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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρθρο 1
θνπνί
1. Σθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα ζχκαηα
αμηνπνίλσλ πξάμεσλ ηπγράλνπλ ηεο δένπζαο πιεξνθφξεζεο, ππνζηήξημεο
θαη πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία.
Τα ζχκαηα αλαγλσξίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ, επαηζζεζία,
εμαηνκηθεπκέλε, επαγγεικαηηθή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξνζέγγηζε ιφγσ ηεο
θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο, ηνπ θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο εζλφηεηαο, ηεο
γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ησλ πνιηηηθψλ ή
άιισλ πεπνηζήζεσλ, ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ηνπ ζεμνπαιηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, ηεο αλαπεξίαο, ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο απηνχ, ζε θάζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζπκάησλ ή ηηο ππεξεζίεο απνθαηαζηαηηθήο
δηθαηνζχλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, ή θάζε
άιιε αξκφδηα αξρή, πνπ ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.
Τα δηθαηψκαηα πνπ ζεζπίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν ηζρχνπλ γηα φια ηα
ζχκαηα ρσξίο δηαθξίζεηο, αλεμαξηήησο ηεο εζληθφηεηαο ή ππεθνφηεηάο
ηνπο θαη ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο ηνπο.
2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχκα εγθιεκαηηθήο πξάμεσο είλαη αλήιηθνο,
πξσηαξρηθφ θξηηήξην θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη ην
βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ ζχκαηνο, ην νπνίν αμηνινγείηαη ζε
εμαηνκηθεπκέλε βάζε. Κάζε αλήιηθν ζχκα πξνζεγγίδεηαη κε επαηζζεζία,
ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε ηεο ειηθίαο, ηνπ βαζκνχ σξηκφηεηαο, ησλ
απφςεσλ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ αλεζπρηψλ απηνχ, ρσξίο θακία δηάθξηζε
ζε βάξνο απηνχ ή ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ. Ο
αλήιηθνο θαη ν αζθψλ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα ή ηπρφλ άιινο λφκηκνο
εθπξφζσπφο ηνπ, ελεκεξψλνληαη γηα ηπρφλ κέηξα ή δηθαηψκαηα πνπ ηνλ
αθνξνχλ.
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Άρθρο 2
Οξηζκνί
1. Σηνλ παξφληα λφκν νη αθφινπζνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ εμήο
ζεκαζία:
α) Ωο «ζχκα» λνείηαη:
αα) ην θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ππέζηε δεκία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο βιάβεο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο ή ηεο ηηκήο ή ηεο εζηθήο βιάβεο ή
ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο, ή ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, ε νπνία
πξνθιήζεθε ακέζσο απφ αμηφπνηλε πξάμε,
αβ) νη νηθείνη πξνζψπνπ, ν ζάλαηνο ηνπ νπνίνπ πξνθιήζεθε ακέζσο απφ
αμηφπνηλε πξάμε θαη νη νπνίνη έρνπλ αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ή ηεινχζαλ ζε
άκεζε πιηθή αιιειεμάξηεζε κε απηφ.
β) Ωο «νηθείνη» λννχληαη νη ζχδπγνη, ην πξφζσπν πνπ ζπλνηθεί κε ην ζχκα
ζε ζηελή ζηαζεξή θαη ζπλερή ζρέζε εηεξφθπιεο ή νκφθπιεο δέζκεπζεο,
νη κλεζηεπκέλνη, νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ζε επζεία
γξακκή, νη ζεηνί γνλείο θαη ηα ζεηά ηέθλα, νη αδειθνί θαη νη ζχδπγνη θαη νη
κλεζηήξεο ησλ αδειθψλ θαη ηα εμαξηψκελα απφ ην ζχκα πξφζσπα, πέξαλ
ησλ ζπληεξνχκελσλ ηέθλσλ ηνπ.
γ) «αλήιηθνο» είλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ.
δ) Ωο «ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζπκάησλ» λννχληαη νη
δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο θαη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο γεληθήο ή εηδηθήο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο.
ε) σο «απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε» λννχληαη αθελφο νη δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ξεηά ζε δηάηαμε λφκνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ ην ζχκα θαη ν
δξάζηεο αμηνπνίλνπ πξάμεσο κπνξνχλ, εθφζνλ δψζνπλ ηελ ειεχζεξε
ζπλαίλεζή ηνπο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή εηζαγγειηθήο αξρήο,
λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ επίιπζε ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ ή
απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε θαη αθεηέξνπ νη
δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα πιηθήο απνδεκίσζεο γηα
ηα ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθιεκάησλ βίαο
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2. Oη αλσηέξσ νξηζκνί δελ επηδξνχλ νχηε ηξνπνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο λφκηκεο παξάζηαζεο ηνπ
πνιηηηθψο ελάγνληνο ελψπηνλ ησλ Πνηληθψλ Δηθαζηεξίσλ θαηά ηα
νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Άρθρο 3
Δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ λα θαηαλννύλ θαη λα γίλνληαη θαηαλνεηά
1. H Αζηπλνκία ή άιιε αξκφδηα αξρή, θαηά ηελ πξψηε ηεο επαθή κε ην
ζχκα, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα βνεζά ην ζχκα λα θαηαλνεί θαη
λα γίλεηαη θαηαλνεηφ, απφ ηελ πξψηε επαθή θαη ζε θάζε πεξαηηέξσ
αλαγθαία επηθνηλσλία ηνπ ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη
λα θαηαλνεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ απηήλ.
2. Η Αζηπλνκία ή άιιε αξκφδηα αξρή, θαηά ηελ πξψηε ηεο επαθή κε ην
ζχκα, θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ην ζχκα, ρξεζηκνπνηεί γιψζζα απιή θαη
θαηαλνεηή, πξνθνξηθά ή γξαπηά. Γηα απηφ ην ζθνπφ ιακβάλνληαη ππφςε
ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο, ηδίσο, ε ειηθία, ε σξηκφηεηα,
νη πλεπκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε
γισζζηθή επάξθεηα, ηπρφλ πξνβιήκαηα αθνήο ή φξαζεο, θαζψο θαη ε
έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε απηνχ, ηα νπνία ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ
ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θαηαλνεί ή λα γίλεηαη θαηαλνεηφ. Γηα απηφ ην ζθνπφ
δηαηίζεηαη νδεγφο δηθαησκάησλ δηαηππσκέλνο ζηηο πην ζπρλά
θαζνκηινχκελεο γιψζζεο, θαζψο θαη ζηε γξαθή Mπξάηγ (Braille).
