Νομικό Πλαίσιο καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
(internet stations)

Ποια είναι τα δικαιώματά μου στην - απευκταία – περίπτωση που
βρεθώ κατηγορούμενος;
Το ζητούμενο είναι να μη βρεθούμε ποτέ στη θέση του κατηγορούμενου.
Όσο, όμως, υπάρχει ο άθλιος νόμος 3037/2002, καλό είναι να γνωρίζουμε
ορισμένα δικαιώματά μας σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε προβλήματα με
την ποινική δικαιοσύνη.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου προβλέπονται κυρίως από τα
άρθρα 96 - 106 Κώδ. Ποιν.Δικονομίας και είναι εν συντομία τα ακόλουθα:
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αντιπροσωπεύεται και να συμπαρίσταται στη ποινική διαδικασία με δύο το
πολύ συνηγόρους στη προδικασία και τρείς στο ακροατήριο (άρθ.96).
2. Παράσταση κατηγορουμένου στην απολογία του ή σε κάθε εξέτασή του με
συνήγορο (άρθ.100). Πέρα από την αξίωση τήρησης της ποινικής νομοθεσίας
και του απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου από τα
ανακριτικά όργανα, ο συνήγορος ενισχύει ψυχολογικά διά της παρουσίας του
και προστατεύει τον κατηγορούμενο με όλα τα νόμιμα μέσα από τυχόν
αυθαίρετες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίες συνιστούν το
έγκλημα της "καταχρήσεως εξουσίας" κατ΄ άρθ. 239 ΠΚ.
3. Ανακοίνωση - γνώση του περιεχομένου των εγγράφων της ανάκρισης
(καταθέσεις εξετασθέντων μαρτύρων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία κ.λ.π.)
αυτοπροσώπως ή διά του συνηγόρου του καθώς και χορήγηση αντιγράφων
αυτών με δική του δαπάνη, πριν από την απολογία του. Μελέτη δικογραφίας

είναι επίσης επιτρεπτή αμέσως μετά το τέλος της απολογίας και προ της
διαβίβασής της στον αρμόδιο εισαγγελέα (άρθ. 101). Δικαίωμα να μη κάνει
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κατηγορουμένου πριν να λάβει γνώση της δικογραφίας κατ΄άρθ. 101,
προκαλεί απόλυτη ακυρότητα που λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα και στον
Άρειο Πάγο (άρθ. 171παρ. 1δ΄)
4. Επικοινωνία με το συνήγορο του. Θεμελιώδες και αναφαίρετο δικαίωμα του
κατηγορουμένου. "Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευτεί η
επικοινωνία του κατηγορουμένου με τον συνήγορο" (άρθ.100 παρ. 4).
5. Χορήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ προθεσμίας μέχρι 48 ωρών για να απολογηθεί,
κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως στον ανακριτή. Παράταση αυτής της
προθεσμίας μετά από αίτηση του κατηγορουμένου, η οποία είναι δυνατόν (όχι
υποχρεωτικώς) να δοθεί. (άρθ. 102).
6. Εξήγηση των δικαιωμάτων στον κατηγορούμενο από τον ανακριτή με
σαφήνεια, μετά τη βεβαίωση της ταυτότητάς του και σύνταξη σχετικής
έκθεσης (άρθ. 103).
7. Δικαίωμα συμμετοχής στις ανακριτικές πράξεις με συνήγορο με εξαίρεση
την εξέταση μαρτύρων (άρθ. 97). Κατά τη διενέργεια της ανακριτικής πράξης
έχουν δικαίωμα ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του να απευθύνουν
ερωτήσεις και να υποβάλλουν παρατηρήσεις που καταχωρίζονται με αίτησή
τους στην σχετική έκθεση. Υποχρεωτικά πρέπει να προσκαλείται έγκαιρα ο
κατηγορούμενος για να παρευρεθεί ο ίδιος ή διά του συνηγόρου του σε
οποιαδήποτε ανακριτική πράξη (άρθ. 99).
8. Δικαίωμα σιγής. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα ν' αρνηθεί ν' απαντήσει
(άρθ. 273 παρ. 2 εδ. 3), δικαίωμα που σπάνια ασκεί ο κατηγορούμενος στη
πράξη, λόγω του ότι αν αυτό δεν θεωρηθεί "σιωπηρή ομολογία" ενεργεί

οπωσδήποτε σε βάρος του δυσμενώς, όταν κριθεί το κατά πόσον είναι ένοχος.
Γι΄αυτό το λόγο πρέπει ν΄αποφεύγεται η σιγή.
9. Δικαίωμα έγγραφης απολογίας. Μπορεί ο κατηγορούμενος να μην
απολογηθεί προφορικά, αλλά να παραδώσει την απολογία του γραπτή.
Σ΄αυτήν την περίπτωση για αποσαφήνιση της απολογίας ο ανακρίνων
απευθύνει τις αναγκαίες διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να
αναγράφονται ρητά στην σχετική έκθεση (άρθ. 273 παρ. 2 εδ. 3). Η άσκηση
αυτού του δικαιώματος συνιστάται πάντοτε ιδιαίτερα όμως σε σοβαρά
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10. Δικαίωμα να ζητηθεί ρητώς ο διορισμός συνηγόρου (άρθ. 96Α ΚΠοιν.Δ.)
σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται αυτεπαγγέλτως διορισμός συνηγόρου,
από το δικαστήριο ή συμβούλιο ή από τον ανακριτή, και ακόμη όταν έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ή δεν συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής

της
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οικονομική

δυνατότητα να διορίσει δικηγόρο. Βλέπετε τις περιπτώσεις αυτεπαγγέλτου
διορισμού συνηγόρου των άρθρων 100 παρ. 3, 200 παρ. 1 εδ. β', 340, 376,
423 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας βάσει του σχετικού πίνακα του
Δικηγορικού Συλλόγου, όπου διορίζεται αυτεπάγγελτα συνήγορος.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν
την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου
και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και με
τις διατυπώσεις που επιβάλει ο νόμος, προκαλείται απόλυτη ακυρότητα που
λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον
Άρειο Πάγο (άρθ. 171 αριθ. 1 παρ.δ΄)

(* Σημείωση: όπου ανωτέρω στο ερώτημα 7 αναφέρονται τα σχετικά άρθρα,
χωρίς αναγραφή του νόμου εννοείται ότι είναι του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας. Για λόγους συντομίας παραλείφθηκε η σχετική αναφορά).
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