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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                  σελ.4 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ                 σελ.4 

 
Ι. Η διάκριση σε απαγορεύσεις κτήσεως και σε απαγορεύσεις σελ.4 
 αξιοποιήσεως των αποδεικτικών µέσων 
ΙΙ. Τέλειες και ατελείς αποδεικτικές απαγορεύσεις                                      σελ.5 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΤΟ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ                           σελ.5 
 
Ι. Προληπτικές και κατασταλτικές συνταγµατικές κυρώσεις                      σελ.6 
ΙΙ. Οι ρητώς προβλεπόµενες συνταγµατικές εγγυήσεις ως προς                  σελ.6 
   τις αποδεικτικές απαγορεύσεις                                
                                   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
Ο ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΏΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ                       σελ.8 
 
Ι. Τα ατοµικά δικαιώµατα ως δικαιώµατα αποκλειστικής κατοχής 
πληροφοριών 
   Α. Οριοθέτηση του απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής        σελ.9 
       ζωής 
       α) Ο συνταγµατικώς ανεπιφύλακτος χαρακτήρας του δικαιώµατος     σελ.10 
       β) Τα «καλυµµένα διωκτικά όργανα»                                                    σελ.11 
       γ) Η συναίνεση του φορέα δικαιώµατος                                                σελ.12 
       δ) Μη µυστικές επεµβάσεις στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή        σελ.12 
           αα. «Απαραβίαστο» της ιδιωτικής ζωής και σωµατική έρευνα         σελ.12 
           ββ. «Απαραβίαστο» της ιδιωτικής ζωής και καθήκον µαρτυρίας       
                 ι) Η προστασία της εµπιστοσύνης του κοινού σε ορισµένα        σελ.13  
                    επαγγέλµατα και λειτουργήµατα                                                
                 ιι) Το πρόβληµα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 
                     µάρτυρα                                                                                    σελ.13 
            γγ. «Απαραβίαστο» της οικογενειακής ζωής και καθήκον 
                  µαρτυρίας                                                                                     σελ.14 
   Β. Το δηµοσιογραφικό απόρρητο                                                               σελ.15 
   Γ. Το άσυλο της κατοικίας                                                                         σελ.16 
   ∆. Το απόρρητο του άρθρου 19 του Συντάγµατος και η προσθήκη,          σελ.17 
        µε την αναθεώρηση, των παραγράφων 2 και 3  
   Ε. Το δικαίωµα σιωπής του κατηγορουµένου                                            σελ.18 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ                σελ.19 
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ  
ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ                                                        
 
Ι. Η θεµελίωση απαγορεύσεων αποδεικτικής αξιοποίησης στο                    σελ.19  
άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγµατος 
   Α. Η διακριτική ευχέρεια του νοµοθέτη                                                     σελ.20 
   Β. Ο επικουρικός ρόλος του δικαστή                                                         σελ.21 
ΙΙ. Οι απαγορεύσεις αποδεικτικής αξιοποίησης ως συνέπεια των                 σελ.21  
άρθρων 2 παρ.1 και 5 παρ.2 του Συντάγµατος 
   Α. Η προστασία της αξίας του ανθρώπου ( άρθρο 2 παρ.1 Σ.)                   σελ.21 
       α) Οµολογίες, καταθέσεις κλπ. που έχουν αποσπασθεί µε                     σελ.22 
            βασανιστήρια ( άρθρο 7 παρ.2 σε συνδυασµό µε άρθρο  
            2 παρ.1 Σ.)       
       β) Αποδεικτικά µέσα που προέρχονται από τη δράση του                     σελ.22 
           agent provocateur  
    Β. Η «απόλυτη» προστασία της ζωής ,της τιµής και της ελευθερίας :      σελ.23 
         η υπέρ του κατηγορουµένου αξιοποίηση των παράνοµων  
         αποδεικτικών µέσων 
ΙΙΙ.Υποχρέωση κρατικής προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων               σελ.24 
και γνωστοποίηση του δικαιώµατος σιωπής 
    Α. Η υποχρέωση της γνωστοποίησης βάσει των διατάξεων των               σελ.24 
    άρθρων 25 παρ.1 και 2 παρ.2 του Συντάγµατος 
    Β. Η παράλειψη γνωστοποίησης                                                                σελ.25 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ            σελ.25 
∆ΙΚΗ 
 
Ι. Παράνοµα αποδεικτικά µέσα και στάθµιση των συµφερόντων                 σελ.26 
ΙΙ. Παράνοµα αποδεικτικά µέσα και συνύπαρξη περισσότερων                    σελ.26 
φαινοµενικά αντικρουόµενων ατοµικών δικαιωµάτων 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ                                                                                          σελ.28 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                          σελ.29 
 
 
ΑΡΘΡΑ                                                                                                          σελ.31 
 
 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ                                                                                              σελ.32 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
 

«Το Κράτος δικαίου δεν αποδέχεται την ανακάλυψη της αλήθειας 
µε οποιοδήποτε τίµηµα», όπως υποστηρίζεται ευρύτατα στη θεωρία και 
της ποινικής και της πολιτικής δικονοµίας. Οι επεµβάσεις στα ατοµικά 
δικαιώµατα για την αναζήτηση της αλήθειας συνιστούν περιορισµούς που 
σε ορισµένες περιπτώσεις θεσπίζονται από ειδικές συνταγµατικές 
διατάξεις, στις περισσότερες όµως θεµελιώνονται συνταγµατικά στη 
γενική διάταξη του άρθρου 96 παρ. 1 Σ. 

Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις είναι κανόνες το περιεχόµενο των 
οποίων συνίσταται στους για διάφορους λόγους περιορισµούς της 
αποδεικτικής διαδικασίας. Αυτές που θεσπίζονται από την κοινή 
νοµοθεσία δεν είναι και οι µοναδικές. Συνάγονται και άλλες από το 
Σύνταγµα και ορισµένες αυξηµένης τυπικής ισχύος διατάξεις που 
περιέχονται σε διεθνείς συµβάσεις και έχουν κυρωθεί από τη Βουλή βάσει 
του άρθρου 28 παρ. 1 Σ. 

Η λειτουργία των αποδεικτικών απαγορεύσεων συνίσταται στην 
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και εννόµων αγαθών, όπως 
περιγράφονται στις συνταγµατικές διατάξεις, στη ρητή και ανεπιφύλακτη 
προστασία της ελευθερίας της αποφάσεως και ενέργειας της βουλήσεως 
ως ουσιωδών συστατικών του δικαιώµατος της προσωπικότητας και στην 
προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρωταρχικός σκοπός είναι  η 
αξίωση για σεβασµό της οικογενειακής ζωής (όπως κατοχυρώνεται και 
στο άρθρο 8 παρ. 1 ΕΣ∆Α), η αξίωση για σεβασµό του απορρήτου των 
επιστολών και των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, όπως και η ανάγκη 
προστασίας των θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων του πολίτη από τον 
κίνδυνο της κρατικής αυθαιρεσίας. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ 

 
 

Ι. Η διάκριση σε απαγορεύσεις κτήσεως και σε απαγορεύσεις 
αξιοποιήσεως των αποδεικτικών µέσων 
 

