ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού
Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το
δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και
διαδικαςύασ εκτϋλεςησ του ευρωπαώκού εντϊλματοσ ςύλληψησ καθώσ και
ςχετικϊ με το δικαύωμα ενημϋρωςησ τρύτου προςώπου ςε περύπτωςη
ςτϋρηςησ τησ ελευθερύασ του και με το δικαύωμα επικοινωνύασ με τρύτα
πρόςωπα και με προξενικϋσ αρχϋσ κατϊ τη διϊρκεια ςτϋρηςησ τησ
ελευθερύασ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ειςαγωγικϋσ παρατηρόςεισ
Με τισ υπ’ αριθμ. 187/28.01.2014 και 71701/23.09.2014 αποφϊςεισ του
Υπουργού Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων ςυνεςτόθη
ειδικό νομοπαραςκευαςτικό επιτροπό με αντικεύμενο την ενςωμϊτωςη ςτην
εθνικό ϋννομη τϊξη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και
Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε
δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και διαδικαςύασ εκτϋλεςησ του
ευρωπαώκού εντϊλματοσ ςύλληψησ καθώσ και ςχετικϊ με το δικαύωμα
ενημϋρωςησ τρύτου προςώπου ςε περύπτωςη ςτϋρηςησ τησ ελευθερύασ του και
με το δικαύωμα επικοινωνύασ με τρύτα πρόςωπα και με προξενικϋσ αρχϋσ κατϊ τη
διϊρκεια ςτϋρηςησ τησ ελευθερύασ. Με την ύδια ωσ ϊνω απόφαςη ορύςτηκε ότι η
επιτροπό όφειλε να περατώςει το ϋργο τησ ϋωσ τισ 31 Οκτωβρύου 2014.

Σκοπόσ του νομοςχεδύου εύναι η ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ ςτην
ελληνικό ϋννομη τϊξη. Η Οδηγύα υιοθετόθηκε ςτο πλαύςιο τησ πολιτικόσ
διατόρηςησ και ανϊπτυξησ ενόσ χώρου ελευθερύασ, αςφϊλειασ και δικαιοςύνησ.
Η υιοθϋτηςη ελϊχιςτων κοινών κανόνων ςτο πεδύο τησ ποινικόσ δικαιοςύνησ
ςυνιςτϊ το απαραύτητο μϋςο για τη δημιουργύα αμοιβαύασ εμπιςτοςύνησ μεταξύ
των κρατών μελών ωσ προσ την εφαρμογό των ποινικών διαδικαςιών και,
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ςυνακόλουθα, θα ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτην καθιϋρωςη και πλόρη εφαρμογό τησ
αρχόσ τησ αμοιβαύασ αναγνώριςησ των δικαςτικών αποφϊςεων που ςυνιςτϊ
τον ακρογωνιαύο λύθο τησ δικαςτικόσ ςυνεργαςύασ ςε αςτικϊ και ποινικϊ
θϋματα εντόσ τησ Ένωςησ (βλ. ςυμπερϊςματα τησ προεδρύασ του Ευρωπαώκού
Συμβουλύου του Τϊμπερε τησ 15ησ και 16ησ Οκτωβρύου 1999, ιδύωσ ςύμφωνα με
το ςημεύο 33). Εξϊλλου, δυνϊμει του ϊρθρου 82 παρ.1 τησ Συνθόκησ για τη
λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΣΛΕΕ), «[η] δικαςτικό ςυνεργαςύα ςε
ποινικϋσ υποθϋςεισ ςτην Ένωςη θεμελιώνεται ςτην αρχό τησ αμοιβαύασ
αναγνώριςησ των δικαςτικών αποφϊςεων και διαταγών […]».Η Οδηγύα αυτό
εντϊςςεται ςε μύα δϋςμη μϋτρων για την ενύςχυςη των δικονομικών
δικαιωμϊτων των υπόπτων ό κατηγορουμϋνων ςε ποινικϋσ διαδικαςύεσ, όπωσ
αυτϊ καταγρϊφηκαν ςτο ψόφιςμα του Συμβουλύου για ϋναν οδικό χϊρτη για την
ενύςχυςη των δικονομικών δικαιωμϊτων των υπόπτων ό κατηγορουμϋνων ςε
ποινικϋσ διαδικαςύεσ (ΕΕ C 295 τησ 4.12.2009, ς. 1). Σύμφωνα με το ϊρθρο 14
τησ Οδηγύασ, η τελευταύα δεν επιτρϋπεται να εκληφθεύ υπό την ϋννοια ότι
περιορύζει ό αποκλύνει από τα δικαιώματα και τισ δικονομικϋσ εγγυόςεισ που
κατοχυρώνονται από το Χϊρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ, την Ευρωπαώκό Σύμβαςη για την Προϊςπιςη των Δικαιωμϊτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ό ϊλλεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ διεθνούσ
δικαύου ό το δύκαιο οποιουδόποτε κρϊτουσ μϋλουσ που παρϋχουν υψηλότερο
βαθμό προςταςύασ.

