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Α. ΠΡΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ 
 
Το σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως έχει διαµορφωθεί υπό το καθεστώς ραγδαίων 
οικονοµικοκοινωνικών και πολιτικών αλλαγών αναµφίβολα διέπεται και διακρίνεται 



πρωτίστως από τη διασφάλιση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων , 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσεως, πολιτεύµατος, κοινωνικών Status και εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων . Οµολογουµένως η σύγχρονη ευρωπαϊκή και όχι µόνο δικαϊκή τάξη 
απαιτεί µε αυξηµένες τάσεις την προάσπιση του σεβασµού στην ανθρώπινη αξία από 
µέρους της πολιτείας καθώς ο βαθµος πολιτισµικής ανάπτυξης ενός έθνους πλέον 
καθορίζεται από το βαθµό κατοχύρωσης και διασφάλισης των ατοµικών, κοινωνικών 
και πολιτικών δικαιωµάτων από την έννοµη τάξη. 
Όλο και συχνότερα τα τελευταία έτη γίνεται λόγος για την περιβόητη «αρχή της 
δίκαιης δίκης» , το αίτηµα για δίκαιη δίκη λαµβάνει πλέον πανανθρώπινη διάσταση 
και αποτελεί θεµέλιο κάθε σύγχρονης ευνοµούµενης πολιτείας. Τι σηµαίνει ωστόσο 
«δίκαιη δίκη» στην πρακτική της εφαρµογή; Μήπως αποτελεί µια στερεότυπη φράση, 
κενή νοήµατος και µη ανταποκρινόµενη στην πραγµατικότητα του δικαϊκού 
συστήµατος;  
Το δικαίωµα πάνω στις εγγυήσεις δίκαιης δίκης κατοχυρώνει τόσο το άρθρο 6 παρ.1 
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης δικαιωµάτων του ανθρώπου που υπογράφηκε στις 4 
Νοεµβρίου 1950 µεταξύ κρατών του Συµβουλίου της Ευρώπης και η οποία 
επικυρώθηκε από την Ελλάδα και τέθηκε σε ισχύ µε το ν.2329/1953 και για δεύτερη 
φορά (µετά την παρένθεση της δικτατορίας) µε το ν.δ. 53/1974 (Φ.256 Α΄). Όσο και 
το άρθρο 10 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου που 
ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 10 ∆εκεµβρίου 
1948. Επίσης η θεµελιώδης αρχή της δίκαιης δίκης προβλέπεται στο άρθρο 14 του 
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα στο οποίο προσχώρησε 
η χώρα µας µε το ν.2462/97 στις 6 Φεβρουαρίου 1997 µετά τη συγκατάθεση της 
Βουλής και το οποίο αποτελεί σήµερα εσωτερικό Ελληνικό ∆ίκαιο µε 
Υπερνοµοθετική Ισχύ σύµφωνα µε το α.28 παρ.1 του Συντάγµατος. ∆εν θα πρέπει 
βέβαια να παραλείψουµε και το άρθρο 20 παρ.1 του δικού µας Συντάγµατος το οποίο 
θεσπίζει αφενός δικαίωµα δικαστικής προστασίας (εδ.α.)και αφετέρου το δικαίωµα 
ακρόασης των διαδίκων (εδ.β) .Το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας έχει την 
έννοια της αξίωσης έναντι των τακτικών δικαστηρίων να αποφασίσουν σε αρµονία µε 
την ισχύουσα έννοµη τάξη αναφορικά µε το αν ισχύει ή δεν ισχύει το εκάστοτε 
επίδικο δικαίωµα στο οποίο αφορά το αντικείµενο της δίκης. 
Πέρα όµως από την αυξηµένης τυπικής ισχύος κατοχύρωση της αρχής αυτής σε 
διεθνείς συµβάσεις και σε συνταγµατικά κείµενα κάθε πολιτείας που αρέσκεται να 
αυτοαποκαλείται Κράτος ∆ικαίου, η αρχή της δίκαιης δίκης απορρέει πρωτίστως από 
την πανανθρώπινη και οικουµενική αρχή του σεβασµού στην ανθρώπινη αξία . 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν αφού παρατεθούν οι διατάξεις των κειµένων που 
κατοχυρώνουν τη θεµελιώδη αυτή αρχή και ερµηνευτεί εν συντοµία το ά.6 της 
Ε.Σ.∆.Α. και το ά. 20 παρ.1 του Ελληνικού Συντάγµατος θα επιχειρηθεί µέσω 
αναλυτικής περιγραφής και κριτικής προσέγγισης µια προσπάθεια στοιχειώδους 
ταξινόµησης και µελέτης των κριτηρίων της «δίκαιης δίκης».Παράλληλα θα 
αναφερθούν αποφάσεις δικαστηρίων ελληνικών και ξένων σχετικά µε υποθέσεις όπου 
τέθηκε υπό αµφισβήτηση η Προσβολή του δικαιώµατος για δίκαιη δίκη ενώ θα γίνει 
λεπτοµερής παρουσίαση των πορισµάτων της Νοµολογίας του Ε.∆.∆.Α., των οποίων 
η σηµασία είναι µεγάλη καθώς αποτελούν αναπόσπαστο ερµηνευτικό βοήθηµα, τον 
πρωταρχικό οδηγό των νοµοθετικών και δικαστικών αρχών των κρατών που έχουν 
επικυρώσει την ευρωπαϊκή σύµβαση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. 
 
Β1. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 



«Καθένας έχει δικαίωµα µε πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και 
δηµόσια από δικαστήριο ανεξάρτητο και αµερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το 
βάσιµο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του». 
 
Β2. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
«Όλοι είναι ίσοι ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα η 
υπόθεσή του να δικαστεί δίκαια και δηµόσια από αρµόδιο, ανεξάρτητο και 
αµερόληπτο δικαστήριο που λειτουργεί νόµιµα. Το δικαστήριο αυτό θα αποφασίσει 
είτε για τη βασιµότητα κάθε εναντίον του κατηγορίας είτε για τις αµφισβητήσεις επί 
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσης». 
 
Β3. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ Ε.Σ.∆.Α. 
 
1.Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δηµοσία και 
εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερολήπτου δικαστηρίου, νοµίµως 
λειτουργούντος, το οποίο θα αποφασίσει είτε επί των αµφισβητήσεων επί των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του πάσης εναντίον του 
κατηγορίας ποινικής φύσεως. Η απόφασις δέον να δοθή δηµοσία, η είσοδος όµως εις 
την αίθουσα των συνεδριάσεων δύναται να απαγορευθή είς τον τύπον και το κοινόν 
καθ’ όλην ή µέρος της διαρκείας της δίκης προς το συµφέρον της ηθικής, της 
δηµοσίας τάξεως ή της εθνικής ασφάλειας εν δηµοκρατική κοινωνία, όταν τούτο 
ενδείκνυται υπό των συµφερόντων ανηλίκων ή της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων, ή εν 
τω κρινοµένω υπό του ∆ικαστηρίου ως απολύτως αναγκαίου µέτρου, όταν υπό 
ειδικάς συνθήκας η δηµοσιότης θα ηδύνατο να παραβλάψει τα συµφέροντα της 
δικαιοσύνης. 
2.Παν πρόσωπον κατηγορουµένου επί αδικήµατι τεκµαίρεται ότι είναι αθώο µέχρι 
της νοµίµου αποδείξεως της ενοχής του . 
3.Ειδικώτερον, πας κατηγορούµενος έχει δικαίωµα: 
α) όπως πληροφορηθή , εν τη βραχυτέρα προθεσµία εις γλώσσαν την οποίαν νοεί και 
εν λεπτοµερεία την φύσιν και τον λόγον της εναντίον του κατηγορίας. 
β) όπως διαθέτη το χρόνο και τας αναγκαίας ευκολίας προς προετοιµασίαν της 
υπερασπίσεώς του. 
γ) όπως υπερασπίση ο ίδιος εαυτόν ή αναθέση την υπεράσπισίν του εις συνήγορο της 
εκλογής του, εν ή δε περιπτώσει δεν διαθέτει τα µέσα να πληρώση συνήγορον να τω 
παρασχεθή τοιούτος δωρεάν, όταν αυτό ενδείκνυται υπό του συµφέροντος της 
δικαιοσύνης. 
δ) να εξετάση ή ζητήση όπως εξετασθώσιν οι µάρτυρες κατηγορίας και επιτύχη την 
πρόσκλησιν και εξέτασιν των µαρτύρων υπερασπίσεως υπό τους αυτούς όρους ως 
των µαρτύρων κατηγορίας. 
ε) να τύχη δωρεάν παραστάσεως διερµηνέως, εάν δεν εννοεί ή δεν οµιλεί την 
χρησιµοποιούµενην εις το δικαστήριον γλώσσαν. 
 
Β4 ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
«Έκαστος δικαιούται εις παροχήν εννόµου προστασίας υπό των δικαστηρίων και 
δύναται να αναπτύξη ενώπιον τούτων τας απόψεις του περί των δικαιωµάτων ή 
συµφερόντων του, ως νόµος ορίζει». 



 
Β5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ Ε.Σ.∆.Α. , ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 
ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ 
 
Β5.1.Το άρθρο 6 της Ε.Σ.∆.Α. καθιερώνει το δικαίωµα προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη ή 
όπως (µε ευρύτερη έκφραση) επίσης λέγεται το δικαίωµα για Χρηστή ∆ίκη. Ως προς 
την οµολογία που χρησιµοποιείται για αυτό  
 
το δικαίωµα πρέπει να σηµειώσω πως επικρατεί ο όρος δικαίωµα για χρηστή δίκη, 
Νοµίζω πως θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εξίσου οι δύο όροι «δικαίωµα 
προσφυγής στη δικαιοσύνη» και «δικαίωµα για χρηστή δίκη». Αν και ο δεύτερος 
είναι ευρύτερος του πρώτου και βρίσκεται πιο κοντά στο πνεύµα άρθρου 6 της 
Ε.Σ.∆.Α. αφού η διάταξη αυτή όχι µόνο καθιερώνει δικαίωµα προσφυγής στα 
δικαστήρια αλλά συγχρόνως προσδιορίζει το περιεχόµενο και τα όρια αυτού του 
δικαιώµατος . Από τη γραµµατική διατύπωση του άρθρου 6 παρ.1 γίνεται φανερό ότι 
δεν κατοχυρώνεται το δικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια γενικώς . 
Η επιτροπή ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου στο Στρασβούργο χρειάστηκε επίπονη 
ερµηνευτική προσπάθεια για να διασπάσει την αντίσταση των κυβερνήσεων των 
χωρών –µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης προκειµένου να αναγνωριστεί ότι το 
δικαίωµα πάνω στις εγγυήσεις δίκαιης δίκης που κατοχυρώνει το ά.6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. 
ισχύει όχι µόνο για τις περιπτώσεις που η Εθνική Νοµοθεσία ορίζει αρµόδιο 
∆ικαστήριο αλλά και για τις περιπτώσεις που σιωπά ή ακόµη και απαγορεύει .  
Β.5.2. Το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει το δικαίωµα παροχής 
έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια. 
Η συνταγµατική διάταξη αναφέρεται στο παραδεκτό της αγωγής κατοχυρώνει 
εποµένως το θεµελιώδες δικονοµικό δικαίωµα της προσφυγής στα δικαστήρια ενώ 
προϋποθέτει την ύπαρξη ουσιαστικών δικαιωµάτων την άσκηση των οποίων 
προστατεύει µε την παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια .Προϋποθέτει 
επίσης την ύπαρξη ενός δικαιοδοτικού µηχανισµού, την ακώλυτη πρόσβαση σε αυτόν 
καθώς και την έκδοση απόφασης την απάντηση δηλαδή του δικαστηρίου στην αίτηση 
για δικαστική προστασία. Πρέπει επιπλέον η οργάνωση των ειδικών βοηθηµάτων και 
η διεξαγωγή της δίκης να υπακούουν σε ορισµένα κριτήρια που να διασφαλίζουν 
πλήρη και αποτελεσµατική ∆ικαστική Προστασία. Πλήρης διασφαλίζεται όταν δεν 
υπάρχει διαφορά για την οποία να αποκλείεται η ∆ικαστική Προστασία ενώ 
αποτελεσµατική όταν παρέχεται σε χρόνο και τρόπο που πράγµατι εξασφαλίζει 
απονοµή ∆ικαιοσύνης .  
Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας υπόκειται σε ποσοτική και ποιοτική 
συγκεκριµενοποίηση που συµβάλλει στην τελολογική περιχαράκωση της 
λειτουργικής έννοιας του δικαιώµατος. Και η µεν ποσοτική συγκεκριµενοποίηση 
σηµαίνει ότι το γενικό δικονοµικό δικαίωµα εµπεριέχει τα ακόλουθα επιµέρους 
δικαιώµατα: Το δικαίωµα για έκδοση απόφασης στην ουσία της υπόθεσης, το 
δικαίωµα για λήψη ασφαλιστικών µέτρων και το δικαίωµα για αναγκαστική εκτέλεση 
. Η δε ποιοτική συγκεκριµενοποίηση του δικαιώµατος αυτού σηµαίνει ότι η 
δικαστική προστασία πρέπει να παρέχεται σε σύντοµο εύλογο χρονικό διάστηµα µε 
πειστικό τρόπο ώστε οι διάδικοι να είναι σε θέση να πείθουν το δικαστήριο για την 
αλήθεια των ισχυρισµών τους ενώ οι αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να 
είναι δυνατό να ελεγχθούν από ανώτερα δικαστήρια .  
Το δικαίωµα δικαστικής ακρόασης των διαδίκων του εδ.β. του άρθρου 20 παρ.1 
περιλαµβάνεται ήδη στο δικαίωµα δικαστικής προστασίας του εδ.α. στο µέτρο που 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της πλήρους και αποτελεσµατικής δικαστικής 



προστασίας Ακόµη η οργάνωση της δίκης πρέπει να εµπεριέχει τις διαδικαστικές 
προϋποθέσεις που εγγυώνται την ορθότητα της δικαστικής απόφασης και τη χρηστή 
διεξαγωγή της δίκης. Και η ορθότητα αξιολογείται µε διαδικαστικά κριτήρια , 
διαδικαστικές ή οργανικές εγγυήσεις που διασφαλίζουν την αντικειµενικότητα της 
δικαστικής κρίσης, πιο σωστά την αµεροληψία του δικαστή καθώς και τη διαφάνεια 
και τον έλεγχο της δικαστικής κρίσης. Η κατοχύρωση του ∆ικαιώµατος δικαστικής 
προστασίας του άρθρου 20 παρ.1 Συντ. τελεί εποµένως σε συνάρτηση µε την 
κατοχύρωση από το σύνταγµα ενός συστήµατος εγγυήσεων µε τις οποίες 
περιβάλλεται η απονοµή της δικαιοσύνης . Πρόκειται για την εγγύηση της 
Λειτουργικής Προσωπικής Ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών για την 
εξασφάλιση της διαφάνειας της δίκης που εξειδικεύεται στις αρχές της δηµοσιότητας 
των συνεδριάσεων της αιτιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων και της 
δηµοσίευσης της γνώµης της µειοψηφίας και τρίτον για το δικαίωµα ακρόασης των 
διαδίκων .  
 
Β.5.3.ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
 
Το άρθρο 6 παρ.1 της Ε.Σ.∆.Α.και το άρθρο 20 παρ.1 του Ελληνικού Συντάγµατος 
παρουσιάζουν πολλά κοινά σηµεία καθώς οι δύο ρυθµίσεις συγκροτούν ενιαία 
έννοµη τάξη µέσα στο χώρο της ελληνικής επικράτειας έτσι ώστε να 
αλληλοσυµπληρώνονται, µέσα στην ελληνική έννοµη τάξη και έχουν αυξηµένη 
τυπική δύναµη ώστε τα δικαστήρια να έχουν υπηρεσιακό καθήκον να µην 
εφαρµόζουν διατάξεις νόµων που είναι αντίθετες προς τις διατάξεις είτε του 
συντάγµατος είτε της Ε.Σ.∆.Α. . Επίσης οι δύο ρυθµίσεις κατοχυρώνουν τα θεµελιακά 
δικονοµικά δικαιώµατα, πρώτο για δικαιοκρατούµενη δίκη και δεύτερο για πρόσβαση 
στα δικαστήρια.  
Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο διατάξεις εντοπίζονται: 
α. στο ότι το ά. 6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. κατοχυρώνει δικαίωµα σε δίκαιη δίκη καθώς και 
δικαίωµα σε περαίωσή της µέσα σε λογική προθεσµία. Αυτά τα δύο δικαιώµατα είναι 
άγνωστα στη διατύπωση του Ελληνικού Συντάγµατος αν και ερµηνευτικώς θα 
µπορούσαν να αντληθούν από τον κανόνα ότι τα δικαστήρια δεν αρκούνται να 
παράσχουν έννοµη προστασία στα υποκείµενα µόνο στα σύνταγµα και στους νόµους 
αλλά ευρύτερα έχουν ως αποστολή να απονείµουν δικαιοσύνη δηλαδή να δικάσουν 
στο πλαίσιο και όλων των κοινών αναγνωρισµένων δικαϊκών αρχών. Οπωσδήποτε 
όµως οι δύο τούτες ελλείψεις αναπληρώνονται από το άρθρο 6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. ως 
συστατικού στοιχείου της ελληνικής τάξης.  
β. στο ότι το άρθρο 20 παρ.1 Σ αναγνωρίζει δικονοµικά ατοµικά δικαιώµατα σε 
ευρύτερη έκταση από όση το άρθρο 6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. αφού πέρα από δικαίωµα για 
δικαιοκρατούµενη δίκη και το δικαίωµα πρόσβασης στο δικαστήριο αναγνωρίζει 
δικαίωµα ακρόασης και δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια. 
γ. στο ότι τα προαναφερόµενα δύο δικαιώµατα της δικαιοκρατούµενης δίκης και της 
πρόσβασης στο δικαστήριο κατά το άρθρο 6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. είναι δεκτικά 
παραίτησης από το δικαιούχο. Αντίθετα τα ίδια αυτά δικαιώµατα κατά το άρθρο 20 
παρ.1 Σ καθώς και τα δύο επιπρόσθετα της δικαστικής ακρόασης και προστασίας 
είναι ανεπίδεκτα ελεύθερης διάθεσης .  
Πιστεύω πάντως πως τα χαρακτηριστικά του δικαιώµατος προσφυγής στα δικαστήρια 
όπως αυτά καταγράφονται στο ά.6 Ε.Σ.∆.Α. είναι πολύ χρήσιµα για την ερµηνεία του 
άρθρου 20 παρ.1 Σ και την κατανόηση της αρχής της δίκαιης δίκης και των 
προϋποθέσεων αυτής.  
Μπορεί να δοθεί ένας ορισµός της δίκαιης δίκης και να συνταχθεί ένας αξιόπιστος 



κατάλογος των κριτηρίων που πρέπει να λαµβάνονται κάθε φορά υπόψη για την 
εκτίµηση της δικαιότητας µιας δικαστικής διαδικασίας. 
Ως προς τον ορισµό η απάντηση είναι µάλλον αρνητική . Αρκεί να αναφέρουµε τη 
διαπίστωση του ίδιου του ευρωπαϊκού δικαστηρίου ότι το άρθρο 6 «χωρίς να δίνει 
συγκεκριµένο ορισµό περικλείει σειρά χωριστών δικαιωµάτων που απορρέουν από 
την αυτή θεµελιώδη ιδέα και τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν ενιαίο ∆ικαίωµα». 
Όσον αφορά τις προϋποθέσεις της δίκαιης δίκης γίνεται δεκτό πως δεν υπάρχει ένας 
κλειστός αριθµός κριτηρίων των οποίων ένας µηχανικός έλεγχος θα αρκούσε για την 
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. 
Από την αλληλοσυµπλήρωση των άρθρων 6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. , 20 παρ.1 Σ, 10 της 
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 14 του 
∆.Σ.Α.Π.∆. συνάγονται κάποιες γενικές  
προϋποθέσεις της αρχής της δίκαιης δίκης που για λόγους συστηµατικούς υιοθετείται 
εδώ ο διαχωρισµός τους σε εσωτερικές και εξωτερικές. 
 
