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Πρoζ
To
καl δl' αυτΦv σToUt

EloαγγελεiE Πρωτoδlκιirv

Tηζ περtφερεiαg τoUs

l.

ΣτouE πivακεg πoU μαζ υπoβαλλεTε σε εκτdλεoη τηE

2900l 11l 11-9-1992 εγκυκλioυ μαE πρfπεl vα καTαχωρεiτε

τηv

dπoψη oαζ YΙα τo αV η αVαβoλη τωv υπoΘfoεωv για τρ1τη
φoρd

η περloooτερo απo τρ1τη φoρd ηταv δlκαtoλoγημεvη

η

αδrκαroλoγητη. ΣκoπoE Tηζ εγKUκλioυ μαg αuτη9 εivαl : α)

o

ελεγxog τωv αδtκαloλoγητωv αvαβoλιilv καΙ o περloρlσμ6E τoυE

β) o ελεγXo9 TωV δlκαoτlκΦv λεlτoυργιilv πoU χoρηγoυv αuτdg

καl γ) η επrταxUVση τηζ απovoμηE τηg δrκαtooιivηE xωρig vα
ταλαlπωρoυvταl ol πoλiτεE.

ll.

Tα oτol1εiα αυτd (δικαloλoγημ€vo

η αδrκαroλoγητo τηg

vα πρoκ0πτoυv απo αvαφoρfζ

πoU

ouvταoooυv ol εκdoτoτε ειoαγγελεi6 τηζ εδραE

TωV

αvαβoληg) πρ6πεl

δlκαoτηρiωv. Η ελλεlψη TωV αvαφoρΦv αυτΦv σTlζ μεγαλεg καl

2

σTlζ μεσαioU μεlεΘoUζ εΙσαγγελiεζ KαΘlστα oUσlαστlKα
δuo1ερη fωζ αδ0vατη τηv απoτ0πωoη Tηζ πραγμαTrκ6τηταE

γlα τo παραπdvω κεφαλαlo απo τov πρoToταμεvo εtoαγγελdα
πoU σUVTαooεl Kαt Uπoγραφεl ToUζ σΧεTlκo0g,πivακεg

.

Eπioηg, σTlζ αVαφoρεζ αυτ6g πρ6πεt Vα KαΤαXωρo0vταt καl

ol απoψεlg τoU Etoαγγελfα Tηζ €δραE: α) γlα τlζ

αvαβoλιig

λoγω πρoβληματωv σTηv κλητευoη Kαl β) γlα Tηv oρloτlκη
πα0αη Tηζ πolvlκηE δiωξηE λoγω παραγραφη6.

lll. Γlα vα αvτlμετωπloΘε[ τo φαιvoμεvo αυτo παρακαλo0με
α) Vα uπoμv(oετε Tηv παραπαvω εγκ0κλιo μαζ στoUζ

:

υφtoταμ6voUζ σαζ καl β) vα αξlιi_lvεταl TηV oυμμ6ρφωση αυτΦv
με τo κεφαλαl6 Tηζ γlα o0vταξη τωV παραπαvω (lt) αvαφoρΦv.
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EΦετιilν τoυ Kρ&τoυs

A. Mε την υπ'αριθ. πρωτ .36/'6/ν'τκ.1a/1 .12.1986 Eγκ6κλι6
μαE 6xει oριoθεt 6τι oι αναΦερ6μενεs στην εν λ6γω Eγκ6κλιo
"Kαταoτ6σειζ κινioεωζll των πoινικιilν υπoθ6oεων στα πoινικ6,
δικαoτfiρια (Tριμελfi και ΙΤενταμελfi EΦετεiα Και Tριμελfi και
νoμεrfr πλημμλειoδικεtα κ.τ.λ.)

Θα υτoβ&λλoνται

Ι'{o-

κ&θε μfiνα στην Eιoαγ-

γελiα τoυ Aρεioυ ΙΙ6γoυ. ΙΙ πεiρα 6μωE Και η πρακτικfi εΦαρμoγfi
απ6δειξαν 6τι απ6 την αoκo6oα πειθαρχικfi και επoπτικfi δικαιoδooiα Eιoαγγελiα Toυ Αρεiου ΙΙ&γoυ ενεργεtται γενικ6τερog, απo_
τελεoματικ6τερos και περιoo6τερo oυσιαoτικ6g 6λεγxog Και ειδικ6τερos εντoπιoμ6E των κατ'ιδiαν περιπτιiloεων, 6ταν oι υπoβαλλ6μενεs''Kαταoτ&σειs κινfio'εωsl, αναΦ6ρoνται σε μακρ6τερα Xρoνικ& διαoτfiματα Και περι6xoυν συΥΚεντρωτικ'fl Και συνoλικfi εικ6να