Κτήση του αποδεικτικού µέσου αποτελεί η συλλογή του 
κατάλληλου υλικού µέχρι του σηµείου της δυνατότητας µιας απρόσκοπτης 
λήψης γνώσεως από την αρµόδια αρχή. Αξιοποίηση του αποδεικτικού 
υλικού συνιστά η επεξεργασία του διαθέσιµου αποδεικτικού µέσου, 
αρχόµενη µε τη λήψη γνώσεως από την αρµόδια αρχή και διαρκούσα 
καθόλη την έκταση της αξιολόγησής του. Εποµένως για να έχουµε 
αξιοποίηση του αποδεικτικού µέσου πρέπει να γίνει χρήση των 
αποτελεσµάτων. Ωστόσο αρκεί και κάθε λήψη γνώσης του αποδεικτικού 
µέσου. Ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο βρισκόµαστε γίνεται διάκριση σε 
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απαγορεύσεις κτήσεως του αποδεικτικού µέσου 
(Beweisgewinnungsverbote) και απαγορεύσεις αξιοποιήσεως του 
αποδεικτικού µέσου (Beweisverwertungsverbote). Το Σύνταγµα περιείχε 
διατάξεις µόνο της πρώτης κατηγορίας. Πλέον όµως µε το αναθεωρηµένο  
Σύνταγµα και όπως προκύπτει και από τα άρθρα 9, 9Α αλλά και από το 
άρθρο 19 παρ. 3, όπου ρητώς ορίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση 
αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου 
αυτού και των άρθρων 9 και 9Α, περιλαµβάνονται αποδεικτικές 
απαγορεύσεις και των δύο ειδών. 

 
 

ΙΙ. Τέλειες και ατελείς αποδεικτικές απαγορεύσεις 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις η έννοµη τάξη καθιερώνει τέλεια 

αποδεικτική απαγόρευση, καθώς απαγορεύεται τόσο η συλλογή όσο και η 
αξιοποίηση των οικείων αποδεικτικών µέσων από τα δικαστήρια. Σε άλλες 
περιπτώσεις, όµως, επιβάλλεται ατελής µόνο αποδεικτική απαγόρευση, 
δηλαδή η απαγόρευση αφορά µόνο στη συλλογή του αποδεικτικού µέσου. 
Η διάκριση µεταξύ τέλειων και ατελών αποδεικτικών απαγορεύσεων 
παραπέµπει στη διάκριση lex perfecta/lex imperfecta. Ο κοινός νοµοθέτης 
κάλυψε εν µέρει το κενό που χαρακτηρίζει τις ατελείς αποδεικτικές 
απαγορεύσεις. Με τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 2 του νόµου 
2408/1996 προστέθηκε στο άρθρο 177 ΚΠ∆ δεύτερη παράγραφος, που 
ορίζει ότι : «Αποδεικτικά µέσα που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες 
πράξεις ή µέσω αυτών, δεν λαµβάνονται υπόψη για την κήρυξη της 
ενοχής, την επιβολή ποινής ή τη λήψη µέτρων καταναγκασµού, εκτός εάν 
πρόκειται για κακουργήµατα που απειλούνται µε ποινή ισόβιας κάθειρξης 
και εκδοθεί για το ζήτηµα αυτό ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του 
δικαστηρίου. Μόνη η ποινική όµως δίωξη των υπαιτίων των πράξεων 
αυτών δεν εµποδίζει την πρόοδο της δίκης». 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 
ΤΟ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ 

ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
 
Από την ιεραρχική υπεροχή του Συντάγµατος απορρέει το ανίσχυρο 

των δικονοµικών πράξεων, που συνιστούν παράνοµη επέµβαση σε ατοµικό 
δικαίωµα όσο και το ανίσχυρο των εν γένει αντισυνταγµατικών πράξεων 
του νοµοθέτη. Από τον Τάχο, ο οποίος παραπέµπει στον Α. Μάνεση 
υποστηρίζεται ότι το ανίσχυρο είναι η µόνη κύρωση που συνάγεται 
απευθείας από το άρθρο 20 Σ. Με τον όρο ανίσχυρο εννοούµε α) ότι η 
πράξη ή παράλειψη του υπαίτιου οργάνου µε την οποία παραβιάστηκε το 
απόρρητο στερείται κύρους και είναι παράνοµη (λόγω αντίθεσης στο ά 20 
Σ. ) και β) ότι η χρησιµοποίηση του παραβιασθέντος απορρήτου από 
οποιαδήποτε αρχή ή και ιδιώτη και για οποιονδήποτε λόγο είναι 



 6

ανυπόστατη και δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Ο δικαστής υποχρεούται 
να απορρίπτει πάντοτε, ως παράνοµα τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προήλθαν ως συνέπεια της παραβιάσεως του συνταγµατικώς 
διασφαλισµένου απορρήτου της αλληλογραφίας, της τηλεφωνίας και της 
τηλεγραφίας. 

 
 

Ι. Προληπτικές και κατασταλτικές συνταγµατικές κυρώσεις 
 
Ως κύρωση ή συνηθέστερα στον πληθυντικό ως κυρώσεις, 

εννοούνται τα µέσα µε τα οποία εξασφαλίζεται η τήρηση της ρύθµισης 
που περιέχεται σε µια νοµική διάταξη. Οι κυρώσεις είναι είτε προληπτικές 
και αποτρεπτικές είτε κατασταλτικές και αποκαταστατικές. Οι πρώτες 
προϋποθέτουν ενδεχόµενη παραβίαση ενός κανόνα δικαίου και έχουν ως 
αποστολή να την προλαµβάνουν ή να την αποτρέπουν, «επιβάλλοντας» µε 
ένα είδος τεχνικού ή ψυχικού καταναγκασµού, τη συµµόρφωση προς τις 
επιταγές του δικαίου. Προληπτικά λειτουργεί η επαπείληση ποινικών ή 
πειθαρχικών κυρώσεων καθώς και άλλοι συνταγµατικοί θεσµοί που 
καθιερώνουν τον έλεγχο της νοµιµότητας των πράξεων ορισµένων 
οργάνων, από άλλα όργανα, πριν από την έκδοση των εν λόγω πράξεων. 
Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο θεσµός της αναποµπής νοµοσχεδίων που 
έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή ( ά 42 παρ.1 Σ.). Η αναποµπή που αποτελεί 
αρµοδιότητα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, µπορεί να ασκηθεί µόνο για 
λόγους συνταγµατικότητας. Οι κατασταλτικές κυρώσεις αποβλέπουν στην 
κατά το δυνατόν αποκατάσταση της νοµιµότητας. Προϋποθέτουν 
τετελεσµένη την παραβίαση και αποσκοπούν είτε να παρεµποδίσουν την 
επέλευση των συνεπειών της είτε, σε περίπτωση που αυτές έχουν επέλθει, 
να τις περιστείλουν ή να τις άρουν. Τη σηµαντικότερη κατασταλτική 
κύρωση, σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη στη θεωρία, αποτελεί το 
ανίσχυρο της αντισυνταγµατικής συµπεριφοράς-ενέργειας ή παράλειψης. 

 Οι κατασταλτικές κυρώσεις λειτουργούν κατά κανόνα και 
προληπτικά. Ακόµα και η κύρωση του ανίσχυρου ασκεί και έµµεση 
αποτροπή, λειτουργώντας ως αντικίνητρο, καθώς υποδεικνύει στα κρατικά 
όργανα ότι η ενδεχοµένως παράνοµη συµπεριφορά τους είναι µάταιη και 
περιττή, διότι θα κριθεί ανίσχυρη και, ως εκ τούτου, δεν θα παράγει 
έννοµες συνέπειες. 

