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Θέμα: Περίληψη πρακτικών σχετικά με την άρση και την υπεράσπιση της ασυλίας

Κατά τη συνεδρίασή τους την 2α Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
συμφώνησε να αποσαφηνιστούν οι εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στην 
άρση και την υπεράσπιση της ασυλίας στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με τους 
κάτωθι κανόνες
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1. Εμπιστευτικότητα

Το άρθρο 7 παράγραφος 11 του Κανονισμού ορίζει ότι «η επιτροπή εξετάζει αυτά τα 
ζητήματα και χειρίζεται τα όποια έγγραφα λάβει με τη μεγαλύτερη δυνατή 
εμπιστευτικότητα». 

Η εμπιστευτικότητα αφορά τόσο τη διεξαγωγή της συνεδρίασης όσο και την πρόσβαση σε 
έγγραφα. 

1.1. Συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών 

Το άρθρο 103 παράγραφος 4 ορίζει ότι «η εξέταση από την αρμόδια επιτροπή των αιτήσεων 
που υπόκεινται στις διαδικασίες τις σχετικές με την ασυλία, σύμφωνα με το άρθρο 7, 
λαμβάνει πάντα χώρα κεκλεισμένων των θυρών».

Ο Κανονισμός δεν παρέχει ενδείξεις σχετικά με τους συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι 
πρέπει να τηρηθούν όταν η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Για το 
λόγο αυτό είναι απαραίτητο να επιλυθεί το ζήτημα ποιος μπορεί να μένει στην αίθουσα κατά 
την εξέταση υπόθεσης υπεράσπισης ή άρσης ασυλίας. 

Η παραδοσιακή πρακτική της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θέτει κάποια προβλήματα τα 
οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τη γενική αρχή να επιτρέπεται η είσοδος 
στην αίθουσα σε άτομα τα οποία πληρούν δύο προϋποθέσεις: 

 έχουν πολιτική ευθύνη ή νόμιμη υποχρέωση εμπιστευτικότητας η οποία στηρίζεται σε 
πειθαρχικές κυρώσεις και 

 των οποίων η παρουσία στην αίθουσα δικαιολογείται από τα καθήκοντά τους. 

Οι δύο αυτές προϋποθέσεις περιορίζουν την παρουσία στην αίθουσα στις κάτωθι κατηγορίες: 

1. Στα πλήρη μέλη της επιτροπής, στους αναπληρωτές τους αλλά και σε κάθε βουλευτή, 
έστω και αν δεν θα μπορούν να παρέμβουν πέρα από τους όρους που θέτουν τα άρθρα 
187 παράγραφος 2 και 193 παράγραφος 3 του Κανονισμού. 

2. Στους υπαλλήλους (οι οποίοι υπόκεινται σε νόμιμη υποχρέωση εμπιστευτικότητας), 
στο βαθμό στον οποίο η παρουσία τους δικαιολογείται από τα καθήκοντά τους. Αυτό 
συνεπάγεται παρουσία της γραμματείας της επιτροπής, της Νομικής Υπηρεσίας και 
της υπηρεσίας της ΓΔ Προεδρίας που είναι αρμόδια για τις ασυλίες στην αίθουσα. 

3. Στους υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων (οι οποίοι επίσης υπόκεινται σε νόμιμη 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας), όπως στην προηγούμενη περίπτωση στο βαθμό στον 
οποίο η παρουσία τους δικαιολογείται από τα καθήκοντά τους. Αυτό συνεπάγεται 
παρουσία στην αίθουσα εκείνων των υπαλλήλων πολιτικών ομάδων οι οποίοι 
συνήθως παρακολουθούν τις δραστηριότητες της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

4. Στους βοηθούς του προέδρου και στους εισηγητές εκθέσεων περί ασυλίας.
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1.2. Πρόσβαση σε έγγραφα 

Η πρόσβαση σε έγγραφα θέτει ορισμένα προβλήματα:

 Πρώτον είναι απαραίτητο να επιλυθεί η πρόσβαση στο πλήρες σύνολο των 
πρωτότυπων εγγράφων της κάθε υπόθεσης, τα οποία πολύ συχνά είναι ογκώδη. 
Σύμφωνα με την παραδοσιακή πρακτική τα έγγραφα μπορούν να τα συμβουλευτούν 
βουλευτές ή βοηθοί τους (δεόντως εξουσιοδοτημένοι) στους χώρους της 
γραμματείας. Γίνεται κατανοητό ότι δεν είναι δυνατός ο δανεισμός τους ή η 
φωτοτύπηση. Αυτή η παραδοσιακή πρακτική επιβεβαιώνεται.

