην εξοµοίωση του δικαϊκού συστήµατος µε

τον θεσµικό ρόλο της … αράχνης, η οποία αδυνατεί να συλλάβει τα µεγαλύτερα και
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16. Άλλωστε η αντίληψη ότι ο επ΄αυτοφώρω συλλαµβανόµενος
είναι περισσότερο επικίνδυνος είναι «εσφαλµένη, διότι είναι, πλέον,
σήµερον απολύτως ανεγνωρισµένον ότι ο πλέον επικίνδυνος και
κατ΄εξοχήν εγκληµατίας είναι εκείνος όστις γνωρίζει να κρύπτεται και
δεν αφήνει τον εαυτόν του να συλλαµβάνεται παρά των αρµοδίων, ήν
τύχην έχουν µόνον οι απρονόητοι και υπό το κράτος εσωτερικών
παρορµήσεων και βιαίων συναισθηµατικών εκρήξεων δρώντες84».
17. Τα αναφερόµενα στο άρθρο 419 Κ.Ποιν.∆ικ. περί παραποµπής
του σε τακτικό ανακριτή προς έκδοση εντάλµατος σύλληψης, απλώς
παρακάµπτονται ως στερούµενα, παντελώς, αξίας. ∆εν έχει συµβεί ποτέ,
δεν µπορεί να συµβεί ποτέ, διότι και χρονικά δεν υφίστανται περιθώρια
αναλόγων κινήσεων, και το κυριότερο δεν µπορεί δε να αφορά ποτέ
αδικήµατα χωρίς ελάχιστο απειλούµενο όριο ποινής τους 3 µήνες.
Συνεπώς η πλειοψηφία των εκδικαζόµενων µε τη διαδικασία του
αυτοφώρου τίθεται εκποδών. Και µόνον το γεγονός, ότι στην προκειµένη
περίπτωση, τυχόν εκδοθέν υπό του ανακριτού ένταλµα δεν υπόκειται σε
ένδικο µέσο, αποδεικνύει την «ιδιαίτερη επικινδυνότητα» της διάταξης
για την ασφάλεια του δικαίου.
18. Αλλά και η δυνατότητα απαγγελίας 3ηµερης κράτησης του
κατηγορουµένου, [από της εισαγωγής µέχρι της εκδικάσεως], υπόκειται
σε σοβαρούς περιορισµούς. Στην περίπτωση π.χ. των τοξικοµανών, η
επίκληση της εξάρτησης θα οδηγήσει σε άµεση απόλυση τους µε την
υποχρέωση εξέτασης τους από ιατροδικαστή. Συνεπώς τι απέµεινε για το
αυτόφωρο, µε δεδοµένο ότι µεγάλο τµήµα των προσαγοµένων υπάγονται
στην ως άνω κατηγορία;

αρκείται στα µικρότερα, πράγµα το οποίο δηµιουργεί και διαχέει αµφιβολίες για
την ποιότητα απονοµής της δικαιοσύνης.
84

Βλ. έτσι Α. Καραµούντζος «Η αυτόφωρος…», σελ. 5.
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19. Αλλά και σε περίπτωση νέας αναβολής, εκτός 15ηµερου,85 για
«κρείσσονες», το δικαστήριο δεν παραπέµπει την υπόθεση στην τακτική
διαδικασία,86 όπως ρητά προβλέπεται και απαιτείται στο κείµενο του
νόµου, άρθρο 424 Κ.Ποιν.∆ικ., [µε ότι συνεπάγεται αυτό], και διατηρεί
την υπόθεση σε τροχιά «αυτόφωρης κίνησης». Και µπορεί η τακτική
αυτή να µην συνεπάγεται ακυρότητα, [σχετική ή απόλυτη], αλλά
θεµελιώνει τον αναιρετικό λόγο της υπέρβασης εξουσίας, «αφού τα
δικαστήρια δικάζουν υπόθεση µε απαγορευµένη διαδικασία87».
20. Ούτε, φυσικά, τηρείται και εφαρµόζεται στην καθηµερινή
πρακτική η διαδικασία, την οποία προβλέπουν τα άρθρα 279 και 418
Κ.Ποιν.∆ικ.88 Στην πράξη δηλ. ο εισαγγελεύς ενηµερώνεται για επ΄
αυτοφώρω σύλληψη «µονάχα όταν υπάρχει η επιθυµία να αφεθεί
ελεύθερος ο δράστης ή να µην απασχοληθεί µε συνοδείες η αστυνοµική
υπηρεσία89».
21. Τα πάντα δηλ. στην αυτόφωρη διαδικασία κινούνται
ισοπεδωτικά και στη βάση της γενίκευσης. ∆εν επιτρέπουν άλλωστε