 
 

ΙΙ. Οι ρητώς προβλεπόµενες συνταγµατικές εγγυήσεις ως προς τις 
αποδεικτικές απαγορεύσεις 
 

Σε τρεις περιπτώσεις το Σύνταγµα προβλέπει κυρώσεις και στο 
πεδίο των αποδεικτικών απαγορεύσεων, επιβάλλοντας την ποινική δίωξη 
κρατικών οργάνων που έχουν προσβάλλει ατοµικό δικαίωµα στο στάδιο 
της συλλογής των αποδείξεων. Η πρώτη περίπτωση αποβλέπει στην 
τήρηση των διατάξεων που ρυθµίζουν την έρευνα κατοικίας. Το άρθρο 9 
παρ.2 Σ., ορίζει ότι οι παραβάτες της διάταξης του άρθρου 9 παρ.1 Σ. 
τιµωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση 
εξουσίας. Επίσης, η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 Σ. προβλέπει ότι τα 
βασανιστήρια κτλ.- ανεξαρτήτως εάν επιβάλλονται ως ποινή ή ανακριτικό 
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µέτρο- απαγορεύονται και τιµωρούνται ,όπως ο νόµος ορίζει. ∆εδοµένου 
ότι οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν την ποινική δίωξη των παραβατών, 
θεσπίζουν προληπτικές κυρώσεις των συνταγµατικών διατάξεων των 
άρθρων 9 παρ.1 και 7 παρ.2 Σ. αντιστοίχως. Αντίθετα, η πλήρης αστική 
αποζηµίωση, που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ.2 Σ., συνιστά κατά κύριο 
λόγο, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, κατασταλτική κύρωση. 

Την προληπτική τήρηση ορισµένων διατάξεων περί ατοµικών 
δικαιωµάτων εξυπηρετεί, όµως, και η συνταγµατική πρόβλεψη της 
συµµετοχής δικαστικού λειτουργού στο στάδιο της συλλογής των 
αποδείξεων. Περιβεβληµένοι µε εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας (ά 87 παρ.1 Σ.), οι εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας 
παρέχουν τα εχέγγυα ότι συγκεκριµένα ανακριτικά µέτρα, που 
συνεπάγονται έντονη παρέµβαση στο προστατευτικό πεδίο ορισµένων 
ατοµικών δικαιωµάτων, θα εφαρµοσθούν σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Αυτό 
είναι κατεξοχήν αναγκαίο όταν η ανακριτική εξουσία εισδύει στην 
ιδιωτική σφαίρα του ατόµου κατά τρόπο αιφνιδιαστικό ή µυστικό. Ο 
αιφνιδιαστικός ή µυστικός χαρακτήρας ορισµένων µέτρων δικονοµικού 
καταναγκασµού επιβάλλεται για λόγους αποτελεσµατικότητας της 
ανακριτικής διαδικασίας, καθιστώντας έτσι κατά κανόνα αδύνατη την 
προηγούµενη ακρόαση του θιγοµένου, αφού διαφορετικά θα µαταιωνόταν 
ουσιαστικώς  ο σκoπός των µέτρων αυτών. Σε αυτές ακριβώς τις 
περιπτώσεις επιβάλλεται προληπτικώς η συµµετοχή δικαστικού 
λειτουργού ως minimum συνταγµατικής προστασίας.  

Με βάση το άρθρο 9 παρ.1 Σ. η συµµετοχή του δικαστή είναι 
υποχρεωτική κατά τη διενέργεια του ανακριτικού µέτρου. Η διάταξη 
επιβάλλει ανεξαιρέτως την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής 
εξουσίας κατά τη διεξαγωγή έρευνας κατοικίας. Η συνταγµατική αυτή 
προϋπόθεση έχει διττό χαρακτήρα : α)δεδοµένου ότι η παρουσία έχει την 
έννοια της σύµπραξης στην έρευνα, ο συµπράττων δικαστής δικαιούται να 
ελέγξει και τη νοµιµότητα της απόφασης, βάσει της οποίας έχει διαταχθεί 
η διεξαγωγή της. Εάν δε θεωρήσει ότι η έρευνα είναι δυσανάλογη ή εν 
γένει παράνοµη, δικαιούται να αρνηθεί να συµπράξει σε αυτήν, 
προκαλώντας ενδεχοµένως και τη µαταίωσή της, β) εφόσον θεωρήσει 
νόµιµη την απόφαση περί έρευνας, η σύµπραξή τους συµβάλλει και στην 
αποτροπή τυχόν αυθαιρεσιών των ανακριτικών υπαλλήλων κατά τη 
διεξαγωγή της. 

Καθοριστική είναι και η νέα διάταξη του άρθρου 9Α ,  όπως προέκυψε 
από την αναθεώρηση του Συντάγµατος, όπου ορίζεται ότι καθένας έχει 
δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε 
ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η 
διάταξη αυτή αναφέρεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά στην 
τεχνολογική εξέλιξη, που κάνει πιο εύκολη την παραβίαση της ιδιωτικής 
ζωής και των προσωπικών δεδοµένων. 

Σε ότι αφορά το απόρρητο της ανταπόκρισης και επικοινωνίας, το 
άρθρο 19 Σ. επιβάλλει τη συµµετοχή οργάνου της δικαστικής εξουσίας 
ήδη στο στάδιο της λήψης της απόφασης για τη διενέργεια του 
ανακριτικού µέτρου. Η διάταξη προβλέπει ότι νόµος ορίζει τις εγγυήσεις 
υπό τις οποίες η δικαστική εξουσία δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για 
διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Προληπτικού χαρακτήρα 
είναι και οι αναφερόµενες στο άρθρο 19 Σ. εγγυήσεις αποδέσµευσης της 



 8

δικαστικής εξουσίας από την υποχρέωση σεβασµού του απορρήτου. Οι 
εγγυήσεις αυτές επιβάλλονται στη δικαστική εξουσία και κατά τούτο 
προσδιορίζουν τον προληπτικό εγγυητικό της ρόλο. Συνεπώς, ο 
προβλεπόµενος από το Σύνταγµα νόµος πρέπει τουλάχιστον να οριοθετεί 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου από τη 
δικαστική εξουσία. 

∆ύο προϋποθέσεις συνάγονται ευθέως από το Σύνταγµα και η εντολή 
προς το νοµοθέτη είναι να τις εξειδικεύσει : η πρώτη αναφέρεται ρητά στη 
διάταξη του άρθρου 19 Σ., σύµφωνα µε την οποία άρση του απορρήτου για 
ανακριτικούς σκοπούς επιτρέπεται µόνο για διακρίβωση ιδιαίτερα 
σοβαρών εγκληµάτων1. Ως αόριστη νοµική έννοια, που εισάγει περιορισµό 
σε ατοµικό δικαίωµα, η κατηγορία των ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων 
είναι στενά ερµηνευτέα, επιπλέον δε χρήζει εξειδίκευσης από το 
νοµοθέτη. Το τελευταίο αυτό επιτάσσει η αρχή της ασφάλειας του 
δικαίου, ως ειδική έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου. Η δεύτερη 
προϋπόθεση, που απορρέει επίσης από την αρχή του κράτους δικαίου, 
είναι η ειδικότερη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, που απαιτεί να 
υπάρχει εύλογη σχέση µεταξύ του περιορισµού του ατοµικού δικαιώµατος 
και του σκοπού που επιδιώκει ο περιορισµός. Εδώ περιλαµβάνονται, 
ειδικότερα, η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου, καθώς και ο 
προσδιορισµός του κύκλου των θιγόµενων προσώπων. Ο νοµοθέτης πρέπει 
επίσης να προσδιορίσει τη συγκεκριµένη κρατική αρχή που ζητεί την 
άρση, καθώς και τη δικαστική αρχή που τη διατάσσει.  

