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ARISA: Αξιολόγηση του κινδύνου αποµόνωσης των 
υπόπτων και κατηγορουµένων 

∆.2.3: Έκθεση σχετικά µε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την κοινωνική κατάσταση των υπόπτων και 

κατηγορουµένων 

 

Εκτελεστική Σύνοψη 

Περίπου εννέα εκατοµµύρια άτοµα αποτελούν αντικείµενο της ποινικής δικαιοσύνης κάθε 

χρόνο στην ΕΕ.1 Ταυτόχρονα, ένα σηµαντικό µερίδιο από αυτούς που θεωρούνται ύποπτοι 

ή κατηγορούνται για ποινικά αδικήµατα δεν κρίνονται ένοχοι και δεν καταδικάζονται 

ποτέ.Όλοι οι ύποπτοι, είτε καταδικαστούν είτε όχι, θεωρούνται αθώοι µέχρι αποδείξεως της 

ενοχής τους σύµφωνα µε το νόµο. Το τεκµήριο της αθωότητας είναι ένα θεµελιώδες 

δικαίωµα, µια βασική αρχή της ποινικής δικαιοσύνης και ένα παγκοσµίως αναγνωρισµένο 

πρότυπο ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

Παρά την υποχρέωση των αρχών ποινικής δικαιοσύνης να τηρούν αυστηρά το τεκµήριο της 

αθωότητας, οι ύποπτοι και κατηγορούµενοι υπόκεινται πάντοτε σε συγκεκριµένους 

περιορισµούς και συνέπειες κατά τη διάρκεια της ποινικής δίωξης. Το σύνολο αυτών των 

περιορισµών τηρεί νόµιµους σκοπούς αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει την προσωπική και 

κοινωνική κατάσταση των υπόπτων και κατηγορουµένων.  

Κατά τη διάρκεια των ποινικών διώξεων, οι ύποπτοι και κατηγορούµενοι, παρότι θεωρούνται 

αθώοι, πρακτικά τοποθετούνται σε άνιση θέση σε σύγκριση µε τα λοιπά µέλη της κοινωνίας. 

Ως αποτέλεσµα των µέτρων και των περιορισµών που εφαρµόζονται σε αυτούς, η κοινωνική 

κατάστασή τους µπορεί να επηρεαστεί µε ποικίλους τρόπους: προσωρινή ή µόνιµη ανεργία, 

απώλεια εισοδήµατος, αυξηµένα έξοδα και απώλεια των κοινωνικών παροχών, επιδείνωση 

των σχέσεων µε τα µέλη της οικογένειας, κλπ. 

Την ίδια στιγµή, ο αντίκτυπος της ποινικής δίωξης για υπόπτους και κατηγορούµενους 

παραµελείται συχνά από τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίες τείνουν να 

επικεντρωθούν στην διασφάλιση της αποτελεσµατικής προόδου και έκβασης της υπόθεσης, 

παρά στον µετριασµό των επακόλουθων αρνητικών επιπτώσεων για τους υπόπτους και 

κατηγορουµένους. Στην πράξη, µια ποινική υπόθεση µπορεί να οδηγήσει σε έναν ορισµένο 

βαθµό στην αποκοινωνικοποίηση του κατηγορουµένου. Αυτός ο κίνδυνος πρέπει να ληφθεί 

υπόψη και να αξιολογηθεί δεόντως από τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης. Μια τέτοια 
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εκτίµηση πρέπει να προστεθεί στην αξιολόγηση άλλων παραγόντων, όπως ο κίνδυνος 

διαφυγής ή υποτροπής, προκειµένου να επιτρέψει στο αρµόδιο σώµα ποινικής δικαιοσύνης 

να επιλέξει και να εφαρµόσει τον πλέον κατάλληλο συνδυασµό µέτρων σε κάθε περίπτωση. 

Αυτή η έκθεση έχει ως στόχο να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική 

κατάσταση των υπόπτων και κατηγορουµένων προβάλλοντας τις καθιερωµένες νοµικές 

πρακτικές σε τέσσερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα και 

Ιταλία.  Κάθε µία από τις τέσσερις εθνικές µελέτες περιπτώσεων διαρθρώνεται µε βάση τις 

ακόλουθες βασικές πτυχές: 

� Νοµική ιδιότητα των υπόπτων και κατηγορουµένων.  