 
 
Γ. 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΗΣ ∆ΙΚΗΣ 
 
1.1. ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
1.1.1. ΕΝΝΟΙΑ /ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
Η Αρχή της δηµοσιότητας κατοχυρώνεται τόσο από το Ελληνικό Σύνταγµα όσο και 
από τις διεθνείς  
συµβάσεις για την προάσπιση δικαιωµάτων του ανθρώπου καθώς και από όλους τους 
βασικούς δικονοµικούς νόµους .  
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η υποχρέωση δηµοσιότητας είναι στενά συνδεδεµένη µε 
την εξασφάλιση ∆ίκαιης ∆ίκης. Εξασφαλίζει την πραγµατοποίηση της αποκλειστικής 
υπαγωγής των δικαστών στο σύνταγµα και στους νόµους η οποία επιτάσσεται από το 
Σύνταγµα ενώ από την άλλη ο έλεγχος αυτός συµπορεύεται µε τη συνταγµατική 
διάταξη σύµφωνα µε την οποία «οι αποφάσεις των δικαστηρίων εκτελούνται εν 
ονόµατι του ελληνικού λαού». 
Στην έννοια της συνταγµατικά κατοχυρωµένης δηµοσιότητας δεν περιλαµβάνονται 
όµως η µετάδοση της δίκης από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση ούτε η 
κινηµατογράφηση ή βιντεοσκόπηση της δίκης που αντιθέτως κωλύουν την 
αντικειµενική διεξαγωγή της και διακινδυνεύουν τα δικαιώµατα των διαδίκων και την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης . 
Η αρχή της δηµοσιότητας αφορά προπάντων την κύρια διαδικασία καθώς και την 
απαγγελία των αποφάσεων. Στην ευρύτερη έννοια της δηµοσιότητας ανήκει και η 
αιτιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων καθώς και η δηµοσίευση της γνώµης της 
µειοψηφίας .  
Το ά. 6 παρ.1 εδ.β. Ε.Σ.∆.Α. απαριθµεί εξαιρέσεις από την αρχή της δηµοσιότητας οι 
οποίες όµως δεν καλύπτουν και την έκδοση των αποφάσεων. Αν η διαδικασία 
διεξάγεται κεκλεισµένων των θυρών µε τη συναίνεση των παραγόντων της τότε δεν 
έχουµε παραβίαση του δικαιώµατος στη δηµοσιότητα αφού το γράµµα ούτε το 
πνεύµα του ά.6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. δεν απαγορεύουν σε έναν πολίτη να παραιτηθεί ρητά 
από τη ∆ηµοσιότητα της ∆ίκης του .  
 
 
 



1.1.2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Η Νοµολογία σχετικά µε αυτό το δικαίωµα είναι περιορισµένη εν µέρει επειδή το 
περιεχόµενό της είναι αρκετά σαφές σε σχέση µε τις άλλες προϋποθέσεις της δίκαιης 
δίκης. 
α. Στην υπόθεση Pretto κατά Ιταλίας (1983) το Ε.∆.∆.Α. αποφάνθηκε πως ο 
αναφερόµενος στο ά. 6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. δηµόσιος χαρακτήρας των διαδικασιών 
ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων προστατεύει τα µέρη από τη µυστική απονοµή 
δικαιοσύνης χωρίς δηµόσιο έλεγχο. Είναι επίσης ένα από τα µέσα για τη διατήρηση 
της εµπιστοσύνης στα δικαστήρια, ανώτερα και κατώτερα. Καθιστώντας την 
απονοµή της δικαιοσύνης ορατή, η δηµοσιότητα συνεισφέρει στην επίτευξη του 
σκοπού του ά. 6 παρ.1 και δη της «δίκαιης δίκης» . 
β. Επίσης στην υπόθεση Weryer κατά Αυστρίας µε την απόφαση της 24ης Νοεµβρίου 
1997, το δικαστήριο υποστήριξε πως η προστασία της ιδιωτικής ζωής του 
ενδιαφεροµένου δεν είναι δυνατό να προβάλλεται από την κυβέρνηση ως αρχή 
δικαιολογούσα τη µη τήρηση της δηµοσιότητας της διαδικασίας όταν µάλιστα ο εν 
λόγω ενδιαφερόµενος παραπονείται για τη µη τήρηση της δηµοσιότητας στην 
περίπτωσή του . 
γ. Στην υπόθεση Axen κατά Γερµανίας στις 29 Ιουνίου του 1982 το δικαστήριο 
έκρινε ότι η δηµοσίευση απόφασης ενός ανώτατου δικαστηρίου δεν ήταν αναγκαία 
εφόσον οι αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων είχαν δηµοσιευθεί .  
δ. Στην υπόθεση Weryer κατά Αυστρίας µε απόφασή του το Ε.∆.∆.Α. στις 24ης 
Νοεµβρίου 1997 υποστήριξε πως εκ µόνου του λόγου ότι δεν διεξήχθησαν δηµόσιες 
συζητήσεις δε δύναται να συναχθεί ότι παρεβιάσθη το ά. 6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. πριν 
ερευνηθεί εάν ο προσφεύγων που δεν ζήτησε ρητώς τη διεξαγωγή τέτοιων 
συζητήσεων είχε παραιτηθεί του δικαιώµατός του αυτού, έστω και σιωπηρώς. 
ε. Στην υπόθεση Rolf Justafon κατά Σουηδίας το Ε.∆.∆.Α. µε απόφασή του στις 1 
Ιουλίου 1997 αποφάσισε ότι η µη τήρηση της ακροαµατικής διαδικασίας ενώπιον του 
συµβουλίου αποζηµιώσεως θυµάτων αδικηµάτων δε στοιχειοθετεί παραβίαση του ά. 
6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. δοθέντος ότι στο συµβούλιο αυτό σπανίως οργανούτο προφορικές 
συζητήσεις , ο δε προσφεύγων που το εγνώριζε ώφειλε, εφόσον επιθυµούσε 
προφορική συζήτηση να τη ζητήσει , άλλως εθεωρείτο ως αποδεχόµενος τη λήψη 
αποφάσεως βάσει των στοιχείων του φακέλου και µόνον. 
στ. Στην υπόθεση Sutter κατά Ελβετίας (22 Φεβρουαρίου 1984) το δικαστήριο έκρινε 
ότι η δηµοσίευση αποφάσεως στρατιωτικού αναιρετικού δικαστηρίου δεν επεβάλλετο 
καθώς η πρόσβαση του κοινού στην απόφαση εξησφαλίζετο από άλλα µέσα, ήτοι τη 
δυνατότητα αιτήσεως αντιγράφου από τη γραµµατεία και την υστερότερη 
δηµοσίευσή της σε επίσηµη συλλογή Νοµολογίας. 
ζ. Στην υπόθεση Werner κατά Αυστρίας (24ης Νοεµβρίου 1997) το δικαστήριο 
έκρινε ότι δε δικαιολογείτο η µη δηµοσίευση της απόφασης καθόσον στην Αυστρία 
δεν χορηγείται από τις γραµµατείες των δικαστηρίων αντίγραφο ποινικών αποφάσεων 
µη ανωτάτων δικαστηρίων ενώ καµία άλλη απόφαση δικαστηρίου εκδοθείσα εντός 
αυτής της υποθέσεως δεν είχε δηµοσιευτεί . 
 
 
 
 
1.2. Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 
1.1.3. ΕΝΝΟΙΑ /ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 



 
 
Η ανεξαρτησία του δικαστηρίου κατοχυρώνεται καταρχήν στο Σύνταγµά µας στο 
άρθρο 87 που προβλέπει στην παράγραφο 1 πως «οι δικαστές απολαµβάνουν 
λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία». 
Το ά. 87 παρ.2 Σ προσδιορίζει καταρχήν την αρχή της λειτουργικής ανεξαρτησίας 
ορίζοντας πως «οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται µόνο 
στο Σύνταγµα και στους νόµους και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να 
συµµορφώνονται µε διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγµατος»> 
Στην ελληνική έννοµη τάξη η Νοµολογία ιεραρχικώς ανώτερων δικαστηρίων δεν 
είναι δεσµευτική. Και τούτο γιατί η µεν αυθεντική ερµηνεία των νόµων έχει 
επιφυλαχθεί στην ολοµέλεια της Βουλής ενώ η επιστηµονική ερµηνεία έχει αφεθεί 
στην ελευθερία της επιστήµης και της έρευνας που είναι ατοµικό δικαίωµα καθενός .  
Αντίθετα η προσωπική ανεξαρτησία είναι αντικείµενο λεπτοµερειακών ρυθµίσεων 
που αφορούν την επιθεώρηση των δικαστών , το διορισµό τους , ορισµένα ζητήµατα 
της υπηρεσιακής τους κατάστασης (ισοβιότητα, αποδοχές , µετάταξη , υπηρεσιακές 
µεταβολές και εξέλιξη , ασυµβίβαστα, την παύση τους , το όριο ηλικίας , την 
πειθαρχική εξουσία και το δικαστικό συνδικαλισµό ). 
Λειτουργική είναι εποµένως η ανεξαρτησία που το σύνταγµα εγγυάται στο δικαστή 
σε σχέση µε το δικαιοδοτικό του λειτούργηµα και κατά την οποία απαγορεύεται κάθε 
είδους ετεροκαθορισµός ή και προσπάθεια ετεροκαθορισµού της δικανικής του 
πεποίθησης. Αντίθετα η προσωπική ανεξαρτησία του δικαστή δεν αναφέρεται ευθέως 
στο λειτούργηµα που ασκεί αλλά αποτελεί εγγύηση του προσωπικού υπηρεσιακού 
του καθεστώτος µε κανόνες που τον προφυλάσσουν από δυσµενείς επεµβάσεις του 
νοµοθέτη, της εκτελεστικής αλλά και της ίδιας της δικαστικής λειτουργίας που θα 
µπορούσαν έµµεσα να οδηγήσουν στον ετεροκαθορισµό της δικανικής του 
πεποίθησης. Υπό την έννοια αυτή η προσωπική ανεξαρτησία τελεί προς τη 
λειτουργική σε σχέση µέσου προς σκοπό .Επίσης η αρχή της ανεξαρτησίας του 
δικαστηρίου ως απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη «δίκαιης δίκης» κατοχυρώνεται 
ρητώς τόσο στο ά. 10 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου 
καθώς και στο ά. 14 του ∆.Σ.Α.Π.∆. αποτελώντας έτσι σταθερό σηµείο αναφοράς 
όλου του Ευρωπαϊκού συνταγµατικού πολιτισµού. 
 
 
1.1.4. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
α. Στην υπόθεση Cambell και Fell κατά Ηνωµένου Βασιλείου (1984) το δικαστήριο 
παραθέτει τους παράγοντες που υπολογίζει προκειµένου να κρίνει αν ικανοποιείται η 
αξίωση για την αρχή της ανεξαρτησίας: α) ο τρόπος διορισµού των µελών του 
δικαστηρίου β) η χρονική διάρκεια της θητείας τους γ)η ύπαρξη εγγυήσεων εναντίον 
των εξωτερικών πιέσεων δ) το κατά πόσο το δικαιοδοτικό όργανο εµφανίζει µια 
εικόνα ανεξαρτησίας. 
β. Στην υπόθεση Piersack κατά την οποία ένας Βέλγος οπλοποιός καταδικάστηκε από 
το κακουργοδικείο της επαρχίας Βωαβάντ σε ποινή 18 ετών καταναγκαστικά έργα για 
ανθρωποκτονία µε πρόθεση το Ε.∆.∆.Α έκρινε πως οι τρεις δικαστές που 
αποτελούσαν τους συνέδρους του κακουργοδικείου σύµφωνα µε το βελγικό 
σύνταγµα και τους νόµους απολαύουν ευρείες εξασφαλίσεις προορισµένες να τους 
προφυλάσσουν από εξωτερικές πιέσεις. Έκρινε επίσης πως τον ίδιο σκοπό 
εξυπηρετούν ορισµένοι αυστηροί κανόνες που διέπουν την επιλογή των ενόρκων. Με 
αυτά τα στοιχεία το δικαστήριο είπε πως συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του 



ανεξάρτητου ∆ικαστηρίου που έκρινε την υπόθεση.  
γ. Το Ε.∆.∆.Α. έχει δεχτεί επίσης από το 1974 ότι η ανεξαρτησία και η αµεροληψία 
του δικαστηρίου δεν πλήττεται από την παρουσία του εισαγγελέα που πληροί και 
αυτός τις προϋποθέσεις του ανεξάρτητου και του αµερόληπτου . 
 
 
1.3. ΕΥΛΟΓΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
1.3.1. ΕΝΝΟΙΑ / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
Η συγκεκριµένη απαίτηση να διεξαχθεί η δίκη µέσα σε λογικό χρονικό διάστηµα 
καλύπτει τόσο τη βραδύτητα όσο και την ταχύτητα µε την οποία απονέµεται 
δικαιοσύνη. ∆εν ρυθµίζεται η συγκεκριµένη αξίωση από το ∆.Σ.Α.Π.∆. ενώ 
περιλαµβάνεται πλήρως στο ά. 6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. 
Ο όρος αυτός σκοπεύει στην προφύλαξη του ατόµου από αδικαιολόγητα µεγάλες 
περιόδους ανασφάλειας και ταλαιπωρίας εξαιτίας της κατηγορίας που του αποδίδεται. 
Γίνεται δε διάκριση µεταξύ της αστικής και της ποινικής δίκης, για δε την αστική 
προβλέπεται ότι ο εύλογος χρόνος µπορεί να είναι πιο µεγάλος σε σχέση µε την 
ποινική δίκη. Ανάλογα µε το αντικείµενο της δίκης µια άλλη διάκριση αφορά το 
χρονικό σηµείο ενάρξεως του διαστήµατος που λαµβάνεται υπόψη . 
Στην ποινική δίκη η έναρξη του χρόνου που λαµβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισµό 
του εύλογου χρόνου τοποθετείται συνήθως την ήµέρα που ένα πρόσωπο βρίσκεται 
υπό κατηγορία αλλά η νοµολογία δεν είναι ασφαλής. 
Ως προς το πέρας του εύλογου χρόνου, γενικώς δε γίνεται διάκριση µεταξύ πολιτικής 
και ποινικής δίκης. 
Ο εύλογος χαρακτήρας της διάρκειας µιας διαδικασίας κατ’ άρθρο 6 παρ.1 εκτιµάται 
σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις περιστάσεις από τις οποίες περιβάλλεται. 
Υπάρχουν όµως διάφορα κριτήρια που αφορούν τη φύση της διαφοράς: ο 
πολύπλοκος χαρακτήρας της διαφοράς ως προς τα πραγµατικά περιστατικά, τα 
εµπλεκόµενα πρόσωπα, η ανάγκη χρήσης εµπειρογνωµόνων, τα λεπτά ζητήµατα 
αποδείξεως, τα πολλαπλά νοµικά ζητήµατα προς επίλυση, η εφαρµογή ενός νέου 
ασαφούς νοµοθετικού κειµένου, τα ζητήµατα συνταγµατικότητας, ο αριθµός των 
µαρτύρων, η επικοινωνία µε την αλλοδαπή. 
Για την εκτίµηση του εύλογου χρόνου λαµβάνεται υπόψη µόνο η βραδύτητα που 
προέρχεται από τη συµπεριφορά των κρατικών οργάνων. Για να κρίνει βέβαια τη 
συµπεριφορά των κρατικών οργάνων το Ε.∆.∆.Α. λαµβάνει υπόψη τη 
αποτελεσµατική ή µη συνεργασία των διαδικων µερών .  
 
 
 
1.3.2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
α. Στην υπόθεση Golder κατά Ηνωµένου Βασιλείου (1975) το δικαστήριο έκρινε ότι 
η διάρκεια µπορεί να µετρηθεί σε ορισµένες περιπτώσεις πριν κατατεθεί η αγωγή στο 
δικαστήριο εν όψει επίλυσης αµφισβήτησης αστικού χαρακτήρα. Κατά το δικαστήριο 
το πνεύµα της σύµβασης απαιτεί να µη λαµβάνεται υπόψη ο όρος «αµφισβήτηση» 
υπό τεχνική έννοια αλλά να αντιµετωπίζεται κατά τρόπο ουσιαστικό. Στις υποθέσεις 
µεταγγίσεως µολυσµένου αίµατος που συντάραξαν τη Γαλλία το 1991-94 το Ε.∆.∆.Α. 
(1994) συνεπράτησε ως έναρξη της διαδικασίας την ηµεροµηνία της αιτήσεως που 
απευθύνθηκε από τα θύµατα προς τον υπουργό Υγείας. 
β. Στην υπόθεση Σταµατιάδης κατά Ελλάδας η Επιτροπή για να κρίνει τον εύλογο 



χρόνο της δίκης περιέλαβε στο χρονικό διάστηµα και την απεργία µελών του 
δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς. 
γ. Στην υπόθεση Παπαγεωργίου κατά Ελλάδος (1997) το Ε.∆.∆.Α. έκρινε ότι ένα 
κράτος µέλος, αν και δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για γεγονότα όπως η απεργία 
µελών ενός δικηγορικού συλλόγου, οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να 
περιορίσει την καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης. Αντίθετη στάση όµως 
τήρησε το δικαστήριο στην υπόθεση Παφίτης κατά Ελλάδας (1998). Στην τελευταία 
µάλιστα υπόθεση το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπολογίζεται στον εύλογο χρόνο 
το διάστηµα που χρειάστηκε το Ε.∆.∆.Α. προκειµένου να αποφανθεί επί 
προδικαστικού ερωτήµατος που του υπέβαλε το εθνικό δικαστήριο. 
δ. Όπως προκύπτει από την εκτεταµένη νοµολογία του Ε.∆.∆.Α., τα κριτήρια που 
λαµβάνει υπόψη για την αποδοχή ή απόρριψη προσφυγής που εκφράζει διαµαρτυρία 
για την υπερβολική διάρκεια µιας ποινικής διαδικασίας είναι ιδίως η πολυπλοκότητα 
της υπόθεσης, ο τρόπος µε τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση οι αρµόδιες κρατικές 
αρχές αλλά και η διαγωγή του ίδιου του κατηγορουµένου, ο οποίος δεν αποκλείεται 
να φέρει ευθύνη για την παρέλκυση της διαδικασίας.  
ε. Στην υπόθεση Neumeister κατά Αυστρίας (1968) ως αφετηρία του ευλόγου της 
δίκης καθορίζεται το στάδιο εκείνο στο οποίο η κατάσταση του συγκεκριµένου 
προσώπου έχει ουσιαστικά διαταραχθεί, ως αποτέλεσµα κάποιας επίσηµα 
διατυπωµένης υποψίας εναντίον του. Καλύπτει δε το σύνολο των διαδικαστικών 
πράξεων συνυπολογιζοµένου του χρόνου που διανύθηκε έως την πλήρη εξάντληση 
των ένδικων µέσων. Αξίζει να σηµειωθεί πως «δικαιολογίες» όπως ο µεγάλος φόρτος 
εργασίας των δικαστηρίων µιας χώρας δεν γίνονται αποδεκτές αφού τα 
συµβαλλόµενα κράτη θεωρείται ότι ανέλαβαν την υποχρέωση να οργανώσουν 
αποτελεσµατικά την απονοµή δικαιοσύνης.  
στ. Στις υποθέσεις Φίλης κατά Ελλάδας (απόφαση της 27.6.1997) , Γαρυφάλλου 
Α.Ε.Β.Ε. κατά Ελλάδας (απόφαση της 24/9/97), Dortiygton κατά Ελλάδος (απόφαση 
της 23.9.98) και στην πολύ πρόσφατη Αγγά κατά Ελλάδος (µη οριστική απόφαση) η 
χώρα µας καταδικάστηκε από Ε.∆.∆.Α. για παραβίαση του ά.6 παρ.1 εξαιτίας 
υπέρβασης των εύλογων χρονικών ορίων µιας ποινικής διαδικασίας. 
ζ. Στην υπόθεση Buchholz µε την απόφασή του της 6.5.1981 το Ε.∆.∆.Α. επισηµαίνει 
ότι για να χαρακτηριστεί σαν λογικός ο χρόνος που χρειάζεται για να εκδικαστεί µια 
υπόθεση πρέπει να εκτιµηθεί σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις περιστάσεις που 
συντρέχουν .Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις πολιτικές δίκες σε αντίθεση µε τις 
ποινικές και τις διοικητικές τα διάδικα µέρη έχουν την πρωτοβουλία κίνησης της 
διαδικασίας.  
 