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
 

Ο ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ 

 
 
 

   Σύµφωνα µε την παραδοσιακή θεώρηση τα ατοµικά δικαιώµατα 
είναι αµυντικά, δηλαδή ενσωµατώνουν έναντι της κρατικής εξουσίας µία 
αξίωση αποχής από επεµβάσεις σε ένα χώρο ελευθερίας, ο οποίος 
οριοθετείται από το προστατευτικό πεδίο των αντίστοιχων διατάξεων. 
Ορισµένα ατοµικά δικαιώµατα προστατεύουν µία απόρρητη προσωπική 
σφαίρα, µία περιοχή µυστικότητας, η οποία αντιτάσσεται σε κάθε 
απόπειρα της κρατικής εξουσίας να την παραβιάσει προκειµένου να 
αντλήσει πληροφορίες. 
   Το «απόρρητο» των επιστολών αποτελεί αυτοτελώς 
προστατευόµενο συνταγµατικό αγαθό ήδη από το Σύνταγµα του 1844 
(άρθρο 14), ενώ το δικαίωµα του ιδιωτικού βίου, είχε αναγνωρισθεί από 
                                                           
1  Τα εγκλήµατα αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2225/1994. ‘Όµως ως προς το ποια 
εγκλήµατα είναι ιδιαιτέρως σοβαρά , βάσει της διάταξης του άρθρου 19 εδ.β Σ., δεν επικρατεί 
οµοφωνία.   
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την ελληνική συνταγµατική θεωρία είκοσι χρόνια πριν από τη ρητή 
καθιέρωσή του στο ισχύον Σύνταγµα. Η διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 εδ.γ2 
υποδεικνύει ότι και το δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας προστατεύει 
µία σφαίρα µυστικότητας. 
   Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή κρίνεται επιτακτική η συνταγµατική 
προστασία της απόρρητης σφαίρας των επιµέρους ατοµικών δικαιωµάτων 
λόγω και της ραγδαίας εξέλιξης στο χώρο της τεχνολογίας. Νέες µέθοδοι 
παρακολούθησης, επιτήρησης, ανίχνευσης προσφέρουν περισσότερες 
δυνατότητες διείσδυσης στην απόρρητη σφαίρα του ατόµου τόσο από το 
κράτος, όσο και από τους ιδιώτες. Η χρήση, βέβαια, ορισµένων µεθόδων, 
όπως η εξέτασης µαρτύρων µε τη χρήση του «ορρού της αλήθειας» 
απαγορεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η παραβίαση, διερεύνηση και 
νοµική αξιολόγηση του υποσυνείδητου κόσµου του ανθρώπου αποτελούν 
ανεπίτρεπτη άσκηση ψυχολογικής βίας και προσβάλλουν το δικαίωµα 
σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας, που καθιερώνεται στο άρθρο 7 παρ. 
2 Σ. 
   Επιπλέον, οι µάρτυρες συγγενείς του κατηγορουµένου µπορούν  να 
αρνηθούν την µαρτυρία τους (222ΚΠ∆), οι µάρτυρες εν γένει δεν είναι 
υποχρεωµένοι να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία θα µπορούσε να 
προκύψει η ενοχή τους για αξιόποινη πράξη (223 παρ.4 ΚΠ∆), ενώ υπέρ 
του κατηγορουµένου ισχύει το δικαίωµα της σιωπής (273 παρ.2 ΚΠ∆). 
Αυτά τα δικαιώµατα είναι δικαιώµατα αποκλειστικής κατοχής 
πληροφοριών, τα οποία καθιέρωσε ο νοµοθέτης µε βάση τη συνταγµατική 
κατοχύρωση συγκεκριµένων ατοµικών δικαιωµάτων. Η παράνοµη 
διείσδυση της κρατικής εξουσίας, προκειµένου να αντλήσει πληροφορίες, 
συνιστά µία πρώτη προσβολή του δικαιώµατος. Προσβολή που 
συντελείται στο στάδιο της σης συλλογής των αποδεικτικών µέσων.        
 
 
Ι. Τα ατοµικά δικαιώµατα ως δικαιώµατα αποκλειστικής κατοχής 
πληροφοριών 
  
 
Α. Οριοθέτηση του απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 
 
 
   Στο άρθρο 9 παρ.1 εδ.β Σ διακηρύσσεται το «απαραβίαστο» της 
ιδιωτικής ζωής. Η ιδιωτική ζωή αποτελεί µία σφαίρα της ανθρώπινης 
ύπαρξης, στην οποία κανείς δεν µπορεί να εισέλθει χωρίς να έχει 
προσκληθεί. Το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του άρθρου 9 δεν 
περιλαµβάνει και το γενικό δικαίωµα αυτοκαθορισµού και αυτοδιάθεσης 
των προσώπων, το οποίο κατοχυρώνεται µε το άρθρο 5 παρ. 1 Σ. όπου 
αναφέρεται το δικαίωµα του προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την 
προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτική ζωή της χώρας. Επιπροσθέτως, στο άρθρο 8 της ΕΣ∆Α 
κατοχυρώνεται ο σεβασµός στην ιδιωτική ζωή, στο οποίο περιλαµβάνεται 
ερµηνευτικά και η προστασία του δικαιώµατος της προσωπικότητας. 
   Είναι κρίσιµης σηµασίας το ζήτηµα ποιο άρθρο θα τύχει 
εφαρµογής, το άρθρο 9 ή το άρθρο 5, καθώς η τελευταία περιέχει τον 
τριπλό περιορισµό Σύνταγµα-δικαιώµατα των άλλων-χρηστά ήθη, ενώ η 
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πρώτη κατοχυρώνει το δικαίωµα κατά τρόπο ανεπιφύλακτο. Σε περίπτωση 
συρροής πρέπει να εφαρµοσθεί η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 
εδ.β. Είναι διαφορετική η προσβολή που πραγµατώνεται σε συνθήκες 
δηµοσιότητας από την προσβολή που συντελείται όταν ο φορέας του 
δικαιώµατος δρα σε συνθήκες εµπιστευτικότητας. Στην πρώτη περίπτωση 
προσβάλλεται το δικαίωµα της προσωπικότητας ενώ στη δεύτερη το 
δικαίωµα του ιδιωτικού βίου. 
   Το δικαίωµα του ιδιωτικού βίου κατοχυρώνεται στο ίδιο άρθρο µε 
το δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας, χωρίς όµως να συνεπάγεται και 
την ταύτιση των προστατευτικών τους πεδίων. Η συνταγµατική προστασία 
του ιδιωτικού βίου είναι ευρύτερη από αυτήν του ασύλου της κατοικίας, 
διότι το άσυλο αναφέρεται µόνο στη χωρική διάσταση της ιδιωτικής ζωής, 
η οποία όµως εκτυλίσσεται και εκτός της κατοικίας. Το προστατευτικό 
πεδίο  του δικαιώµατος του ιδιωτικού βίου είναι επίσης ευρύτερο του 
απορρήτου της επικοινωνίας (19 Σ.), στο βαθµό που το τελευταίο 
προστατεύει το άτοµο µόνο όταν επικοινωνεί σε συνθήκες 
εµπιστευτικότητας. Η ιδιωτικότητα πρέπει όµως να προστατεύεται και 
όταν ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί, αλλά αναζητεί την αποµόνωση. 