Οι επιμϋρουσ ρυθμύςεισ του ςχεδύου νόμου ϋχουν ωσ ακολούθωσ:

Άρθρο 1
Αντικεύμενο και πεδύο εφαρμογόσ
Το ϊρθρο 1 ορύζει το αντικεύμενο και το πεδύο εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ 2013/48.

Άρθρο 2
Το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ
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Με το ϊρθρο 2 θεςπύζεται η ανϊλογη εφαρμογό των ϊρθρων 96 παρ.3 και 97
παρ.1 του Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ κατϊ το ςτϊδιο τησ προκαταρκτικόσ
εξϋταςησ προκειμϋνου να αποςαφηνιςτεύ ότι ο ύποπτοσ, δηλαδό το πρόςωπο
εκεύνο που καταγγϋλλεται ςτην ϋγκληςη ό τη μόνυςη ό την αύτηςη, ό ςτο οπούο
αποδύδεται η τϋλεςη αξιόποινησ πρϊξησ, ϋχει το δικαύωμα να ζητεύ την
παρϊςταςη του ςυνηγόρου του ςτισ διενεργούμενεσ κατϊ την προκαταρκτικό
εξϋταςη ανακριτικϋσ πρϊξεισ και ότι μπορεύ να παραιτεύται από το δικαύωμα
παρϊςταςησ με ςυνόγορο, κατ’ αναλογύα με αυτϊ που ιςχύουν για τον
κατηγορούμενο. Περαιτϋρω, αναφορικϊ με τη δυνατότητα προςωρινόσ
παρϋκκλιςησ ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ κατϊ το ςτϊδιο τησ προδικαςύασ από
την παροχό ςτον ύποπτο ό τον κατηγορούμενο του δικαιώματοσ πρόςβαςησ ςε
ςυνόγορο που παρϋχεται με τισ διατϊξεισ των παραγρϊφων 5 και 6 του ϊρθρου
3 τησ Οδηγύασ, κρύνεται ότι πρϋπει να διατηρηθεύ το υψηλότερο επύπεδο
προςταςύασ που παρϋχει το ελληνικό δύκαιο, δεδομϋνου ότι αυτό δεν αποτελεύ
φραγμό ςτην αμοιβαύα αναγνώριςη των δικαςτικών αποφϊςεων, την οπούα οι
διατϊξεισ τησ Οδηγύασ αποςκοπούν να διευκολύνουν.
Άρθρο 3
Με το ϊρθρο αυτό προςτύθεται δεύτερο εδϊφιο ςτην παρϊγραφο 4 του ϊρθρου
100 του Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ, ϋτςι ώςτε να τονύζεται ο απόρρητοσ
χαρακτόρασ τησ επικοινωνύασ μεταξύ του κατηγορουμϋνου και του ςυνηγόρου
του, γεγονόσ που εύναι βαςικό ςτοιχεύο για να εξαςφαλιςτεύ η ουςιαςτικό
ϊςκηςη των δικαιωμϊτων υπερϊςπιςησ και αποτελεύ ουςιαςτικό μϋροσ του
δικαιώματοσ δύκαιησ δύκησ.
Άρθρο 4
Με το ϊρθρο 4 προςτύθεται ϊρθρο 99Β ςτον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ, ϋτςι
ώςτε να θεςπύζεται το δικαύωμα του κατηγορουμϋνου που ςτερεύται την
ελευθερύα του, να ενημερώνεται τουλϊχιςτον ϋνα πρόςωπο τησ επιλογόσ του,
χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη, υπό τον όρο τησ εύρυθμησ διεξαγωγόσ τησ
ποινικόσ διαδικαςύασ. Το δικαύωμα ενημϋρωςησ παρϋχεται μόνον ςτον
κατηγορούμενο και όχι ςτον ϋχοντα την ιδιότητα του υπόπτου κατϊ το ςτϊδιο
τησ προκαταρκτικόσ εξϋταςησ, διότι εφόςον δεν ϋχει αςκηθεύ κατϊ του
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τελευταύου ακόμη ποινικό δύωξη, δεν επιτρϋπεται να διαταχθεύ η ςύλληψό του.
Λαμβϊνεται