3. Καηά ηελ πξψηε επαθή κε ηελ Αζηπλνκία ή άιιε αξκφδηα αξρή, ην
ζχκα δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξφζσπν ηεο επηινγήο ηνπ, φηαλ, ιφγσ
ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εγθιήκαηνο, ην ζχκα ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα λα
θαηαλνήζεη ή γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ, εθηφο αλ απηφ αληηβαίλεη ζηα
ζπκθέξνληα ηνπ ζχκαηνο ή βιάπηεη ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο ή ην
πξφζσπν απηφ εκπιέθεηαη ζηελ ππό δηεξεύλεζε αμηόπνηλε πξάμε.
4. To Υπνπξγείν Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ
είλαη αξκφδην γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ
κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη
νπνίνη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηήξημεο ζπκάησλ.
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Άρθρο 4
Δηθαίσκα ιήςεο πιεξνθνξηώλ από ηελ πξώηε επαθή κε αξκόδηα αξρή
1. Σηα ζχκαηα, απφ ηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ηελ Αζηπλνκία ή άιιε
αξκφδηα αξρή, παξέρνληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, κε θάζε
δπλαηφ θάζε θνξά κέζν νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) γηα ην είδνο ηεο ππνζηήξημεο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαζψο θαη ηνλ
αξκφδην θνξέα παξνρήο απηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε,
νπνηαδήπνηε εηδηθή ππνζηήξημε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγηθήο
βνήζεηαο θαη ηεο ζηέγαζεο ζε μελψλεο
β) γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνχ ηεο ππνβνιήο
εγθιήζεσο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο
ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο
γ) γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο κέηξσλ πξνζηαζίαο
δ) γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο
ε) γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηεθδίθεζεο απνδεκίσζεο
ζη) γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηνπ δηθαηψκαηνο
δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο
δ) γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηά ηελ νπνία αζθνχληαη ηα
δηθαηψκαηά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ δηακέλνπλ ζε έηεξν θξάηνο κέινο
ε) γηα ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο θαηαγγειηψλ ζε πεξίπησζε
πνπ ηα δηθαηψκαηά ηνπο δελ γίλνληαη ζεβαζηά απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ζ) γηα ηα ζηνηρεία επαθήο, γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο,
ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή ηνπο
η) γηα ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηηο
αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο
ηα) γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηζηξνθήο ηπρφλ εμφδσλ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία.
2. Η έθηαζε θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη ηελ
πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο θαζψο θαη κε ην είδνο ή ηε θχζε ηεο
αμηφπνηλεο πξάμεσο. Κάζε αξκφδηα αξρή, κπνξεί πεξαηηέξσ λα παξέρεη
πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ ζχκαηνο θαη ηε ρξεζηκφηεηα, ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, απηψλ
ησλ ιεπηνκεξεηψλ.
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Άρθρο 5
Δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ θαηά ηελ ππνβνιή θαηαγγειίαο
1. Τα ζχκαηα ιακβάλνπλ, εθφζνλ ην δεηήζνπλ, αληίγξαθν ηεο εγθιήζεσο
πνπ ππέβαιαλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ
παξαιακβάλεη ηελ έγθιεζε ππνρξενχηαη λα πιεξνθνξεί ηα ζχκαηα γηα ην
παξαπάλσ δηθαίσκά ηνπο.
2. Τα ζχκαηα πνπ δελ θαηαλννχλ ή δελ νκηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα
δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ έγθιεζή ηνπο ζε γιψζζα ηελ νπνία
θαηαλννχλ ή λα ιακβάλνπλ ηελ αλαγθαία γισζζηθή βνήζεηα, πάληνηε
φκσο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα
Πνηληθήο Δηθνλνκίαο ή ζε άιινπο εηδηθνχο πνηληθνχο λφκνπο.
3. Τα ζχκαηα ηα νπνία δελ θαηαλννχλ ή δελ νκηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα,
ιακβάλνπλ, εθφζνλ ην δεηήζνπλ, δσξεάλ κεηάθξαζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζε γιψζζα ηελ νπνία θαηαλννχλ.
Άρθρο 6
Δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
ππόζεζή ηνπο
1. Τν ζχκα ελεκεξψλεηαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζρεηηθά κε ην
δηθαίσκά ηνπ λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο, εθφζνλ ην δεηήζεη, αξκνδίσο θαη
εγγξάθσο, ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε, θαηφπηλ ηεο εθ
κέξνπο ηνπ θαηαγγειίαο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα:
α) Δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθν νπνηαζδήπνηε δηαηάμεσο ή βνπιεχκαηνο
ηα νπνία απνθαίλνληαη λα …θαηεγνξία, ή λα παύζεη ε πνηληθή δίσμε, ή
λα κελ αζθεζεί δίσμε θαηά ηνπ δξάζηε, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν θαη ηφπν
δηεμαγσγήο ηεο δίθεο θαη ηε θχζε ησλ θαηεγνξηψλ θαηά ηνπ δξάζηε ζε
πεξίπησζε πνπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε θαηά απηνχ θαη ε ππφζεζε
παξαπέκθζεθε ζην αθξναηήξην πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ή……πεξί ηνπ
δηθνλνκηθνχ ζηαδίνπ ζην νπνίν εθθξεκεί ε δηθνγξαθία ζηελ πεξίπησζε
πνπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ δξάζηε θαη ε ππφζεζε δελ έρεη
εηζέηη πεξαηαζεί.
β) Δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθν ηεο πνηληθήο δηθνγξαθίαο ζχκθσλα κε
ηηο νηθίεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο θαζψο θαη
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ
νξηζηηθή απφθαζε πνπ ηπρφλ ήζειε εθδνζεί
γ) Δηθαηνχηαη λα ιάβεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνθπιάθηζε ή ηελ
απφδξαζε ή ηε ρνξήγεζε άδεηαο ηνπ πξνθπιαθηζζέληνο ή
θαηαδηθαζζέληνο θαηεγνξνπκέλνπ, θαζψο θαη γηα ηπρφλ κέηξα πνπ
ειήθζεζαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζε πεξίπησζε απνθπιάθηζεο ή
απφδξαζεο ηνπ δξάζηε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη, εθφζνλ ππάξρεη ελδερφκελνο ή
δηαπηζησκέλνο θίλδπλνο βιάβεο ηνπ ζχκαηνο, εθηφο εάλ ππάξρεη
δηαπηζησκέλνο θίλδπλνο βιάβεο ηνπ δξάζηε ιφγσ ηεο θνηλνπνίεζεο απηψλ
ησλ πιεξνθνξηψλ.
2. Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, δχλαληαη λα απνζηέιινληαη ζε
πξνζσπηθή ειεθηξνληθή ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηελ νπνία έρεη ππνδείμεη
ην ζχκα ή λα παξαδίδνληαη ζην ζχκα απηνπξνζψπσο ή ζηνλ δηνξηζζέληα
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δεισζεί παξάζηαζε
πνιηηηθήο αγσγήο.
3. Τν ζχκα δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα αλαθαιεί ηελ αίηεζή ηνπ αλαθνξηθά
κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην παξφλ
άξζξν δηθαησκάησλ ηνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πιεξνθφξεζεο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο πνιηηηθψο ελάγνληνο.
Άρθρο 7
Δηθαίσκα δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο
1. Σε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη λα
εμεηαζζεί ζχκα, ην νπνίν δελ νκηιεί ή δελ θαηαλνεί επαξθψο ηελ ειιεληθή
γιψζζα, ηνπ παξέρεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε δσξεάλ δηεξκελεία. Εθφζνλ
ηνχην είλαη αλαγθαίν, δηαηίζεηαη δηεξκελεία γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
ηνπ ζχκαηνο πνπ έρεη δειψζεη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο θαη ηνπ
πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.
Τν, θαηά ηα αλσηέξσ εδάθηα, δηθαίσκα ζε δηεξκελεία πεξηιακβάλεη ηελ
πξνζήθνπζα ζπλδξνκή ζε άηνκα κε πξφβιεκα αθνήο ή νκηιίαο. Σηελ
πεξίπησζε πνπ ε δηεξκελεία είλαη κε άιινλ ηξφπν αδχλαηε, κπνξεί λα
ιακβάλεη ρψξα δηεξκελεία ηεο δηεξκελείαο κέζσ ηξίηεο γιψζζαο.
2. Εθφζνλ απαηηείηαη, κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ,
φπσο ε ηειεδηάζθεςε, ην ηειέθσλν ή ην δηαδίθηπν, εθηφο αλ ε πξνζσπηθή
παξνπζία ηνπ δηεξκελέα θξηζεί απφ ηνλ εμεηάδνληα απαξαίηεηε.
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3. Σην ζχκα πνπ δελ θαηαλνεί ή δελ νκηιεί ηελ ειιεληθή γιψζζα,
παξέρεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη εθφζνλ ην έρεη δεηήζεη
εγγξάθσο:
α) γξαπηή κεηάθξαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, ζε γιψζζα
πνπ θαηαλνεί, δσξεάλ θαη ζην βαζκφ πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο ηίζεληαη
ζηε δηάζεζε ησλ ζπκάησλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα
β) γξαπηή κεηάθξαζε ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο
λφκνπ
4. Σην ζχκα πνπ έρεη δειψζεη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο θαη δελ
θαηαλνεί ηε γιψζζα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, παξέρεηαη εληφο εχινγνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γξαπηή κεηάθξαζε φισλ ησλ νπζησδψλ εγγξάθσλ
ή ρσξίσλ εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία είλαη νπζηψδε γηα ηελ
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία. Τν ζχκα πνπ
έρεη δειψζεη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο ή ν δηνξηζζείο πιεξεμνχζηνο
δηθεγφξνο ηνπ δχλαληαη λα ππνβάινπλ αηηηνινγεκέλν αίηεκα γηα ην
ραξαθηεξηζκφ εγγξάθσλ ή ρσξίσλ εγγξάθσλ σο νπζησδψλ. Δελ πθίζηαηαη
απαίηεζε κεηάθξαζεο ρσξίσλ νπζησδψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία δελ
ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ζπκάησλ ζηελ πνηληθή
δηαδηθαζία.
5. Σε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε έγγξαθε κεηάθξαζε κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί απφ πξνθνξηθή κεηάθξαζε ή πξνθνξηθή ζχλνςε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ νπζησδψλ εγγξάθσλ ππφ ηνλ φξν φηη απηή ε πξνθνξηθή
κεηάθξαζε ή πξνθνξηθή ζχλνςε δελ επεξεάδεη ηε δηεμαγσγή δίθαηεο
δίθεο.
6. Τν ζχκα πνπ έρεη δειψζεη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο ή ν δηνξηζζείο
πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηνπ δχλαληαη λα ππνβάινπλ αληηξξήζεηο θαηά ηεο
απφθαζεο κε ηελ νπνία θξίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη κεηάθξαζε εγγξάθσλ ή
ρσξίσλ εγγξάθσλ ή φηαλ ε πνηφηεηά ηεο δελ είλαη επαξθήο. Επί ησλ
αληηξξήζεσλ απνθαζίδεη θαηά ηελ πξνδηθαζία ν Εηζαγγειέαο, θαηά ηελ
θχξηα αλάθξηζε ην Δηθαζηηθφ Σπκβνχιην θαη θαηά ηελ θχξηα δηαδηθαζία ην
Δηθαζηήξην.
7. Τν ζχκα έρεη δηθαίσκα λα παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο
εγγξάθσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη πξνεγνπκέλσο ζπκβνπιεπζεί
ζπλήγνξν ή φηη έρεη κε άιινλ ηξφπν ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ
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ηεο παξαίηεζεο. Η παξαίηεζε πξέπεη λα είλαη πξντφλ ηεο ειεχζεξεο
βνχιεζεο ηνπ πξνζψπνπ θαη λα κελ πεξηέρεη φξν ή αίξεζε.
8. Σε θάζε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ε αξκφδηα δησθηηθή,
εηζαγγειηθή ή δηθαζηηθή αξρή εμαθξηβψλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, θαηά
πφζνλ ην ζχκα νκηιεί θαη θαηαλνεί επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αλ
ρξεηάδεηαη ηε ζπλδξνκή δηεξκελέα. Τν ζχκα έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη
αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη δελ είλαη
αλαγθαία ε παξνρή δηεξκελείαο ή φηαλ ε πνηφηεηα ηεο δηεξκελείαο δελ
είλαη επαξθήο. Επί ησλ αληηξξήζεσλ απνθαζίδεη θαηά ηελ πξνδηθαζία ν
Εηζαγγειέαο, θαηά ηελ θχξηα αλάθξηζε ην Δηθαζηηθφ Σπκβνχιην θαη θαηά
ηελ θχξηα δηαδηθαζία ην Δηθαζηήξην.