Ορισµένες από τις παραπάνω πράξεις απαγορεύονται και τιµωρούνται 
από τον κοινό νοµοθέτη. Στο άρθρο 370 Α παρ.2 ΠΚ τιµωρείται µε 
φυλάκιση όποιος αθέµιτα παρακολουθεί µε ειδικά τεχνικά µέσα ή 
µαγνητοφωνεί προφορική συνοµιλία µεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται 
δηµόσια ή µαγνητοσκοπεί µη δηµόσιες πράξεις τρίτων. Με την ίδια ποινή 
τιµωρείται και όποιος µαγνητοφωνεί ιδιωτική συνοµιλία µεταξύ αυτού και 
τρίτου χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου. Οι διατάξεις αυτές 
προστατεύουν την άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων του ιδιωτικού βίου 
(ά 9 παρ.1 εδ.β Σ.) και του απορρήτου της επικοινωνίας (ά 19Σ.).  

Ειδικότερα η προφορική συνοµιλία µεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται 
δηµόσια και η ιδιωτική συνοµιλία µεταξύ αυτού που µαγνητοφωνεί και 
τρίτου εµπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 19 Σ., ενώ οι µη 
δηµόσιες πράξεις τρίτων εµπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του ά 9 
παρ.1 εδ.β Σ. Εφόσον προσβάλλεται το απόρρητο της επικοινωνίας 
προηγείται η εφαρµογή της διάταξης του ά. 19 Σ. ως ειδικής έναντι αυτής 
του ά. 9 Σ. Όµως το εύρος της ποινικής προστασίας του απορρήτου του 
ιδιωτικού βίου δεν προδικάζει και το εύρος της αντίστοιχης 
συνταγµατικής.2 Από το γεγονός ότι ο κοινός νοµοθέτης επέλεξε λ.χ. να 
µην ποινικοποιήσει την φωτογράφηση, αλλά περιορίσθηκε στη 
µαγνητοσκόπηση, δεν επιτρέπεται να συναχθεί το συµπέρασµα ότι  η 
πρώτη πράξη είναι συνταγµατικώς θεµιτή και ότι αποτελεί επιτρεπτή 
ανακριτική πράξη. 
 
 
α)Ο συνταγµατικώς ανεπιφύλακτος χαρακτήρας του δικαιώµατος 
 

Η µυστική παρακολούθηση και αποτύπωση της εικόνας ή της φωνής 
προσώπων από την κρατική εξουσία δεν µπορούν να θεωρηθούν 
επεµβάσεις στον ιδιωτικό βίο, νοµιµοποιούµενες ως εγγενείς περιορισµοί 
του ατοµικού δικαιώµατος. Η θεµελίωση της µυστικής παρακολούθησης 

                                                           
2 Βλ. τη γενική παρατήρηση του Σπινέλλη [ΠοινΧρον. (ΛΣΤ΄), 879 



 11

του ιδιωτικού βίου στις ανάγκες της ποινικής δίωξης θα υπονόµευε 
πλήρως την ανεπιφύλακτη κατοχύρωση του δικαιώµατος στο ά 9 παρ.1 
εδ.β Σ. Εκεί όπου ο συντακτικός νοµοθέτης αποδέχθηκε το ενδεχόµενο 
µυστικής παρακολούθησης του ιδιωτικού βίου των προσώπων για τη 
διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων, το επέτρεψε ρητά 
επιβάλλοντας µάλιστα στον κοινό νοµοθέτη τη θέσπιση ειδικών 
εγγυήσεων (ά 19 εδ.β Σ.). ∆εν είναι συνταγµατικώς επιτρεπτό ο 
περιορισµός του ά 19 Σ. να µεταφερθεί και στο γενικό δικαίωµα του 
ιδιωτικού βίου, δεδοµένου ότι περιλαµβάνεται σε διάταξη εξαιρετικού 
χαρακτήρα, η οποία δεν είναι δεκτική ούτε ευρείας ερµηνείας ούτε 
αναλογικής εφαρµογής.  
   Εποµένως δεν υφίσταται συνταγµατική διάταξη που να επιτρέπει τη 
µυστική παρακολούθηση-ηλεκτρονική ή µη- στο πλαίσιο της ποινικής 
δίωξης. Κάθε αντίστοιχη πράξη των κρατικών οργάνων σε βάρος του 
κατηγορούµενου απαγορεύεται, διότι αποτελεί προσβολή ατοµικού 
δικαιώµατος. Η δε αποδεικτική χρήση των φωτογραφιών, µαγνητοταινιών 
κλπ. εναντίον του συνιστά περαιτέρω προσβολή. Τα ίδια ισχύουν και για 
τη µαρτυρία του κρατικού οργάνου που παρακολούθησε τις κινήσεις του 
θιγόµενου. Το καθήκον µαρτυρίας (209ΚΠ∆) εν προκειµένω αδρανεί. Το 
κρατικό όργανο, όχι µόνο δεν έχει το καθήκον να καταθέσει. Αλλά 
απαγορεύεται να καταθέσει. Η απαγόρευση αυτή απορρέει ευθέως από το 
Σύνταγµα. 
 
 
β) Τα «καλυµµένα διωκτικά όργανα» 
 
   Συγγενούς, αλλά πάντως διαφορετικής τάξης, είναι το θεµιτό της 
χρήσης «καλυµµένων διωκτικών οργάνων» ή «διωκτικών οργάνων 
διεισδύσεως», δηλαδή αστυνοµικών υπαλλήλων, που αποκρύπτουν την 
πραγµατική τους ιδιότητα, εµφανιζόµενοι µε πλαστή, προκειµένου να 
διεισδύσουν σε εγκληµατικούς κύκλους και να αποκαλύψουν τις 
εγκληµατικές πράξεις προσώπων ου δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
σύγχρονου οργανωµένου εγκλήµατος. Ο ανεπιφύλακτος χαρακτήρας του 
δικαιώµατος του ά 9 παρ.1 εδ.β Σ. δεν επιτρέπει παρόµοιες επεµβάσεις της 
κρατικής εξουσίας. Το επιχείρηµα ότι το καλυµµένο διωκτικό όργανο δεν 
αποσκοπεί να αντλήσει πληροφορίες  σχετικά µε την ιδιωτική ζωή των 
θιγοµένων, αλλά ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την εγκληµατική τους 
δραστηριότητα, η οποία δεν εµπίπτει στο προστατευτικό πεδίο της 
ιδιωτικής ζωής, δεν ευσταθεί. Αρκεί το γεγονός ότι, έστω και ως µη 
σκοπούµενο αποτέλεσµα, η «απαραβίαστη» ιδιωτική ζωή των θιγοµένων 
παραβιάζεται συστηµατικά και για σεβαστό χρονικό διάστηµα. Η 
σύγχρονη συνταγµατική θεωρία δεν προϋποθέτει ότι για να υπάρξει 
προσβολή ατοµικού δικαιώµατος πρέπει να είναι σκόπιµη. Στις σύγχρονες 
κοινωνίες, στις οποίες το κράτος επεµβαίνει ευρύτατα στη ζωή των 
ανθρώπων, µία τόσο στενή έννοια της προσβολής θα συρρίκνωνε την 
ανθρώπινη ελευθερία. 
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γ) Η συναίνεση του φορέα δικαιώµατος 
 

Η συναίνεση νοµιµοποιεί πράξεις των κρατικών οργάνων, οι οποίες, 
ελλείψει αυτής, θα ήταν αντισυνταγµατικές. Σύµφωνα µε τη γενική θεωρία 
των ατοµικών δικαιωµάτων, η συναίνεση του φορέα ενός δικαιώµατος, ως 
λόγος άρσης του αντισυνταγµατικού χαρακτήρα µίας επέµβασης των 
κρατικών οργάνων, που δεν πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις που προβλέπει το Σύνταγµα, πρέπει να είναι ελεύθερη, ρητή  
και αναµφισβήτητη, να µην είναι γενική για το µέλλον, αλλά να αφορά σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις3. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι υπόλοιπες 
προϋποθέσεις, υπό τις οποίες είναι συνταγµατικώς έγκυρη η συναίνεση, 
διότι δεν αρκεί αυτή να είναι ελεύθερη. Επιβάλλεται επιπλέον να 
απευθύνεται ρητά σε κρατικό όργανο, να είναι αδιαµφισβήτητη και να 
αφορά σε συγκεκριµένη άσκηση του δικαιώµατος. Οι προϋποθέσεις αυτές 
δεν φαίνεται να µπορεί να εκπληρωθούν, παρά µόνο όταν ο θιγόµενος 
γνωρίζει ότι ο αποδέκτης της συναίνεσης είναι κρατικό όργανο. 
 