85

Μόνον µια φορά επιτρέπεται η χορήγηση της δεκαπενθήµερης αναβολής,

βλ. σχετικά και απόφαση 8021/1992 ΤριµΠληµΘεσσαλονίκης, Υπεράσπιση 1996,
σελ. 1048.
86

Για την απαράδεκτη αυτή τακτική βλ. σχετικά Γ. Καλφέλη-Λ. Μαργαρίτη

«Αυτόφωρο…», σελ. 162.
87
88

Βλ. έτσι Γ. Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 162-163.
Π.χ. από πότε αρχίζει ο υπολογισµός της 24ωρης εισαγγελικής

κρατήσεως; Από της προσαγωγής ή από της συλλήψεως; Και στο σηµείο αυτό οι
απόψεις διϊστανται. Βλ. σχετικά Γ. Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ.
140.
89

Βλ. έτσι Γ. Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 119. Βλ.

σχετικά µε τις παρενέργειες αυτής της τακτικής, η οποία δηµιουργεί δυσµενείς
εντυπώσεις για προνοµιακή µεταχείριση κάποιων κατηγορουµένων την και
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σκέψεις περί του αντιθέτου ούτε ο, γενικότερος, τρόπος απονοµής της
δικαιοσύνης ούτε η νοµοθετική πρόβλεψη. Ελαφρύτερο αδίκηµα,
µειωµένης ηθικής απαξίας, συλλαµβανόµενο επ΄αυτοφώρω διασύρει,
τελικά, και στιγµατίζει τον πολίτη πολύ περισσότερο από κακούργηµα,
[µη συλληφθέν στα όρια του αυτοφώρου], για το οποίο διενεργείται
τακτική ανάκριση, εκδίδεται βούλευµα, το οποίο µπορεί να προσβληθεί
µε ένδικα µέσα, προσδιορίζεται δικάσιµος, αναβάλλεται η τελευταία,
ασκείται

έφεση

σε

περίπτωση

καταδίκης

κλπ.

Αν,

µάλιστα,

συνυπολογισθεί, η επικοινωνιακή τακτική της εποχής µας, το αυτόφωρο
µπορεί να «τύχει» µεγαλύτερης προβολής και δηµοσιότητας απ΄ ότι το
κακούργηµα.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
1.∆εν µπορεί η σκόπιµη ή τυχαία σύλληψη ενός προσώπου να
παράγει «έν είδος prima jacie αποδείξεως90», η οποία να δικαιολογεί
κατ΄εξαίρεση αντιµετώπιση των αυτών αδικηµάτων, κατά παράβαση
βασικών Συνταγµατικών επιταγών περί ισότητας. Άλλωστε σε κανένα
σηµείο του Κ.Ποιν.∆ικ. δεν αναφέρεται ότι η επ΄ αυτοφώρω σύλληψη
ενός προσώπου θεωρείται ως αποδεικτικό στοιχείο της κατηγορίας. Η
παραγόµενη, όµως, φόρτιση και ένταση εξ΄ όλης της διαδικασίας,
[σύλληψη, προσαγωγή, κράτηση κλπ], δηµιουργεί, ανεπιγνώτως,
τεκµήριο, ενοχής. Η συχνότατα απευθυνόµενη προς τον κατηγορούµενο,
επ΄ ακροατηρίω, ερώτηση «τι λόγο είχε η αστυνοµία να σε συλλάβει»
αποδεικνύει, ακριβώς, τον υφιστάµενο επηρεασµό, [δίκην προερµηνευτικής επιλογής], του κρίνοντος, εκ µόνης της ακολουθητέας
διαδικασίας.

90

Βλ. έτσι Ν. Ανδρουλάκης «Η αληθής…», σελ. 6.
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2. Προφανώς η διατήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας στοχεύει
στην ικανοποίηση της κατευθυνόµενης και πυροδοτούµενης «λαϊκής
οργής», λειτουργώντας ως παράγων κοινωνικής ηρεµίας,91 όπως
αντίστοιχα η, µε περισσή ευκολία, επιβολή προσωρινής κράτησης,
συχνότατα, αποσκοπεί στην ικανοποίηση κοινωνικών σκοπιµοτήτων.
3. «Η επ΄ αυτοφώρω διαδικασία ως συνοπτική µόνον δι΄ελαφράς
και απλάς εγκληµατικάς πράξεις είναι κατάλληλος. ∆ια τας βαρυτέρας
κρίνεται τελείως ακατάλληλος92».
4. «Αντιθέτως τόσον το πνεύµα όσον και το γράµµα των
ειρηµµένων δικονοµικών διατάξεων παραβιάζεται και δη κατά τρόπον
άµεσον, εκ της µη τηρήσεως των υπ΄αυτών διαγραφοµένων προθεσµιών
προσαγωγής του επ΄ αυτοφώρω συλληφθέντος».93
5. «∆εν τηρούνται µια σειρά διατάξεων του Κ.Ποιν.∆ικ. α. του
άρθρου 424 ΚΠ∆ και µετά την πρώτη αναβολή για «κρείσσονες»
ακολουθούν πολλές αναβολές, χωρίς να παραπέµπεται η υπόθεση στην
τακτική διαδικασία. Απ΄ότι ξέρω στο Τριµελές Πληµ/δικείο Αθηνών δεν
υπάρχει ούτε µια απόφαση παραποµπής για τον παραπάνω λόγο και η
σχετική διάταξη έχει ατονήσει. β. του άρθρου 417 ΚΠ∆ και δεν
ενηµερώνεται συνήθως, αµέσως µετά την αυτόφωρη

