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                            Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 

2) Την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

             

Θέµα: «Ανοµία στα Δικαστήρια της Χώρας» 

Μεγάλη ανασφάλεια επικρατεί στις τάξεις των δικηγόρων, των δικαστικών 
λειτουργών καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων µετά τα συνεχή 
κρούσµατα βίας, που λαµβάνουν χώρα στα δικαστήρια της Αθήνας αλλά και 
της υπόλοιπης χώρας. Η πρόσφατη ανεµπόδιστη είσοδος αναρχικών στο 
Εφετείο Αθηνών και τα συχνά επεισόδια στα δικαστήρια της πρώην σχολής 
Ευελπίδων προκαλούν έκδηλη ανησυχία στο δικηγορικό και δικαστικό 
κόσµο, επαναφέροντας µάλιστα πιεστικά το ζήτηµα της ασφαλείας στους 
χώρους των δικαστηρίων.  

Για το θέµα έχει εκδώσει ανακοινώσεις ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας 
µε συγκεκριµένες προτάσεις ζητώντας να παρθούν αποτελεσµατικά µέτρα 
για την ουσιαστική αντιµετώπιση των φαινοµένων βίας εντός των ελληνικών 
δικαστηρίων. Σε καταγγελίες επί του ζητήµατος έχουν προβεί κατά το 
παρελθόν και οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας.  

Δυστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει από πλευράς Πολιτείας οι 
αναγκαίες παρεµβάσεις, µε συνέπεια φαινόµενα βίας να δηµιουργούν 
επικίνδυνες καταστάσεις για δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς 



υπαλλήλους, αλλά και για εκατοντάδες πολίτες που επισκέπτονται τους 
χώρους των δικαστηρίων.  

Επειδή τα φαινόµενα βίας και ανεµπόδιστης και ανέλεγκτης εισόδου τείνουν 
να αποτελέσουν καθηµερινό φαινόµενο, στα δικαστήρια της χώρας,  

Επειδή το ζήτηµα της ασφάλειας του πολίτη θα πρέπει να είναι το ύψιστο 
κοινωνικό αγαθό, που οφείλει να υπηρετεί και να προστατεύει η Πολιτεία,  

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι Υπουργοί: 

- Ποιες οι ενέργειες σας όσον αφορά την αντιµετώπιση περιστατικών βίας, 
που θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα δικηγόρων, δικαστικών 
λειτουργών, υπαλλήλων καθώς και απλών πολιτών; 

- Ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός για την εφαρµογή ενός 
αποδοτικότερου και σύγχρονου συστήµατος καταπολέµησης της ανοµίας 
στα δικαστήρια της χώρας; 

- Ποιος ο σχεδιασµός για πιο αποτελεσµατικό και αυστηρό έλεγχο στις 
πύλες εισόδου των ελληνικών δικαστηρίων;  

    Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                    Θεοχάρης 
(Χάρης) Θεοχάρης