 
δ) Μη µυστικές επεµβάσεις στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή 
 
αα. «Απαραβίαστο» της ιδιωτικής ζωής και σωµατική έρευνα 
 

Στα ά 253επ. ΚΠ∆ προβλέπεται, εκτός από την έρευνα της κατοικίας, 
και η έρευνα του σώµατος, η οποία είναι επιτρεπτό να διενεργηθεί είτε 
στον κατηγορούµενο είτε σε τρίτα πρόσωπα, υπό τις γενικές προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο ά 253 ΚΠ∆ και τις ειδικές του ά 257 ΚΠ∆. Η 
υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποµείνουν σωµατική έρευνα 
συνάγεται από το ά 5 παρ.3 Σ., που στο πρώτο εδάφιο καθιερώνει το 
απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας, υπό τη στενή έννοια της 
φυσικής ελευθερίας, αλλά στο δεύτερο εδάφιο υποβάλλει το δικαίωµα σε 
επιφύλαξη νόµου. Η σωµατική έρευνα προϋποθέτει τον περιορισµό της 
ελεύθερης κίνησης του ερευνώµενου και υπ’ αυτήν την έννοια 
συνεπάγεται έναν πρώτο περιορισµό του δικαιώµατος. Πέραν όµως του 
περιορισµού της φυσικής κίνησης του προσώπου, η έρευνα συνίσταται και 
σε επιπλέον πράξεις, που µπορεί να συνεπάγονται και σοβαρές επεµβάσεις 
στο ανθρώπινο σώµα. Και αυτές λοιπόν πρέπει να προβλέπονται από το 
νόµο. 

Όταν τα κρατικά όργανα «ερευνούν» το ανθρώπινο σώµα, προκειµένου 
να αντλήσουν πληροφορίες, επεµβαίνουν και στο δικαίωµα ιδιωτικού 
βίου, ως δικαίωµα του ανθρώπου να αποκλείει την εν γένει «αδιακρισία» 
της κρατικής εξουσίας. Η αδιακρισία αυτή δικαιολογείται από τις ανάγκες 
της ποινικής δίωξης-και κατά τούτο συνιστά θεµιτό περιορισµό στο 
δικαίωµα- αλλά δεν είναι απεριόριστη. Εφόσον η συνταγµατική 
κατοχύρωση του δικαιώµατος ιδιωτικού βίου δεν περιέχει επιφύλαξη 
νόµου, η σωµατική έρευνα επιτρέπεται µόνο εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις του ά 5 παρ.3 Σ. και διεξάγεται φανερά. Η µυστική έρευνα 
συνιστά σοβαρότατο περιορισµό στο «απαραβίαστο» του ιδιωτικού βίου 

                                                           
3  Στις ιδιωτικές σχέσεις, όµως η συναίνεση µπορεί να είναι σιωπηρή. 



 13

και δεν επιτρέπεται να θεωρηθεί «εγγενής» περιορισµός του ατοµικού 
δικαιώµατος. 

Το Σύνταγµα επιτρέπει µόνο τη σωµατική έρευνα υπό τη συµβατική 
έννοια, έτσι όπως αυτή ρυθµίζεται στο άρθρο 257 ΚΠ∆, το οποίο 
προϋποθέτει τον φανερό της χαρακτήρα. Η σωµατική έρευνα µπορεί 
συγχρόνως να προσβάλει το δικαίωµα σωµατικής και ψυχικής 
ακεραιότητας του άρθρου 7 παρ. 2 Σ. Τούτη η διάταξη, όµως, δεν είναι 
εφαρµοστέα, παρά µόνο όταν η έρευνα διεξάγεται κατά τρόπο που συνιστά 
«βασανιστήριο» ή µία από τις υπόλοιπες απαγορευµένες πράξεις που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.    
 
ββ. «Απαραβίαστο» της ιδιωτικής ζωής και καθήκον µαρτυρίας 
 

ι) Η προστασία της εµπιστοσύνης του κοινού σε ορισµένα επαγγέλµατα 
και λειτουργήµατα4 

Το άρθρο 212 ΚΠ∆ καθιερώνει την απαγόρευση να εξετάζονται ως 
µάρτυρες οι κληρικοί, συνήγοροι, συµβολαιογράφοι, γιατροί, 
φαρµακοποιοί κλπ. σχετικά µε όσα πληροφορήθηκαν εµπιστευτικά κατά 
την άσκηση του λειτουργήµατος ή επαγγέλµατός τους. 

Η απαγόρευση του άρθρου 212 ΚΠ∆ είναι απόλυτη, ισχύει ακόµη και 
όταν οι φορείς του απορρήτου έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση να 
τηρήσουν το µυστικό από αυτόν που τους εµπιστεύθηκε (παρ.2). Ο 
απόλυτος χαρακτήρας της απαγόρευσης αποκαλύπτει ότι ο σκοπός, στον 
οποίο πρωτίστως απέβλεψε ο νοµοθέτης, ήταν η προστασία της 
εµπιστοσύνης του κοινού προς αυτά τα λειτουργήµατα και επαγγέλµατα, 
δηλαδή η προστασία της εµπιστοσύνης των ιδιωτών ότι µυστικά της 
ιδιωτικής τους ζωής θα γίνουν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής δίκης. Ο 
νοµοθέτης επέλεξε να προστατεύσει µία όψη του δηµόσιου συµφέροντος 
εις βάρος µίας άλλης: της ανακάλυψης της ουσιαστικής αλήθειας στην 
ποινική δίκη. 
 
 

ιι) Το πρόβληµα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του µάρτυρα 
Ο µάρτυρας υποχρεούται καταρχήν να αποκαλύψει στο δικαστήριο τα 

στοιχεία της ταυτότητάς του, καθώς και την τυχόν συγγένεια του µε τον 
κατηγορούµενο ή µε το «πρόσωπο που αδικήθηκε». Περαιτέρω όµως είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει και κάθε περιστατικό που θα µπορούσε να 
διαφωτίσει εκείνον που διεξάγει την εξέταση για τις σχέσεις του προς τα 
παραπάνω πρόσωπα και για το βαθµό εµπιστοσύνης που θα µπορούσε να 
δοθεί στη µαρτυρία του. Ο νοµοθέτης όµως καθιερώνει την υποχρέωση 
του µάρτυρα να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις µόνο εάν υπάρχει 
ανάγκη (ά 217 ΚΠ∆). Είναι προφανές ότι η υποχρέωση του µάρτυρα να 
καταθέσει περιορίζεται εν προκειµένω από την αρχή της αναλογικότητας. 
Το απόρρητο του ιδιωτικού βίου του µάρτυρα υποχωρεί µόνο εφόσον αυτό 
είναι αναγκαίο στην ανακάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας και- κατ΄ 
επέκταση- στην ουσιαστική απονοµή της δικαιοσύνης. Εάν τυχόν ο 
εξετάζων τον µάρτυρα υπερβεί το αναγκαίο µέτρο, αυτός δικαιούται να 
αρνηθεί να απαντήσει.  