τηs παρατηρo6μενηs στα μακρ6τερα αυτ6 χρoνικd, διαoτliματα κινfioεωs των πoινικιi:ν δικαoτηρiων. Eν6ψει τo6των παραΚαλo6με
εΦεξfis να τηρo0νται τα ακ6λoυΘα:

1. Tιs αναΦερ6μενεt στην ωs

6νω υπ'αριθ.36/'6/Ετκ.1Of

1.12.1986 ιtκαταoτ6σε1E κινfioεωsll των πoινικιiν δικαoτηρiω'.l τηs
περιΦ6ρει6s σαs θα υπoβ&λλετε στην EιoαγΥελtα τoυ Αρεioυ Π6γoυ
αν6 τετρ&μηνo και ειδικ6τερα κατ6 τoυE μfiνεs Ιανoυ6ριo, Ι'fdΤo

.Και Σεπτ6μβριo εκ6oτoυ

θτoυE

,

iloτε oι ωE &νω καταoτd'oειs

να

περι6ρxoνται στην Eιoαγγελiα τoυ Αρεioυ Π&γoυ μ6γρι τ6λoυs

--Α;-

(καισεειδικiστfiλη)τoυδικαιoλoγημ3νoυfiαδικαιoλoγfiτoυτηζ
ωE6,νωτρtτηsKαικ&θεπεραιτθρωγιατoυζωζ6νωλ6γoυsαναβoλfig
τηs tδιαE πoινικfis υποθ6oεωζ
συγκεντρωτικθζ αν& τετρ&μηνo καταoτ&oειs για

0ι

ωζ &νω

Θα oυντ&oooνται (και
M'o'Δ'
Και
Πλημμελειoδικεiα
Tριμελi
μεν τα

περιΦε_
E EιoαγγελiεE Πρωτoδ ικιilν τηE
EΦετεiα θα ουντ&oooνται απ6 την
ρεiαE σαζl για δε τα 1τoινικ&
6Lεs αυτθζ τιs καταoτ&oειE
EιoαγΥελiα τηE oπoiαE πρoΤoταoθε Και
υπoβ&λλετε αν6 τετρ&μηνo
θα τιs συγκεντριi:νετε και θα μαζ τιE

θα σαζ υπoβ6λλoνται

)

απ6

τι

ωE&νω.Απ6τηνEιoαγγελiατηζoπoiαζτρotoταoθεθαoυντ&ooεται
(β&oειτωνωs6νωαπ6τoUζEιoαγγελεi.ζΠρωτoδικιi:νυπoβαλλoμξνων
αν& τετρ&μηνo και oυνoλικfi
καταoτ&οεων) και θα μαζ υτoβ&λλεται
Πλημμελειoδικεtα και Ι"Ι'
Tριμελi
τα
κατ&σταση
για
συγΚεντρωτικf,

o.Δ. τηζ περιΦερεtαg σαζ'
ιl
(

,

{

ι

Oιενλ6γωσυγκεντρωτικθEκαταoτ&oειζθαoυντ&oooνται
εκ&στoτε Eισαγγελeων τηζ 6δραζ Κα1
των
αναΦoρ6ν
σχετικ6ν
β&σει
δ6oυoεs oδηγiεg Kαι ταραγπρoζ τo6τo παρακα}.o0με να διi:oετε τιζ
(τηλεΦωαν&γκη πρoE τoν oκoπ6 τo6τo
εν
επιΚoινωνo6ντεs
γελiεg,

{

I

)
\ ν].κιilsκ.τ.λ.)καιμετoνEιoαγγελ6ατoυAρεtoυΠ6γoυ(γιατα
I
ι- τυx6ν ανeκ6πτoντα πρακτ ι κfiζ Φ6oεωg πρoβl'f,ματα ) '
α και β) ταραγγ) Σε ox6on με τα ωE dνω (oτα στoιχξtα
στα πλαioια τηt Kατ'dρΘρ'99
6τι
λεxθεi
να
τptπει
θα
γελλ6μενα
μπορεt να ερευνηθεi
τoυ N .1156/ 1988 πειθαρχικfis δικαιoδootαE
πoινικfiζ
και τo αν η περi αναβoλris τηE εκδικ6oεωE oριoμ6νηζ
τελεiωs αδικαιoλ6γητη και αυυπoθ ioεωζ δικαoτικfi κρioη εiναι