 
1.4. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
1.4.1. ΕΝΝΟΙΑ / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
Η αµεροληψία κρίνεται κατά την υποκειµενική και αντικειµενική της πλευρά.  
Ως αντικειµενική αµεροληψία νοείται η συγκέντρωση στο πρόσωπο των δικαστών 
επαρκών θεσµικών εγγυήσεων για τον αποκλεισµό οποιασδήποτε υπόνοιας 
µεροληψίας από µέρους τους. Μπορεί η ιδιότητα αυτή να ελεγχθεί και προ της 
έναρξης της ακροαµατικής διαδικασίας και ανάγεται σε µία από τις προϋποθέσεις 
εµπιστοσύνης του δικαϊκού συστήµατος και αποτελεσµατικότητας την δικαιοσύνης. 
Βασικά σηµεία ελέγχου είναι η τήρηση των λόγων αποκλεισµού εξαίρεσης ή αποχής 
των δικαστικών προσώπων και η απαγόρευση άσκησης από αυτές περισσοτέρων από 
µια λειτουργιών κατά τη διάρκεια της δίκης (άσκηση από τον πρόεδρο ή από µέλος 



δικαστηρίου εισαγγελικών ή ανακριτικών καθηκόντων στην ίδια υπόθεση, εκδίκαση 
µιας υπόθεσης από δικαστή που είχε προηγουµένως αποφανθεί επί της προσωπικής 
κράτησης ή παραποµπής του κατηγορουµένου κ.ο.κ.).  
Η υποκειµενική αµεροληψία αφορά στην εµφάνιση προκαταλήψεων των δικαστών 
όπως αυτές εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας. Η 
υποκειµενική αµεροληψία πάντοτε τεκµαίρεται. Θα πρέπει δηλαδή ο προσφεύγων να 
προσκοµίσει σαφή στοιχεία ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ο δικαστής 
µεροληπτούσε σε βάρος του. Πρέπει περαιτέρω να αποδείξει ότι η υποκειµενική 
µεροληψία του δικαστή έβλαψε τα υπερασπιστικά του δικαιώµατα και έπαιξε κάποιο 
ρόλο στην τελική καταδίκη του. Το έργο έτσι του προσφεύγοντος δεν είναι καθόλου 
εύκολο λοιπόν καθώς η διάγνωση των κινήτρων των δικαστών είναι κάθε φορά 
εξαιρετικά δύσκολη. 
Ιδιαίτερα προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσει και η δηµοσιότητα γύρω από µια δίκη 
και µάλιστα οι µεγάλης έκτασης εκστρατείες που εξαπολύει ο τύπος εναντίον 
ορισµένων κατηγορουµένων. Οι εκστρατείες αυτές είναι βέβαιο ότι µπορούν να 
υποσκάψουν την αµεροληψία των µελών του δικαστηρίου. Τα όργανα εφαρµογής της 
σύµβασης θεωρούν ότι οι επαγγελµατίες δικαστές έχουν καταρχήν τα εφόδια να 
αντισταθούν σε τέτοιους εξωτερικούς παράγοντες. Αντίθετα σε υποθέσεις µε 
ενόρκους, οι πιθανότητες νόθευσης της κρίσης είναι αυξηµένες. 
 
 
1.4.2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Παρά τη συχνότητα των σχετικών προσφυγών στο Ε.∆..∆.Α. δεν έχει ακόµη υπάρξει 
καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου εξαιτίας σχολίων του δικαστή 
κατά τη διάρκεια της δίκης ούτε καν σε αδηµοσίευτη υπόθεση όπου ο δικαστής 
ανακεφαλαιώνοντας παροµοίωσε τον κατηγορούµενο µε… αρουραίο που 
εγκαταλείπει το βυθισµένο πλοίο.  
α. Στην υπόθεση Demicoli κατά Μάλτας (1991) ένας δηµοσιογράφος που είχε 
επιτεθεί µε άρθρο του κατά βουλευτών καταδικάστηκε κατά το νόµο από το 
Κοινοβούλιο στο οποίο µετείχαν οι δύο κατηγορηθέντες βουλευτές. Το Ε.∆.∆.Α.. 
διαπίστωσε έλλειψη αµεροληψίας. Επίσης έλλειψη αντικειµενικής αµεροληψίας 
διαπίστωσε στην περίπτωση δικαστή που προήδρευσε κακουργοδικείου ενώ είχε 
εκτελέσει χρέη ανακριτή στις πρώτες φάσεις της ίδιας υπόθεσης.(Υπόθεση De 
Cubber κατά Βελγίου 1984). 
β. Στην υπόθεση Procola κατά Λουξεµβούργου (1996) το γεγονός ότι τα µέλη του 
Συµβουλίου της Επικρατείας που είχαν λάβει µέρος στην επεξεργασία διατάγµατος 
συµµετείχαν στη συνέχεια στη σύνθεση του Συµβουλίου της Επικρατείας που 
αποφάνθηκε επί της νοµιµότητας της ίδιας της πράξεως θεωρήθηκε από το Ε.∆.∆.Α. 
ως ασυµβίβαστο προς το ά.6 παρ.1 Ε.Σ.∆.Α. Αλλά το γεγονός ότι ο ίδιος δικαστής 
δίκασε άτοµο το οποίο στο παρελθόν µαζί µε άλλους είχε καταδικαστεί ερήµην από 
δικαστήριο στο οποίο συµµετείχε ο δικαστής αυτός δεν σηµαίνει παραβίαση της 
αρχής της αµεροληψίας (Υπόθεση Thomann κατά Ελβετίας , 1996).  
γ. Το Ε.∆.∆Α. δέχτηκε στην υπόθεση PIERSACK µε απόφασή του στις 1 Οκτώβρη 
1982 πως ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου εφέτης που πριν από την προαγωγή του 
είχε ασχοληθεί µε την ίδια υπόθεση ως αντεισαγγελέας πληµελειοδικών , στη δίωξη, 
ανάκριση κλπ δεν µπορεί να θεωρηθεί αµερόληπτος για να δικάσει την υπόθεση ως 
πρόεδρος του δικαστηρίου. 
δ. Στην υπόθεση DE CUBBER το Ε.∆..∆.Α. καθόρισε πως η αµεροληψία µπορεί να 
κριθεί µε διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι η υποκειµενική µέθοδος µε 



προσπάθεια να προσδιοριστεί αυτό που ο δικαστής σκέπτεται στην εσωτερική του 
διεργασία σε µια τέτοια περίπτωση. Άλλος τρόπος είναι η αντικειµενική µέθοδος που 
οδηγεί στην έρευνα αν ο δικαστής προσφέρει εγγυήσεις επαρκείς για να αποκλείσει 
κάθε νόµιµη αµφιβολία ως προς την αµεροληψία του. Αυτόν τον δεύτερο τρόπο 
χρησιµοποιεί και το Ε.∆.∆.Α. 
Έτσι ο δικαστής που άσκησε έργο ανακριτή στην ίδια υπόθεση: α) είχε δυνατότητα 
για διάφορες πρωτοβουλίες σε σχέση µε την υπόθεση, β) είχε εξουσία να διατάξει την 
κράτηση του κατηγορουµένου , γ) γνωρίζει ήδη, σε αντίθεση µε άλλους, την υπόθεση 
και όλα τα στοιχεία της σε βάθος. Εποµένως κατά την άποψη του ∆ικαστηρίου, ο 
δικαστής αυτός δεν µπορεί να µετάσχει σε δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση 
ακόµη και σε πρώτο βαθµό. Άρα µε την συµµετοχή του στο Κακουργιοδικείο 
παραβιάστηκε το ά.6 παρ.1 . 
Τα όργανα εφαρµογής της σύµβασης έχουν ασχοληθεί εκτενώς µε υποθέσεις που 
αφορούν την εκδίκαση µιας υπόθεσης από δικαστή που είχε προηγουµένως 
αποφανθεί επί προσωρινής κράτησης ή παραποµπής του κατηγορουµένου.  
 
 
 
 
1.5. ΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
1.5.1. ΕΝΝΟΙΑ 
 
Ένα δικαστήριο έχει νοµίµως συσταθεί όταν χαίρει συνταγµατικώς και άλλων 
εγγυήσεων ως προς τον τρόπο ορισµού των µελών του, την παρουσία τακτικών 
δικαστών µεταξύ τους, τη νόµιµη εξασφάλιση από πιέσεις εκτελεστικής εξουσίας ή 
διαδίκων. Η έννοια του δικαστηρίου κρίνεται επίσης από τις εγγυήσεις που το όργανο 
αυτό παρέχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  
 
 
 
 
1.5.3. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
α. Στην υπόθεση Piersack µε απόφασή του στις 22 Οκτώβρη 1984 το Ε.∆.∆.Α. έκρινε 
πως δικαστήριο που 
λειτουργεί σύµφωνα µε το νόµο είναι κάθε όργανο στο οποίο ανήκει να αποφασίσει 
µε βάση κανόνες δικαίου και µε τη χρήση µιας οργανωµένης διαδικασίας για 
οποιοδήποτε ζήτηµα εξαρτάται από την αρµοδιότητά του.  
β. Στην υπόθεση Engel κατά Ολλανδίας (1976) κρίθηκε από Ε.∆.∆.Α. πως τα 
στρατοδικεία, οι επιτροπές ελέγχου κρατουµένους είναι καταρχήν δικαστήρια 
σύµφωνα µε την Ε.Σ.∆.Α.  
 
 
 
Γ2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
2.1. ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ 
2.1.1. ΕΝΝΟΙΑ –ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
Το τεκµήριο αθωότητας του κατηγορουµένου µέχρι να αποδειχθεί νόµιµα η ενοχή 
του δεν προβλέπεται ρητά στο σύνταγµα αν και υπονοείται κατά λογική ανάγκη από 



τις συνταγµατικές εγγυήσεις της προσωπικής ασφάλειας. Αποτελεί πάντως ρητό 
κανόνα του δικαίου της χώρας µας αφού κατά το άρθρο 6 παρ.2 της Ε.Σ.∆.Α. που 
υπερισχύει των τυπικών νόµων «παν πρόσωπον κατηγορούµενον επί αδικήµατι 
τεκµαίρεται ότι είναι αθώον µέχρι της νοµίµου αποδείξεως της ενοχής του». 
Το τεκµήριο αθωότητας διακηρύχθηκε για πρώτη φορά στη διακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1789 (άρθρο 9) κατά την οποία 
«καθένας τεκµαίρεται αθώος µέχρι να αποδειχθεί ένοχος».  
Το τεκµήριο της αθωότητας σηµαίνει ότι αποδεικτέα είναι η ενοχή και όχι η 
αθωότητα. Από αυτό δεν προκύπτει ότι το τεκµήριο αθωότητας είναι κανόνας περί 
του βάρους της αποδείξεως διότι στην ποινική δίκη σε αντίθεση µε την πολιτική δεν 
τίθεται θέµα βάρους απόδειξης : ορίζει δηλαδή τι πρέπει να αποδειχθεί και όχι ποιος 
πρέπει να το αποδείξει. Αν δεν αποδειχθεί νόµιµα η ενοχή του κατηγορουµένου, δεν 
επιτρέπεται η τιµώρησή του , έστω και αν έχει ακόµη υπόνοιες το δικαστήριο. Η 
παλιά «ποινή υπόνοιας» αντίκειται στο τεκµήριο. Και µια µόνο προσωρινή απαλλαγή 
του υπόπτου είναι ασυµβίβαστη µε το τεκµήριο. Το τεκµήριο αθωότητας βασίζεται 
στο δυϊσµό: αθωότητα- ενοχή. Απλή «απαλλαγή λόγω αµφιβολιών» που αφήνει την 
υπόνοια της ενοχής να παρακολουθεί τον κατηγορούµενο σε όλη του τη ζωή είναι 
ασυµβίβαστη µε το τεκµήριο της αθωότητας. 
Το τεκµήριο της αθωότητας δεν αρκεί για να αποκλείσει τη σύλληψη και προσωρινή 
κράτηση του κρατουµένου, δεδοµένων µάλιστα των ανακριτικών ιδίως 
πλεονεκτηµάτων της προσωρινής κράτησης. Συνάγεται όµως από το τεκµήριο αυτό η 
επιταγή της µεταχείρισης του κατηγορουµένου ως αθώου. Ήδη το ά.11 της γαλλικής 
∆ιακήρυξης δικαιωµάτων του ανθρώπου του 1789 που όριζε πως «κάθε άνθρωπος 
θεωρείται αθώος µέχρις ότου κηρυχθεί ένοχος» προχωρούσε στο συµπέρασµα ότι 
«για αυτό να κηρυχθεί απαραίτητο να συλληφθεί , κάθε µη αναγκαία αυστηρότητα 
αναφορικά µε τη σύλληψη πρέπει να τιµωρείται παραδειγµατικά από το νόµο». Έτσι 
ορίζει το ά.278 παρ.2 Κ. Ποιν. ∆ικ.ότι «οι συλλαµβάνοντες οφείλουσιν να 
συµπεριφέρονται µε πάσαν δυνατήν προσήνειαν προς τον συλληφθέντα και να 
σέβωνται την τιµή αυτού. Όθεν άνευ ανάγκης δεν πρέπει να µεταχειρίζονται βία και 
τότε µόνον να τον δεσµεύωσιν, όταν απειλεί ή όταν είναι ύποπτος φυγής». 
Από το τεκµήριο αθωότητας προκύπτουν τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου 
σχετικά µε την προπαρασκευή και την διεξαγωγή της υπεράσπισής του. Το σύνταγµα 
δεν τα εγγυάται ρητώς. Η Ε.Σ.∆Α. όµως τα κατοχυρώνει και έναντι του νοµοθέτη. Γι’ 
αυτό και ο Κ.Ποιν.∆ικ. κατοχυρώνει πολλαπλά τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το τεκµήριο αθωότητας είναι συγγενές αλλά όχι 
ταυτόσηµο µε τον κανόνα «in dubio pro zeo». ∆ιότι ενώ τελευταίος κανόνας αφορά 
το ύστατο στάδιο της ποινικής δίκης, εκείνο δηλ. της απόφασης το τεκµήριο 
αθωότητας διέπει όλα τα στάδια της ποινικής δίκης.  
 
 
2.1.1.1.Το τεκµήριο Αθωότητας ως προς το σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης – 
πορίσµατα Νοµολογίας 
 
 
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να σηµειωθεί πως η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 της 
ΕΣ∆Α αποτελεί µια από τις ειδικότερες εκφάνσεις της αρχής της δίκαιης δίκης 
εφαρµοζόµενη µόνο επί ποινικών υποθέσεων. Στην υπόθεση Deweer κατά Βελγίου 
(1980) το Ε∆∆Α σηµειώνει πως θεωρεί περιττή τη διερεύνηση του αν  
έγινε σεβαστό το τεκµήριο αθωότητας σε µια συγκεκριµένη υπόθεση όταν έχει ήδη 
διαπιστωθεί παραβίαση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α. 



Ως προς το σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης ένα πρώτο πρόβληµα αφορά την 
πιθανή παραβίαση του α.6παρ. 2 εξαιτίας εξαγωγής τελειωτικών συµπερασµάτων από 
τη συµπεριφορά του ίδιου του κατηγορούµενου κατά τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας. Βεβαίως µια καταδίκη µπορεί να βασίζεται στην οµολογία του 
τελευταίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποσπάστηκε µε παράνοµα µέσα . 
Το Ε∆∆Α στην υπόθεση Funke κατά Γαλλίας αναγνώρισε την ύπαρξη δεσµού 
ανάµεσα στο δικαίωµα σιωπής του κατηγορούµενου, στο συναφές δικαίωµα της «µη 
αυτενεχοποίησης» του και της αρχής της «δίκαιης δίκης» και σηµείωσε την 
δικονοµική απαγόρευση των παραβιάσεών τους ως αποδεικτικών µέσων. Στην 
συγκεκριµένη υπόθεση (Funke κατά Γαλλίας ) το Ε∆∆Α δέχτηκε παραβίαση του 
άρθρου 6 παρ. 1 και δεν προχώρησε στην εξέταση του α. 6 π 2 θεωρώντας την 
περιττή. 
Το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε την αρχική του απόφαση κατά την εξέταση δύο 
σηµαντικών προσφυγών κατά του Ηνωµένου Βασιλείου: Τόσο στην υπόθεση (John) 
Murray (1996) όσο και στην υπόθεση Saunders (1996) έκρινε ότι τα δικαιώµατα της 
σιωπής και της «µη αυτενεχοποίησης» είναι γενικώς αναγνωρισµένοι διεθνείς 
κανόνες ευρισκόµενοι στην καρδιά της έννοιας της δίκαιης δίκης του άρθρου 6 . Το 
∆ικαστήριο απέρριψε έτσι την προσφυγή του John Murray , χαρακτηρίζοντας την 
αρνητική επίδραση της σιωπής του ζήτηµα κοινής λογικής. Και αυτό γιατί ναι µεν µια 
καταδίκη θεµελιωµένη αποκλειστικά ή κυρίως στην άρνηση του κατηγορούµενου να 
απαντήσει σε ερωτήσεις ή να καταθέσει στο ακροατήριο είναι ασυµβίβαστη µε τη 
σύµβαση, όµως δεν αποκλείεται η εξαγωγή συµπερασµάτων από τη σιωπή του. Το 
∆ικαστήριο καλείται να αποφασίσει σταθµίζοντας τις περιστάσεις της εκάστοτε 
υπόθεσης, της ελαστικότητας του εσωτερικού δικαίου της κάθε χώρας, το βάρος που 
αποδίδεται στην άρνηση του κατηγορούµενου να καταθέσει και το βαθµό 
καταναγκασµού που υπάρχει στην κάθε συγκεκριµένη περίπτωση . 
Μάλιστα, στην υπόθεση Saunders το δικαστήριο περιόρισε σηµαντικά τη 
προστατευτική λειτουργία του άρθρου 6 αποφαινόµενο ότι δεν αντίκειται στο 
προνόµιο της «µη αυτενοχοποίησης» η χρήση αποσπασθέντος υλικού, εφόσον η 
ύπαρξη του είναι ανεξάρτητη της θέλησης του κατηγορούµενου όπως συµβαίνει µε 
έγγραφα των οποίων διατάσσεται η χορήγηση µε σχετική διάταξη και µε δείγµατα 
ανάσας, αίµατος, ούρων, ή σωµατικού ιστού για το σκοπό εξέτασης του DNA. Έτσι 
δεν φαίνεται να αφήνονται περιθώρια για πρόσφυγες που υποστηρίζουν ότι τα µέτρα 
καταναγκασµού που αποσκοπούν στην απόσπαση από τον κατηγορούµενο άλλων 
αποδεικτικών µέσων ακόµη και στοιχείων του σώµατος προσβάλλουν το άρθρο 6. 
Ως αντικείµενες στο δικαίωµα «µη αυτενεχοποίησης» ενός προσώπου και συνεπώς 
υπό το πρίσµα της γενικότερης ρήτρας του τεκµηρίου της αθωότητας θα έπρεπε να 
αντιµετωπισθούν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος οδηγείται στη διάπραξη 
ενός εγκλήµατος στο οποίο δεν επρόκειτο να φτάσει µόνος του εξαιτίας της 
παραπλανητικής συµπεριφοράς των «agents provocateurs» δηλ. κυρίως των µυστικών 
αστυνοµικών που έχουν διεισδύσει για το σκοπό αυτό στον κόσµο του εγκλήµατος . 
Σχετικά έχουν εµφανισθεί στη νοµολογία των οργάνων εφαρµογής της σύµβασης 
λίγες υποθέσεις. Στην κυριότερη εξ ` αυτών, Teixeira del Castro κατά Πορτογαλίας , 
στην οποία µυστικοί αστυνοµικοί πλησίασαν τον προσφεύγοντα και του ζήτησαν να 
αγοράσουν ναρκωτικά «υφαρπάζοντας» έτσι την ενοχή του , το Ε∆∆Α έκρινε πως η 
παρέµβασή τους και η αξιοποίηση των συνεπειών της στην µετέπειτα ποινική 
διαδικασία στέρησαν ήδη τον κατηγορούµενο από µια δίκαιη δίκη και έτσι υπήρξε 
παραβίαση του Α. 6 παρ. 1 ΕΣ∆Α . Η  
αιτιολογία όµως, της υπόθεσης δεν είναι διόλου διαφωτιστική αφού το ∆ικαστήριο 
αδυνατεί να εξηγήσει ικανοποιητικά τους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους η 



δίκη δεν µπορεί να θεωρηθεί ∆ίκαιη. 
Το ∆εύτερο µεγάλο Πρόβληµα αφορά την πιθανή επιρροή εξωτερικών παραγόντων 
στην διαµόρφωση της δικανικής πεποίθησης του δικαστηρίου. Τι γίνεται όταν µια 
υπόθεση αποκτά µεγάλη δηµοσιότητα και οι διάφορες πτυχές της γίνονται 
αντικείµενο δηµοσιογραφικών «ερευνών», άρθρων και τηλεοπτικών εκποµπών, όπου 
προεξοφλείται η ενοχή του κατηγορουµένου; 
Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει αναµφισβήτητα παραβίαση του Α. 6 παρ. 1 της 
Σύµβασης κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι η επίσηµη κρατική εξουσία είτε 
αποτυγχάνει απαρχής να παράσχει µια αντικειµενική ενηµέρωση, είτε συµβάλλει 
άµεσα ή έµµεσα στη γένεση ή συνέχιση της αρνητικής δηµοσιότητας. Για να γίνει, 
όµως δεκτή από το ∆ικαστήριο τυχόν προσφυγή του κατηγορούµενου ως προς την 
αντιµετώπισή του από τον τύπο, θα πρέπει ο τελευταίος να αποδείξει ότι η καταδίκη 
του ήταν απόληξη της αρνητικής σε βάρος του δηµοσιότητας ή τουλάχιστον ότι η 
τελευταία έπαιξε κάποιο ρόλο στην έκβαση της υπόθεσής του κάτι εκ των πραγµάτων 
αδύνατο. Καµία σχετική προσφυγή δεν έχει µέχρι τώρα ευδοκιµήσει . 
Σχετικό µε τη δηµοσιότητα είναι και το ζήτηµα συµπεριφοράς άλλων κρατικών 
οργάνων και λειτουργών π.χ των καθεαυτό φορέων της δικαστικής κρίσης πριν ή 
κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας. 
Στην σηµαντική υπόθεση Allenet de Ribemont κατά Γαλλίας (1995) το ∆ικαστήριο 
απέρριψε τους ισχυρισµούς της κυβέρνησης ότι το τεκµήριο δεσµεύει µόνο τις 
δικαστικές αρχές που επιλαµβάνονται µιας δικαστικής υπόθεσης. Έκρινε δε ότι 
υπήρχε παραβίαση του α. 6 παρ. 2 εξαιτίας της απόλυτης βεβαιότητας για την ενοχή 
του κατηγορούµενου που έδειξαν να υφίσταται κατά τη συνέντευξη τύπου ο 
Υπουργός Εσωτερικών και οι Ανώτατοι Αξιωµατικοί της αστυνοµίας, ενώ ο 
κατηγορούµενος βρίσκονταν ήδη υπό κράτηση. 
Τέλος σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική της επίκλησης κατά την ακροαµατική 
διαδικασία του ποινικού Μητρώου του κατηγορουµένου, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν 
αντίκειται στο πνεύµα του α. 6 παρ 2 της σύµβασης . Οµοίως η προσαγωγή του 
κατηγορουµένου στην αίθουσα δικαστηρίου µε χειροπέδες ή η χρήση «γυάλινου 
κλουβιού» για τον κατηγορούµενο θεωρήθηκαν ως αναγκαία µέτρα ασφαλείας µη 
ικανά να προδιαθέσουν αρνητικά ως προς την ενοχή του την κρίση των µελών του 
δικαστηρίου . 
 