� Στερητικά και µη στερητικά της ελευθερίας µέτρα κατά τη διάρκεια της δίκης. 

� Κοινοποίηση πληροφοριών. 

� Νοµικές και πρακτικές επιπτώσεις των διαδικασιών για υπόπτους και 

κατηγορούµενους.  

� Αξιολόγηση του αντίκτυπου των διαδικασιών από τις αρµόδιες αρχές.  

Βασικά πορίσµατα 

Βέλγιο 

� Ως ύποπτος θεωρείται το άτοµο για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι διέπραξε µια 

αξιόποινη πράξη και είναι υποκείµενο προανάκρισης. Ο ύποπτος γίνεται αντικείµενο 

κατηγορίας ή δίωξης (inculpé) όταν ο ανακριτής τον ενηµερώνει επίσηµα για τις 

φερόµενες κατηγορίες που ασκήθηκαν εναντίον του.  

� Εάν δεν υπάρχουν ρητές υποχρεωτικές προθεσµίες για την ολοκλήρωση της 

ανάκρισης ή/και της δίκης, ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα σε δίκη από αµερόληπτο 

και ανεξάρτητο δικαστήριο εντός εύλογου χρόνου. 

� Εκτός από την προσωρινή κράτηση που αποτελεί µορφή στερητικών της ελευθερίας 

µέτρων, τα µη στερητικά της ελευθερίας µέτρα περιλαµβάνουν την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση, την εγγυοδοσία και την απελευθέρωση υπό αναστολή.  

� Στο βελγικό δίκαιο (Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας), το απόρρητο της ανακριτικής 

διαδικασίας (προανάκριση) επιβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που καλείται να 

προσφέρει την επαγγελµατική του βοήθεια κατά την πρώτη φάση της ανάκρισης, 

όπως δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές, γραµµατείς δικαστηρίων, και όλα τα 

πρόσωπα που απασχολούνται από τους προαναφερθήσαντες. Ο κατηγορούµενος, 

τυχόν τρίτα µέρη (συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών κοµµάτων) και τα µέσα 

ενηµέρωσης δεν δεσµεύονται από το απόρρητο της ανάκρισης.  

� Η προσωρινή κράτηση στο Βέλγιο επηρεάζει την επαγγελµατική και την οικογενειακή 

κατάσταση των υπόπτων και κατηγορουµένων, καθώς και τους φορείς υγειονοµικής 

περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισής τους. Η απασχόληση και το µορφωτικό 
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επίπεδο των υπόπτων και κατηγορουµένων ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν όταν 

η ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρµόζεται ως «24ωρη κατ” οίκον κράτηση».  

� Ύποπτοι που βιώνουν είτε παράνοµη (δηλαδή την προφυλάκιση κατά παράβαση 

των κανόνων δικαίου) ή αναποτελεσµατική/ακατάλληλη προσωρινή κράτηση 

(δηλαδή επειδή το άτοµο είναι αθώο ή επειδή ο χρόνος που δαπανάται σε 

προσωρινή κράτησηυπερβαίνει το χρονικό διάστηµα της φυλάκισης για το οποία 

αυτοί καταδικάστηκαν) µπορεί να διεκδικήσουν πλήρη αποζηµίωση υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις. 

� Προτού ληφθεί απόφαση σχετικά µε το µέτρο που αφορά έναν ύποπτο, ο ανακριτής 

µπορεί να ζητήσει από έναν δικαστικό επιµελητή (assistant de justice) να διεξάγει 

προκαταρκτική έρευνα (σύντοµη ενηµερωτική έκθεση ή κοινωνική έρευνα) για την 

αναγκαιότητα της προφυλάκισης ή την καταλληλότητα κάποιου εναλλακτικού µέτρου 

όπως η απελευθέρωση υπό όρους. 

� Η κοινωνική έρευνα είναι µια γενικότερη ερευνητική εργασία που αποσκοπεί στην 

τοποθέτηση του καταγγελλόµενου αδικήµατος σε µεγαλύτερο ψυχοκοινωνικό πλαίσιο. 