 Από την άλλη πλευρά τίθεται το ερώτημα ποια έγγραφα ή, όπου αρμόζει, ποιες 
συνοπτικές πληροφορίες πρέπει να μεταφραστούν και να διανεμηθούν. Ο 
παραδοσιακός κανόνας ο οποίος επιτρέπει στον εισηγητή να αποφασίζει σχετικά με 
αυτό το ερώτημα επιβεβαιώνεται. Εάν προκύψει πρόβλημα, μεσολαβεί ο πρόεδρος. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ορισμός «μόνιμων» εισηγητών σκοπεύει στο να 
βελτιστοποιήσει την πείρα τους στον τομέα αυτό.

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί σχετικά ότι ενθαρρύνεται μία προσέγγιση λιτότητας 
λόγω των πρόσθετων δυσκολιών οι οποίες επιβάλλονται από την εφαρμογή του 
κώδικα πολυγλωσσίας. 

Περίληψη των βασικών γεγονότων τα οποία σχετίζονται με την κάθε υπόθεση θα 
κυκλοφορεί με τον αρμόζοντα τρόπο στα μέλη της επιτροπής, υπό την ευθύνη του 
εισηγητή. Επιπρόσθετα, η παραδοσιακή «ανακοίνωση προς τα μέλη» θα 
περιλαμβάνει τον πλήρη κατάλογο των παραληφθέντων εγγράφων τα οποία μπορεί 
κανείς να συμβουλευτεί στους χώρους της γραμματείας. 

 Τέλος, είναι επίσης απαραίτητο να επιλυθούν οι τρόποι διανομής των εγγράφων, 
ερώτημα στο οποίο η εμπιστευτικότητα και η αποτελεσματικότητα φαίνεται ότι 
δύσκολα συμβιβάζονται. Τα έγγραφα διανέμονται στους βουλευτές μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf. Ο ορθός χειρισμός των εγγράφων 
αποτελεί ευθύνη των βουλευτών. 

2. Συμμετοχή στη συνεδρίαση του βουλευτή του οποίου η ασυλία αποτελεί αντικείμενο 
της υπόθεσης

Ο παραδοσιακός γενικός κανόνας ήταν να απαγορεύεται η παρουσία στην αίθουσα του 
βουλευτή του οποίου η υπόθεση συζητείται, αποσκοπώντας στη διατήρηση της ελευθερίας 
έκφρασης των άλλων βουλευτών κατά το χειρισμό της υπόθεσης. 

Ο Κανονισμός απλώς υποδεικνύει ότι ο εν λόγω βουλευτής δεν θα συμμετάσχει στη 
συζήτηση σχετικά με την υπόθεσή του στην ολομέλεια. Από την άλλη το άρθρο 193, 
παράγραφος 3, επιτρέπει στην επιτροπή να αποφασίζει σχετικά με την παρουσία σε 
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συνεδρίαση βουλευτών οι οποίοι δεν είναι μέλη της επιτροπής.

Ως εκ τούτου επιβεβαιώνεται η παραδοσιακή προσέγγιση: να καλείται ο βουλευτής του 
οποίου η υπόθεση συζητείται ή ο εκπρόσωπός του να βγει από την αίθουσα κατά τη
συζήτηση της υπόθεσης. 

3. Εκπροσώπηση του βουλευτή του οποίου η ασυλία αποτελεί αντικείμενο της υπόθεσης 

 Κανονισμός επιτρέπει στον βουλευτή ή στον πρώην βουλευτή να εκπροσωπηθεί από άλλο 
βουλευτή. Το άρθρο 7 παράγραφος 3 ορίζει ότι «(ο βουλευτής) μπορεί να εκπροσωπηθεί από 
άλλο βουλευτή».

Το ζήτημα των μελών της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων τα οποία εκπροσωπούν το βουλευτή, 
του οποίου η ασυλία συζητείται, προκύπτει για δύο λόγους: 

 Για να αποφευχθεί ότι ενεργούν ταυτόχρονα ως δικάζων και ως ενδιαφερόμενο μέρος,
 Για να υπάρξουν εγγυήσεις ότι όλοι οι βουλευτές έχουν ίση μεταχείριση ενώπιον της 

Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. 

Για τους λόγους αυτούς, ζητείται από τα μέλη της επιτροπής να αρνούνται την εκπροσώπηση 
βουλευτών των οποίων η ασυλία συζητείται. 

_____________
10 Σεπτεμβρίου 2009
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