 
 
 
 
2.1.1.2. Το τεκµήριο αθωότητας ως προς την κάθε αυτό µεταχείριση του 
κατηγορούµενου 
– Πορίσµατα Νοµολογίας 
 
Στην Νοµολογία του Ε∆∆Α ανέκυψαν αρκετές περιπτώσεις όπου ακόµη και σε 
υποθέσεις που τελικά δεν προχώρησαν, το σκεπτικό ή οι παρεπόµενες συνέπειες των 
δικαστικών αποφάσεων παρέβλεψαν το τεκµήριο της αθωότητας. 
Στην υπόθεση Minelli κατά Ελβετίας ο κατηγορούµενος απαλλάχθηκε για τυπικούς 
λόγους (παραγραφή) καταδικάστηκε όµως, στην καταβολή µεγάλου µέρους των 
δικαστικών εξόδων γιατί το εθνικό δικαστήριο θεώρησε ότι αν συνεχίζοντας η 
διαδικασία θα εξέδιδε «κατά πάσα πιθανότητα» καταδικαστική απόφαση. Το Ε∆∆Α 
έκρινε πως υφίσταται παραβίαση της παρ. 2 του α. 6 επειδή σε µία δικαστική 
απόφαση αντανακλάται η άποψη ότι ο κατηγορούµενος είναι ένοχος χωρίς η ενοχή 



αυτού να έχει προηγουµένως αποδειχθεί σύµφωνα µε το νόµο και κυρίως δίχως να 
του έχει δοθεί η ευκαιρία να ασκήσει τα υπερασπιστικά του καθήκοντα . 
Η εγγυητική λειτουργία του τεκµηρίου αθωότητας εκτείνεται και σε τυχόν κρίσεις 
του δικαστή που επιµένουν να µέµφονται τον κατηγορούµενο που απαλλάχθηκε και 
να του αποδίδουν έµµεσα ενοχή . 
Πάντως από αυτά δεν συνάγεται ότι αναγνωρίζεται και υποχρέωση αποζηµίωσης των 
προσώπων που αθωώθηκαν ή απαλλάχθηκαν από κατηγορία. Το εν λόγω ζήτηµα 
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα µας εξαιτίας της ιδιαίτερα αρνητικής 
στάσης των ελληνικών Ποινικών ∆ικαστηρίων σε σχέση µε την εξέταση της 
συνδροµής των λόγων αποζηµίωσης των αδίκως καταδικασθέντων ή προσωρινά 
κρατηθέντων (άρθρα 533 επ ΚΠ∆). Η τακτική της συνοπτικής και αναιτιολόγητης 
απόρριψης των σχετικών αιτηµάτων κρίθηκε απαράδεκτη από το Ε∆∆Α. 
Στην υπόθεση Γεωργιάδη κατά Ελλάδος (απόφαση της 29/5/97)τα στρατοδικεία 
αθώωσαν τον Γεωργιάδη από την κατηγορία ανυπακοής, απέκλεισαν αυτεπάγγελτα 
τη δυνατότητα αποζηµίωσης του για το χρόνο προσωρινής κράτησης µε την απλή 
παρατήρηση ότι ο ίδιος ήταν από βαριά αµέλεια παραίτιος της. Το ∆ικαστήριο έκρινε 
ότι δεν δόθηκε στον προσφεύγοντα η δυνατότητα παρουσίασης επιχειρηµάτων 
ενώπιον στρατοδικείου καθώς και ότι η επανάληψη διατύπωσης του Α. 535 παρ. 1. & 
Ποιν. ∆ικ, ως αιτιολογία ήταν ανεπαρκής. Καταδίκασε λοιπόν την κυβέρνηση 
οµόφωνα για παραβίαση του αστικού σκέλους του α. 6 παρ. 1 ΕΣ∆Α. 
 
 
 
2.2. ΑΡΧΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
2.2.1. ENNOIA 
 
 
Το δικαίωµα δικαστικής ακρόασης κατοχυρώνεται στο ελληνικό Σύνταγµα στο α-
20παρ.1 εδβ και περιλαµβάνεται ήδη στο δικαίωµα δικαστικής προστασίας του εδ.α 
στο µέτρο που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της πλήρους και αποτελεσµατικής 
δικαστικής προστασίας. 
Το δικαίωµα ακρόασης των διαδίκων σηµαίνει για τον διάδικο δυνατότητα να εκθέσει 
στο δικαστήριο το αίτηµά του, τα πραγµατικά περιστατικά και τα αποδεικτικά µέσα, 
να αναπτύξει τους νοµικούς ισχυρισµούς του, να λαµβάνει γνώση των πραγµατικών 
και νοµικών ισχυρισµών του αντιδίκου και να επηρεάζει τη διαµόρφωση των 
εκδιδόµενων αποφάσεων. Για το δικαστήριο σηµαίνει την υποχρέωση του δικαστή να 
εξετάσει και να αξιολογήσει τους πραγµατικούς και νοµικούς ισχυρισµούς των 
διαδίκων και να απαντά σε αυτούς µε την απόφασή του καθώς και την υποχρέωση 
του να µη στηρίζει την κρίση του σε πραγµατικά περιστατικά και αποδεικτικά 
στοιχεία για τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα οι διάδικοι να αναπτύξουν τις απόψεις 
τους . 
Πρέπει να σηµειωθεί πως το πεδίο προστασίας του δικαιώµατος ακρόασης των 
διαδίκων δεν εξαντλείται στην υποχρέωση κλήτευσης των διαδίκων αλλά 
καταλαµβάνει όλα τα στάδια διαδικασίας έως την έκδοση της απόφασης και πρέπει 
πάντως να παρέχεται πριν από οποιαδήποτε δεσµευτική ενέργεια δικαστηρίου . 
Επίσης, η παρ. 3 του α. 6 της ΕΣ∆Α απαριθµεί τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου 
που σε γενικές γραµµές αντιστοιχούν στα µερικότερα δικαιώµατα στα οποία 
εξειδικεύεται η βασική αρχή της δικαστικής ακρόασης όπως προσδιορίζεται στο Α. 
20 παρ. 1Σ. Η πρωταρχική αποστολή τους συνίσταται στην παροχή στον 
κατηγορούµενο της δυνατότητας να αναπτύξει ενώπιον του δικαστή τις απόψεις του 



και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είναι άλλωστε «άρρηκτη η σχέση που συνδέει το 
δικαίωµα ακρόασης του κατηγορουµένου µε την αρχή της υπεράσπισής του» . 
Η αρχή της δικαστικής ακρόασης υπάγεται σύµφωνα µε την σαφώς εκπεφρασµένη 
βούληση του Ε∆∆Α στην υπέρτατη αρχή της δίκαιης δίκης, υπό το κράτος της οποίας 
καλύπτονται τα κενά και διευρύνονται οι Εγγυήσεις της παρ. 3. Χαρακτηριστική είναι 
η συνηθέστατη στις προσφυγές ενώπιον των οργάνων εφαρµογή της συνθήκης 
επίκληση ταυτόχρονων παραβιάσεων του Α. 6 παρ. 1 και µιας ή περισσότερων εκ των 
εγγυήσεων του Α. 6 παρ. 3. 
 
 
 
 
 
2.2.1.1.ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 
Το δικαίωµα αυτό συνίσταται στην πλήρη και «εν λεπτοµερεία» πληροφόρηση του 
κατηγορουµένου τόσο για την πραγµατική όσο και για την νοµική βάση των 
κατηγοριών που του αποδίδονται . 
∆εν αποκλείεται να διαπιστωθεί από τα όργανα εφαρµογής της σύµβασης παραβίαση 
της παρ. 3 ά του άρθρου 6, αν η καταδίκη του κατηγορουµένου αφορά διαφορετική 
επιβαρυντική περίπτωση από εκείνη που αναφέρονταν στο κατηγορητήριο όπως στην 
υπόθεση Ejea Catalan κατά Ισπανίας (1995) . Πάντως εκεί το ∆ικαστήριο συµφώνησε 
µε τα εθνικά δικαστήρια ότι επρόκειτο απλώς για λάθος του γραµµατέα. Μπορεί να 
διαπιστωθεί παραβίαση της παρ. 3ά και αν η καταδίκη του κατηγορουµένου αφορά 
επιβαρυντική περίσταση που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο βαθµό όπως 
στην υπόθεση De Salvador Torres κατά Ισπανίας (1996) και εν γένει αν υπήρξε 
ουσιαστική αλλαγή στην υπαγωγή της πράξης στις διατάξεις νόµου χωρίς να τεθεί 
προηγουµένως υπόψη του κατηγορουµένου, όπως στην υπόθεση Chichlian και 
ELindjian κατά Γαλλίας . 
Η « βραχύτερη προθεσµία» εντός της οποίας οι αρµόδιες δικαστικές αρχές οφείλουν 
να παρέχουν την πληροφόρηση αυτή θα εξαρτηθεί κάθε φορά από τις ανάγκες 
υπεράσπισης. Σε κάθε πάντως, περίπτωση δεν πρέπει η πληροφόρηση να απέχει 
σηµαντικά κατά χρόνο από την ενέργεια σε βάρος των δυσµενών διαδικαστικών 
πράξεων . 
Το πιο ενδιαφέρον ζήτηµα που αναδύεται εδώ είναι η υποχρέωση των δικαστικών 
αρχών να ενηµερώσουν τον κατηγορούµενο «εις γλώσσαν την οποία εννοεί» . Μία 
αµφισβητούµενη θεωρία ερµηνεύει το στοιχείο αυτό ως υποχρέωση συνολικής 
γραπτής µετάφρασης των πληροφοριών που χρειάζονται για την υπεράσπιση του 
(αλλόγλωσσου) κατηγορουµένου . 
 
2.2.1.2. Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 
 
Η εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την έγκαιρη και επαρκή προετοιµασία 
της υπεράσπισης του κατηγορούµενου στοχεύει στην εξάλειψη της ανισότητας 
µεταξύ αυτού και των φορέων ποινικής δίωξης ως προς τη δυνατότητα συλλογής και 
αποτελεσµατικής εκµετάλλευσης του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού . 
Το κατά πόσο ο χρόνος που διαθέτει ο κατηγορούµενος ήταν αρκετός για να 
προετοιµάσει την υπεράσπισή του είναι ακόµη ένα ζήτηµα που θα κριθεί in concreto 



ανάλογα µε τις συνθήκες και τη φύση διεξαγωγής της υπό έλεγχο υπόθεσης , 
συνδέεται δε στενά µε τον τρόπο διορισµού και την συµπεριφορά των φορέων 
υπερασπιστικής προσπάθειας. 
Στην υπόθεση Twalib κατά Ελλάδας το ∆ικαστήριο διαπίστωσε σοβαρό ελάττωµα 
στην πρωτοβάθµια διαδικασία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων κατά την οποία 
το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα στη θέση το µη εµφανισθέντος συνήγορου του 
κατηγορουµένου τον συνήγορο ενός εκ των συγκατηγορουµένων του. Το ελάττωµα 
ενέκειτο στον πολύ περιορισµένο χρόνο που δόθηκε στο δικηγόρο για τη µελέτη του 
φακέλου της δικογραφίας παρά τη σοβαρότητα της κατηγορίας και την 
πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ενώ δεν έγινε αποδεκτό το επιχείρηµα της ελληνικής 
κυβέρνησης ότι ο δικηγόρος ήταν ήδη εξοικειωµένος µε την κατηγορία εν όψει και 
του ισχυρισµού του κατηγορούµενου ότι υπήρξε σύγκρουση καθηκόντων µεταξύ 
αυτού και του συγκατηγορούµενού του. Κρίθηκε εν τούτοις τελικά ότι δεν υπήρχε 
παραβίαση του Α 6 παρ. 3 ΄β σε συνδυασµό µε Α. 6 παρ 1 της ΕΣ∆Α επειδή ο αιτών 
δεν προέβαλε τους ισχυρισµούς του ενώπιον του εφετείου και το τελευταίο δεν 
µπορούσε να αντιληφθεί αφ εαυτού το εν λόγω ελάττωµα της πρωτοβάθµιας 
διαδικασίας . 
Περισσότερες προσφυγές συναντά κανείς στη νοµολογία αναφορικά µε την παροχή 
στον κατηγορούµενο των «αναγκαίων ευκολιών» για την υπεράσπισή του. 
Μια ευκολία θεωρείται η (όχι αυτονόητη) η δυνατότητα του κατηγορούµενου να 
επικοινωνεί και να συµβουλεύεται τους συνηγόρους του ιδιαίτερα κατά το πρώτο 
στάδιο της κράτησής του στη διάρκεια της αστυνοµικής προανάκρισης. Η 
εµπιστευτική µάλιστα σχέση µεταξύ συνηγόρου και πελάτη του επιβάλλει οι επαφές 
τους να µη γίνονται υπό επιτήρηση. 
Στην υπόθεση Can κατά Αυστρίας (1985) η ΕΕ∆Α παραδέχτηκε ότι η ελευθερία αυτή 
µπορεί να υπόκειται ενίοτε σε κάποιους περιορισµούς για λόγους ασφαλείας ή 
τήρησης κανόνων τάξεως υπό τον όρο πάντως ότι αυτοί αποτελούν την εξαίρεση και 
ότι τελικά δεν υπονοµεύεται εξαιτίας τους το έργο της υπεράσπισης. 
Στην υπόθεση Domerichini κατά Ιταλίας (1996) ο έλεγχος αλληλογραφίας του 
κατηγορουµένου µε τον συνήγορό του κρίθηκε ότι παραβίαζε το Α. 6 παρ. 3 ΄β αφού 
είχε ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση παραλαβής γράµµατος και την απώλεια µιας 
δικονοµικής προθεσµίας. 
Μια δεύτερη ευκολία της οποίας η προφανής σηµασία µοιάζει να παροράται από τα 
όργανα εφαρµογής της Σύµβασης είναι η παροχή στον κατηγορούµενο 
ανεπιφύλακτης πρόσβασης στους φακέλους δικογραφίας και στα ουσιώδη 
αποδεικτικά στοιχεία µιας υπόθεσης. 
Κάθε απόφαση που λαµβάνεται επί τη βάσει αγνώστου στην υπεράσπιση 
αποδεικτικού υλικού δεν συνάδει µε το Α. 6 παρ. 3 ΄β της ΕΣ∆Α . Η ευρωπαϊκή 
επιτροπή ωστόσο δίστασε να εντάξει ρητά το δικαίωµα αυτό στις προστατευόµενες 
από την παρ. 3 Β εγγυήσεις  
Όπως, όµως παρατηρείται είναι δύσκολο να αντιληφθούµε γιατί η εύλογη πρόσβαση 
στα στοιχεία δικογραφίας δεν ανήκει πάντα στα αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα της 
υπεράσπισης µε την περιορισµένη εξαίρεση µόνο εκείνων των στοιχείων των οποίων 
η δηµοσιοποίηση πιθανόν να έχει βλαπτικές συνέπειες για την εθνική ασφάλειας ή 
και την προσωπική ακεραιότητα ορισµένων προσώπων -κλειδιών της ποινικής 
διαδικασίας . 
 
 
 
 



2.2.1.3.ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 
 
 
H νοµική υποστήριξη του κατηγορούµενου είναι µια από τις πλέον βασικές 
εκδηλώσεις της αρχής της δικαστικής ακρόασης.  
Σε αντίθεση µε την αρχική εντύπωση που αποκοµίζει κανείς από την ανάγνωση της 
παρ. 3 γ το ∆ικαίωµα του κατηγορούµενου να υπερασπισθεί ο ίδιος τον εαυτό του δεν 
είναι απόλυτο αφού αναγνωρίζεται η πρωτοκαθεδρία του Εθνικού ∆ικαίου ως προς τη 
ρύθµισή του. Είναι αποδεκτό ότι σε πλείστα νοµικά συστήµατα κρατών µελών του 
Συµβουλίου Ευρώπης θεωρείται επιβεβαιωµένη η σύµπραξη δικηγόρου για την 
άσκηση ενός ένδικου µέσου . 
Η απόφαση για την επιλογή κάποιας από τις εναλλακτικές δυνατότητες που 
αναφέρονται στη διάταξη δηλ. το δικαίωµα του προσφεύγοντος να υπερασπισθεί τον 
εαυτό του αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο της δικής του επιλογής ή 
διορισµένο από το δικαστήριο, εξαρτάται από τη νοµοθεσία ή τη δικονοµία που 
εφαρµόζει το δικαστήριο . 
Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά µε τη ρύθµιση του α. 513 αρ. 3 ΚΠ∆ 
που έχει  
προκαλέσει έντονες αµφισβητήσεις στους κόλπους της Ελληνικής θεωρίας και 
νοµολογίας. Το εν λόγω άρθρο έχει απασχολήσει και τα συµβατικά όργανα µε 
αφορµή την προσφυγή υπ αρ. 16598/90 του Νο. Φίλη κατά Ελλάδος. Μία από τις 
βάσεις της προσφυγής ήταν η παραβίαση της παρ. 3 ΄γ του άρθρου 6 εξαιτίας της 
άρνησης του Αρείου Πάγου να επιτρέψει στον καταδικασθέντα για έκδοση 
ακάλυπτης επιταγής Φίλη να υποστηρίξει ο ίδιος την αναίρεσή του δίχως παράσταση 
συνηγόρου. Η επιτροπή επανέλαβε ότι η υποχρέωση αντιπροσώπευσης του 
κατηγορουµένου από δικηγόρο στη διαδικασία ενώπιον ανωτέρων δικαστηρίων δεν 
είναι ασυµβίβαστη µε το α.6 καθώς και ότι η παρ. 3 γ δεν παρέχει αναγκαία στον 
κατηγορούµενο το δικαίωµα να αποφασίζει ο ίδιος για τον τρόπο µε τον οποίο θα 
διασφαλιστεί η υπεράσπισή του. Έτσι το µέρος της προσφυγής που αφορούσε στο 
άρθρο 6 παρ. 3γ απορρίφθηκε ως εκδήλως αβάσιµο. 
Από την άλλη είτε επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο κατηγορούµενος την 
αντιπροσώπευσή του είτε όχι δεν µπορεί να εµποδιστεί η αντιπροσώπευσή του από 
συνηγόρους της επιλογής του . 
«Αν ο κατηγορούµενος δεν διαθέτει επαρκή µέσα προκειµένου να πληρώσει για τη 
βοήθεια αυτή, δικαιούται σύµφωνα µε τη σύµβαση να του παρασχεθεί δωρεάν, όταν 
αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον της δικαιοσύνης». Η υποχρέωση των αρχών για 
παροχή δωρεάν νοµικής υποστήριξης υφίσταται πάντα όταν η παρουσία συνηγόρου 
είναι υποχρεωτική ενώ δεν εξαλείφεται αυτόµατα όταν αναγνωρίζεται στον 
κατηγορούµενο η δυνατότητα να υπερασπισθεί ο ίδιος τον εαυτό του. ∆εν 
αποκλείεται βέβαια η δυνατότητα να κληθεί στο µέλλον ο κατηγορούµενος να 
καταβάλει τα έξοδα της υπεράσπισής του. Η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες που 
έχουν καταδικαστεί από το Ε∆∆Α για αθέτηση αυτής της υποχρέωσης.  
Στην προαναφερθείσα υπόθεση Twalib ο αιτών δεν έτυχε δωρεάν νοµικής 
υποστήριξης κατά την άσκηση αίτησης για αναίρεση της καταδικαστικής σε βάρος 
του απόφασης. Το Ε∆∆Α συµπέρανε πως το ελληνικό ∆ίκαιο δεν προβλέπει την 
παροχή νοµικής βοήθειας για τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου και 
καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του Α. 6 παρ. 3 γ σε συνδυασµό µε το Α 6 
παρ. 1 της ΕΣ∆Α. 
 
