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Αξιότιµε Κύριε Εισαγγελεύ, 

Ο ρόλος τον δικηγόρού  ως συλλειτουργού  της ∆ικαιοσύνης και υπερασπιστή  

των δικαιωµάτων και ελευθεριών των πολιτών είναι αδιαπραγµάτευτος σε ένα κράτος 

δικαίού. Ο συνήγορος υπεράσπισης, όπως και ο συνήγορος τον παρισταµένού  προς 

υποστήριξη της κατηγορίας, ασκεί  το λειτούργηµά  τον κατά  το Σύνταγµα και την 

ποινική  δικονοµική  τάξη. Υπερασπίζεται εκ καθήκοντος τον εντολέα του και ασφαλώς 

δεν ταυτίζεται µε αυτόν. Ενεργεί  δε, κατά  τη Θεσµική  τον αποστολή  προς το σκοπό  

κατίσχυσης και εµπέδωσης της έννοµης τάξης. 

Παρότι αυτά  θα έπρεπε να είναι αυτονόητα σε ένα κράτος δικαίου, εντούτοις, 

παρατηρούνται ανησυχητικά  περιστατικά  παρεµπόδισης του έργου των δικηγόρων και 

παρακώλυσης της άσκησης των καθηκόντων τούς, τόσο από  εισαγγελικούς 

λειτουργούς όσο και από  αστυνοµικά  όργανα, κατά  παράβαση των κείµενων διατάξεων 

του Κωδ∆ικ και τον ΚΠ∆. 

Επ' αφορµή  πρόσφατων πολλαπλών περιστατικών, ορισµένα εκ των οποίων 

έλαβαν ευρεία δηµοσιότητα, παρεµπόδιση συναδέλφων κατά  την άσκηση 

νπερασπιατικού  τους λειτουργήµατος και ανπδικονοµική  κράτησή  τούς στο πλαίσιο 

αυτόφωρης διαδικασίας, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα κάτωθι: 

Είναι αυτονόητο ότι οι εισαγγελικές αρχές και τα αστυνοµικά  όργανα οφείλουν 

να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 34 Κωδ∆ικ δυνάµει τον οποίον οι δικηγόροι κατά  

την άσκηση των καθηκόντων απολαµβάνούν του σεβασµού  και της τιµής πού  

οφείλεται στα λειτούργηµα τούς από  τους δικαστικούς λειτουργούς και από  κάθε άλλο 
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πρόσωπο που ενεργεί  στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και τον άρθρου 39 

Κωδ∆ικ, που αποκλείει την εφαρµογή  της αυτόφωρης διαδικασίας στα πληµµελήµατα 

που φέρεται να έχει διαπράξει δικηγόρος και απαγορεύει τη σύλληψη δικηγόρού  κατά  

την άσκηση των καθηκόντων τον. 

Συγκεκριµένως στο άρθρο 39 Κωδ∆ικ ορίζεται ότι «Οι κατηγορούµενοι για 

πληµµέληµα δικηγόροι δεκάζονται από  το, κατά  τόπα αρµόδιο. Τριµελές Εφετείο σε 

πρώτο βαθµό  και από  το Πενταµελές Εφετείο σε δεύτερο βαθµό. (... ). ∆εν ακολουθείται 

η αυτόφωρη διαδικασία στα πληµµελήµατα που φέρεται να έχει διαπράξει δικηγόρος. 

∆ικηγόρος, που συλλαµβάνεται οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα δεν κρατείται, αλλά  

οδηγείται αµέσως ενώπιον του αρµοδίού  Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών». 

∆ιαφωτιστική  για την ερµηνεία των άνω διατάξεων είναι η Εγκύκλιος 112001 

τον Εισαγγελέα του Αρείού  Πάγου Παναγιώτη ∆ηµόπουλου κατά  την οποία «[...] 

Είναι κοινώς γνωστόν ότι για τα πρόσωπα που απολαύουν ειδικής δικαιοδοσίας και τα 

πληµµελήµατά  τους υπάγονται, κατ" άρθρο 111 παρ. 7 ΚΠ∆, στην αρµοδιότητά  του 

Εφετείου, δεν εφαρµόζεται η αυτόφωρη διαδικασία είτε διότι δεν προσάγονται στον 

αρµόδιο εισαγγελέα εφετών, προκειµένου εκείνος να µεριµνήσει για την άµεση εισαγωγή  

τους σε δίκη, είτε διότι δεν συνεδριάζει Εφετείο (κατά  την ενδεχόµενη προσαγωγή  τους 