ι

θαiρετηκαιυπερβαiνειταακραiαλoγικ66ριατηsεκτιμ.6oεωs

κατ6 τρ6τo, 6soτε να μτoρεi
των πρoβαλλoμ6νων λ6γων αναβoλfit,

ευλ6γωζΚαιβαoiμωEναθεμελιωθεiτoσυμττ6ρασμα6τιηπερi
κρioη oΦεiλεται
ανλβolis εκδικ&oεωE τηζ πoινικfi6 υπoθ6oεωE
Κατoυoiααπoκλειoτικι1lζσεoλιγωρi,α,Φυγoπoνiαiεπιθυμiα
καιπρ6θεoηαπoΦυγfisεκδικ6oεωζτηEσυγκεκριμ6νηgπoι-

Λ ιJι

νιΚfis υπoΘ6σεωs για oπoιoυoδfiπoτε λ6γoυg, υ1τoΚρυπ,τομ6νoυs
υπ6 τoν μανδ6α πρoo1ηματικιi:ν κατ'oυoiα λ6γων αναβoλfig fi μη
εξαντλfioεωs 6λων των δυνατιi:ν δικoνoμικιiν δυνατoτfiτων

για

να

επιτευxΘεi η εκδiκαση τηs πo1νι}ζτis υπoθEoεωE (6ταν μ&λιoτα
πρ6κειται γ1α επανειλημμθνεt αναβoλ6s i ανακ6πτει Θ6μα πα-

αξι6πoινηs ]Τρ6ξηt), oπ6τε πλ6oν η περi αναβoλfis
τηs εκδτκ6oεωE τηE πoινικis υπoΘ6oεωs δικαoτικfi κρioη εUΦανi6εται Κατ'απoτ6λεoμα ωζ n.ρl,o.*oιακi και συγκεκριμ6νη αρνη_
ραγραΦfis τηE

oιδικtα (6ταν μ&λιoτα 6xει και 6lLεE
6πωg παραγρα$fi
ε

λ6γ1εται

τηE αξι6ποινηE τρ6ξηs

πε ι θαρxι κιilg

1Ιεραιτ6ρω oυνθπειεg,

κ.τ.λ.) και γι'αυτ6

.

δ) To Φαιν6μενo τηE ακ0ρoυ fr τηs μη

εμ1TρoΘ6oμoυ l<λη-

τε0oεωζ κατηΥoρoυμ6νων (fi τηζ παντ&παoι μη κλητε6oεωg αυτιiν)

6xει πρooλ6βει διαoτ&οειg, με δυoμενεtE εντε6θεν oυν6πειεζ
και εντυπ6oειE Υ1α την εν γ6νει απoνoμτi τηζ δικαιoo6νηg, εν6_
Φει μ6λιoτα τoυ 6τι δεν Φαiνεται να αoκεiται π&ντoτε η δ6oυoα
επoπτεtα και η επιδiωξη επιBoλfig των νoμiμων κυρdloεων κατ&
των υταιτ'ιων των ακ6ρων fi μη εμπρoθ6oμων επιδ6oεων (,i τηs
παντ6παo1 μη κλητε6oεωg των κατηγoρoυμ6νων). Eν6ψει τo6των

θα μαE υτoβ6).λoνται αν& τετρ&μηνo

για τα iδια

1εio β) δικαoτliρια ιδιαtτερεs συγΚεντρωτικeg

ω6 6νω (oτo στoι-

καταoτ&oΕ1S

l

στ1ζ

oπoiεs θα αναγρ66oνται απλιilE oι αρι θμoi των απoδ6oεων (κατ6
δικαoτ'6ρια), με τιE oπoiεE r<ηρ0xΘηι<ε απαρ6δεκτη η συζfiτηση
λ6γω αr:6ρoυ i μη εμπρoθθoμoυ r<λητε6oεωE (fi παντ6παoι μη κ).ητs6σεωζ) τoυ κατηγoρoυμ6νoυ l:αι σε

ειδικi

oτfi).η των καταoτ&oεων

αυτιj.:ν (6να.ντ

i

'l'iνεται

l:fi μνε iα μ6νo CV, :<ατ6 τη ],ν6μη τoυ ΙΤρoToταμ6νoυ

ειδι

του ωE &νω

αρ ι

θμoi τηs oxετ

ι r:f;g απoΦ&oεωs

)