 



 
2.2.1.4. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
 
Οι εγγυήσεις της παρ. 3 δ του Α 6 πέρα από τη καθοριστική συνεισφορά τους στην 
αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος ακρόασης του κατηγορουµένου είναι 
στενά συνδεδεµένες µε την αρχή της ισότητας των όπλων και µε την αρχή της 
αµεσότητας των αποδεικτικών µέσων την οποία µε κάποιον τρόπο κατοχυρώνουν. 
Στο δικαίωµα του κατηγορουµένου να πετύχει την πρόσκληση και εξέταση µαρτύρων 
υπεράσπισης, η διακριτική ισχύς των εθνικών δικαίων και δικαστηρίων έγκειται στη 
δυνατότητα τους να επιβάλλουν όρους και να θέσουν περιορισµούς στην κλήση των 
µαρτύρων υπεράσπισης υπό τη µόνη προϋπόθεση ότι ανάλογη αντιµετώπιση 
επιφυλάσσεται και για µάρτυρες κατηγορίας .  
Περισσότερα προβλήµατα ανακύπτουν κατά το πρώτο σκέλος, δηλαδή του 
δικαιώµατος του κατηγορουµένου να επιτύχει την εξέταση µαρτύρων κατηγορίας. 
Ούτε το δικαίωµα αυτό είναι απόλυτο, ενώ στη νοµολογία του ΕΕ∆Α αναγνωρίζονται 
πολύ µεγάλες ελευθερίες ως προς τη δυνατότητα των εθνικών δικαστηρίων να 
καθορίζουν το κατά πόσο οι ερωτήσεις που απευθύνει η υπεράσπιση στους µάρτυρες 
κατηγορίας είναι πιθανό να βοηθήσουν στην εξακρίβωση της αλήθειας και κατά πόσο 
είναι επιτρεπτές ή µη. Όµως, η επέµβαση αυτή του δικαστηρίου στο έργο της 
υπεράσπισης προσκρούει στο πνεύµα της παρ. 3 δ και θα έπρεπε να περιοριστεί στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου η εξεταστική τακτική που ακολουθείται είναι εµφανώς 
καταχρηστική και παρελκυστική. 
Όσον αφορά την αρχή της αµεσότητας που εµπλέκεται εµµέσως στο σηµείο αυτό και 
συγκεκριµένα τη µία από τις δύο αρχές στις οποίες αυτή διαχωρίζεται, « την αρχή της 
άµεσης Προσωπικής επαφής ή εντύπωσης του κρίνοντας», διαπιστώνουµε ότι η 
διασφάλιση της προϋποθέτει και την άµεση προσωπική επαφή του παρόντος 
κατηγορουµένου µε τα πρόσωπα που καταθέτουν σε βάρος του την άµεση 
αντιπαράθεσή του προς αυτά και ως εκ τούτου την εύρυθµη άσκηση του δικαιώµατος 
ακρόασης του µε την υποβολή ερωτήσεων σύµφωνα µε το Α 6 παρ. 3 δ΄ της ΕΣ∆Α . 
Απαγορεύεται έτσι η θεµελίωση µιας καταδίκης επί καταθέσεων που έγιναν στην 
προδικασία αν δεν παρασχέθηκε σε κάποιο στάδιο η δυνατότητα να εξεταστεί ο 
µάρτυρας από τον κατηγορούµενο ή τους εκπροσώπους του. 
Αναφορικά µε την τήρηση του δεύτερου σκέλους της αρχής της αµεσότητας, της 
αρχής του εγγύτερου αποδεικτικού µέσου, τίθεται το ερώτηµα τι γίνεται µε τις 
καταθέσει ανώνυµων µαρτύρων (δράση ανώνυµων πληροφοριοδοτών)που χρήζουν 
προστασίας και γι’ αυτό οι καταθέσεις τους συνηθέστατα µεταφέρονται στο 
ακροατήριο µέσω µαρτύρων «εξ ακοής». Από τη µια αυτοί χρήζουν προστασίας ενώ 
από την άλλη ο κατηγορούµενος αδυνατεί να ελέγξει τόσο την αξιοπιστία του 
ανώνυµου µάρτυρα, όσο και το περιεχόµενο των καταθέσεών του. 
Οι κυριότερες υποθέσεις αφορούν σε µάρτυρες που κατέθεσαν οι ίδιο ενώπιον των 
δικαστών σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις ενός Ολλανδικού νόµου που επιτρέπει στους 
µάρτυρες κατηγορίας να µείνουν υπό προϋποθέσεις ανώνυµοι. 
Το Ε∆∆Α αποφάνθηκε αρχικώς ότι η σύµβαση δεν απαγορεύει µεν την τήρηση 
ανώνυµων πηγών κατά τη διερεύνηση του εγκλήµατος, πλην όµως η χρήση 
ανώνυµων καταθέσεων ως επαρκών αποδείξεων για τη θεµελίωση καταδίκης δίχως η 
υπεράσπιση να είναι σε θέση να αντιπαρατεθεί ευθέως µε το µάρτυρα ή να 
εκµεταλλευτεί τα στοιχεία της ταυτότητάς του για να αποδείξει την αναξιοπιστία του, 
είναι ασυµβίβαστη µε το πνεύµα των Α. 6 παρ. 1 και Α. 6 παρ. Ε ΄δ . 
Σε µεταγενέστερες όµως υποθέσεις το Ε∆∆Α φαίνεται να υιοθετεί ελαστικότερη 
τακτική αφήνοντας σαφή περιθώρια για την εκµετάλλευση ανώνυµων µαρτύρων. 



Στην υπόθεση Doorson κατά Ολλανδίας (1996) η κατάθεση δύο ανώνυµων µαρτύρων 
ενώπιον του δικαστή παρόντος όµως και του συνηγόρου υπεράσπισης δεν θεωρείται 
ότι αντίκειται στην αρχή της «δίκαιης δίκης». Το Ε∆∆Α συνυπολόγισε τον 
δικαιολογηµένο κίνδυνο αντιποίνων των µαρτύρων, το γεγονός ότι ο κατηγορούµενος 
δεν καταδικάστηκε µόνο ή κυρίως επί τη βάσει των καταθέσεων αυτών καθώς και το 
ότι η υπεράσπιση είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέτασή τους και να 
βεβαιωθεί ότι τους ετέθησαν όλες οι αναγκαίες ερωτήσεις. 
Η θέση όµως των αστυνοµικών οργάνων είναι διαφορετική. Στην υπόθεση Van 
Mechelen κατά Ολλανδίας (1997) το δικαστήριο δεν αποδέχτηκε την ανώνυµη 
κατάθεση 11 αστυνοµικών κατά την οποία οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν είχαν 
οπτική αλλά µόνο ακουστική επαφή µε τους µάρτυρες. Τόνισε ότι η µαρτυρική 
κατάθεση είναι µέρος των καθηκόντων των αστυνοµικών οι οποίοι πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ως ανώνυµοι µάρτυρες µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Έλαβε 
υπόψη ότι θα µπορούσε να είχε επιτευχθεί αλλιώς η κατά πρόσωπο εξέταση των 
µαρτύρων, ότι δεν ήταν αρκούντως αιτιολογηµένοι οι φόβοι αντιποίνων σε βάρος των 
αστυνοµικών και των οικογενειών τους και ότι η καταδίκη των προσφευγόντων 
στηρίχθηκε κυρίως στις εν προκειµένω ανώνυµες καταθέσεις. 
Η ευέλικτη αύτή τακτική του δικαστηρίου καθιστά σαφές ότι έχουµε να κάνουµε µε 
ένα ευαίσθητο ζήτηµα για την αντιµετώπιση του οποίου ενδείκνυνται µια ιδιαίτερα 
προσεκτική στάθµιση των αντικρουόµενων συµφερόντων των εµπλεκοµένων µερών . 
 
 
 
 
2.2.1.5. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
 
 
∆εν νοείται συµµετοχή και ακρόαση του κατηγορουµένου στη διαδικασία αν ο 
τελευταίος αδυνατεί να παρακολουθήσει τα τεκταινόµενα στο χώρο του δικαστηρίου. 
Γι’ αυτό και στο κείµενο της Σύµβασης προβλέπεται το δικαίωµα δωρεάν 
παράστασης διερµηνέως. Ούτε το δικαίωµα, όµως, αυτό δεν είναι απαλλαγµένο από 
ερµηνευτικές δυσχέρειες. 
Η πρώτη αφορά το εύρος υποχρέωσης παροχής στο κατηγορούµενο των υπηρεσιών 
του διερµηνέα και συγκεκριµένα το ακριβές νόηµα των λέξεων « χρησιµοποιούµενη 
εις το δικαστήριο γλώσσα». 
Κατ’ αρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε πως το δικαίωµα εξαντλείται στη 
διερηνεία µεταξύ του ιδίου του κατηγορουµένου και των µελών του δικαστηρίου. 
Ορθά όµως παρατηρείται πως ο κατηγορούµενος πρέπει να έχει αντίληψη των όσων 
εκστοµίζουν όχι µόνο οι δικαστές, αλλά και οι λοιποί παράγοντες της δίκης . Επίσης 
στην υπόθεση Luedicke, Belkacen, Koc κατά Ο.∆ της Γερµανίας (1978) το Ε∆∆Α 
έκρινε πως η παρ. 3 ε καλύπτει όχι µόνο τις προφορικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια 
της δίκης, αλλά και το έγγραφο υλικό, ακόµη και διαρκούσης της προδικασίας. Στην 
ίδια υπόθεση κρίθηκε απαράδεκτη η υπαγωγή κατά το τελικό στάδιο της δίκης των 
συνολικών δαπανών µετάφρασης και διερµηνείας στην κατηγορία των δικαστικών 
εξόδων που επιβαρύνουν τον καταδικασθέντα. Πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωµα 
το οποίο δεν αφήνει περιθώρια για καταπάτηση. 
 
 
 
2.3 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ 



2.3.1. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
2.3.1.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
 
 
Η επιδίωξη της αρχής της ισότητας των όπλων είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το 
αγγλοσαξονικό σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας 
αρχής επιδιώκει µέχρι τέλους την καταδίκη του κατηγορουµένου ερχόµενος σε ευθεία 
αντιδικία µαζί του. 
Σε µια τέτοια διαδικασία θεσµοθετηµένης αντιπαράθεσης µεταξύ υπεράσπισης και 
κατηγορούσας αρχής προβάλλει επιτακτική η ανάγκη εξασφάλισης κάποιων 
εχεγγύων ισότητας µεταξύ των δύο αντιτιθέµενων µερών. Η ορθότητα της αρχής της 
ισότητας των όπλων µοιάζει εκ πρώτης όψεως αυτονόητη. Όµως η δυναµικότερη 
άποψη στη θεωρία αποκηρύσσει κάθε υπόνοια ουσιαστικής αντιπαράθεσης µεταξύ 
εκπροσώπου και αποδέκτη κατηγορίας. Παραδέχεται δε µόνο την ύπαρξη µίας 
«φαινοµενικής» αντιδικίας εξαιτίας της εντύπωσης που δίνεται ότι ο εισαγγελέας 
συντάσσεται µε την άποψη κάποιου από τα µέρη της δίκης. Έτσι η ισότητα των 
όπλων δεν αποτελεί στόχο άξιο επιδίωξης εφόσον ο αµερόληπτος χειρισµός της 
υπόθεσης από την έχουσα την υπεροπλία κατηγορούσα αρχή είναι εξασφαλισµένος 
αλλά και γιατί θα ήταν παράλογο να επιζητείται οπωσδήποτε ισότητα µεταξύ ενός 
αντικειµενικού οργάνου της δικαιοσύνης και ενός κατηγορούµενου που µάχεται για 
να επιτύχει την αθώωση του και που δεν θα διστάζει να εκµεταλλευτεί την τυχόν 
αυξηµένη δύναµη του για να προστατεύσει το προσωπικό του συµφέρον σε βάρος της 
αλήθειας. Γι’ αυτό και η ισότητα των όπλων είναι ούτως ή άλλως ανέφικτη. 
Αντίθετα, η ανισότητα µεταξύ του εκπροσώπου και του αποδέκτη κατηγορίας 
αποτελεί εγγενές συστατικό της ποινικής διαδικασίας. Η µειονεκτική θέση του 
κατηγορουµένου είναι δεδοµένη από την έναρξη της ποινικής δίωξης καθώς 
υποχρεούνται να υποθέσει τη διεύρυνση της υπόθεσης του σε πρωτοβουλίες 
αποφάσεις και ανακριτικές ενέργειες άλλων ξένων προς τα συµφέροντά του 
προσώπων στις οποίες συχνά καλείται να συµπράξει ή και να υποταχθεί. Από την 
άλλη ο εισαγγελέας είναι περιβεβληµένος µε το κύρος ενός ανώτερου λειτουργού που 
υπερέχει ξεκάθαρα του κατηγορούµενου όσο ισχυρή υπεράσπιση και αν έχει ο 
τελευταίος. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως δεν πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια 
να τεθεί κάποιο όριο στην παθητική στάση του εισαγγελέα και στην τυχόν αυθαίρετη 
εκµετάλλευση της δεδοµένης υπεροπλίας του. Ανάγκη λοιπόν, είναι να 
περιχαρακώσουµε αν όχι την ανέφικτη ισότητα των όπλων, οπωσδήποτε την απόλυτη 
ισότητα των δυνατοτήτων ακρόασης κατά την ακροαµατική διαδικασία ούτως ώστε 
να είναι κοινή η εντύπωση της δίκαιης απονοµής δικαιοσύνης . 
Το αληθινό νόηµα ισότητας των όπλων όµως, γίνεται αντιληπτό και εφαρµόζεται από 
το Ε∆∆Α είναι η διαφύλαξη της ισορροπίας, η παροχή στην υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου της δυνατότητας να συµµετέχει στην ποινική δίκη υπό όρους 
ευθέως αντίστοιχους προς την αντιµετώπιση που επιφυλάσσεται στους παράγοντες 
της ποινικής δίκης που µε οποιοδήποτε τρόπο συµβάλλουν στην παρουσίαση της 
κατηγορίας . Έτσι, νοµοτεχνικά η ορθή θέση της ισότητας των όπλων υπό την 
ανωτέρω έννοια βρίσκεται στην παρ. 3 του α 6 της ΕΣ∆Α πολλά κενά της οποίας 
συµπληρώνει. 
 
 
 
 
2.3.1.2. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 



 
 
Το Ε∆∆Α φαίνεται να ανέχεται ορισµένες καθιερωµένες πρακτικές συνήθως 
διαδικαστικού χαρακτήρα ενδεικτικές της δεδοµένης πλεονεκτικής θέσης των 
εισαγγελικών αρχών όταν αυτές δεν οφείλονται σε προκατάληψη και δεν 
δυσχεραίνουν in concreto αντικειµενικά τη θέση του προσφεύγοντος. 
Για παράδειγµα σε µία παλαιότερη προσφυγή η επιτροπή αποφάνθηκε πως η ρύθµιση 
της βελγικής δικονοµίας σύµφωνα µε την οποία επετράπη στην υπεράσπιση να θέσει 
ερωτήσεις στους µάρτυρες µόνο µέσω του προεδρεύοντος δικαστή, ανταποκρίνονταν 
στο συµφέρον οµαλής λειτουργίας της δικαιοσύνης και δεν προσέκρουε στην αρχή 
της ισότητας των όπλων. Οµοίως στην υπόθεση Kremzaw κατά Αυστρίας (1993) 
κρίθηκε ότι δεν φανερώνει ανισότητα όπλων ο µη ορισµός προθεσµίας για την 
υποβολή των γραπτών παρατηρήσεων του Γενικού Εισαγγελέα στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο. Και στην υπόθεση Bendenoun κατά Γαλλίας η µη χορήγηση στον 
κατηγορούµενο εγγράφων δικογραφίας εν όψει του γεγονότος ότι οι αρχές δεν είχαν 
στηριχθεί σε αυτούς τους φακέλους ο δε κατηγορούµενος δεν εξήγησε τους λόγους 
για τους οποίους ζητούσε το άνοιγµά τους, δεν φανερώνει ανισότητα των όπλων. 
Το Ε∆∆Α συνδέοντας τις εγγυήσεις των παρ. 3β και 3δ του Α 6 ανέπτυξε περαιτέρω 
το εν λόγω αξίωµα ως προς την παροχή στην υπεράσπιση ίσης πρόσβασης σε 
πληροφορίες και στην συνδροµή ειδικών πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης. 
Στην υπόθεση Brandstetter κατά Αυστρίας (1991) , όπου οι προτάσεις του εισαγγελέα 
δεν κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα ούτε ειδοποιήθηκε αυτός για την ύπαρξή 
τους δεν κρίθηκε αρκετό το ότι ο προσφεύγων µπορούσε να θεωρεί αναµενόµενη την 
κατάθεση αυτών των προτάσεων και να ζητήσει να δει ολόκληρο το φάκελο, ούτε το 
ότι είχε την έµµεση δυνατότητα να σχολιάσει τους ισχυρισµούς του κατηγόρου που 
υιοθετήθηκαν από την απόφαση του εφετείου και διαπίστωσαν έτσι παραβίαση της 
αρχής της ισότητας των όπλων. 
Ειδικότερα ως προς την παρουσία των πραγµατογνωµόνων στην ποινική δίκη 
πρόβληµα µπορεί να ανακύψει όταν ο τρόπος λειτουργίας του επίσηµου διορισθέντος 
από το κράτος πραγµατογνώµονα δεν συµβιβάζεται µε την εικόνα ανεξαρτησίας και 
ουδετερότητας που πρέπει να δίνει, σε βαθµό ώστε να µπορεί να θεωρηθεί µάλλον ως 
µάρτυρας κατηγορίας παρά ως απλός ειδικός . Στην χαρακτηριστική υπόθεση Bonish 
κατά Αυστρίας (1985) η ποινική διαδικασία σε βάρους του αιτούντος κινήθηκε 
ύστερα από αναφορά ενός κρατικού αξιωµατούχου ο οποίος κλήθηκε µετά από το 
αυστριακό δικαστήριο ως πραγµατογνωµών, προκειµένου να εξηγήσει και να 
αποσαφηνίσει τα ευρήµατα του. Είχε δε την ευχέρεια να συµµετάσχει στο σύνολο της 
ακροαµατικής διαδικασίας, να υποβάλει ερωτήσεις σε όλους τους µάρτυρες και να 
σχολιάσει τις καταθέσεις του. Το ∆ικαστήριο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επιφυλαχθεί 
στον κατηγορούµενο ίση µεταχείριση αφού δεν του δόθηκε η δυνατότητα να καλέσει 
έναν αναλόγου κύρους και ισχύος τεχνικό σύµβουλο. Καταδίκασε έτσι την αυστριακή 
κυβέρνηση για παραβίαση του Α 6 παρ. 1 θεωρώντας ότι δεν χρειάζονταν ξεχωριστή 
κρίση προς το δικαίωµα του κατηγορούµενου να επιτύχει την πρόσκληση και την 
εξέταση µαρτύρων υπεράσπισης υπό τους αυτούς όρους ως των µαρτύρων 
κατηγορίας του Α 6 παρ. 3 δ της σύµβασης. 
Παραβίαση της αρχής της ισότητας των όπλων διαπιστώθηκε και στις υποθέσεις 
Delcourt κατά Βελγίου και Van Orshovey κατά Βελγίου (1997), JJ. Κατά Ολλανδίας 
(1998), Belziuk κατά Πολωνίας (1998), Reinhardt & Slimanekoud κατά Γαλλίας 
(1998)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ 
2.3.2.1. ΕΝΝΟΙΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 
Ως έλλειψη αντιδικίας στην ποινική δίκη νοείται η έλλειψη αντιδικίας µεταξύ του 
επίσηµου εκπροσώπου της κατηγορίας και του αποδέκτη αυτής. Υπάρχει, όµως 
αντιδικία όπου αναγνωρίζεται στον παθόντα ή στον άµεσα αδικηθέντα η δυνατότητα 
να διεκδικήσει την αποζηµίωση του και ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 
εγείροντας τη λεγόµενη πολιτική αγωγή. Από τη στιγµή που ο πολιτικός ενάγων 
καταλαµβάνει θέση υποκειµένου της ποινικής δίκης και αντιδικεί µε τον 
κατηγορούµενο είναι εύλογη η εξίσωση των δύο αυτών προσώπων και η απονοµή σε 
αυτούς των ίδιων δικαιωµάτων . Ποια είναι όµως, η σχέση ισότητας των όπλων 
µεταξύ κατηγορούµενου και πολιτικώς ενάγοντος και του Α 6 παρ. της ΕΣ∆Α; 
Παρά την αρχή του Α του Συντάγµατος και παρά την κατά βάση ισόρροπη 
αντιµετώπιση των διαδίκων από τον κώδικα ποινικής ∆ικονοµίας, ο κατηγορούµενος 
εξακολουθεί να υπερτερεί έναντι του ζηµιωθέντος από το έγκληµα µέρους. Έτσι η 
ισότητα των όπλων τείνει να ταυτιστεί µε µια από τις πολλές δικλείδες προστασίας 
των δικαιωµάτων υπεράσπισης. Στην πραγµατικότητα η πρωτοκαθεδρία του 
κατηγορούµενου αποτελεί κοινό τόπο κάθε ποινικού συστήµατος που θέλει να 
θεωρείται «δίκαιο». Γι’ αυτό και είναι επιτρεπτή η (κατ’ εξαίρεση) κάµψη της υπέρ 
του κατηγορουµένου. Ακόµη και υπό τις πλέον ιδανικές συνθήκες ισότητας είµαστε 
πλησιέστερα στην πραγµατικότητα όταν µιλάµε για καθεστώς όπου πρώτος µεταξύ 
«ίσων» θα είναι ο κατηγορούµενος. 
Έτσι, λοιπόν δεν είναι δυνατή η επίκληση του Α 6 παρ. της ΕΣ∆Α για την 
ενδυνάµωση του θεσµού της πολιτικής αγωγής όπως δεν είναι δυνατόν για ακόµη 
προφανέστερους λόγους η εκµετάλλευση του εν λόγω άρθρου προκειµένου να 
ωφεληθεί και να ενισχυθεί σε βάρος του κατηγορούµενου η κατηγορούσα αρχή . 
 