                                                           
4  Βλ. και Κωνσταντινίδη, «Καθήκον µαρτυρίας» και «επαγγελµατικό απόρρητο» στην ποινική δίκη 
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Πειστική φαίνεται η άποψη που υποστηρίζει ότι αυτού του είδους τα 
απόρρητα προστατεύονται δικονοµικά στις διατάξεις των άρθρων 229 και 
231 παρ.3 ΚΠ∆, όπου προβλέπονται οι συνέπειες της λιποµαρτυρίας στην 
ανάκριση και στο ακροατήριο αντιστοίχως. Σύµφωνα µε αυτές τις 
διατάξεις, τιµωρούνται οι µάρτυρες που αρνούνται την µαρτυρία τους 
χωρίς να υπάρχει νόµιµος λόγος. ∆υνάµει της ιεραρχικής υπεροχής του 
Συντάγµατος, ως νόµιµος λόγος πρέπει καταρχήν να θεωρηθούν και τα 
απόρρητα που απορρέουν από τον υπέρτατο νόµο, το Σύνταγµα, και 
µάλιστα από τις διατάξεις περί των ατοµικών δικαιωµάτων. 

Ερµηνευόµενος µε βάση το Σύνταγµα, ο νόµιµος λόγος αρνήσεως 
µαρτυρίας διευκολύνει την προστασία κάθε απορρήτου που εµπίπτει στον 
πυρήνα του δικαιώµατος του ιδιωτικού βίου. Ο µηχανισµός, µε τον οποίο 
διαπιστώνεται από τον ανακριτή ή το δικαστήριο η ύπαρξη νόµιµου λόγου 
προσφέρει στον εφαρµοστή του δικαίου την ευχέρεια να προβεί στις 
απαραίτητες σταθµίσεις, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η διαφύλαξη του 
απορρήτου δυσχεραίνει υπέρµετρα την ανακάλυψη της ουσιαστικής 
αλήθειας στην ποινική δίκη. ∆εν πρέπει να υποτιµάται το γεγονός ότι ο 
νοµοθέτης, ενόψει του καθήκοντος µαρτυρίας, αναγνώρισε ρητώς (ά 209 
ΚΠ∆) ορισµένα µόνο ιδιωτικά απόρρητα (ά 212 και 222 ΚΠ∆) και τα 
απόρρητα που απορρέουν από θεµελιώδεις αρχές της ποινικής δικονοµίας, 
δηλαδή το δικαίωµα σιωπής του κατηγορουµένου και το δικαίωµα του 
µάρτυρα να αρνηθεί να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα µπορούσε 
να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη (ά 273 παρ.2 και ά 223 
παρ.4 ΚΠ∆). Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας στην ποινική δίκη θα 
καθίστατο υπέρµετρα δυσχερής από µία διευρυµένη αναγνώριση ιδιωτικών 
απορρήτων. 

Από την άλλη πλευρά όµως, η ερµηνευτική παράκαµψη του ρητώς και 
η συνακόλουθη επίκληση του νοµίµου λόγου αρνήσεως µαρτυρίας 
απορρέουν από µία σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία αυτών των 
διατάξεων. Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, όσο απαραίτητη κι αν 
είναι για την απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης, αποτελεί πάντως µία όψη 
του δηµοσίου συµφέροντος, η ικανοποίηση του οποίου δεν µπορεί να 
αποδυναµώνει πλήρως τα ατοµικά δικαιώµατα. 

Πάντως, το καθήκον µαρτυρίας προηγείται ερµηνευτικά. Αυτή την 
επιλογή του κοινού νοµοθέτη πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο 
εφαρµοστής της διάταξης, όταν θα κληθεί να αποφανθεί εάν το απόρρητο 
που επικαλείται ο µάρτυρας αποτελεί νόµιµο λόγο αρνήσεως µαρτυρίας. Ο 
κανόνας πρέπει να είναι το καθήκον µαρτυρίας και το απόρρητο η 
εξαίρεση.   
 
 
         γγ. «Απαραβίαστο» της οικογενειακής ζωής και καθήκον µαρτυρίας  
 

Η διάταξη του άρθρου 222ΚΠ∆ παρέχει το δικαίωµα σε ορισµένους 
µάρτυρες, στενούς συγγενείς του κατηγορουµένου, να αρνηθούν τη 
µαρτυρία τους τόσο στην προδικασία όσο και στο ακροατήριο. Το ατοµικό 
δικαίωµα που προστατεύεται στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το 
«απαραβίαστο» της οικογενειακής ζωής, που κατοχυρώνεται στο ά 9 παρ.1 
εδ.β Σ. Είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης θέλησε να προστατεύσει τους εν 
λόγω µάρτυρες από την υποχρέωση να καταθέσουν εις βάρος του 
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κατηγορούµενου. Εάν η διάταξη δεν υπήρχε, θα έπρεπε και αυτοί να 
συµµορφωθούν προς το γενικό καθήκον µαρτυρίας (ά 209 ΚΠ∆) και 
συνεπώς να αντιµετωπίσουν ένα συντριπτικό συνειδησιακό δίληµµα, είτε 
να συµβάλλουν µε την κατάθεση τους στην καταδίκη του είτε να 
ψευδορκήσουν. 

 
 
Β. Το δηµοσιογραφικό απόρρητο 
 

Το δικαίωµα των δηµοσιογράφων να µην αποκαλύπτουν τις πηγές των 
πληροφοριών τους δεν καθιερώνεται ρητά στο Σύνταγµα. Στο επίπεδο της 
κοινής νοµοθεσίας ο ΚΠ∆ δεν περιλαµβάνει τους δηµοσιογράφους µεταξύ 
των προσώπων που δικαιούνται να αρνηθούν τη µαρτυρία τους (ά 222, 223 
παρ.4 ) ή απαγορεύεται να εξετασθούν ως µάρτυρες (ά 211, 212). Παρά 
ταύτα, η θεωρία έχει επιχειρήσει να θεµελιώσει την ύπαρξη του 
δικαιώµατος στην ελευθερία του τύπου. Πράγµατι στο άρθρο 14 παρ.2 Σ. 
κατοχυρώνεται και το επιµέρους δικαίωµα των εκπροσώπων του τύπου να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες. Η αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος 
προϋποθέτει και σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του δηµοσιογράφου και των 
πληροφοριοδοτών του. Εάν οι δηµοσιογράφοι ήταν ανεξαιρέτως 
υποχρεωµένοι να αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους, η σχέση 
εµπιστοσύνης θα τραυµατιζόταν ανεπανόρθωτα, µε αποτέλεσµα τον 
σοβαρό περιορισµό της δυνατότητας του τύπου να αντλεί πληροφορίες.  

Επειδή η ελευθερία του τύπου είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη 
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, δε συνιστά µόνο ατοµικό 
δικαίωµα, αλλά και θεσµική εγγύηση. Αποτελεί έκφανση όχι µόνο της εν 
γένει ελευθερίας αλλά και του δηµόσιου συµφέροντος. Πρέπει συνεπώς να 
γίνει δεκτό ότι από το Σύνταγµα απορρέει όχι µόνο δικαίωµα αλλά και 
καθήκον των δηµοσιογράφων να κρατούν µυστικές τις πηγές των 
πληροφοριών τους. Αυτό ορθά επισηµαίνεται στην απόφαση 10541/1976 
ΠληµΑθ., η οποία αναφέρει ότι η υποχρέωση εχεµύθειας αποτελεί 
επαγγελµατικό καθήκον του δηµοσιογράφου. 