σύλληψη ο

αρµόδιος εισαγγελέας. γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 418 ΚΠ∆ και δεν

91

Βλ. για τη δηµόσια αγανάκτηση ως παράγοντα συγκαθορισµού επιβολής

προσωρινής κράτησης, Η. Αναγνωστόπουλου «∆ικονοµικές εγγυήσεις και δηµόσια
αγανάκτηση», ΝοΒ 31, σελ. 770. Αυτό ισχύει κρυφίως, [βλ. Θ. ∆αλακούρα
«Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι», 1998, σελ. 120 επόµ. ο οποίος
χαρακτηρίζει τη δηµόσια αγανάκτηση έναν από τους κυριότερους απόκρυφους
λόγους καταπράϋνσης της κοινής γνώµης], εν τίνι µέτρω και στα αυτόφωρα.
92

Βλ. έτσι Χ. ∆έδες «Η έννοια …», σελ. 321.

93

Βλ. έτσι Γ. Πεπόνης «Το σύννοµο…», σελ. 924.
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συνοδεύονται οι επ΄ αυτοφώρω συλληφθέντες από τα αστυνοµικά
όργανα ή τους ανακριτικούς υπαλλήλους, που τους συνέλαβαν, µε
αποτέλεσµα να αναβάλλεται µεγάλος αριθµός υποθέσεων, για να κληθεί
εκείνος που ενήργησε τη σύλληψη. δ. της παραγρ. 1 του άρθρου 421
ΚΠ∆ και δεν κλητεύονται οι µάρτυρες µε τον ίδιο αποτέλεσµα, την
αναβολή.94 ∆εν έχει πέσει στην αντίληψη µου ούτε µια έκθεση
σύλληψης, που να γράφει ονόµατα µαρτύρων. ε. ….»95.
6. Και συµπληρώνει ο Μ. ∆έτσης96 «στην πράξη υπάρχει
πρόβληµα νόµιµης διεξαγωγής της αυτόφωρης διαδικασίας και τήρησης
των προβλεποµένων διατάξεων σε βαθµό επικίνδυνο για τον θεσµό».
7. «Η θέσις του επ΄αυτοφώρου καταληφθέντος καθίσταται
ουσιωδώς ασθενεστέρα κλονιζοµένων εις σηµαντικόν βαθµόν των
ατοµικών αυτού ελευθεριών. Ως εκ τούτου η έννοια του αυτοφώρου
οφείλει να είναι σαφώς περιγεγραµµένη και ικανώς περιωρισµένη. Αι
προϋποθέσεις, όµως, αύται δεν πληρούνται υπό της διατάξεως του
άρθρου 242 ΚΠ∆, ήτις περιάγει τον ερµηνευτήν και εφαρµοστήν εις
αµηχανίαν ακόµη και εν όψει, θα έλεγε τις, απλουστάτων πρακτικών
περιπτώσεων97».

94

«η υπό του συλλαβόντος προφορική κλήτευσις των µαρτύρων καθίσταται

υποχρεωτική διότι άλλως θα εµαταιούτο συνήθως η άµεσος εκδίκασις»,
Αιτ.Εκ.Σχ.ΚΠ∆. άρθρου 410 ΣχΚΠ∆. Συνεπώς είναι υποχρεωτική και η κλήτευση
των προταθέντων υπό του κατηγορουµένου µαρτύρων, βλ. έτσι και Κ. Βουγιούκας
«Ποινικόν…», σελ. 133.
95

Βλ. έτσι Μ. ∆έτσης «Αυτόφωρη…», σελ. 431. Σύµφωνοι και οι Γ.

Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 158.
96

«Σκέψεις…», σελ. 1830.