 
 
2.4. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 
2.4.1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
 
Το δικαίωµα αυτοπρόσωπης παράστασης του κατηγορουµένου αποτελεί ένα από τα 
κυριότερα µέσα εξασφάλισης της αρχής της ισότητας της αρχής της ισότητας των 
όπλων και ακολούθως της αρχής της δίκαιης δίκης. ∆ιαφορετικά, ένα ολόκληρο 
πλήθος δικονοµικών εγγυήσεων καθίσταται άνευ αντικειµένου µε πρώτο το δικαίωµα 
ακρόασης του κατηγορουµένου: οι εγγυήσεις που κατοχυρώνονται στις παρ. 3 γ, 3δ 
και 3 του Α . 6. προϋποθέτουν την προσωπική παρουσία του κατηγορουµένου. 
Ακόµη και όταν την υπεράσπισή του την έχουν αναλάβει άλλοι η 



αποτελεσµατικότητά της εξαρτάται από τη δυνατότητα σταθερής επικοινωνίας 
µεταξύ αυτού και των συνηγόρων του. 
Ο κατηγορούµενος πρέπει να παρακολουθεί ζωντανά τη διαδικασία ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να απαντά ευθέως στις ερωτήσεις που του απευθύνονται, να µπορεί να 
αντικρούσει τις σε βάρος του µαρτυρίες και να συµµετέχει ενεργά και αδιάλειπτα στη 
χάραξη της υπεράσπιστικής του τακτικής. Ακόµη η παρουσία του µπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σηµασίας για την πληρέστερη λειτουργία των αρχών της 
προφορικότητας και της αµεσότητας την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, την 
σωστή και την ηθική διαµόρφωση της δικανικής πεποίθησης του δικαστηρίου και την 
ορθή επιµέτρηση της ποινής του . 
 
 
 
2.4.2. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 
 
Στην υπόθεση Monell & Morris κατά Ηνωµένου Βασιλείου (1985) η επιτροπή και 
στη συνέχεια το δικαστήριο σηµείωσε ότι «το α. 6 της ΕΣ∆Α προϋποθέτει ότι ο 
κατηγορούµενος πρέπει να είναι κανονικά παρών και να µπορεί να ακουστεί», ενώ 
στη σηµαντική υπόθεση Colloza κατά Ιταλίας (1985)το Ε∆∆Α σηµείωσε πως «αν και 
αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην παρ.1 του Α. 6 το αντικείµενο και ο σκοπός του 
άρθρου στο σύνολό του δείχνουν ότι ένα πρόσωπο που διώκεται ποινικώς δικαιούται 
να λάβει µέρος στην ακροαµατική διαδικασία» . 
Όταν δε γίνεται λόγος για «παρουσία» του κατηγορούµενου στην ποινική ∆ίκη δεν 
νοείται απλώς η σωµατική του ύπαρξη αλλά η πραγµατική νοητική του παρουσία µε 
πλήρη διαύγεια και ακέραιες τις δυνάµεις του ούτως ώστε, να µπορεί να µετάσχει 
αποτελεσµατικά στη διαδικασία . Έτσι στην υπόθεση Barbera Messegue & jabardo 
κατά Ισπανίας (1988) το ∆ικαστήριο διαπίστωσε ότι µπορεί να υπάρχει παραβίαση 
της αρχής της δίκαιης δίκης όταν ο κατηγορούµενος τυγχάνει µεταχείρισης που 
µειώνει τις φυσικές και πνευµατικές αντιστάσεις του κατά τη διάρκεια της ακρόασης. 
Τα ανωτέρω δε σηµαίνουν ότι το Ε∆∆Α αποκλείει την πρόοδο της ποινικής δίκης 
ερήµην του κατηγορουµένου. Αντίθετα σύµφωνα µε την διαµορφωθείσα νοµολογία 
και προκειµένου να µην κωλύεται και επιβραδύνεται υπερβολικά το έργο της 
δικαιοσύνης είναι δυνατή η εκδίκαση της υπόθεσης απόντος του προσώπου που 
κατηγορείται αρκεί να τηρούνται ορισµένες βασικές προϋποθέσεις . 
 
 
Ειδικότερα:  
Α) Ο κατηγορούµενος πρέπει να έχει κλητευθεί και να έχει λάβει γνώση της 
κατηγορίας και της ηµεροµηνίας εκδίκασης της υπόθεσης. 
Β) Η παραίτηση από το δικαίωµα συµµετοχής είναι δυνατή, δεκτή όµως γίνεται µόνο 
αν είναι ρητή και αδιαµφισβήτητη. 
Γ) Το γεγονός ότι κρατείται δεν δικαιολογεί τη µη ακρόασή του. 
∆) Κατά τη διάρκεια της ερήµην δίκης τα κράτη µέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν 
τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου όχι απλώς ρητορικά και θεωρητικά, αλλά µε τη 
λήψη συγκεκριµένων µέτρων. 
Ε) Σε καµία περίπτωση το δικαίωµα παράστασης δεν πρέπει να περιορίζεται σε 
βαθµό που να αναιρείται η να χάνεται ολοκληρωτικά και µε τρόπο µη αναστρέψιµο. 
Έτσι σε περίπτωση καταδίκης αιτούντος πρέπει να του χορηγείται η δυνατότητα 
(µεταγενέστερα) επανεκδίκασης της υπόθεσης µε συµµετοχή του σε αυτή. 



Το ζήτηµα των προϋποθέσεων επανεξέτασης της υπόθεσης ανέκυψε στην υπόθεση 
Σταµουλακάτος κατά Ελλάδος ( 1993), στην οποία θα σταθούµε για λίγο, αφού η 
χώρα µας βρέθηκε υπόλογη για παραβίαση των άρθρων 6 παρ. 1 και 3 της ΕΣ∆Α. 
Ο καταδικασθείς οκτώ φορές ερήµην για διάφορα αδικήµατα Σταµουλακάτος, 
συνελήφθη στο Βέλγιο και εκδόθηκε στην Ελλάδα το 1985 . Στη συνέχεια άσκησε 
σωρεία ενδίκων µέσων κατά των εις βάρος του αποφάσεων, ισχυριζόµενος ότι η 
κλήτευσή του και η επίδοση των εν λόγω αποφάσεων ήταν αντικανονικές. Τρεις από 
τις καταδίκες του παρέµειναν ισχυρές παρά τα όσα υποστήριζε και απασχόλησαν στη 
συνεχεία τα όργανα εφαρµογής της Σύµβασης. Επρόκειτο για τρεις ξεχωριστές 
υποθέσεις εξύβρισης, υπεξαίρεσης και πλαστογραφίας. Ο προσφεύγων θα 
αναχωρήσει για το εξωτερικό χωρίς να ενηµερώσει τις αρχές, µε αποτέλεσµα οι 
κλητεύσεις για την εκδίκαση των υποθέσεών του να επιδοθούν όχι στον ίδιο, αλλά σε 
πρόσωπα του επαγγελµατικού του περιβάλλοντος. Ένα απ’ αυτά τα πρόσωπα 
πληροφόρησε τις αρχές ότι ο κατηγορούµενος βρίσκονταν στη Ν. Υόρκη και τους 
έδωσε την εκεί διεύθυνσή του. Ο Σταµουλακάτος, ωστόσο, δικάστηκε ερήµην, 
σύµφωνα µε το άρθρο 340 παρ. 3 ΚΠ∆ και οι αποφάσεις επιδόθηκαν στον ∆ήµο, µε 
το αιτιολογικό ότι ο καταδικασθείς δεν ανεβρεθεί από τα αρµόδια όργανα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία προσέφυγε ο Σταµουλακάτος ισχυριζόµενος ότι 
δεν είχε κλητευθεί κανονικά και δεν του δόθηκε η δυνατότητα να υπερασπισθεί τον 
εαυτό του, εξετάζοντας την υπόθεση κατέληξε στις εξής παρατηρήσεις: α) Η απουσία 
του προσφεύγοντος δεν µπορεί να ερµηνευθεί αναµφισβήτητα ως παραίτηση από το 
δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία, καθώς η κλήτευση δεν είχε επιδοθεί στον 
ίδιο και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είχε πληροφορηθεί τη δικάσιµο και την εις βάρος 
του απόφαση. Συνεπώς καταδικάσθηκε χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να 
υπερασπισθεί τον εαυτό του. β) Η ελληνική νοµοθεσία έπρεπε να παρέχει στον 
κατηγορούµενο τη δυνατότητα επανεξέτασης της υπόθεσης του παρουσία του ιδίου, 
ώστε να µπορέσει να αναπτύξει τις απόψεις του. γ) Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι 
διατάξεις του ελληνικού δικαίου δεν προσφέρουν αποτελεσµατική προστασία στον 
απόντα κατηγορούµενο: Το µεν άρθρο 341 δεν µπορούσε να εφαρµοσθεί, αφού 
ρυθµίζει περιπτώσεις όπου ο κατηγορούµενος έλαβε γνώση της κατηγορίας µέσω της 
κλήτευσής του, αλλά για λόγους ανωτέρας βίας εµποδίστηκε να παραστεί στο 
δικαστήριο, όροι που δεν συνέτρεχαν στην παρούσα υπόθεση. Το δε άρθρο 430 
Κ.Π.∆ απαιτεί ο κατηγορούµενος να αποδείξει ότι δεν ήταν αγνώστου διαµονής και 
ότι υπήρξε άρα σφάλµα της Πολιτείας ως προς την κλήτευσή του. Η επιβολή δε 
γενικά στον κατηγορούµενο παρόµοιων υποχρεώσεων δεν συµβιβάζεται µε τις 
απαιτήσεις της δίκαιης δίκης. δ) Επιπλέον, ασχέτως αν ο προσφεύγων είχε 
υποχρέωση να ειδοποιήσει για την αναχώρησή του στο εξωτερικό, οι αρµόδιες αρχές 
δεν επιδόθηκαν ικανοποιητικά στην προσπάθεια ανεύρεσής του, µολονότι τους είχε 
δοθεί η διεύθυνσή του στο εξωτερικό. 
Το συµπέρασµα της Επιτροπής ήταν ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 6 παρ. 1 και 
3 της Σύµβασης . Οι επιπτώσεις δε του σκεπτικού της για το ελληνικό ποινικό 
δικονοµικό δίκαιο είναι προφανείς, ασχέτως του ότι τελικά το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
αποφάσισε ότι δεν µπορεί ratione temporis να ασχοληθεί µε την ουσία της υπόθεσης.  
 
 
2.5. ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
 
Ενώ αναφορικά µε το δικαίωµα αυτοπρόσωπης παρουσίας του κατηγορουµένου ή 
ακόµη και σε σχέση µε την αρχή της ισότητας τον όπλων η νοµολογία των οργάνων 
εφαρµογής της ΕΣ∆Α είναι σχετικά ογκώδης, η καρποφορία της ενασχόλησης τους 



µε τις λεγόµενες «αποδεικτικές απαγορεύσεις» από την άποψη του άρθρου 6, µπορεί 
να χαρακτηρισθεί φτωχή. Πράγµατι, µολονότι η έννοια του παράνοµου αποδεικτικού 
µέσου είναι σε γενικές γραµµές ξεκαθαρισµένη (πρόκειται κυρίως για αποδείξεις που 
προέκυψαν µε την καταπάτηση θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου), είναι 
ολιγάριθµες οι προσφυγές που έθεσαν επί τάπητος το θέµα της συµβατότητας της 
απόκτησης και εκµετάλλευσης των αποδεικτικών αυτών µέσων µε την αρχή της 
δίκαιης δίκης, ενώ ακόµη µικρότερη αποδείχθηκε η διάθεση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου να αδράξει τις ευκαιρίες που του παρουσιάσθηκαν για να επέµβει 
δραστικά στα ποινικά δικονοµικά δίκαια των συµβαλλοµένων κρατών, προτείνοντας 
ίσως µια διέξοδο από τη συνεχιζόµενη, µακρά, θεωρητική διαµάχη ως προς τον 
ορθότερο τρόπο αντιµετώπισης του εν λόγω προβλήµατος.  
Το πρόβληµα αυτό επιµερίζεται, ως γνωστό, στην εφαρµογή δύο ξεχωριστών 
απαγορεύσεων. Η πρώτη είναι η απαγόρευση απόκτησης αποδεικτικών µέσων κατά 
παράβαση του νόµου, πράγµα που ισοδυναµεί µε έναν δικαιολογηµένο περιορισµό 
της αρχής της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. Η απαγόρευση αυτή ερείδεται 
επί της προστατευτικής λειτουργίας πλείστων συνταγµατικών διατάξεων αλλά και 
των άρθρων 3 και 8 της ΕΣ∆Α, διατάξεων που καλύπτουν κάθε περίπτωση τέτοιου 
είδους παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων 
που τελούνται µε στόχο την ενίσχυση του ενοχοποιητικού υλικού που θα προταθεί 
προς ενίσχυση µιας ποινικής κατηγορίας. Συνεπώς, η συλλογή αποδείξεων, για 
παράδειγµα µέσω βασανιστηρίων ή µέσω τηλεφωνικών υποκλοπών, δεν θα µας 
απασχολήσει περαιτέρω αυτή κάθε αυτήν, αφού δεν άπτεται της κανονιστικής ισχύος 
του άρθρου 6 παρ. 1 της Σύµβασης. 
Αντίθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη απαγόρευση, η οποία 
αναλύεται στις κατά κυριολεξία «αποδεικτικές απαγορεύσεις», και δη στις 
απαγορεύσεις αξιοποίησης δεδοµένων παράνοµα κτηθέντων αποδεικτικών µέσων 
κατά παρέκκλιση από την αρχή της ελεύθερης εκτίµησης των αποδείξεων. Τι γίνεται 
όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί παράνοµα (κατά παράβαση του 
άρθρου 3 ή του άρθρου 8 της ΕΣ∆Α), φθάσουν στα χέρια του δικαστή; Μπορεί το 
δικαστήριο να χρησιµοποιήσει κάποια από αυτά για να διαµορφώσει τη δικανική του 
πεποίθηση και, αν ναι, µε ποία κριτήρια θα επιλέξει που θα µπορούν να αξιοποιηθούν 
χωρίς να υπονοµεύεται η αρχή της δίκαιης δίκης; 
Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο προτίµησε µια ιδιαίτερα επιφυλακτική προσέγγιση των 
συγκεκριµένων αυτών ερωτηµάτων, στις λίγες περιπτώσεις που κλήθηκε να εξετάσει 
την δυνατότητα εφαρµογής του άρθρου 6. Η θέση που υιοθέτησε είναι ότι οι κανόνες 
αποδοχής και εκτίµησης των αποδεικτικών στοιχείων στην ποινική δίκη είναι θέµα 
που ρυθµίζεται κατά κανόνα από τα επιµέρους εθνικά δίκαια και επαφίεται στην 
κρίση των εθνικών δικαστηρίων. Αποστολή των συµβατικών οργάνων είναι να 
διαπιστώσουν αν υπήρξε κατάχρηση αυτής της ελευθερίας και αν η εκάστοτε υπό 
εξέταση δίκη στο σύνολό της ήταν δίκαιη. Ασχολούνται δε κατά κύριο λόγο µε τις 
δυνατότητες που έχει ο κατηγορούµενος να αντικρούσει τα σε βάρος του αποδεικτικά 
µέσα και µε την επάρκεια του δικαστικού ελέγχου των καταγγελιών του. 
Σε µια υπόθεση όπου οι προσφεύγοντες ισχυρίσθηκαν ότι καταδικάσθηκαν επί τη 
βάσει οµολογιών αποσπασθεισών µε τη χρήση βίας και ότι, συνεπώς, υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 (Ferrantelli & Santangelo κατά Ιταλίας, 1996) το 
∆ικαστήριο αρκέσθηκε στην παρατήρηση ότι οι αρµόδιες δικαστικές αρχές είχαν 
διατάξει πρόσθετες έρευνες, προκειµένου να διαπιστώσουν την βασιµότητα των 
διαµαρτυριών των κατηγορουµένων και την ταυτότητα των υποτιθέµενων υπαιτίων 
της κακοµεταχείρισής τους. Οι έρευνες αυτές δεν επαλήθευσαν τα λεγόµενα των 
κατηγορούµενων και τα υπάρχοντα στοιχεία δεν έδωσαν λαβή στο Ευρωπαϊκό 



∆ικαστήριο να αµφισβητήσει τα συµπεράσµατα του Ιταλού δικαστή. Αποδίδεται, 
λοιπόν, µεγάλη βαρύτητα στα µέτρα που λαµβάνουν τα εσωτερικά δικαστήρια ενός 
κράτους για την αντιµετώπιση µιας καταγγελίας, υφισταµένη πάντοτε της απειλής 
νόθευσης της δίκαιης δίκης, όταν οι εφαρµοζόµενες ελεγκτικές διαδικασίες δεν 
εξαλείφουν τις αµφιβολίες ως προς τη δικαιότητά της . 
Είναι λοιπόν επείγουσα η ανάγκη σαφούς και εµπεριστατωµένης τοποθέτησης του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην διαλεκτική διαµάχη γύρω από το ακανθώδες αυτό 
ζήτηµα, µε την υπόδειξη ιδίως ενός, όσο το δυνατό ασφαλέστερου, τρόπου διάκρισης 
µεταξύ αξιοποιήσιµων και µη, παράνοµων αποδεικτικών µέσων. 
 