9. Η δηεξκελεία θαη ε κεηάθξαζε, θαζψο θαη ε ηπρφλ εμέηαζε πξνζβνιήο
απφθαζεο γηα ηε κε παξνρή δηεξκελείαο ή κεηάθξαζεο, δπλάκεη ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, δελ θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ηελ πνηληθή δηαδηθαζία.
10. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ηνπ δηεξκελέα, ηα πξνζφληα ηνπ, ηα
θσιχκαηά ηνπ, ηελ ππνρξέσζή ηνπ απνδνρήο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ
φξθν ηνπ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 233, ηνπ άξζξνπ 234, 235 θαη 236 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο
Δηθνλνκίαο.
11. Όηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη κεηάθξαζε εγγξάθσλ πνπ απαηηεί νπσζδήπνηε
καθξφρξνλε απαζρφιεζε, νξίδεηαη πξνζεζκία ζηελ νπνία ν δηεξκελέαο ζα
πξέπεη λα παξαδψζεη ηε κεηάθξαζε. Η πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί θαη
αλ πεξάζεη άπξαθηε, παχεηαη ν δηεξκελέαο πνπ είρε δηνξηζηεί θαη
δηνξίδεηαη άιινο. Τν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ εθείλνο πνπ δηνξίζηεθε αζθεί ηα
έξγα ηνπ θαηά ηξφπν αλεπαξθή ή ακειή.
Καη’ εμαίξεζε, φηαλ ην ζχκα αγλνεί ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
απνδεηθλχεηαη φηη δελ είλαη εχθνινο ν δηνξηζκφο θαηάιιεινπ δηεξκελέα,
κπνξεί, θαηά ηελ αλάθξηζε, λα δψζεη γξαπηή θαηάζεζε ζε μέλε γιψζζα. Η
θαηάζεζε εληάζζεηαη ζηε δηθνγξαθία καδί κε ηε κεηάθξαζε, πνπ γίλεηαη
αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα.
12. Όηαλ ε γιψζζα είλαη ειάρηζηα γλσζηή, κπνξεί ζηελ αλάγθε λα
δηνξηζηεί δηεξκελέαο ηνπ δηεξκελέα.
13. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζχκαηνο ζε θάζε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο,
φηαλ απηή γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή δηεξκελέα ή φηαλ γίλεηαη πξνθνξηθή
κεηάθξαζε ή ζχλνςε βαζηθψλ εγγξάθσλ ή γηα ηελ παξαίηεζε ηνπ
αλσηέξσ απφ ην δηθαίσκα ηεο κεηάθξαζεο, ζπληάζζεηαη έθζεζε ή γίλεηαη
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εηδηθή κλεία ζηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην αξκφδην θάζε θνξά
φξγαλν.
Άρθρο 8
Δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο
ζπκάησλ
1. Τν ζχκα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε
δσξεάλ θαη εκπηζηεπηηθέο ππεξεζίεο γεληθήο ή εηδηθήο ππνζηήξημεο θαη
θξνληίδαο, πξηλ, θαηά θαη, γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά ην πέξαο ηεο
πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Τν δηθαίσκα απηφ δχλαηαη λα επεθηαζεί θαη ζηνπο
νηθείνπο ηνπ ζχκαηνο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη κε ηε βαξχηεηα ηεο
βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ ιφγσ ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο πνπ δηεπξάρζε εηο
βάξνο ηνπ ζχκαηνο.
2. Η Αζηπλνκία ή άιιε αξκφδηα αξρή, ζηελ νπνία θαηαηέζεθε ε
θαηαγγειία ηνπ ζχκαηνο, ην παξαπέκπεη ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη
θξνληίδαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ηε βαξχηεηα ηεο βιάβεο πνπ
ππέζηε απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ αηηήζεσο
απηνχ ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχκα έρεη
δειψζεη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο.
3. Η πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζπκάησλ ηνπ
παξφληνο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ λνκφηππε ή κε ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο
ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο.
4. Οη ππεξεζίεο γεληθήο ή εηδηθήο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζπκάησλ
κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχληαη σο δεκφζηνη θνξείο ή κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο ζε επαγγεικαηηθή ή ζε εζεινληηθή βάζε.
5. Τα ηέθλα γπλαηθψλ ζπκάησλ πξνζβνιήο πξνζσπηθήο θαη γελεηήζηαο
ειεπζεξίαο, νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο,
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ζσκαηεκπνξίαο έρνπλ
δηθαίσκα ζηα κέηξα ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άρθρο 9
Τπνζηήξημε από ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζπκάησλ
1. Οη ππεξεζίεο γεληθήο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζπκάησλ παξέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ:
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α) πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ ζχκαηνο, κεηαμχ άιισλ θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα
αμηψζεη απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε,
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία, είηε σο
πνιηηηθψο ελάγσλ, είηε σο κάξηπξαο
β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο εηδηθήο
ππνζηήξημεο ή άκεζε παξαπνκπή ζε απηέο
γ) ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε
δ) ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά θαη πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ
απφ ην έγθιεκα
ε) ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν θαη ηελ απνηξνπή δεπηεξνγελνχο θαη
επαλαιακβαλφκελεο ζπκαηνπνίεζεο, εθθνβηζκνχ θαη αληεθδίθεζεο, εθηφο
αλ παξέρνληαη κε άιιν ηξφπν απφ άιιεο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο ππεξεζίεο.
2. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζπκάησλ νθείινπλ λα
εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ ζχκαηνο πνπ
ππέζηε ζεκαληηθή βιάβε ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ εγθιήκαηνο.
