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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 

Πραγματικά περιστατικά  

Ο ΑΑ, αστυνομικός στο επάγγελμα, μετά από τη βραδινή του έξοδο, 

οδηγώντας το ΙΧΕ του αυτοκίνητο, παρέσυρε με αυτό και προκάλεσε το θάνατο 

τριών ανηλίκων, ηλικίας 10 ετών. Μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε τον τόπο του 

ατυχήματος. Την επόμενη μέρα παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ομολογώντας 

την ευθύνη του για το θάνατο των τριών ανηλίκων, αρνούμενος, ωστόσο, το 

ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.  

Η είδηση αυτή προκάλεσε σάλο στη χώρα του, και τα ΜΜΕ έκαναν εκτενή 

ρεπορτάζ σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος και την ανευθυνότητα που έχουν 

επιδείξει κατά το παρελθόν πολλοί αστυνομικοί. Ειδικότερα: 

1) Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δήλωσε τα εξής: «Δεν αρκούν οι συγγνώμες. Ο 

Αρχηγός της Αστυνομίας πρέπει να αναλάβει προσωπική ευθύνη για το 

φοβερό συμβάν. Δεν είναι η πρώτη φορά που αστυνομικοί, ο οποίοι 

υποτίθεται ότι ελέγχουν τις παραβιάσεις της κυκλοφορίας, προκαλούν 

τρομερά ατυχήματα».  

2) Πέντε μέρες μετά το συμβάν, κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, 

υποβάλλουν την παραίτησή τους ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός 

της Αστυνομίας.  

3) Στον απόηχο της κρίσης στο εσωτερικό της Αστυνομίας, ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας κάνει τις εξής δηλώσεις: «Η απώλεια των τριών παιδιών, το 

έγκλημα που διαπράχθηκε από έναν αξιωματικό και οι περιστάσεις του 

απαιτούν σαφείς απαντήσεις και λύσεις. Είναι απαράδεκτο τα εγκλήματα 

που διαπράττονται από αξιωματικούς της Αστυνομίας να τιμωρούνται με 

σχετικά ήπιες ποινές».  

4) Η εφημερίδα πρωινή δημοσίευσε φωτογραφία του κατηγορούμενου, και 

δίπλα σε αυτή είχε ως τίτλο του άρθρου «Ο αστυνομικός που προκάλεσε το 

έγκλημα, ΑΑ, παραδόθηκε στις αρχές μόνο αφότου δεν θα ήταν δυνατό να 
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ανιχνευθεί το αλκοόλ στον οργανισμό του. Πρέπει οι αρμόδιοι να δηλώσουν 

παραίτηση». 

Ο ΑΑ ισχυρίζεται ότι η δημοσίευση της φωτογραφίας του, καθώς και όλα τα 

ανωτέρω περιστατικά (στοιχεία 1-4) παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητάς του, 

βάσει της Οδηγίας 2016/343, όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, και του 

άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ.  

Ερωτάται 

1. Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2016/343 όλες οι ως άνω 

φερόμενες ως παραβιάσεις του τεκμηρίου της αθωότητας;  

2. Εάν όχι, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ; 

3. Συμφωνείτε με τους ισχυρισμούς του ΑΑ ότι παραβιάστηκε εν προκειμένω 

το τεκμήριο της αθωότητάς του; 
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