ιδιαύτερη

μϋριμνα

για

την

περύπτωςη

του

ανηλύκου

κατηγορουμϋνου. Επύςησ, προβλϋπεται δυνατότητα προςωρινόσ παρϋκκλιςησ
από το εν λόγω δικαύωμα ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και για να αποτραπεύ
ϊμεςοσ κύνδυνοσ, όταν υπϊρχει επεύγουςα ανϊγκη να αποτραπούν ςοβαρϋσ
ςυνϋπειεσ για τη ζωό, την ελευθερύα ό τη ςωματικό ακεραιότητα προςώπου ό
όταν υπϊρχει επεύγουςα ανϊγκη να αποτραπεύ μύα κατϊςταςη κατϊ την οπούα
μπορεύ να παρουςιαςτεύ ςημαντικόσ κύνδυνοσ για την ποινικό διαδικαςύα. Στισ
περιπτώςεισ αυτϋσ εξετϊζεται εϊν ϋνα ϊλλο τρύτο πρόςωπο, που ϋχει υποδειχθεύ
από τον κατηγορούμενο, μπορεύ να ενημερωθεύ ςχετικϊ με τη ςτϋρηςη τησ
ελευθερύασ του. Εϊν ο κατηγορούμενοσ εύναι ανόλικοσ, η αρμόδια για την
προςταςύα των ανηλύκων αρχό ενημερώνεται ςτην περύπτωςη αυτό. Τϋλοσ,
παρϋχεται δικαύωμα ςτον αλλοδαπό κατηγορούμενο που ςτερεύται την
ελευθερύα του να ζητόςει να ενημερωθούν, χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη,
οι προξενικϋσ αρχϋσ του κρϊτουσ του οπούου εύναι υπόκοοσ.

Άρθρο 5
Με το ϊρθρο 5 προςτύθεται ϊρθρο 99Β ςτον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ, ϋτςι
ώςτε να θεςπύζεται το δικαύωμα του κατηγορουμϋνου που ςτερεύται την
ελευθερύα του να επικοινωνεύ, χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη, με
τουλϊχιςτον ϋνα τρύτο πρόςωπο που ϋχει υποδεύξει ο ύδιοσ. Σε εξαιρετικϋσ
περιπτώςεισ οι αρμόδιεσ αρχϋσ μπορούν να περιορύζουν ό να αναβϊλλουν την
ϊςκηςη του ανωτϋρω δικαιώματοσ λόγω επιτακτικών αναγκών ό αναλογικών
επιχειρηςιακών απαιτόςεων, όπωσ, ιδύωσ, ςτισ περιπτώςεισ όπου υπϊρχει
ανϊγκη αποτροπόσ ςοβαρών δυςμενών επιπτώςεων για τη ζωό, την ελευθερύα
ό τη ςωματικό ακεραιότητα προςώπου, ανϊγκη διαφύλαξησ τησ ορθόσ
διεξαγωγόσ τησ ποινικόσ διαδικαςύασ, ανϊγκη αποτροπόσ ποινικού αδικόματοσ,
ανϊγκη παρουςύασ ςτην ακροαματικό διαδικαςύα και ανϊγκη προςταςύασ των
θυμϊτων εγκλόματοσ. Στην περύπτωςη αυτό εξετϊζεται πρώτα εϊν ο
κατηγορούμενοσ μπορεύ να επικοινωνόςει με ϋνα ϊλλο πρόςωπο που αυτόσ
υποδεικνύει. Τϋλοσ, όπωσ και ςτο προηγούμενο ϊρθρο, προβλϋφθηκε η
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δυνατότητα του αλλοδαπού κατηγορουμϋνου που ςτερεύται την ελευθερύα του
να επικοινωνεύ, χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη, με τισ προξενικϋσ αρχϋσ του
κρϊτουσ του οπούου εύναι υπόκοοσ.

Άρθρο 6
Με το ϊρθρο 6 προςτύθεται παρϊγραφοσ 3 ςτο ϊρθρο 96 του Κώδικα Ποινικόσ
Δικονομύασ, όπου ορύζεται ότι η παραύτηςη του κατηγορουμϋνου από το
δικαύωμα παρϊςταςησ με ςυνόγορο γύνεται κατϊ τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου
2 του ιδύου ϊρθρου, πρϋπει να δύνεται ελεύθερα και χωρύσ περιθώρια αμφιβολύασ
και εύναι ελεύθερα ανακλητό μεταγενϋςτερα, ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ
ποινικόσ διαδικαςύασ.

Άρθρο 7
Το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο, ενημϋρωςησ τρύτου προςώπου και
επικοινωνύασ με τρύτα πρόςωπα ςτη διαδικαςύα του ευρωπαώκού
εντϊλματοσ ςύλληψησ
Με το ϊρθρο αυτό επεκτεύνεται το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε νομικό παραςτϊτη
και διερμηνϋα ςτο κρϊτοσ μϋλοσ εκτϋλεςησ και ςτο κρϊτοσ μϋλοσ ϋκδοςησ, το
δικαύωμα ενημϋρωςησ τρύτου προςώπου και επικοινωνύασ με τρύτα πρόςωπα
και με τισ προξενικϋσ αρχϋσ του κρϊτουσ του οπούου εύναι υπόκοοσ και ςτον
εκζητούμενο που ςυλλαμβϊνεται βϊςει του ευρωπαώκού εντϊλματοσ ςύλληψησ.
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Ο Πρόεδρος

Τα Μζλη

Απόςτολοσ Τςουκαλάσ

Καλλιόπη Θεολογίτου

Λουκία Κοτρώνη
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Χρήςτοσ Τςιτςιμπίκοσ

Θεόδωροσ Σχινάσ

Η Γραμματζας

Αναςταςία Μανουςάκη
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