3. Εθηφο αλ παξέρνληαη κε άιιν ηξφπν απφ άιιεο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο
ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο εηδηθήο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζπκάησλ
παξέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
α) θέληξα ππνδνρήο ή άιιε θαηάιιειε πξνζσξηλή ζηέγαζε ηνπ ζχκαηνο,
πνπ ρξεηάδεηαη αζθαιή ηφπν παξακνλήο ιφγσ άκεζνπ θηλδχλνπ
δεπηεξνγελνχο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκαηνπνίεζεο, εθθνβηζκνχ θαη
αληεθδίθεζεο
β) ζηνρεπκέλε θαη νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε γηα ην ζχκα κε ηδηαίηεξεο
αλάγθεο, φπσο είλαη ην ζχκα ζεμνπαιηθήο βίαο, βίαο ιφγσ θχινπ θαη βίαο
ζην πιαίζην ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κεηαηξαπκαηηθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
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Άρθρο 10
Δηθαίσκα δηαζθαιίζεσλ ζην πιαίζην ππεξεζηώλ απνθαηαζηαηηθήο
δηθαηνζύλεο
1. Γηα ηελ πξνθχιαμε ηνπ ζχκαηνο απφ δεπηεξνγελή θαη
επαλαιακβαλφκελε ζπκαηνπνίεζε θαη απφ εθθνβηζκφ, θαηά ηελ παξνρή
ελδερφκελσλ ππεξεζηψλ απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο, φπνπ απηέο
πξνβιέπνληαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο:
α) Τα κέηξα απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο πξνζθέξνληαη απφ πξνζσπηθφ
εθπαηδεπκέλν λα αλαγλσξίδεη ηηο κεηαβιεηέο επηπηψζεηο ηεο πξνζθνξάο
ζην ζχκα θαη λα αμηνινγεί ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. Σην ζχκα παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνχ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε αλεμάξηεηε
ζηήξημε θαη ζπκβνπιέο. Τν ζχκα απνθαζίδεη γηα ην αλ δέρεηαη ή
απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3)
εβδνκάδσλ απφ ηελ πξφηαζε ηεο πξνζθνξάο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
ειεχζεξε θαη ελ επηγλψζεη ζπλαίλεζή ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα αλαθιεζεί
νπνηεδήπνηε
β) Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηνο θαη ιεηηνπξγηθήο θαη πξνζσπηθήο
αλεμαξηεζίαο ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ θαη εηζαγγειηθψλ αξρψλ, νη
δηαδηθαζίεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο εθαξκφδνληαη κφλν αλ είλαη
πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ζχκαηνο θαη ηα κέηξα απνζθνπνχλ λα
απνθαηαζηήζνπλ ηε δεκία πνπ ππέζηε ην ζχκα απφ ηελ ηέιεζε ηεο
αμηφπνηλεο πξάμεο θαη λα απνθεπρζεί ε πξφθιεζε πεξαηηέξσ δεκίαο
γ) Ο δξάζηεο πξέπεη λα έρεη αλαγλσξίζεη ηα βαζηθά πεξηζηαηηθά ηεο
ππφζεζεο
δ) Τν ζχκα ιακβάλεη πιήξεηο θαη αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηε δηαδηθαζία θαη ηελ πηζαλή έθβαζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη
ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ελδερφκελεο ζπκθσλίαο
θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο
ε) Σην ζχκα πξνζθέξεηαη ππνζηήξημε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε
ζπκκεηνρή
ζε
νπνηαδήπνηε
δηαδηθαζία
εθαξκνγήο
κέηξσλ
απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο
ζη) Σην ζχκα πνπ πξνηηκά λα κελ ζπλαληήζεη ην δξάζηε, δίλεηαη ε επηινγή
ηεο έκκεζεο δηακεζνιάβεζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν κέηξν εθηφο
αλ νη αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή εηζαγγειηθέο αξρέο θξίλνπλ άιισο. Η ηπρφλ
δηαθνξεηηθή απφθαζε πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. Σε θάζε πεξίπησζε,
ν ηπρφλ πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηνπ δξάζηε δχλαηαη λα ππνβάιιεη
εξσηήζεηο πξνο ην ζχκα δηα κέζνπ ηνπ ελεξγνχληνο ηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο.
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δ) Οη ζπλνκηιίεο ζηηο δηαδηθαζίεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο πνπ δελ
δηεμάγνληαη δεκνζίσο, είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη δελ δεκνζηνπνηνχληαη ζηε
ζπλέρεηα, εθηφο αλ ζπκθσλνχλ ηα εκπιεθφκελα κέξε ή αλ απηφ
επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο ππέξηεξνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηελ θξίζε
ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή εηζαγγειηθήο αξρήο.
ε) Κάζε ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη εθνπζίσο απφ ακθφηεξα ηα κέξε θαη
επηθπξψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην δηθαζηή ή εηζαγγειέα κε ζχκπξαμε
γξακκαηέσο, έρεη ηελ απνδεηθηηθή δχλακε δεκνζίνπ εγγξάθνπ, κπνξεί δε
λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο
κεηαμχ ησλ ίδησλ δηαδίθσλ.
ζ) Καηά ηε δηαδηθαζία απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο, κπνξνχλ λα
παξέρνληαη ζην ζχκα ή ζηνλ δξάζηε, πεξηζζφηεξεο απφ κία αθξνάζεηο,
θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ηειεπηαίσλ, έηζη ψζηε λα είλαη πιήξσο θαηαλνεηή ε
δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο.
η) Τν ζχκα πνπ έιαβε κέξνο ζηε δηαδηθαζία κέηξσλ απνθαηαζηαηηθήο
δηθαηνζχλεο ελεκεξψλεηαη γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ δξάζηε λα εθπιεξψζεη
ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο.
ηα) Καηά ηε δηαδηθαζία απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο παξέρνληαη ζηνπο
δηαδίθνπο κέξε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη επσθειείο γηα ακθφηεξα ηα κέξε.
ηβ) Καηά ηε δηαδηθαζία απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο ακθφηεξα ηα
δηάδηθα κέξε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη κε ζπλήγνξν ή θαη απηνπξνζψπσο.

2. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζπκάησλ, φηαλ ελδείθλπηαη ε
εθαξκνγή δηαδηθαζίαο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο, ελζαξξχλνπλ ην
ζχκα λα επηζθεθζεί ηηο ππεξεζίεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο.

Άρθρο 11
Δηθαηώκαηα ζπκάησλ πνπ θαηνηθνύλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο
Ε.Ε.
1. Όηαλ ην ζχκα θαηνηθεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο
δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηεο ηέιεζεο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, α) θαιείηαη λα
θαηαζέηεη ακέζσο κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο θαη β)
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί εηθνλνηειεδηάζθεςεο θαη ηειεθσληθήο
δηάζθεςεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε γηα ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή
ζπλδξνκή επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο ηεο 29εο Μαΐνπ 2000 γηα ηελ αθξφαζε ζπκάησλ πνπ
θαηνηθνχλ ζην εμσηεξηθφ.
