
  

Δήλωςη τησ ΕΕΔΑ για την ανάγκη διατήρηςησ τησ ανεξαρτηςίασ μεταξύ των βαςικών 

πυλώνων του ςυςτήματοσ ποινικήσ δικαιοςύνησ 

17 Ιουλίου 2019 

 

Η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ανηςυχύα τησ για τη μεταφορϊ αρμοδιοτότων, θϋςεων, οργϊνων και 

προςωπικού από το Υπουργεύο Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων 

(μετονομαςθϋν πλϋον ςε Υπουργεύο Δικαιοςύνησ1) ςτο Υπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη. 

Μεταξύ αυτών ςυγκαταλϋγονται, ςύμφωνα με το ϊρθρο 2, παρ. 5.1, του ΠΔ 81/2019, η 

Γενικό Γραμματεύα Αντεγκληματικόσ Πολιτικόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςυνόλου των 

υπαγομϋνων ςε αυτό οργανικών μονϊδων, το Σώμα Επιθεώρηςησ και Ελϋγχου 

Καταςτημϊτων Κρϊτηςησ, η Ιατροδικαςτικό Υπηρεςύα, τα Καταςτόματα Κρϊτηςησ, 

Σωφρονιςτικϊ και Θεραπευτικϊ Καταςτόματα, τα Ειδικϊ Θεραπευτικϊ Καταςτόματα και η 

Κεντρικό Αποθόκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγόσ Ανηλύκων Αρρϋνων Βόλου 

και οι Υπηρεςύεσ Επιμελητών Ανηλύκων και Κοινωνικόσ Αρωγόσ. 

Αποτελεύ κοινό παραδοχό ότι οι βαςικού πυλώνεσ του ςυςτόματοσ ποινικόσ δικαιοςύνησ, 

μεταξύ των οπούων η Αςτυνομύα και οι Φυλακϋσ, εύναι και οφεύλουν να παραμεύνουν 

ανεξϊρτητοι μεταξύ τουσ, ςτο βαθμό που καθϋνασ τουσ αντιμετωπύζει με διαφορετικό τρόπο 

και διαφορετικό βαθμό ευθύνησ και διακριτικόσ ευχϋρειασ το ϋγκλημα και προςτατεύει την 

κοινωνύα από τη διαφθορϊ, την αςτυνομικό βύα και την κατϊχρηςη εξουςύασ.  

Σύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Κώδικα Ηθικόσ τησ Αςτυνομύασ, ο οπούοσ υιοθετόθηκε με τη 

Σύςταςη  (2001)10 τησ Επιτροπόσ Υπουργών του Συμβουλύου τησ Ευρώπησ, η διϊκριςη 

μεταξύ του ρόλου τησ Αςτυνομύασ και τησ Ειςαγγελύασ, του δικαςτικού ςώματοσ και του 

                                                 
 Το παρόν κεύμενο Δόλωςησ εγκρύθηκε από την Ολομϋλεια τησ ΕΕΔΑ την 17η Ιουλύου 2019. Τη Δόλωςη 
ειςηγόθηκαν ςτην Ολομϋλεια η Μ. Γαβουνϋλη, Πρόεδροσ τησ ΕΕΔΑ, η Ε. Βαρχαλαμϊ, Β΄ Αντιπρόεδροσ τησ ΕΕΔA 
και η Ρ. Φράγκοσ, Επιζηημονική Σσνεργάηιδα ηης ΕΕΔΑ.  
1 Βλ. ϊρθρο 4, παρ. 8, του του ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8.7.2019).  
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ςωφρονιςτικού ςυςτόματοσ πρϋπει να εύναι ςαφόσ2. Ταυτόχρονα, ςτην αιτιολογικό ϋκθεςη 

του Κώδικα, επιςημαύνεται ότι, παρότι το μοντϋλο αυτό ποινικόσ δικαιοςύνησ προώποθϋτει 

και θεωρεύ ωσ αυτονόητη την ανεξαρτηςύα κϊθε ςυντελεςτό τησ, εύναι πολύ ςημαντικό να 

προβλϋπεται η ενςωμϊτωςη του αναγκαύου αριθμού «ελϋγχων και ιςορροπιών» (checks and 

balances), προκειμϋνου να διαςφαλύζεται ότι η ποινικό δικαιοςύνη λειτουργεύ κατϊ τρόπο 

αποτελεςματικό που ςυνϊδει με το νόμο3. Σημειώνεται ότι η ςύςταςη αυτό του Συμβουλύου 

τησ Ευρώπησ ετύθετο όδη από τη δεκαετύα του 1980 ωσ προώπόθεςη ϋνταξησ για τα νϋα 

Κρϊτη μϋλη του Συμβουλύου. Με βϊςη μϊλιςτα τα διαθϋςιμα ςυγκριτικϊ ςτοιχεύα, ςτη 

ςυντριπτικό πλειονότητα των ευρωπαώκών εννόμων τϊξεων, οι αρμοδιότητεσ τησ Διούκηςησ 

των ςωφρονιςτικών καταςτημϊτων υπϊγονται ςτο Υπουργεύο Δικαιοςύνησ4.  

Λαμβανομϋνων υπόψη των ανωτϋρω, η ΕΕΔΑ ςυςτόνει ςτισ αρμόδιεσ κρατικϋσ Αρχϋσ να 

διαςφαλύςουν με κϊθε τρόπο την ανεξαρτηςύα μεταξύ των Αςτυνομικών Αρχών, οι οπούεσ 

ϋχουν ωσ αποςτολό τουσ την πρόληψη και καταςτολό του εγκλόματοσ και των 

Σωφρονιςτικών Αρχών, οι οπούεσ εύναι αρμόδιεσ για την ϋκτιςη των ποινών με αςφϊλεια, 

αξιοπιςτύα, διαφϊνεια και με ςεβαςμό ςτον ϊνθρωπο, καθώσ και τησ Ιατροδικαςτικόσ 

Υπηρεςύασ και των Υπηρεςιών Επιμελητών Ανηλύκων και Κοινωνικόσ Αρωγόσ.  

 

                                                 
2 "There shall be a clear distinction between the role of the police and the prosecution, the judiciary and the 
correctional system; the police shall not have any controlling functions over these bodies". Βλ. ςχετικϊ The 
European Code of Police Ethics, Recommendation Rec(2001)10 adopted by the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on 19 September 2001 and Explanatory Memorandum, παρ. ΙΙΙ.6, ςελ. 7.  
3 Idem, ςελ. 34.  
4 Europis-Promoting professional prison practice, European prison information system, διαθϋςιμο ςε: 
https://www.europris.org/epis/organisations/.  
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