θα
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τηs EιoαγγελiαE fi του εκ6oτoτε.'Eιoαγγελ8α τηζ 6δραE,
oυντρe_
χει τερiπτωση υπαιτι6τηταs oιoυδfiπoτε Υια τιg ωs dνω πλημμ6λει εE σε oγ€'oη με την κλfiτευoη ΚατηΥορoυμ6νων.
ΙΙdν.ιωs

Και

αν

δεν γiνεται καμμι& τ6τoια μνεtα στιs ωE 6νω καταoτ6oειE, επι_
Φυλαοo6uεθα να ελ6γxoυμε εiτε συνoλικιils, εiτε δειγματoληπτι-

κ6:s αν oυντρ6xει υπαιτι6τητα oιoυδfiπoτε
πτιi:oε ι

ζ

κα

ι

σε

καταΦατ ι

και η τυx6ν αμ6λεια fi

κfi

Υια τιs

ωs d,νω περι-

iπτωση θα εντoπi 6εται oυγxρ6νωE
oλoγωρtα τoυ μη επιoημ&ναντos την υπαιπερ

τι6τητα αυτfi εκ&oτoτε Eιoαγγελ6α τηs 6δραs fi &λλoυ αρμoδioυ.
Ωs πρos τo xρ6νo και τoν τρ6πo oυντ&ξεωE και υπoβoλfis των καταoτ&oεων αυτιirν Και ωE πρoE την απε6θυνoη των

τικ6ν oδηγιd:ν και παραγγελιιiν ιox6oυν αναλ6γωE τα ωs
στo στoιxεio β ειδικ6τερoν εκτεθ6ντα.

σχε-

6νω

ε) T6λos τ6oo στιs Eιoαγγελiεs ΙΙρωτoδικιi:ν τηs τΙερ1Φερεiαs σαSl 6oo και στην Eιoαγγελiα EΦετ6ν τηs oπofαg πρoT-

oταoθε θα ερευν6ται (απ6 τoν αρμ6διo Eιoαγγελικ6 λειτουργ6
και απ6 τoν εκ&oτoτε Eιoαγγελ6α τηs 6δραs) αν ι σ€ περiπτωση

παραΥραΦfis

d.ει6πoινηs πρdξεωs, ανακ6πτoυν, κατ6 τη γν6μη τoυs,
ευθ6νε5 oιoυδfiπoτε για την επελθο6o.α παραΥραΦfi Kαι σε καταΦατ ι κfi περiπτωση l αΦo6 ενημεριilνεoθε, να
μαs αναΦ6ρετε σχετικ6:9.

στ) Αναγκα66μεΘα να τΙαραγγεiλoυμε τα ανωτ6ρω, δι6τι
παρατηρεiται 6xι μ6νo να 6xoυν πρooλdΒει διαoτ6oειE
τα ωE
6νω Φαιν6uενα, αλλd να μην αoκεiται Και o c.παιτo6μενo. gαι
πρoofiκων 6λεγxoE προs τo oκoπ6 υπoβoλιis σΧετ ι κιi:ν
αναΦoριilν
εξ επαγγ6λματos (για συγΚεΚριμ6νεs περιπτιiloειg Και 6χ,

απλιils

δια θεωρητικιilν Και γενικιiν παραιν6αεων πρoE τoυs Eιoαγγελι-

3*u

κo6s λειτoυρΥo6s και τoυE δικαoτικoιjE υταλλiλoυs) nρog τΠν
EιoαγΥελiα τoυ Αρεioυ Π&γoυrμε oυν6τεια τη μη 6oκηoη τoυ ]Τρoofiκoντoζ πειθαρxικo6 ελ6γxoυ Και τη δημιoυργiα δυoμενιi-lν εντυπιioεων, πoυ δεν πρo&γoυν τo κ6ρoζ τηζ διr<αι oorjνηζ ' Παρακαλo6UEl 6θενl V0 επιoτηθεi η πρoσoχfi των Eιoαγγελικιiν λειτoυργd:ν

επi

των ανωτ6ρω.

εξαiρεoη την υ1Ι'αριθ, 2oo8/ΕΥκ./n/25'6'1991 Eγκ6κλι6 μαζ (η oπoiα θα εξακoλoυθfioει να ιox6ει για την αν6 δiμηνo
Κ.τ.λ. υπoβoλfi των εr<εi αναΦερoμ6νων πιν6κων επεξερΥαoiαs κ'τ'

B.