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2. Όηαλ ην ζχκα θαηνηθεί ζηελ εκεδαπή θαη ε αμηφπνηλε ζε βάξνο ηνπ
πξάμε ηειέζζεθε ζε έηεξν θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, δχλαηαη
λα ππνβάιεη ηελ έγθιεζή ηνπ ζηνλ Εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ
ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ, ν νπνίνο, εθφζνλ ηα ειιεληθά πνηληθά δηθαζηήξηα δελ
έρνπλ δηθαηνδνζία, ηε δηαβηβάδεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηελ
αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο κέινπο, δηα ηνπ
Εηζαγγειέσο Εθεηώλ.
3. Δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε δηαβίβαζεο ηεο έγθιεζεο ζην θξάηνο κέινο
ηνπ ηφπνπ ηέιεζεο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, ζε πεξίπησζε πνπ
εθαξκφδνληαη νη ειιεληθνί πνηληθνί λφκνη θαη έρεη θηλεζεί ε πνηληθή δίσμε.
Σε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ε ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή, ν Εηζαγγειέαο
Πιεκκειεηνδηθώλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν εθθξεκεί ε δηθνγξαθία,
ελεκεξώλεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη δηα ηνπ Εηζαγγειέσο
Εθεηώλ, ηελ αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν
ηειέζζεθε ε αμηόπνηλε πξάμε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΘΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ
ΘΤΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΠΡΟΣΑΙΑ

Άρθρο 12
Δηθαίσκα λα απνθεύγεηαη ε επαθή κεηαμύ ζύκαηνο θαη δξάζηε
1. Τν ζχκα δχλαηαη λα αηηεζεί εγγξάθσο ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή
ηεο επαθήο κεηαμχ απηνχ θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ηνπ δξάζηε ζηνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ παξαπάλσ αίηεζε απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο ην
Τξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη αλ απηή επξίζθεηαη, δηθάδνληαο κε
ηελ απηφθσξε δηαδηθαζία.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο γηα
ηνπο κάξηπξεο, ζηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ δηθαζηηθψλ θηεξίσλ πξνβιέπνληαη
ρσξηζηνί ρψξνη αλακνλήο γηα ηα ζχκαηα.
Άρθρο 13
Δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ θαηά ηελ πνηληθή έξεπλα
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Οη δησθηηθέο, εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο δηαζθαιίδνπλ φηη, ζην
βαζκφ πνπ δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο:
α) ε εμέηαζε ησλ ζπκάησλ δηελεξγείηαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε κεηά
ηελ θαηαγγειία ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο πξνο ηελ αξκφδηα αξρή θαη κε φζν
ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλν θαη αλαγθαίν αξηζκφ θαηαζέζεσλ απφ πιεπξάο
ζχκαηνο
β) ηα ζχκαηα, εθφζνλ δελ παξίζηαληαη κε πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο
επηινγήο ηνπο ή ηνλ ηπρφλ απηεπαγγέιησο δηνξηζζέληα, κπνξνχλ λα
ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο ή απφ άιιν θπζηθφ
πξφζσπν ηεο επηινγήο ηνπο, εθηφο αλ έρεη ιεθζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε
γηα ην αληίζεην ζρεηηθά κε έλα ή θαη ηα δχν απηά πξφζσπα
γ) νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην θαη δηελεξγνχληαη
κφλν φηαλ είλαη απζηεξά αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο θαη πξνο δηεξεχλεζε ηεο αιήζεηαο ησλ θαηαγγειινκέλσλ
δ) αλ ην ζχκα είλαη αλήιηθν, εθείλνο πνπ ην εμεηάδεη θαηαγξάθεη θαηά
ιέμε ζηελ έθζεζε θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ απεπζχλεη.

Άρθρο 14
Δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο
1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, νη αξκφδηεο δησθηηθέο,
εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο εθαξκφδνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία αηνκηθήο
αμηνιφγεζεο, θαηά ην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο εηθφλαο ησλ
ζπκάησλ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηδίσο, γηα λα απνηξαπεί ε
δηάδνζε θάζε πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ
αλήιηθσλ ζπκάησλ ή ησλ ζπκάησλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο.
2. Αλ ε δεκνζηφηεηα ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη επηβιαβήο ζηα ρξεζηά ήζε ή
ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη λα πξνζηαηεπζεί ν ηδησηηθφο ή νηθνγελεηαθφο
βίνο ησλ δηαδίθσλ, ηδίσο αλ ε δεκνζηφηεηα ζε δίθε εγθιεκάησλ θαηά ηεο
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο
δσήο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηδηαίηεξε ςπρηθή ηαιαηπσξία ή ην δηαζπξκφ ηνπ
ζχκαηνο θαη κάιηζηα αλειίθνπ, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε δηεμαγσγή ηεο
δίθεο ή ελφο κέξνπο ηεο ρσξίο δεκνζηφηεηα.
Γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο δεκνζηφηεηαο, ην δηθαζηήξην, αθνχ αθνχζεη ηνλ
εηζαγγειέα θαη ηνπο δηαδίθνπο, εθδίδεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη ηελ
απαγγέιεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε.
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3. Η ηδησηηθή δσή θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ζχκαηνο πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε
εκπιεθφκελε ππεξεζία θαη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ
γίλεηαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2472/1997 φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
4. Η νιηθή ή κεξηθή κεηάδνζε απφ ηελ ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν, θαζψο
θαη ε θηλεκαηνγξάθεζε θαη καγλεηνζθφπεζε ηεο δίθεο ελψπηνλ πνηληθνχ
δηθαζηεξίνπ απαγνξεχεηαη. Καη’ εμαίξεζε, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα
επηηξέςεη ηηο ελέξγεηεο απηέο, εθφζνλ ζπλαηλνχλ ν εηζαγγειέαο θαη νη
δηάδηθνη θαη ζπληξέρεη νπζηψδεο δεκφζην ζπκθέξνλ.
5. Η κεηάδνζε απφ ηελ ηειεφξαζε ή ε θηλεκαηνγξάθεζε ή
καγλεηνζθφπεζε ή θσηνγξάθεζε ησλ ζπκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ελψπηνλ
ησλ εηζαγγειηθψλ ή αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ αξρψλ απαγνξεχεηαη.
Άρθρο 15
Αηνκηθή αμηνιόγεζε ησλ ζπκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό εηδηθώλ
αλαγθώλ πξνζηαζίαο
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
αλεμαξηεζίαο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ην Υπνπξγείν Δηθαηνζχλεο
Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
δησθηηθέο, εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, ελψπηνλ ησλ νπνίσλ
εθθξεκεί ε ππφζεζε, δηελεξγεί εγθαίξσο αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζχκαηνο
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ εηδηθψλ αλαγθψλ πξνζηαζίαο ηνπ, ψζηε λα
εθηηκεζεί, αλ, θαη ζε πνην βαζκφ, ην ζχκα κπνξεί λα επσθειεζεί απφ
εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 17 θαη 18 , πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο
λα ππνζηεί δεπηεξνγελή θαη επαλαιακβαλφκελε ζπκαηνπνίεζε, εθθνβηζκφ
θαη αληεθδίθεζε.
2. Σηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε:
α) ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο, φπσο ε ειηθία, ε θπιή, ην
ρξψκα, ε ζξεζθεία, ε εζληθφηεηα ή εζλνηηθφηεηα, ν ζεμνπαιηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο, ε ηαπηφηεηα θχινπ ή ε αλαπεξία, ην θαζεζηψο
δηακνλήο ή θαηνηθίαο, νη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο, ε ζρέζε ζπγγέλεηαο ή
έηεξεο άιιεο εμάξηεζεο κε ην δξάζηε, θαζψο θαη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελεο
ζπκαηνπνίεζεο
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β) ν βαζκφο ηεο βιάβεο πνπ ππέζηε ην ζχκα, ην είδνο, ε ζνβαξφηεηα θαη ε
θχζε ηνπ εγθιήκαηνο, ηδίσο, ηξνκνθξαηία, νξγαλσκέλν έγθιεκα, εκπνξία
αλζξψπσλ, βία ιφγσ θχινπ, ξαηζηζηηθή βία, ελδννηθνγελεηαθή βία,
ζεμνπαιηθή βία ή εθκεηάιιεπζε ή έγθιεκα κίζνπο
γ) νη πεξηζηάζεηο ηνπ εγθιήκαηνο.
3. Τν παηδί ζχκα ρξήδεη εηδηθήο αλάγθεο πξνζηαζίαο ιφγσ ηδηαίηεξνπ
θηλδχλνπ λα ππνζηεί δεπηεξνγελή θαη επαλαιακβαλφκελε ζπκαηνπνίεζε,
εθθνβηζκφ θαη αληεθδίθεζε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιιεηαη ζε
αηνκηθή αμηνιφγεζε θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο, παξνπζία
εηδηθνχ παηδνςπρνιφγνπ ή παηδνςπρηάηξνπ θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςήο
ηνπο, ςπρνιφγνπ ή ςπρηάηξνπ θαη απνθαζίδεηαη αλ θαη ζε πνην βαζκφ
επσθειείηαη απφ ηα εηδηθά κέηξα ησλ άξζξσλ 17 θαη 18.
4. Η ιήςε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα
17 θαη 18 γίλεηαη θαηφπηλ ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ζχκαηνο.
5. Η αηνκηθή αμηνιφγεζε επηθαηξνπνηείηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ζε πεξίπησζε πνπ νπζησδψο κεηαβάιινληαη νη
πεξηζηάζεηο πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο.
Αρθρο 16
Δηθαίσκα πξνζηαζίαο ζπκάησλ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο πξνζηαζίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο
1. Τα ζχκαηα κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο πξνζηαζίαο επσθεινχληαη εηδηθψλ
κέηξσλ, ηα νπνία απνθαζίδνληαη κεηά απφ ηε δηελέξγεηα αηνκηθήο
αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Εηδηθφ κέηξν πνπ απνθαζίζζεθε κεηά απφ αηνκηθή αμηνιφγεζε δελ
εθαξκφδεηαη, εάλ δπζρεξαίλεηαη ε πξφνδνο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ή
φηαλ ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε εμέηαζεο ηνπ ζχκαηνο θαη ε παξάιεηςε
εμέηαζήο ηνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ην ζχκα ή άιιν πξφζσπν ή λα ζίμεη
ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 242 θαη 243 ηνπ Κψδηθα
Πνηληθήο Δηθνλνκίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο έξεπλαο, ηα ζχκαηα
κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο πξνζηαζίαο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα αθφινπζα κέηξα:
α) ην ζχκα εμεηάδεηαη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί ή πξνζαξκνζζεί
εδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
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β) ε εμέηαζε ηνπ ζχκαηνο δηεμάγεηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο γηα ην
ζθνπφ απηφ πξναλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο ή εηζαγγειηθνχο θαη δηθαζηηθνχο
ιεηηνπξγνχο
γ) θάζε εμέηαζε ηνπ ζχκαηνο δηεμάγεηαη απφ ηα ίδηα πξφζσπα, εθηφο αλ
απηφ αληίθεηηαη ζηελ νξζή θαη ηαρεία απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο
δ) θάζε εμέηαζε ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο, βίαο ιφγσ θχινπ ή
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, εθφζνλ δελ δηεμάγεηαη απφ δηθαζηηθό ιεηηνπξγό
δηεμάγεηαη απφ πξφζσπν ηνπ ίδηνπ κε ην ζχκα θχινπ, εθφζνλ ην επηζπκεί
ην ζχκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγεηαη ε πνξεία ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο.

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα ζχκαηα κε
ηδηαίηεξεο αλάγθεο πξνζηαζίαο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
16 παξάγξαθνο 1, έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα αθφινπζα κέηξα:
α) Η θαηάζεζε ηνπ ζχκαηνο πνπ δφζεθε θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
παξφληνο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί εγγξάθσο ή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ
νπηηθναθνπζηηθνχ κέζνπ, αλαγηγλψζθεηαη πάληνηε ζην αθξναηήξην. Ο
εηζαγγειέαο ή νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Δηθαζηήξην ηελ
εμέηαζή ηνπ, αλ δελ έρεη εμεηαζζεί ζηελ πξνδηθαζία ή πξέπεη λα εμεηαζζεί
ζπκπιεξσκαηηθά. Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ε εμέηαζε ηνπ παζφληνο
γίλεηαη κε βάζε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζαθψο, ρσξίο ηελ παξνπζία
ησλ δηαδίθσλ, ζηνλ ηφπν φπνπ απηφο βξίζθεηαη απφ αλαθξηηηθφ ππάιιειν
πνπ ηνλ δηνξίδεη ν πξόεδξνο ηνπ Δηθαζηεξίνπ πνπ δηέηαμε ηελ εμέηαζε ή
ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ
νπηηθναθνπζηηθνχ κέζνπ, ε νπνία αληηθαζηζηά ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ
ζην αθξναηήξην, ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε νπηηθή επαθή κεηαμχ απηνχ
θαη ηνπ δξάζηε. Οη ππνπαξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Ο
θαηεγνξνχκελνο, δηθαηνχηαη λα ιάβεη, εθφζνλ ην αηηεζεί, γλψζε ηεο
θαηαζέζεσο ηνπ ζχκαηνο θαζψο θαη αληίγξαθν απηήο.
