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εξαίρεση αποκλειστικά  και µόνο σε ό,τι αφορά  τα στρατιωτικά  και διπλωµατικά  

µυστικά  και τα µυστικά  που αφορούν την ασφάλεια του κράτους (ΚΠ∆ 212 παρ. 1β'). 

Η ως άνω εξαιρετική  διάταξη, που περιέχεται στον ν. 4637/2019 (νέος ΚΠ∆), ως 

νεότερη, θέτει εκποδών την ευρύτερη κατά  περιεχόµενο απαγόρευση µαρτυρίας των 

δηµοσίων υπαλλήλων, που περιέχει το άρθρο 26 (και 107 παρ. 1 η') ΥΚ. Εξάλλου, η 

γενική  απαγόρευση µαρτυρίας του ΥΚ (µε την εξαίρεση της λήψης προηγούµενης 

άδειας), όπως και η διάταξη του άρθρου 183 παρ. 1β' Κ∆∆/µίας και του άρθρου 400 

παρ. 2 ΚΠολ∆, προσκρούουν στις υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις των άρθρων 20 

παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 της ΕΣ∆Α, που κατοχυρώνουν το δικαίωµα δικαστικής 

προστασίας, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται το δικαίωµα αποδείξεως. 

Τούτων έπεται ότι η γενική, άνευ εξαιρέσεων, απαγόρευση µαρτυρίας δηµοσίων 

υπαλλήλων, που αναρµοδίως εντέλλεται η Νοµική  Σύµβουλος του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, προτάσσει αθέµιτα το κακώς νοούµενο συµφέρον του 

∆ηµοσίου ως διαδίκου καθ' υπονόµευση του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας, 

επί  ζηµία των πολιτών και προς βλάβη του ∆ικαίου, της Αλήθειας και της 

∆ικαιοσύνης. 

Ως συλλειτουργοί  της ∆ικαιοσύνης, έχουµε θεσµικό  καθήκον (άρθρα 90 & 134 

Κωδ∆ικ) να αναδείξουµε το µείζον ζήτηµα που προκαλείται για τη λειτουργ ία της 

∆ικαιοσύνης και να στηλιτεύσουµε την έκνοµη εντολή  που δόθηκε προς τους 

δηµοσίους υπαλλήλους. 

Κατόπιν αυτών, και προς διαφύλαξη του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας των 

πολιτών, σας καλούµε όπως προβείτε σε κάθε νόµιµη ενέργεια, στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων σας, προκειµένου να ανακληθεί  το ως άνω έγγραφο και να 

διαφυλαχθεί  η τήρηση της νοµιµότητας. 

Οίκοθεν νοείται ότι, σε περίπτωση µη ανάκλησης του ως άνω εγγράφου του ΝΣΚ, 

επιφυλασσόµαστε παντός δικαιώµατός µας στο πλαίσιο του Θεσµικού  µας ρόλου 

κατ' άρθρο 90 και 134 Κωδ∆ικ. 
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