Σε συνεργασία µε τον κατηγορούµενο και το οικογενειακό και κοινωνικό του 

περιβάλλον, ο δικαστικός επιµελητής µπορεί να προτείνει ένα εξατοµικευµένο µέτρο 

που στοχεύει στην αποκατάσταση και τη µελλοντική πορεία του κατηγορουµένου, 

καθώς και αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της σχετικής διαδικασίας για τη 

ζωή του κατηγορουµένου. 

Βουλγαρία 

� Στη Βουλγαρία, η νοµική ιδιότητα των «υπόπτων» δεν υφίσταται. Το καθεστώς 

των κατηγορουµένων διέπεται από τον Κώδικα Ποινικό ∆ικονοµίας (Criminal 

Procedure Code - CPC). Για να κριθεί ένα άτοµο κατηγορούµενος πρέπει να 

κατηγορηθεί επίσηµα από ανακριτική αρχή ή από εισαγγελέα. 

� Ο νόµος δεν καθορίζει το εύρος του χρόνου για το οποίο ένα άτοµο µπορεί να 

παραµείνει κατηγορούµενος. Κατά κανόνα, η προανάκριση πρέπει να 

ολοκληρωθεί εντός προθεσµίας δύο µηνών. 

� Κατά τη διάρκεια της ποινικής δίωξης, υπάρχουν δύο κατηγορίες µέτρων που 

µπορούν να επιβληθούν σε κατηγορούµενους: µέτρα προσωρινής κράτησης και 

άλλα διαδικαστικά µέτρα.Υπάρχουν τέσσερα µέτρα προσωρινής κράτησης που 

απαριθµούνται στο νόµο: υποχρεωτική αναφορά, εγγυοδοσία, κατ’ οίκον 

περιορισµός και προσωρινή κράτηση. Λοιπά διαδικαστικά µέτρα είναι κυρίως µη-

στερητικού χαρακτήρα. 

� Οι νοµικοί κανόνες που ρυθµίζουν τη δηµοσιοποίηση (κοινοποίηση) 

πληροφοριών σχετικά µε τις διαδικασίες διαφέρουν σηµαντικά κατά τη 

προδικασία και κατά τη διάρκεια της δίκης. Κατά κανόνα, η προδικασία θεωρείται 

εµπιστευτική και τυχόν πληροφορίες σχετικά µε την προανάκριση µπορούν να 

κοινοποιηθούν µόνο µε την άδεια του εισαγγελέα που έχει αναλάβει την 
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υπόθεση.Κατά τη διάρκεια της δίκης, η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι 

λιγότερο περιορισµένη. 

� Οι ποινικές διώξεις µπορούν να έχουν αντίκτυπο στην επαγγελµατική και 

οικογενειακή κατάσταση του κατηγορουµένου, ιδίως όταν αυτός τίθεται υπό 

κράτηση.Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι διαδικασίες είχαν αρνητικές επιπτώσεις 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του κατηγορουµένου και στη δυνατότητά του 

να ασκήσει το επάγγελµά του.Περιπτώσεις ικανοποίησης αποκαλύπτουν επίσης 

τον αρνητικό αντίκτυπο των διαδικασιών ως προς τους οικογενειακούς δεσµούς, 

την κοινωνική ζωή, τη σωµατική και ψυχική υγεία. 

� Η βουλγαρική νοµοθεσία δεν περιέχει γενική διάταξη που υποχρεώνει τις αρχές 

να συλλέγουν, να αναθεωρούν και να εκτιµούν συγκεκριµένες πληροφορίες 

σχετικά µε τους υπόπτους και κατηγορουµένους προτού λάβουν µια απόφαση 

που θα µπορούσε να τους επηρεάσει. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές υφίστανται σε 

σχέση µε την επιβολή µέτρων προσωρινής κράτησης, βάσει των οποίων η 

κατάσταση της υγείας του κατηγορουµένου, το επάγγελµα, η ηλικία και άλλα 

συναφή στοιχεία πρόκειται να ληφθούν υπόψη. 

Ελλάδα 

� Ο όρος «ύποπτος» δεν ορίζεται σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο, αλλά εισήχθη ως 

όρος στον Ελληνικό Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Ο κατηγορούµενος είναι το 

πρόσωπο εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας έχει εκκινήσει ποινικές διώξεις, δηλαδή 

ποινική δίωξη, και ο οποίος θεωρείται ο δράστης της αξιόποινης πράξης σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής ανάκρισης. 