β) Η γξαπηή θαηάζεζε ηνπ αλειίθνπ ζχκαηνο πνπ δφζεθε θαηά ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί εγγξάθσο ή κε ηε
ρξήζε ειεθηξνληθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ κέζνπ, αλαγηγλψζθεηαη πάληνηε
ζην αθξναηήξην. Αλ ν αλήιηθνο θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία έρεη
ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο, κπνξεί λα παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο.
Ο εηζαγγειέαο ή νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Δηθαζηήξην ηελ
εμέηαζε ηνπ αλειίθνπ, αλ δελ έρεη εμεηαζζεί ζηελ αλάθξηζε ή πξέπεη λα
εμεηαζζεί ζπκπιεξσκαηηθά. Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ε εμέηαζε ηνπ
αλειίθνπ γίλεηαη κε βάζε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζαθψο, ρσξίο ηελ
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παξνπζία ησλ δηαδίθσλ, ζηνλ ηφπν φπνπ απηφ βξίζθεηαη, απφ αλαθξηηηθφ
ππάιιειν πνπ ηνλ δηνξίδεη ν πξόεδξνο ηνπ Δηθαζηεξίνπ πνπ δηέηαμε ηελ
εμέηαζε. Οη ππνπαξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Ο θαηεγνξνχκελνο,
δηθαηνχηαη λα ιάβεη, εθφζνλ ην αηηεζεί, γλψζε ηεο θαηαζέζεσο ηνπ
ζχκαηνο θαζψο θαη αληίγξαθν απηήο.
γ) Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο
Δηθνλνκίαο, θαηά ηελ εμέηαζε πξέπεη λα απνθεχγνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά
κε ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ ζχκαηνο νη νπνίεο δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ
αμηφπνηλε πξάμε εθηόο αλ ην Δηθαζηήξην θξίλεη αηηηνινγεκέλα
δηαθνξεηηθά.
3. Όηαλ ην ζχκα είλαη αλήιηθνο θαη νη δηθαηνχρνη ηεο γνληθήο κέξηκλαο
απηνχ απνθιείνληαη απφ ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ, ιφγσ ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ παηδηνχ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
παηδί ζχκα είλαη αζπλφδεπην ή δεη ρσξηζηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ε
αξκφδηα εηζαγγειηθή ή δηθαζηηθή αξρή, αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο, φπνπ εθθξεκεί ε ππφζεζε, δηνξίδεη σο εηδηθφ εθπξφζσπν ηνπ
παηδηνχ ζχκαηνο έλαλ επηκειεηή αλειίθσλ εθ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηελ
νηθία ππεξεζία.
Τν αλήιηθν ζχκα δηθαηνχηαη πάληνηε ζπλήγνξν, ν νπνίνο ελεξγεί εμ
νλφκαηφο ηνπ, ζε δηαδηθαζίεο φπνπ ππάξρεη ή ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηνπ παηδηνχ ζχκαηνο θαη ησλ δηθαηνχρσλ
ηεο γνληθήο κέξηκλαο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην αξκφδην Τξηκειέο
Πιεκκειεηνδηθείν δηνξίδεη απηεπαγγέιησο ζπλήγνξν, εθαξκνδνκέλσλ
θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ πεξί απηεπαγγέιηνπ δηνξηζκνχ ζπλεγφξνπ
φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Τν αλήιηθν ζχκα δελ απαηηείηαη λα ηζρπξηζηεί ή
λα απνδείμεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο νηθνλνκηθή έλδεηα. Η αίηεζε κπνξεί λα
ππνβιεζεί είηε απφ ηνλ αλήιηθν είηε απφ ηνλ εηζαγγειέα, ην δε δηθαζηήξην
κπνξεί λα ελεξγήζεη θαη απηεπαγγέιησο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
πνηληθήο δηαδηθαζίαο.
4. Όηαλ είλαη αβέβαην αλ ε ειηθία ηνπ ζχκαηνο είλαη θάησ ή άλσ ησλ
δεθανθηψ εηψλ, ηεθκαίξεηαη φηη ην ζχκα είλαη αλήιηθν γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ παξφληνο λφκνπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
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Άρθρο 17
Εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ
1. Τν Υπνπξγείν Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθψλ, ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη ηνπ
Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, εμαζθαιίδεη κία γεληθή θαη εηδηθή θαηάξηηζε ησλ
εηζαγγειηθψλ θαη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ησλ ππαιιήισλ ησλ
δηθαζηεξίσλ, ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο
θαη θξνληίδαο ζπκάησλ θαη απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο θαη ησλ γεληθψλ
θαη εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ
σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ ζπκάησλ θαη λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα
ζχκαηα κε ακεξνιεςία, ζεβαζκφ, επαγγεικαηηζκφ θαη ρσξίο δηαθξίζεηο.
2. Οη Δηθεγνξηθνί Σχιινγνη εληζρχνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ησλ
ζπκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ παξφληα λφκν.
3. Σε απηά ηα καζήκαηα θαηάξηηζεο ζα παξέρεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα
ζχκαηα πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο.
Άρθρο 18
πλεξγαζία θαη ζπληνληζκόο ησλ ππεξεζηώλ
1. Οη αξκφδηεο αξρέο πξέπεη λα πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο
θαη ηδηαίηεξα κε ηα θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα
δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο
αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ζπλδξάκνληαο ηα επξσπατθά δίθηπα
πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ άκεζα ζηα δηθαηψκαηα ησλ
ζπκάησλ.
2. Οη αξκφδηεο αξρέο δηνξγαλψλνπλ, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαη
εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθφζνλ ελδείθλπηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη
άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο
ζπκαηνπνίεζεο, λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ν αληίθηππνο ηνπ εγθιήκαηνο θαη νη
θίλδπλνη δεπηεξνγελνχο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκαηνπνίεζεο,
εθθνβηζκνχ θαη αληεθδίθεζεο, κε ζηφρν ηδίσο νκάδεο θηλδχλνπ, φπσο ηα
παηδηά θαη ηα ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ θαη βίαο ζην πιαίζην ζηελψλ
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δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά
ηνπο ηα ζχκαηα πνπ θαηνηθνχλ ζε έηεξν θξάηνο κέινο.
Άρθρο 19
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
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