στον εισαγγελέα εφετών) και δεν είναι δυνατή  η συγκρότησή  τον αυθηµερόν ή  την 

επόµενη ηµέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά  τις οποίες είναι σχεδόν βέβαιο ότι σ επ' 

αυτοφώρω συλληφθείς για πληµµέληµα δεν πρόκειται να εισαχθεί  σε δίκη κατά  την 

αυτόφωρη διαδικασία, είναι ανεπίτρεπτη η κράτηση του. Επιβάλλεται η άµεση απόλυσή  

τον. µετά  τη βεβαίωση της ταυτότητάς του. Ο παραγγέλων την κράτηση και ο κρατών τον 

συλληφθέντα εκτίθενται στον κίνδυνο διώξεων (πειθαρχικών, αστικών και ενδεχοµένως 

ποινικών κατ' άρθρο 326 ΠΚ). Παρά  ταύτα επανειληµµένως έχει συµβεί  να 

συλλαµβάνονται και να προσάγονται στον εισαγγελέα πρωτοδικών δικηγόροι, για 

αυτόφωρα πληµµελήµατα, να διατάσσεται δε η κράτηση αυτών στην αστυνοµία επί  

πολλές ώρες ή  και ολόκληρη νύκτα ενώ  έχει εξακριβωθεί  η ταυτότητα κατ η ιδιότητά  τους 

κατ είναι βέβαιο ότι την επόµενη ηµέρα δεν Θα εισαχθούν σε δίκη στο αρµόδιο εφετείο, 

κατά  την αυτόφωρη διαδικασία. Η ακολουθούµενη, στις περιπτώσεις αυτές, πρακτική, 

δεν είναι σύµφωνη µε το νόµο. Παρακαλούµε, τις απόψεις αυτές να έχετε υπόψη σας 

κατά  τον χειρισµό  των σχετικών υποθέσεων και να µεριµνήσετε ώστε, σε κάθε στιγµή  της 

ηµέρας και νύχτας, να είναι εφικτή  η επικοινωνία και συνεννόηση κάθε ενδιαφερόµενου 

(συλληφθέντος ή  του συνηγόρού  τον) µε αρµόδιο εισαγγελικό  λειτουργό». 

Προκειµένού  αυτά  να καταστούν σαφή  και να µην υπάρχει περιθώριο 

παρερµηνειών και καταχρήσεων εκ µέρους των εισαγγελικών αρχών και των 
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αστυνοµικών οργάνων, Θεωρούµε σηµαντικό  να αποσαφηνιστεί, ότι σύµφωνα µε το Ν. 

4194/2013 (Κώδικας ∆ικηγόρων) και τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας: 

Ο δικηγόρος είναι δηµόσιος λειτουργός και το λειτούργηµά  τον αποτελεί  θεµέλιο 

του κράτούς δικαίού. Είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης, και ηθέση τον είναι 

θεµελιώδης, ισότιµη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονοµή  της. 

∆εν ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία στα πληµµελήµατα που φέρεται να έχει 

διαπράξει δικηγόρος. 

∆ικηγόρος, που συλλαµβάνεται οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα, δεν κρατείται. Ο 

αστυνοµικός υπάλληλος οφείλει να ενηµερώσει αµέσως τηλεφωνικά  τον 

Εισαγγελέα, ώστε µε προφορική  παραγγελία τον τελευταίού  να αφεθεί  ελεύθερος 

ο δικηγόρος, προς αποφυγή  άσκοπης ταλαιπωρίας. 

Εφόσον το ζητήσει ο δικηγόρος πρέπει να διευκολύνεται η επικοινωνία τον ιδίον 

µε τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας. 

∆εν επιτρέπεται η κράτηση δικηγόρού  σε αστυνοµικό  τµήµα, µετά  την 

εξακρίβωση των στοιχείων και τη διαπίστωση της 	ιδιότητάς τον 

(αποδεικωοµένης δια της επαγγελµατικής ταυτότητας του δικηγορικού  

συλλόγου), επ' αφορµή  κατηγορίας για φερόµενο πληµµέληµα. 

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνεται κάθε µέριµνα ώστε να διευκολύνεται η 

επικοινωνία τον συνηγόρού  µε τον εντολέα τον, εφόσον ο τελευταίος τελεί  σε 

καθεστώς κράτησης. 

Παρακαλούµε για την έκδοση Εγκυκλίου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας, 

προκειµένού  οι Εισαγγελικοί  λειτουργοί, να καταστούν κοινωνοί  των ανωτέρω 

θεµελιωδών αρχών και κανόνων, που σχετίζονται µε το σεβασµό  τον Θεσµικού  ρόλου 

του δικηγόρου στην έννοµη τάξη. 


	00000001
	00000002
	00000003