 
 
 
 
2.6. Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
2.6.1. ΕΝΝΟΙΑ / ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
Ένα τελευταίο ευδιάκριτο συστατικό της δίκαιης δίκης, το οποίο δεν πρέπει να 
παραθεωρήσουµε, είναι η υποχρέωση του εθνικού δικαστηρίου να δηλώνει τους 
λόγους στους οποίους στηρίζει την απόφασή του . Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα 
να γνωρίζει τις εκτιµήσεις και τους συλλογισµούς που οδήγησαν στην καταδίκη του. 
Κι αυτό γιατί από το περιεχόµενο του σκεπτικού των αποφάσεων αντλεί κατά κανόνα 
στοιχεία για την άσκηση των παρεχοµένων σε αυτόν ενδίκων µέσων, τα οποία 
αλλιώς, ελλείψει αιτιολόγησης, καθίστανται δορών άδωρον. Το άρθρο 6 δεν 
επιβάλλει, πάντως, απαραίτητα την ενσωµάτωση της αιτιολογίας στο ίδιο το κείµενο 
της απόφασης. Όπου δε, όπως στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, την απόφαση λαµβάνουν 
αποκλειστικά ένορκοι, ως βάση για την άσκηση των ενδίκων µέσων χρησιµεύουν 
ούτως ή άλλως τα πρακτικά της δίκης και η συντασσόµενη από τον δικαστή σύνοψη 
της διαδικασίας, οπότε στη θέση της υποχρέωσης αιτιολόγησης υπεισέρχεται η 
υποχρέωση ανελλιπούς τήρησης και δηµοσίευσης των εγγράφων αυτών της δίκης. 
Τα εθνικά δικαστήρια δεν οφείλουν να εξηγήσουν τον τρόπο µε τον οποίο 
αντιµετώπισαν, έναν προς έναν, όλους τους ισχυρισµού των διαδίκων κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Αρκεί η αναφορά τους σε εκείνους που θεωρούν ότι 
έπαιξαν κάποιο ρόλο κατά την διαµόρφωση της δικανικής τους πεποίθησης, ο βαθµός 
δε στον οποίο θα επεκταθούν σε λεπτοµέρειες θα εξαρτηθεί από τη φύση και την 
περιπλοκότητα της υπόθεσης και από τις δυνατότητες που έχει ο κατηγορούµενος να 
προσβάλει την συγκεκριµένη απόφαση που τον αφορά . Αντίθετα, πρέπει να 
θεωρηθεί ασυµβίβαστη µε το άρθρο 6 παρ. 1 η πρακτική µερικών χωρών, σύµφωνα 
µε την οποία η αιτιολογία µιας απόφασης διατυπώνεται και παρέχεται µόνο αν 
ασκηθεί έφεση εναντίον της. Και αυτό γιατί είναι η ίδια αιτιολογία εκείνη που πολλές 
φορές δίνει τα ερεθίσµατα στον κατηγορούµενο να αποφασίσει αν θα ασκήσει κάποιο 
ένδικο µέσο. 
Η έλλειψη αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων µπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να 
αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα ως προς την αποτελεσµατική άσκηση των 
ενδίκων µέσων, στερώντας ιδίως τον κατηγορούµενο από τη δυνατότητα 
υπεράσπισης του εαυτού του στο δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας. Στη διαφύλαξη αυτής 
της δυνατότητας έχουν ως επί το πλείστον περιορίσει το ενδιαφέρον τους τα όργανα 
εφαρµογής της Σύµβασης: Το ζήτηµα τέθηκε υπό τη σκοπιά της διπλής παραβίασης 
των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 (έλλειψη δίκαιης δίκης) και 6 παρ. 3β (στέρηση 



του χρόνου και των αναγκαίων ευκολιών προς προετοιµασία της υπεράσπισης) της 
ΕΣ∆Α, στη σηµαντική υπόθεση Χατζηαναστασίου κατά Ελλάδος (απόφαση της 16ης 
∆εκεµβρίου 1992). Η τελευταία ήταν η πρώτη ποινική υπόθεση στην οποία 
καταδικάσθηκε η χώρα µας, αποτέλεσε δε και την πρώτη σηµαντική απόδειξη της 
διάθεσης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου να συµπεριλάβει την (µη ρητά 
κατοχυρωµένη) αιτιολόγηση των αποφάσεων στις επιµέρους προϋποθέσεις µιας 
δίκαιης δίκης: 
Ο αξιωµατικός της αεροπορίας Κωνσταντίνος Χατζηαναστασίου κρίθηκε από το 
∆ιαρκές Στρατοδικείο Αθηνών και στη συνέχει από το Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο 
(22.11.1985) ένοχος για παράβαση του άρθρου 97 παρ. 2 ΣΠΚ (µετάδοση 
στρατιωτικών µυστικών ήσσονος σηµασίας). Η απόφαση απαγγέλθηκε και 
δηµοσιεύθηκε, χωρίς αιτιολογία, µε απλή απάντηση στα ερωτήµατα που τέθηκαν 
στους δικαστές από τον πρόεδρο του Αναθεωρητικού, όπως προέβλεπε το τότε ΣΠΚ. 
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Αρείου Πάγου, την οποία έλαβε υπόψη του το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, η έλλειψη αιτιολογίας των στρατιωτικών δικαστηρίων δεν 
συνιστούσε λόγο αναίρεσης, αφού δεν είχε εκδοθεί ακόµη ο νόµος που προβλέπεται 
στο άρθρο 96 παρ. 5 Σ. Ο κατηγορούµενος, ελλείψει αιτιολογίας, άσκησε αναίρεση 
εντός της πενθήµερης προθεσµίας του άρθρου 425 παρ. 1 ΣΠΚ, επικαλούµενος 
λανθασµένη ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα 
βάσει του οποίου καταδικάσθηκε. Ο Άρειος Πάγος κήρυξε απαράδεκτη την αναίρεση 
µε το σκεπτικό ότι ο προβαλλόµενος λόγος ήταν αόριστος, αφού δεν προσδιόριζε τα 
σφάλµατα της αναιρεσηβαλλόµενης απόφασης. Ενώπιον των οργάνων εφαρµογής της 
Σύµβασης, ο κατηγορούµενος ισχυρίσθηκε ότι η έλλειψη αιτιολογίας της απόφασης, 
καθώς και η βραχεία προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως, τον εµπόδισαν να 
θεµελιώσει καλύτερα την αναίρεσή του. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε πράγµατι 
παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 παρ. 3’β της ΕΣ∆Α. 
Τόνισε δε, µεταξύ άλλων, ότι οι δικαστές οφείλουν να εκθέτουν µε αρκετή σαφήνεια 
τους λόγους στους οποίους στηρίζονται, ούτως ώστε ο κατηγορούµενος να είναι σε 
θέση να ασκήσει αποτελεσµατικά τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα. «Το έργο του 
∆ικαστηρίου έγκειται στο να ερευνά αν η οδός που ακολουθείται σε τέτοια θέµατα 
οδήγησε στη συγκεκριµένη περίπτωση σε αποτελέσµατα που συνάδουν µε τη 
Σύµβαση». Ύστερα και από την παραπάνω απόφαση και προκειµένου να 
αποφευχθούν παρόµοιες καταστάσεις, ο νέος Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας ορίζει 
στο άρθρο 167 παρ. 3 (V. 2287/1995) ότι οι αποφάσεις των στρατοδικείων είναι 
ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένες, ενώ στο άρθρο 212 παρ. 1 αυξάνεται η 
προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως σε είκοσι µέρες από την καταχώρηση της 
καθαρογραµµένης απόφασης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραµµατεία του 
δικαστηρίου . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆΄. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 
 
∆ρασκελίζοντας ήδη τον 21ο αιώνα, αφήνουµε πίσω µας πενήντα ολόκληρα χρόνια 
πρακτικής εφαρµογής και ισχύος της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και άλλα τόσα νοµολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Ανεξαρτήτως της σκληρής 
κριτικής που συχνά ασκείται στην ευρωπαϊκή αυτή καθεστηκυία τάξη, είναι γεγονός 
ότι ο Ευρωπαίος πολίτης είχε πολλά να ωφεληθεί µέσω της διασφάλισης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την ΕΣ∆Α, την οποία ενσάρκωνε, ενίσχυε και 
εξακολουθεί να ενισχύει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Είναι γεγονός ότι µέσω της 
καθιέρωσης της δυνατότητας κάθε Ευρωπαίου πολίτη να προσφεύγει ατοµικά στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 1998 πλέον µόνο στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και 
να καταγγέλλει την καταπάτηση των δικαιωµάτων του από τη χώρα στην οποία ζει 
και εργάζεται, εξαναγκάζοντας την να απολογηθεί και να τιµωρηθεί µε αρκετά υψηλά 
πρόστιµα για κάθε παραβίαση των στοιχειωδών ανθρωπίνων κατακτήσεων, δόθηκε 



µία ύστατη ελπίδα σε κάθε πολίτη που στερείται των ελευθεριών έκφρασης, 
ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, δηµιουργίας. Το κυριότερο όµως, δόθηκε µία 
ύστατη ελπίδα σε κάθε άτοµο αδίκως καταδικασθέν, το οποίο πιθανόν είχε βιώσει την 
παράβαση των δικαιωµάτων του µε τον χείριστο τρόπο και είχε εξαντλήσει κάθε 
εσωτερικό ένδικο µέσο για να αποδείξει ότι η καταδίκη του ήταν άδικη. 
Πράγµατι, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αποτελεί 
σήµερα το «έσχατο καταφύγιο» για την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης, τη 
«διόρθωση» δικαστικών λαθών, την περιφρούρηση του δικαιώµατος κάθε Ευρωπαίου 
πολίτη να «δικαστεί δικαίως». Η διαπίστωση της πραγµάτωσης της αρχής της δίκαιης 
δίκης είναι η ύψιστη λειτουργική αρµοδιότητα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, και 
µέσω αυτής η διαπίστωση και ο ψόγος απέναντι σε κάθε παραβίαση ατοµικών 
δικαιωµάτων του κατηγορουµένου που οδήγησαν σε µία άδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του. Ασυγχώρητες περιπτώσεις µεροληψίας δικαστικών 
λειτουργών, στέρησης του κατηγορουµένου του δικαιώµατος ακρόασης, ύπαρξης 
αναιτιολόγητων αποφάσεων και θεµελίωσης της ενοχής του σε δια της βίας 
αποσπασθείσες οµολογίες, σε παράνοµες οπτικοακουστικές παρακολουθήσεις και 
βίαιες επεµβάσεις στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του. Καταθέσεις «αοράτων» 
µαρτύρων που δεν µπορούν να διαψευστούν, σε δια απατηλών µέσων εξαναγκασµό 
αυτοενοχοποίησης του, σε «παγίδευσή του» από προβοκάτορες αστυνοµικούς προς 
την τέλεση εγκληµάτων προκειµένου για το ευκταίο της σύλληψής του, δεν 
συµβιβάζονται µε την αρχή µίας δίκαιης δίκης. Η ορθότητα στην απονοµή της 
δικαιοσύνης δεν συνυπάρχει µε καµία «έκπτωση» των ατοµικών δικαιωµάτων.  
∆εν µένει λοιπόν παρά να εκφράσουµε και µέσα από τούτες τις γραµµές την ευχή οι 
δικαστές µας και συνολικά ο ελληνικός νοµικός κόσµος να συνειδητοποιήσουν την 
κεφαλαιώδη σηµασία της Σύµβασης για την ανάπτυξη και τον ευρωπαϊκό 
προσανατολισµό του δικαίου µας. 
Όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος του Α.Π αναγνωρίζει ότι «δεν πρέπει να χαθεί άλλος 
χρόνος» και ότι «έχουµε όχι µόνο καθήκον, αλλά και συµφέρον να εγκύψουµε πλέον 
στην µελέτη της ΕΣ∆Α και των πρωτοκόλλων της µέσω της νοµολογίας του 
∆ικαστηρίου που πλειοδοτεί τις διατάξεις τους», δεν µπορούµε παρά να είµαστε 
αισιόδοξοι. Αρκεί η τελευταία αυτή παραίνεση του Προέδρου να τηρηθεί σχολαστικά 
και η νοµολογία του Στρασβούργου να αποτελέσει και αυτή αντικείµενο µελέτης και 
πηγή διδαγµάτων, σε ένα δε βαθµό και βάση για την ανανέωση της ελληνικής 
δικαστηριακής πρακτικής. 
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Το αίτηµα για δίκαιη δίκη υπήρξε πάντα ένας πανανθρώπινος πόθος . Στην εποχή µας 
το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη είναι ρητά αποτυπωµένο σε διεθνή και εθνικά κείµενα. 
Περιλαµβάνεται καταρχήν στο Α.20 παρ.1 του Ελληνικού Συντάγµατος, στο Α.6 της 
Ε.Σ.∆.Α., στο Α 10 της Οικουµενικής διακήρυξης δικαιωµάτων του ανθρώπου καθώς 
και στο Α 14 του Ε.Σ.Α.Π.∆. Ακριβής ορισµός για την έννοια της δίκαιης δίκης είναι 
δύσκολο έως ανέφικτο να δοθεί. Μπορεί όµως, τόσο από τα παραπάνω διεθνή 
κείµενα όσο και από το Α 20 παρ.1 του Συντάγµατός µας να συνταχθεί ένας 
κατάλογος κριτηρίων, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κάθε φορά κατά την 
εκτίµηση της «δικαιότητας» µιας δικαστικής διαδικασίας. Τα κριτήρια αυτά σε 
εξωτερικά (αυτά που δηµιουργούν προς τα έξω την αντικειµενική εντύπωση ότι 
αποδίδεται δικαιοσύνη) και εσωτερικά. Στα πρώτα κατατάσσονται η αρχή της 
δηµοσιότητας, η ανεξαρτησία του δικαστηρίου, η αµεροληψία του, η νόµιµη 
λειτουργία του και η εύλογη προθεσµία ενώ τα εσωτερικά αποτελούν το τεκµήριο της 
αθωότητας, η αρχή της δικαστικής ακρόασης που αναλύεται περαιτέρω στο δικαίωµα 
πληροφόρησης, προετοιµασίας, υπεράσπισης, εξέτασης µαρτύρων, διερµηνείας , η 
αρχή ισότητας των όπλων, το δικαίωµα αυτοπρόσωπης παρουσίας του 
κατηγορουµένου, οι αποδεικτικές απαγορεύσεις και η αιτιολόγηση των αποφάσεων. 
Βέβαια, η ανάλυση αυτή δεν καλύπτει (ούτε κατά διάνοια) όλες τις παραµέτρους και 
όλες τις επιπλοκές ενός τόσο εκτεταµένου ζητήµατος. ∆ίνει όµως σαφώς µια εικόνα 
του πλαισίου µέσα στο οποίο κινείται η έννοια της «δίκαιης» δίκης. 
 
TITLE: The Constitutional Principle of a righteous Litigation. 
 
SUMMARY 
 
The request for a fair trial had always been a universal claim.In our era the right to a 
fair trial is flatly imprinted in global and national documents. It is firstly included in 
the A.20 paragraph 1of the Greek Constitution, in the No. 6 of the European Treaty 
for the Civil and Human Rights, in the No. 10 of the Ecumenical Declaration of 
theHuman Rights as well as in the A. 14 of the European treaty for the Civil and 
Humans Rights. The exact definition of the meaning of a fair trial is very difficult to 
so unfeasible to be offered. However, a criteria catalogue could be formed as much as 
from the above international document as from the A. 20, paragraph 1 of our 
Constitution, that must be taken into consideration every time, according to our 
judgement of our jurisdiction in a judicial process. These criteria are divided into 
external (the ones that create towards the outside the objective impression that renders 
justice) and into internal ones. In the first ones are classified the principle of 
publication, the Independence of the Court of Law, its impartiality, its legal operation 
and plausible deadline, whereas, the internal criteria make up the proof of Innocence, 
the Principle of judicial hearing that is further analyzed into the right of Information, 
Preparation Legal Defence, witness cross-examination, Interpretation, the principle of 
Equality of Legal Means, the right of self-representation in court on the part of the 
accused, the testimanial prohibitions and the justification of decisions. Of course, this 
analysis does not at all cover all the parameters and all the complication of such a vast 
matter. It gives however, a clear picture of the framework around which revolves the 
meaning of the ‘fail trial’. 
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Croissant κ. Γερµανίας, 25.9.1992, Series A. 237 – B υποσ. 147 
Daud κ. Πορτογαλίας, 21.4.1998, RJD 1998 – II υποσ. 118 & 154 
 
De Cubber κ. Βελγίου, 26.10.1984, Series A. 86 υποσ. 8 & 30 
 
Delcourt κ. Βελγίου, 17.1.1970, Series A. 11 σελ. 3, υποσ. 204 & 270  
 
Delta κ. Γαλλίας, 19.12.1990, Series A. 191 – A υποσ. 165 
Del Salvador Torres κ. Ισπανίας, 24.10.1996, RJD 1996 – V υποσ. 105 
 
Deweer κ. Βελγίου, 27.2.1980, Series A. 35 υποσ. 43 
Djaid κ. Γαλλίας, 29.9.1999 υποσ. 41 
Domenichini κ. Ιταλίας, 15.11.1996, RJD 1996 - V υποσ. 120 
Donsimoni κ. Γαλλίας, 5.10.1999 υποσ. 41 
Doorson κ. Ολλανδίας, 26.3.1996, RJD 1996 - II σελ. 52  
Eckle κ. Ο.∆ της Γερµανίας, 15.7.1982, Series A. 51 υποσ. 41 
Edwards κ. Ην. Βασιλείου, 25.11.1992, Series A. 247 - B υποσ. 127 
Ekbatani κ. Σουηδίας,26.5.1988, Series A. 134 υποσ. 240 
El., R.L & J.O. – L κ. Ελβετίας, 29.8.1997, RJD 1997 - V σελ. 35 
Engel κ. Ολλανδίας, 8.6.1976, Series A.22 υποσ. 50 
F.C.B κ. Ιταλίας, 28.8.1991, Series A. 208 - B υποσ. 233 
Ferrantelli & Santagelo κ. Ιταλίας, 7.8.1996, RJD 1996 - III υποσ. 23, 30, 41 7 σελ. 
91 
 
Findlay κ. Ην. Βασιλείου, 25.2.1997, RJD 1997 – I υποσ. 27  
Foti κ. Ιταλίας, 10.12.1982, Series A. 56 υποσ. 41 
 
Foucher κ. Γαλλίας, 18.3.1997, RJD 1997 – III υποσ. 122  
Funke κ. Γαλλίας, 25.2.1993, Series A. 256 – A υποσ. 279, σελ. 23 & 25 
 
Γαρυφάλλου ΑΕΒΕ κ. Ελλάδος, 24.9.1997, RJD 1997- V σελ. 17 
G.B.Z, L.Z & S.Z κ. Ιταλίας, 14.12.1999 υποσ. 41 
Gea Catalan κ. Ισπανίας, 10.2.1995, Series A. 309 υποσ. 104 
Gelli κ. Ιταλίας, 19.10.1999 υποσ. 41 
Γεωργιάδης κ. Ελλάδος, 29.5.1997, RJD 1997 - III σελ. 33 
Gerger κ. Τουρκίας, 8.7.1999 υποσ. 27 



Gillow κ. Ην. Βασιλείου, 24.11.1986, Series A. 109 υποσ. 133 
Goddi κ. Ιταλίας, 19.4.1994, Series A. 76 υποσ. 151, 143, 233 
 
Golder κ. Ην. Βασιλείου, 21.2.1975, Series A. 18 υποσ. 14 
Granger κ. Ην. Βασιλείου, 28.3.1990, Series A 174 υποσ. 146 
Gregory κ. Ην. Βασιλείου, 25.2.1997, RJD 1997 - I υποσ. 1435 
Χατζηαναστασίου κ. Ελλάδος, 16.12.1992, Series A. 252 – A, Υπερ 3 (1993) σελ. 
984,  
υποσ. 115, 258, σελ. 95 & 103 
 
Hauschildt κ. ∆ανίας, 24.5.1989, Series A. 154 υποσ. 30 
Holm κ. Σουηδίας, 25.11.1993, Series A. 279 - A υποσ. 28 
Hozee κ. Ολλανδίας, 22.5.1998, RJD 1998 - III υποσ. 41 
I.A κ. Γαλλίας, 23.9.1998, RJD 1998 - VI υποσ. 41 
Imbrioscia κ. Ελβετίας, 24.11.1993, Series A. 275Υπερ 4 (1994) σελ. 1475,  
υποσ. 131 & 152 
 
Incal κ. Τουρκίας, 9.6.1998, RJD 1998 – IV υποσ. 27 
Isgro κ. Ιταλίας, 19.2.1991, Series A. 194 υποσ. 166 
J.J κ. Ολλανδίας, 27.3.1998, RJD 1998 – II υποσ. 207 
Kadubek κ. Σλοβακίας, 2.9.1998, RJD 1998 - VI υποσ. 27 
Kamasinski κ. Αυστρίας, 19.12.1989, Series A. 168 υποσ. 113,  
124, 152, 159, 174, 241 & σελ. 80 
 