� ∆εν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία σχετικά µε τη µέση διάρκεια των ποινικών διώξεων 

στην Ελλάδα. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο Ελληνικός Κώδικας Ποινικής 

∆ικονοµίας περιλαµβάνει µια διαδικασία αυτόφωρου εγκλήµατος για ορισµένα 

εγκλήµατα. Αυτή η διαδικασία αυτόφωρου εγκλήµατος εφαρµόζεται σε 

πληµµελήµατα όπου ο δράστης έχει συλληφθεί κατά τη διάπραξη του εγκλήµατος. 

� Ο Ελληνικός Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας περιέχει έναν ενδεικτικό κατάλογο 

περιοριστικών µέτρων (στερητικών και µη στερητικών της ελευθερίας) που 

περιλαµβάνουν: την προσωρινή κράτηση, την εγγυοδοσία, την εµφάνιση σε τακτική 

βάση ενώπιον του ανακριτή ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, την απαγόρευση 

µετάβασης ή διαµονής σε ορισµένο τόπο, την απαγόρευση συνάντησης και 

συναναστροφής µε συγκεκριµένα πρόσωπα, και τον κατ΄οίκον περιορισµό µε 

ηλεκτρονική επιτήρηση (δηλ. βραχιόλι στον αστράγαλο). 

� Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των κατηγορουµένων και των υπόπτων 

είναι εγγυηµένη, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία για τα προσωπικά δεδοµένα 

στην Ελλάδα. Μια άλλη σηµαντική αρχή της Ελληνικής Ποινικής ∆ικονοµίας είναι ότι 

απαγορεύει οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικότητας του κατηγορουµένου από 

τα µέσα ενηµέρωσης. Όσον αφορά τη φάση της δίκης, οι εκδικάσεις των δικαστηρίων 

είναι δηµόσιες και κάθε δικαστική απόφαση λαµβάνεται µετά από δηµόσια ακρόαση. 
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� Οι ποινικές διώξεις µπορεί να επηρεάσουν την προσωπική ζωή των υπόπτων και 

των κατηγορουµένων καθώς και την επαγγελµατική τους κατάσταση και το καθεστώς 

της κοινωνικής τους ασφάλισης, ακόµη και αν η αρχή του απορρήτου προϋποθέτει 

ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να παραµένουν ιδιωτικές. 

� Μία από τις πιο κοινές βάσεις διαµαρτυρίας που επικαλούνται οι ύποπτοι και 

κατηγορούµενοι στην Ελλάδα είναι η υπερβολικά µεγάλη διάρκεια των διαδικασιών. 

Μετά από δύο πιλοτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων 

του Ανθρώπου (Ε∆∆Α), οι ελληνικές αρχές εισήγαγαν το µέτρο της 

αντισταθµιστικήςαποζηµίωσης, µε στόχο την παροχή καταλλήλων και επαρκών 

αποζηµιώσεων σε περιπτώσεις όπου η ποινική και αστική δίκη ή διαδικασίες 

ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου υπερβαίνουν το εύλογο χρονικό διάστηµα. Το 2014, 

το Ε∆∆Α διαπίστωσε ότι το µέτρο αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί αποτελεσµατικό 

και προσιτό. 

� Η Ελλάδα έχει επίσης επικριθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου για την υπερβολική διάρκεια της προσωρινής κράτησης και τις 

απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των µεταναστών.  

� ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες αναφορές σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων των 

διαδικασιών στον κατηγορούµενο από τις αρµόδιες αρχές. Συνεντεύξεις µε 

συνηγόρους υπεράσπισης έχουν δείξει πως οι αστυνοµικές αρχές που είναι 

υπεύθυνες για τις έρευνες εξετάζουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του εισαγγελέα που χειρίζεται τον φάκελο. 

Ιταλία 

� Σύµφωνα µε τον Ιταλικό Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (Italian Code of Criminal 

Procedure - C.C.P.), ως ύποπτος θεωρείται το πρόσωπο που σύµφωνα µε τις αρχές 

έχει διαπράξει ένα έγκληµα. Κατά κανόνα, οι ύποπτοι υπόκεινται σε προανάκριση. 

Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της φάσης της 

προανάκρισης θεωρούνται επαρκή, ακολουθεί ο χαρακτηρισµός του υπόπτου ως 

«κατηγορουµένου» και ξεκινά η δικαστική διαδικασία. 

� Η προανάκριση έχει µέγιστη διάρκεια έξι µηνών από την ηµεροµηνία που το όνοµα 

του υπόπτου αναγραφεί στο µητρώο παραβάσεων. Για σοβαρά αδικήµατα ή 

οργανωµένο έγκληµα η περίοδος ανέρχεται στο ένα έτος.  

� Τα προσωπικά ασφαλιστικά µέτρα είναι στερητικά ή µη στερητικά της ελευθερίας. Τα 

στερητικά της ελευθερίας ασφαλιστικά µέτρα περιλαµβάνουν προδικαστική κράτηση, 

κατ”οίκον περιορισµό και κράτηση σε εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης. Τα 

µη στερητικά, εναλλακτικά της κράτησης µέτρα περιλαµβάνουν απαγόρευση 

µετάβασης σε άλλο τόπο, παρουσία και αναφορά στην αστυνοµία, περιοριστικά 

µέτρα στην οικογένεια, και απαγόρευση διαµονής. 

� Σύµφωνα µε τον Ιταλικό Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (Italian Code of Criminal 

Procedure - C.C.P.), οι ανακριτικές πράξεις που διενεργούνται από τον εισαγγελέα 
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και την δικαστική αστυνοµία υπόκεινται στους κανόνες της µη αποκάλυψης πριν από 

το πέρας της προανάκρισης. Περιορισµοί σχετικά µε την κοινοποίηση δεδοµένων 

επιβάλλονται σε όλα τα µέρη που εµπλέκονται ή έχουν επίγνωση της πράξης της 

έρευνας. 

� Σύµφωνα µε τις «Αρχές ∆ηµοσιογραφικής ∆εοντολογίας» που εγκρίθηκαν από την 

Εθνική Οµοσπονδία του Ιταλικού Τύπου και το Ιταλικό Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης το 1993, οι δηµοσιογράφοι έχουν καθήκον να διατηρήσουν το 

τεκµήριο της αθωότητας.  

� Ένα από τα χαρακτηριστικά του Ιταλικού Σωφρονιστικού Συστήµατος είναι η συνεχής 

παρουσία των κρατουµένων χωρίς κάποια οριστική καταδίκη. Σύµφωνα µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης, 

Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CPT), οι 

φυλακισµένοι χωρίς οριστική καταδίκη συχνά βρίσκονται υπό κράτηση σε 

ερειπωµένα και υπερπλήρη κελιά και συχνά υπόκεινται σε άθλιες συνθήκες. Ο 

υπερπληθυσµός των φυλακών εξακολουθεί να υφίσταται στις µέρες µας, αλλά µετά 

την έναρξη ισχύος του νόµου 47/2015 η καταστολή του προβλήµατος κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων τριών ετών οφείλεται στο γεγονός ότι η προσωρινή κράτηση 

πρέπει να θεωρηθεί ως ύστατη λύση και µπορεί να διαταχθεί µόνο εάν οποιαδήποτε 

απαγόρευση ή εφαρµογή άλλων µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κρίνεται ανεπαρκής. 

� ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες αναφορές σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων των 

διαδικασιών στον κατηγορούµενο από τις αρµόδιες αρχές και τις πρακτικές τους. Η 

απόφαση σχετικά µε την εφαρµογή, την ανάκληση ή την τροποποίηση των 

προδικαστικών µέτρων αφορά τον δικαστή που αναλαµβάνει το αντίστοιχο στάδιο 

της δίκης λαµβάνοντας υπόψη ότι το µέτρο πρέπει να είναι κατάλληλο, αναλογικό και 

τουλάχιστον στερητικό. 

� Στερητικά της ελευθερίας µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής κράτησης 

µπορεί να έχουν επίσης σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το 

καθεστώς απασχόλησης των υπόπτων και κατηγορουµένων, ανεξάρτητα από το αν 

αυτοί απασχολούνται στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα.  

 

 