},1ε

λ. πolνικιilν δικoγραΦιιilν), η ωE &νω στo στοιxεio A Kαι στoυs
αριθμo6s 1 και 2 αν6 τετρ&μηνo υπoβoλli καταoτd,oεων στην Eιoαγγελiα τoυ Αρεioυ ΙΤ&γoυ ιox6ει και για oπoιεoδfiπoτε 6,λλεs κατα-

oτ&oειζ, oι oπoiεt μ6xρι τιi.lρα, oε εκτ6λεoη &λλων Eγκυκλtων τηE
Eιααγγελtαs τoυ Αρεiου Π6γoυ, υπoB&λλoνταν στην Eιoαγγελiα τoυ
Αρεioυ Π&γoυ κατ& βραΧ6τερα xρoνικ6 διαoτfiματα, εκτ6s αν &λλωE
oρtooυμε με νε6τερη Eγκ6κλι6 μαs'
Γ. Eiναι αυτoν6ητo 6τι αν σειs κρtνετε,

6τι,

γ1α να

αoκεiτε πληρ6oτερη επoπτεiα, o1 EιoαΥγελεiE ΙTρωτoδικιi:ν τηζ περιΦ6ρει6s σαE θα πρiτει να σαs υπoβ&λλoυν oπoιεoδfiπoτε Καταoτ&κατ& βραx6τερα τoυ τετραμfiνoυ 1ρoνικ& διαoτfiματα Υια δικfi
σαs ενημ6ρωoη, μπoρεiτε να απευθ6νετε oxετικ6g Eγκυκlioυs fi
ειδικ6E παραΥγελiεE στoυE Eτoαγγελεtζ Πρωτoδικιi:ν τηE περιΦεs

σειζ

ρεiαE σαs.

Δ. Για την εΦαρμoγfi τηE παρo6oαE Eγκυκλioυ oι ωζ &νω
(oτα στoιxεiα Α, αριΘμoi 1 ξ.ωs 3 l<αι B) oυYκεντρωτικ6ζ καταoτ&-

δΞιE (τoυ τετραμfiνoυ των μηνιiν Σεπτεμβρioυ, Oκτωβρioυ, Νoεμβρi_
ου Και Δεκεμβρioυ 1992) οα υπoβληθo0ν τoν Ιανoυ&ριo 1993 (ιioτε
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να περ16λθoυν στην Eιoαγγελiα τoυ Αρεtoυ Π&γoυ μ6Xρι τ6λoυE
Ιανoυαρioυ 1993). Eπoμ6νωs δεν Θα υπoβ&λλετε πλ6oν μηνιαtεs
καταoτ6oειs για τoυs ωs 6νω Kαι τoυs επ6μενoυs'μfiνεs.

E. Tιiλos

σαE Υνωρtζoυμε

6τι πα6oυν να ιoxΟουν (και

oυνεπι1lζ δεν θα υπoβ6λλoνται πλξoν στην

Eιααγγελiα τoυ Αρεtoυ
Π6γoυ oι δι'αυτιiν oριζ6μενεs καταoτ6oειs) o1 ακ6λoυΘεs Eγκ6κλιoι τηE Eιoαγγελiαg τoυ Αρεioυ Π6γoυ:
α) IΙ υπ'αριθ. πρωτ .3363/Eγκ.17 /7.1a.1g71 EΥκ6κλιos
(περi υπoBo.l.fiζ ι(αταστ6oεων σε ox6oη με απoΦdοει πoυ
Καν

επt

s

επi

εκδ6θη-

ανακoπfiE κατ& καταδιΚαστικlis απoΦdoεωs λιπoμ&ρτυρog,
αναΚλfioεωs τoιo6των καταδικαστικιiν απoΦ&oεων κ.τ.λ.
).

β)

υπ'αριθ.

.5207/Βτκ.60/2] ..to .19τz Eγκ6κλιos
(περi υπoBoλfig καταoτ&oεων, εHΦαινoυo6ν τιs κατ& την
πρ6τη
εκ&oτoυ μην6ζ 61oυoεg πρooδιoριoΘεt πoλιτικ6g Jπδo6oειs).
}Ι

πρωτ

ΣT. Παρακαλo0με να γνωρioετε 6Lα τα ανωτ6ρω τ6oo
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