Καµπάνης κ. Ελλάδος, 13.7.1995, Series A. 318 – B, Ποιν. Χρον. ΜΣΤ (1996), σ.147  
υποσ. 211 & 229 
 
Karatas κ. Τουρκίας, 8.7.1999 υποσ. 27 
Kostovski κ. Ολλανδίας, 20.11.1989, Series A. 166 υποσ. 168 
Kremzow κ. Αυστρίας, 21.9.1993, Series A. 268 - B υποσ. 83, 196, 233 & 242 
 
Kristinsson κ. Ισλανδίας, 1.3.1990, Series A. 171 - B 
Lala κ. Ολλανδίας, 22.9.1994, Series A. 297 – A, Υπερ 5 (1995) σ. 838, υποσ. 233 & 
235 
 
Lamy κ. Βελγίου, 30.3.1989, Series A. 151, Ποιν. Χρον. ΄Μ (1990), σ. 623 υποσ. 123 
& 210 
 
Le Compte, Van Leuven & De Meyere, κ. Βελγίου, 23.6.1981, Series a. 43 υποσ. 26 
 
Ledonne No 1 & No 2 κ. Ιταλίας, 12.5.1999 υποσ. 41 
Lobo Machado κ. Πορτογαλίας, 20.2.1996, RJD 1996 - I υποσ. 208 
Ludi κ. Ελβετίας, 15.6.1992, Series A. 238 υποσ. 165 
Luedicke, Belkacem και Koc κ. Ο.∆ της Γερµανίας, 28.11.1978, Series A. 29 υποσ. 
173, 175 & 176 
 
Lutz, Englert & Nolkenbockoff κ. Ο.∆ της Γερµανίας, 25.8.1987, Series A. 123 υποσ. 
86 
 
Marchetti κ. Ιταλίας, 14.12.1999 υποσ. 41 



Masson & Van Zon κ. Ολλανδίας, 28.9.1995, Series A 327 υποσ. 90 
Maxwell κ. Ην. Βασιλείου, 28.10.1994, Series A. 300 – C, Υπερ. 5 (1995), σ. 840 
υποσ. 146 
 
Melin κ. Γαλλίας, 22.6.1993, Series A. 261-A, Υπερ 4 (1994), σ. 947 υποσ. 115,267, 
274 
 
Miailhe κ. Γαλλίας, No 2, 26.9.1996, RJD 1996 - IV υποσ. 126 
Milasi κ. Ιταλίας, 25.6.1987, Series A. 119 υποσ. 41 
 
Minelli κ. Ελβετίας, 25.3.1983, Series A. 62 υποσ. 83&84 
 
Mitap & Muftuoglu κ. Τουρκίας, 25.3.1996, RJD 1996 – II υποσ. 41 
Monnel & Morris κ. Ην. Βασιλείου, 2.3.1987, Series A. 115 σελ. 83 7 υποσ. 241 
 
Moore & Gordon κ. Ην. Βασιλείου, 29.9.1999 υποσ. 27 
(John) Murray κ. Ην. Βασιλείου, 8.2.1996, RJD 1996 – I, Ποιν. Χρον ΜΣΤ (1996), σ. 
1532, σελ. 24 &  
υποσ.61,62 & 132 Neumeister κ. Αυστρίας, 27.6.1968, Series A. 8, σελ. 17, υποσ. 41 
& 180 
Nielsen κ. ∆ανίας, 28.11.1988, Series A. 144 σελ. 7 & υποσ. 100 
 
Nortier κ. Ολλανδίας, 24.8.1993, Series A. 267 υποσ. 30 
Okcuoglu κ. Τουρκίας, 8.7.1999 υποσ. 27 
Pakelli κ. Ο.∆ της Γερµανίας, 25.4.1983, Series A. 64 σελ. 51 
Pelladoah κ. Ολλανδίας, 22.9.1994, Series A. 297 – B Υπερ 5 (1995), σελ. 838, υποσ. 
233 & 235 
 
Pelissier & Sassi κ. Γαλλίας, 25.3.1999 υποσ. 41, 106 & 251 
 
Pfeiffer κ. Αυστρίας, 25.2.1992, Series A. 227 υποσ. 30 
Pham Hoang κ. Γαλλίας, 10.2.1995, Series A. 243 υποσ. 91 
Φίλης Νο 1 κ. Ελλάδος, 27.08.1991, Series A. 209 υποσ. 136 
 
Φίλης Νο 2 κ. Ελλάδος, 27.6.1997, RJD 1997 – IV σελ. 17 & υποσ. 136 
 
Piersack κ. Βελγίου, 1.10.1982, Series A. 53 υποσ. 30 
Poiss κ. Αυστρίας, 23.4.1987, Series A. 117 υποσ. 41 
Poitrimol κ. Γαλλίας, 27.11.1993, Series A. 277 – A, Υπερ 4 (1994), σ. 1881  
υποσ. 233, 235 & 236 
 
Portington κ. Ελλάδος, 23.9.1998, RJD 1998 – VI σελ. 17 
Pretto κ. Ιταλίας, 8.12.1983, Series A. 71 σελ. 11 & υποσ. 25 
 
Pullar κ. Ην. Βασιλείου, 10.6.1996, RJD 1996 – III υποσ. 28 & 166 
 
Quaranta κ. Ελβετίας, 25.4.1991, Series A. 205 υποσ. 146 
Reinhardt & slimane – Kaid κ. Γαλλίας, 31.3.1998, RJD 1998 – II υποσ. 41 &207 
 
Remli κ. Γαλλίας, 23.4.1996, RJD 1996 – II υποσ. 35 



Ribitsch κ. Αυστρίας, 4.12.1995, Series A. 336 υποσ. 249 
Ringeisen κ. Αυστρίας, 16.7.1971, Series A. 13 υποσ. 41 
Rubinat κ. Ιταλίας, 12.2.1985, Series A. 89 - B υποσ. 233 
S. κ. Ελβετίας, 28.11.1991, Series A. 220 υποσ. 119 
Saidi κ. Γαλλίας, 20.9.1993, Series A. 261 – C, Υπερ. 4 (1994), σ. 647 υποσ. 165 
Salabiaku κ. Γαλλίας, 7.10.1988, Series A. 141 - A σελ. 34 
Saraiva de Carvalho κ. Πορτογαλίας, 22.4.1994, Series A. 286 - B υποσ. 30 
Saunders κ. Ην. Βασιλείου, 17.12.1996, RJD 1996 – VI σελ. 24 & 25 
Schenk κ. Ελβετίας, 12.7.1998, Series A. 140 σελ. 91 
Sekanina κ. Αυστρίας, 25.8.1993, Series A. 266 - A υποσ. 87 
Smith & Ford κ. Ην. Βασιλείου, 29.9.1999 υποσ. 27, σελ. 86 
Σταµουλακάτος, κ. Ελλάδος, 26.10.1993, Series A. 271  
 
Stanford κ. Ην. Βασιλείου, 23.2.1994, Series A. 282 – A, Υπερ. 5 (1995), σ. 175 
υποσ. 152,181 & 228 
Surek No 1,2,3,4 κ. Τουρκίας, 8.7.1999 υποσ. 27 
Sure & Ozdemir κ. Τουρκίας, 8.7.1999 υποσ. 27 
Sutter κ. Ελβετίας, 22.2.1984, Series A. 74 υποσ. 25 
Szucs κ. Αυστρίας, 24.11.1997, RJD 1997 - VII υποσ. 90 
T. κ. Ην. Βασιλείου, 16.12.1999 υποσ. 231 
Teixeira de Castro κ. Πορτογαλίας, 9.6.1998, RJD 1998 – IV, Ποιν. Χρον Μ΄Θ(1999) 
σ.486, υποσ. 68 
 
Thomann κ. Ελβετίας, 10.6.1996, RJD 1996 – III, Ποιν. Χρον. Μ΄Ζ(1997), σ.152 
υποσ. 30 
 
Tomasi κ. Γαλλίας, 27.8.1992, Series A. 241-A υποσ. 249 
 
Tripodi κ. Ιταλίας, 22.2.1994, Series A. 281- B, Υπερ. 5 (1995), σ. 837 υποσ. 152 
Twalib κ. Ελλάδος, 9.6.1998, RJD 1998-IV, ΠοινΧρον Μ΄Θ (1999), σ. 79 
σελ. 42, 52 και υποσ. 294 
 
Unterpertinger κ. Αυστρίας, 24.11.1986, Series A. 110 υποσ. 165 
V. κ. Ην. Βασιλείου, 16.12.1999 υποσ. 231 
Vacher κ. Γαλλίας, 17.12.1996, RJD 1996 – VI υποσ. 115 & 267 
 
Van Geyseghem κ. Βελγίου, 21.1.1999 υποσ. 235 
Van Mechelen κ. Ολλανδίας, 23.4.1997, RJD 1997 – III σελ. 61 
Van Orshoven κ. Βελγίου, 25.6.1997, RJD 1997 - III υποσ. 207 
Vidal κ. Βελγίου, 22.4.1992, Series A. 235 υποσ. 158 
Werner κ. Αυστρίας, 24.11.1997, RJD 1997 - VII υποσ. 25 & 90 
 
Zana κ. Τουρκίας, 25.11.1997, RJD 1997 - VII υποσ. 41 & 233 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) 
 
 
ΑΠ 381/1982....................................Ποιν Χρον Λ΄Β 
1982,σ.928...........................................υποσ.150&294 ΑΠ 168/1984 
(Ολοµ.)......................Νο Β 32 – 1984, σ. 
536..........................................................υποσ. 236 
ΑΠ 376/1985 (Συµβ.).......................ΠοινΧρον ΛΈ 1985, σ. 
728...................................................υποσ.211 
ΑΠ 265/1986....................................ΠοινΧρον ΛΣ΄Τ 1986, σ. 
575................................................υποσ. 114  
ΑΠ 287/1987....................................ΑρχΝ ΛΉ 1987, σ. 
365.............................................................υποσ.95 
ΑΠ 604/1989....................................Ελλ∆νη 32-1991, σ. 
100..........................................................υποσ. 95 
ΑΠ 456/1990 (Συµβ.).......................ΠοινΧρον ΄Μ 1990, σ. 
1134...................................................υποσ.135 
ΑΠ 798/1990....................................Υπερ. 1- 1991, σ. 
606..............................................................υποσ.135 
ΑΠ 1294/1991..................................ΠοινΧρον Μ΄Β 1992, σ. 
183.................................................υποσ. 135 
ΑΠ 464/1992 (Ολοµ).......................ΠοινΧρον Μ΄Β 1992, σ. 
555.........................................υποσ.264 &292 
ΑΠ 656/1992 (Ολοµ).......................ΠοινΧρον Μ΄Β 1992, σ. 
555.........................................υποσ.264 &292 
ΑΠ 657/1992 (Ολοµ).......................ΠοινΧρον Μ΄Β 1992, σ. 
555.........................................υποσ.264 &292 
ΑΠ 724/1992 (Ολοµ).......................ΠοινΧρον Μ΄Β 1992, 
σ.656................................υποσ.2135,150 & 294 
ΑΠ 869/1992....................................Νο Β 41-1993, σ. 
350.............................................................υποσ. 135 
ΑΠ 1368/1992..................................ΠοινΧρον Μ΄Β 1992, σ. 
972......................................υποσ. 135 & 294 
ΑΠ 1650/1992(Συµβ.)..................... ΠοινΧρον Μ΄Β 1992, σ. 
1072....................................υποσ. 211 & 301 
ΑΠ 854/1993....................................Νο Β 42 – 1994, σ. 



105..........................................................υποσ. 140 
ΑΠ 954/1993....................................ΠοινΧρον Μ΄Γ 
1993,σ.698....................................................υποσ. 140 
ΑΠ 1109/1993..................................ΠοινΧρον Μ΄Γ 
1993,σ.835....................................................υποσ. 140 
ΑΠ 1110/1993..................................ΠοινΧρον Μ΄Γ 
1993,σ.837....................................................υποσ. 140 
ΑΠ 1478/1993..................................ΠοινΧρον Μ΄Γ 
1993,σ.1276..................................................υποσ. 140 
ΑΠ 1843/1993..................................ΠοινΧρον Μ΄∆ 
1994,σ.189....................................................υποσ. 268 
ΑΠ 282/1994....................................ΠοινΧρον Μ΄∆ 
1994,σ.475....................................................υποσ. 268 
ΑΠ 380/1994....................................ΠοινΧρον Μ΄∆ 
1994,σ.516....................................................υποσ. 140 
ΑΠ 631/1994 (Συµβ.).......................Νο Β 43-1995, σ. 
425............................................................υποσ. 211 
ΑΠ 1139/1994 (Συµβ.).....................ΠοινΧρο Μ΄∆ 1994, σ. 
959...................................................υποσ. 211 
ΑΠ 1281/1994 (Συµβ.).....................Υπερ. 5 – 1995, σ. 
61.............................................................υποσ. 211 
ΑΠ 882/1995....................................Νο Β 44- 1996, σ. 
261............................................................υποσ. 268 
ΑΠ 45/1996......................................ΠοινΧρον ΜΣ΄Τ 1996, σ. 
1433.............................................υποσ. 268 
ΑΠ 143/1996....................................ΠοινΧρον ΜΣ΄Τ 1996, σ. 
1096.............................................υποσ. 193 
ΑΠ 487/1996 (Συµβ).......................ΠοινΧρον Μ΄Ζ 1997, σ. 
91..........................................υποσ. 211& 301 
ΑΠ 488/1996....................................ΠοινΧρον Μ΄Ζ 1997, σ. 
93....................................................υποσ. 261 
ΑΠ 200/1997....................................ΠοινΧρον Μ΄Ζ 1997, σ. 
1540........................................υποσ. 42& 293 
ΑΠ 495/1997....................................ΠοινΧρον ΜΉ 1998, σ. 
112..........................................υποσ. 42& 293 
ΑΠ 859/1997 (Συµβ)........................ΠοινΧρον ΜΉ 1998, σ. 
259..................................................υποσ. 104 
ΑΠ 1454/1997...................................ΠοινΧρον ΜΉ 1998, σ. 
483........................................υποσ. 42 & 301 
ΑΠ 8/1998 (Ολοµ)............................ΠοινΧρον ΜΉ 1998, σ. 
882..................................................υποσ. 236 
ΑΠ 553/1998 (Συµβ).........................ΠοινΧρον Μ΄Θ 1999, σ. 
35..................................................υποσ. 211 
ΑΠ 1204/1998 (Συµβ.)......................Νο Β 47 – 1999, σλ. 
299.......................................................υποσ. 211 
ΑΠ 1522/1998 (Συµβ.)......................Υπερ 9 – 1999, σ. 
348...........................................................υποσ. 211 
ΑΠ 244/1999.....................................ΝοΒ 47 – 1999, σ. 
1002..............................................υποσ. 103 &156 
ΑΠ 313/1999.....................................ΝοΒ 47 – 1999, σ. 



1335........................................................υποσ. 293 
ΑΠ 592/1999.....................................ΝοΒ 47 – 1999, σ. 
1454.....................................υποσ. 122, 232 & 293 
ΑΠ 660/1999.....................................ΝοΒ 47 – 1999, σ. 
1460........................................................υποσ. 157 
ΑΠ 880/1999.....................................ΝοΒ 47 – 1999, σ. 
1473........................................................υποσ. 140 
ΑΠ 1196/1999 (Συµβ.)......................ΝοΒ 47 – 1999, σ. 
1620........................................................υποσ. 211 
ΑΠ 1286/1999.....................................ΝοΒ 48 – 2000, σ. 
104........................................................υποσ. 165 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΕΚ /ΣΤΕ/Ε.Φ/ ΠΛΗΜ/ΑΕ∆ 
 
 
 
• 1/1993 ΑΕ∆ (48956), όπ, http://lawdb. Intrasoftnet.com/ (gi-bin) jurget? /vid 
• 0305/1994 ∆ΕΚ (285587), όπ 
• -93/1996 ∆ΕΚ (277158), όπ 
• 2512/1997 ΣΤΕ (183083), όπ 
• 2512/1997 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (182401), όπ 
• 0112/1998 ∆ΕΚ (329109), όπ 
• 0357/1998 ∆ΕΚ (328947), όπ 
• 007/1998 ∆ΕΚ (329590), όπ 
• 007/1998 ∆ΕΚ (258468), όπ 
• 360/1998 ΜΠΡ ΘΗΒ (258468), όπ 
• 0194/1999 ∆ΕΚ (343054), όπ 
• 0194/1999 ∆ΕΚ (343057), όπ 
• 0194/1999 ∆ΕΚ (343057), όπ 
• 0195/1999 ∆ΕΚ (343053), όπ 
• 0196/1999 ∆ΕΚ (342570), όπ 
• 0231/1999 ∆ΕΚ (342568), όπ 
• 0238/1999 ∆ΕΚ (329271), όπ 
• 0244/1999 ∆ΕΚ (329273), όπ 
• 0238/1999 ∆ΕΚ (329274), όπ 
• 0245/1999 ∆ΕΚ (329272), όπ 
• 0247/1999 ∆ΕΚ (329292), όπ 
• 0250/1999 ∆ΕΚ (32921), όπ 
• 0251/1999 ∆ΕΚ (329290), όπ 
• 0252/1999 ∆ΕΚ (329289), όπ 
• 0254/1999 ∆ΕΚ (329288), όπ 
• 4446/1999 ∆ΠΡ ΑΘ (278797), όπ 
• 850/1999 ∆ΠΡ ΑΘ (278797), όπ 
• 1212/1999 ΜΠΡ ΠΕΙΡ (275150), όπ 
• 88/1999 ΕΦ ΠΕΙΡ. (277962), όπ 
• 2685/1999 ΣΤΕ (293325), όπ 
• 28-3/2000 ∆ΕΚ (334294), όπ 
• 0017/2000 ∆ΕΚ (330327), όπ 
• 0302/2000 ∆ΕΚ (330915), όπ 
• 0044/2000 ∆ΕΚ (329021), όπ 
• 0466/2000 ∆ΕΚ (330466), όπ 



• 26/2000 ΜΟ∆ ΤΡΙΚ (296335), όπ 
• 132/2000 ∆ΠΡ ΑΘ (289111), όπ 
• 1765/2000 ∆ΠΡ ΑΘ (289775), όπ 
• 366/2000 ΜΠΡ ΛΑΡ (290259), όπ 
• 2222/2000 ΣΤΕ (297679), όπ 
• 0001/2001 ∆ΕΚ (329447), όπ 
• 0018/2001 ∆ΕΚ (329447), όπ 
• 0276/2001 ∆ΕΚ (330954), όπ 
• 1818/2001 ΠΛΗΜΜ ΑΘ (301620), όπ 
• 34/2001 ΠΛΗΜΜ ΣΑΜ (322692), όπ 
• 35797/2001 ΠΛΗΜΜ ΑΘ (307599), όπ 
• 4/2001 ΠΛΗΜΜ ΤΡΙΚ (298614), όπ 
• 4/2001 ΠΛΗΜΜ ΤΡΙΚ (299888), όπ 
• 4/2001 ΠΛΗΜΜ ΤΡΙΚ (300234), όπ 
• 811/2001 ΠΛΗΜΜ ΑΘ (298633), όπ 
• 8090/ 2001 ΕΦ ΑΘ (317888), όπ 
• 0471/2002 ∆ΕΚ (330950), όπ 
• 1785/2002 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΠΟΙΝ) (329532), όπ 
• 2456/2002 ΕΦ ΑΘ (315628), όπ 
• 2466/2002 ΕΦ ΑΘ (ΠΟΙΝ) (323100), όπ 
• 1005/2002 ΣΤΕ (325837), όπ 
• 3191/2002 ΣΤΕ (323240), όπ 
• 3387/2002 ΣΤΕ(323361), όπ 
• 595/2002 ΣΤΕ (333928) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
• Ανδρουλάκης Ιωάννης: Κριτήρια της ∆ίκαιης Ποινικής ∆ίκης, κατά το άρθρο 6 της 
ΕΣ∆Α, Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2000. 
• Αντωνόπουλου Νικ.: Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί προστασίας των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου, ΕΕ∆/31/1964, σελ. 144 επ. 
• ∆αγτόγλου Π.∆: ∆ιοικητικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο , ΄β αναθεωρηµένη έκδοση, Εκδ. 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999 
• ∆αγτόγλου Π.∆.: Συνταγµατικό ∆ίκαιο Ατοµικά ∆ικαιώµατα, συντετµηµένη 
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