97

Βλ. έτσι Ν. Ανδρουλάκης «Η αληθής…», σελ. 2.
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8. «Η συγκεκριµένη ρύθµιση του άρθρου 420 ΚΠ∆ δηµιουργεί
πολλά δογµατικά προβλήµατα98» και «δεν άµοιρος ελαττωµάτων99».
9. «Θα ήταν προτιµότερο να καταργηθεί η συνοπτική αυτόφωρη
διαδικασία επειδή προκαλείται σοβαρή προσβολή του δικαιώµατος
ακρόασης, χωρίς να επιτυγχάνεται αξιόλογη καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας100».
10. Μετά ταύτα, τα εξ΄αρµοδίων χειλέων εκπορευόµενα, το µόνον
που µπορεί να ειπωθεί είναι ότι «αι διατάξεις των άρθρων 417 επόµ.
συνιστούν άρνησιν του σκοπού και του πνεύµατος του εν Ελλάδι
ισχύοντος

δικονοµικού

συστήµατος101»

και

«µνηµείο

αρνητικής

νοµοθετικής επιδόσεως, διακρινόµενη για την προχειρότητα µε την οποία
ρύθµισε ένα τόσο σηµαντικό θέµα102».
11. Και ως ακροτελεύτια παρατήρηση αρκεί η επισήµανση ότι
«ουδεµία διάταξις της Ποινικής µας Νοµοθεσίας εκακοποιήθη και
κακοποιείται τόσον, όσον αι διατάξεις περί αυτοφώρων αδικηµάτων».103
5. ΠΡΟΤΑΣΗ
1.Κατόπιν όλων των προαναφεροµένων γίνεται σαφές ότι η
ταχύτατη –άµεση- κατάργηση της αυτοφώρου διαδικασίας είναι
επιτακτική. Η διατήρηση της σε ισχύ διασύρει κάθε έννοια δικαίου. Η
επίτευξη της αναγκαίας ταχύτητας στην απονοµή της δικαιοσύνης µπορεί

98

Βλ. έτσι Λ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 789.

99

Βλ. έτσι Κ. Βουγιούκας «Ποινικόν…», σελ. 126.

100
101

Βλ. έτσι Α. Καρράς «Ποινικό…», σελ. 687.
Βλ. έτσι Ε. Αποστολόπουλος « Από την επ΄αυτοφώρω…», σελ. 155.

102

Βλ. έτσι Γ. Καλφέλης-Λ. Μαργαρίτης «Αυτόφωρο…», σελ. 90.

103

Επίσηµα Πρακτικά Β΄ Αναθεωρητικής Βουλής του 1952, σελ. 1188, στη

συζήτηση για το άρθρο 5 του Συντάγµατος.
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να

συντελεστεί,

κάλλιστα,

µε

πλήρη

σεβασµό

των

ατοµικών

δικαιωµάτων και ελευθεριών.
2.Η όλη διαδικασία, [θεωρητικώς και πρακτικώς], βρίθουσα
προβληµάτων,

ατελειών,

αντιφάσεων,

κενών,

αντιβαίνουσα

µε

θεµελιώδεις διατάξεις του ισχύοντος ποινικού δικονοµικού δικαίου,
συνιστά µια παραπαίουσα, χρεωκοπηµένη διαδικασία, η οποία εκθέτει το
δικαϊκό µας σύστηµα και δικαιώνει την άποψη περί ταξικής αντίληψης
στην απονοµή της δικαιοσύνης. ∆εν συνέβαλε ούτε στη µείωση της
εγκληµατικότητας ούτε στην εµπέδωση κλίµατος δικαιοκρατίας.
3.Το µόνο, πιθανόν, «θετικό» της στοιχείο είναι η ανάπτυξη
κλίµατος συναλλαγής µεταξύ ορισµένων αστυνοµικών οργάνων και
«δικηγόρων», την επιβίωση των οποίων και επιτρέπει. Η, ως άνω, δια
των αρµοδίων εισαγγελικών χειλέων διατυπωθείσα άποψη περί της,
µηδενικής, αξίας του θεσµού διαλύει κάθε σχετική αµφιβολία. Η
προσωρινή ικανοποίηση της «κοινής γνώµης», [η οποία και δεν
συµβαίνει τελικά στην πράξη, για τους λόγους που εκτέθηκαν
παραπάνω], δεν µπορεί να αφορά ένα αντικειµενικά δοµηµένο δικαϊκό
σύστηµα στα πλαίσια µιας δηµοκρατικής Πολιτείας.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ∆.Ν.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Όσων

συγγραµµάτων

τα

πλήρη

στοιχεία

αναφέρονται

στις

υποσηµειώσεις, σηµαίνει ότι έγινε χρήση τους ειδικά και µόνο στο
συγκεκριµένο σηµείο.
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