Το δηµοσιογραφικό απόρρητο εµφανίζει και ορισµένες ιδιοµορφίες που 
το διαφοροποιούν έντονα από τα υπόλοιπα επαγγελµατικά απόρρητα, 
καθιστώντας προβληµατική την αναλογική επέκταση του άρθρου 212 
ΚΠ∆. Ενώ στις περιπτώσεις του άρθρου 212 ΚΠ∆ καλύπτεται το 
απόρρητο τόσο της ταυτότητας αυτού στον οποίο αφορά το µυστικό όσο 
και των γεγονότων που αυτός εµπιστεύεται στο θρησκευτικό λειτουργό ή 
τον επαγγελµατία, το δηµοσιογραφικό απόρρητο καλύπτει µόνο την πρώτη 
περίπτωση. Τα διαπιστευθέντα γεγονότα, όχι µόνο δεν καλύπτονται από 
µυστικότητα, αλλά είναι καταρχήν προορισµένα για δηµοσίευση. 
Επιπλέον, στην περίπτωση του δηµοσιογραφικού απορρήτου, η σχέση 
εµπιστοσύνης, την οποία προϋποθέτει και αποσκοπεί να διαφυλάξει, 
διαφέρει και ως προς τον φορέα του απορρήτου. Ο πληροφοριοδότης 
εµπιστεύεται στον δηµοσιογράφο µυστικά που συνήθως αφορούν σε 
τρίτους ή στο κράτος. Αντιθέτως, στην περίπτωση του 212 ΚΠ∆, τα 
µυστικά αφορούν κατά κανόνα τον ίδιο τον πελάτη του µάρτυρα. 

Το δηµοσιογραφικό απόρρητο  µπορεί να προστατευθεί δικονοµικώς µε 
τις διατάξεις των άρθρων 229 και 231 παρ. 3 ΚΠ∆, όπου προβλέπονται οι 
συνέπειες της λιποµαρτυρίας στην ανάκριση και στο ακροατήριο 
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αντιστοίχως. Σύµφωνα µε αυτές τις διατάξεις, τιµωρούνται οι µάρτυρες 
που αρνούνται την µαρτυρία τους χωρίς να υπάρχει νόµιµος λόγος. Ενόψει 
της ιεραρχικής υπεροχής του Συντάγµατος, ως νόµιµος λόγος πρέπει 
καταρχήν να θεωρηθεί και το δηµοσιογραφικό απόρρητο που απορρέει 
από τον υπέρτατο νόµο, το Σύνταγµα (άρθρο 14 παρ.2). Και εδώ πάντως 
επιβάλλεται µια στάθµιση µε ερµηνευτικό πρόκριµα το καθήκον της 
µαρτυρίας, το οποίο αποτελεί τον κανόνα και το δηµοσιογραφικό 
απόρρητο την εξαίρεση.  
 
 
Γ. Το άσυλο της κατοικίας 
 

Η διάταξη του άρθρου 9 Σ. δεν απαγορεύει απλώς την εν αγνοία ή 
παρά τη θέληση του ενοίκου φυσική είσοδο και παραµονή στην κατοικία. 
Απαγορεύει καταρχήν και την έρευνα, δηλαδή την είσοδο και παραµονή 
µε σκοπό την άντληση πληροφοριών από την κατοικία. Από το 
συνταγµατικό περιορισµό του δικαιώµατος, που ρυθµίζει τις έρευνες της 
κατοικίας (ά 9 παρ.1 εδ.γ Σ.), συνάγεται ότι η φυσική είσοδος και 
παραµονή των οργάνων της κρατικής εξουσίας, µε σκοπό να αντλήσουν 
πληροφορίες από την κατοικία επιτρέπεται µόνο κατ ' εξαίρεση ("παρά 
µόνο όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της 
δικαστικής εξουσίας"). Ως παρουσία εννοείται η εντός της κατοικίας 
φυσική παρουσία του δικαστικού κατά τη διενέργεια της έρευνας. Το 
Σύνταγµα επιτρέπει µόνο την έρευνα που προϋποθέτει τη φανερή φυσική 
είσοδο των κρατικών οργάνων στην κατοικία. Απαγορεύεται συνεπώς η 
µυστική εγκατάσταση σε κατοικία ηλεκτρονικών µέσων οπτικοακουστικής 
παρακολούθησης5. 

Εφόσον το Σύνταγµα καταρχήν απαγορεύει τη φανερή παρουσία των 
κρατικών οργάνων στην κατοικία, πρέπει κατά µείζονα λόγο να γίνει 
δεκτό ότι απαγορεύει και τη µυστική τους παρουσία. Στις περιπτώσεις της 
µυστικής ηλεκτρονικής παρακολούθησης, το δικαίωµα προσβάλλεται 
εντονότερα, διότι ο ένοικος ουδέποτε µπορεί να γνωρίζει µε βεβαιότητα 
ότι µπορεί να κινηθεί και να µιλήσει µε ασφάλεια εντός της κατοικίας του. 
Το δικαίωµα της ελεύθερης χρήσης της κατοικίας αποτελεί επιµέρους 
έκφανση της προστασίας που εγγυάται το άρθρο 9 Σ. 

Με την κατοχύρωση του συνταγµατικού δικαιώµατος του ασύλου της 
κατοικίας αναγνωρίζεται στο άτοµο η εξουσία να κατέχει κατ ' 
αποκλειστικότητα τις πληροφορίες που εµπίπτουν στο προστατευτικό 
πεδίο του δικαιώµατος. Κάθε παράνοµη έρευνα σε κατοικία πλήττει αυτό 
το δικαίωµα, µε τις ακόλουθες συνέπειες : αν µεν το φυσικό συµβάν της 
παράνοµης προσβολής στην κατοικία έχει ολοκληρωθεί, το δικαίωµα που 
είχε ο ενδιαφερόµενος να απαγορεύσει την είσοδο, παραµονή και έρευνα 
στην κατοικία του, δεν µπορεί πλέον να ασκηθεί, διότι δεν έχει 
αντικείµενο. Το ειδικό όµως δικαίωµα της αποκλειστικής κατοχής των 
πληροφοριών που περιέχει η κατοικία δεν έχει εκλείψει, αλλά εξακολουθεί 
να υφίσταται όσο διαρκεί η αντίστοιχη προσβολή του, όσο δηλαδή τα 
κρατικά όργανα κατέχουν πληροφορίες που δεν τους ανήκουν, γιατί τις 

                                                           
5  Ειδικά για τη µυστική εγκατάσταση µικροφώνων βλ. ∆αγτόγλου (Α΄), αριθ.περ.515 
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απέκτησαν παρανόµως. Η περαιτέρω χρήση της πληροφορίας εις βάρος 
του κατηγορουµένου αποτελεί εµβάθυνση της αρχικής προσβολής. 

Η αµέριµνη συµπεριφορά του δικαιούχου, ως απαραίτητη ψυχική 
προϋπόθεση της ελεύθερης επικοινωνίας και της ελεύθερης απόλαυσης της 
κατοικίας, προστατεύεται συνταγµατικά, προσβάλλεται ∆ε όταν τα οικεία, 
παρανόµως αποκτηθέντα, αποδεικτικά στοιχεία -ενοχοποιητικά έγγραφα ή 
λέξεις- χρησιµοποιούνται εναντίον του δικαιούχου, φέρνοντάς τον 
εγγύτερα στην ποινική καταδίκη. Συνεπώς, η αποδεικτική αξιοποίηση εις 
βάρος του κατηγορουµένου, των προϊόντων µίας έρευνας που διεξήχθη 
παρανόµως στην κατοικία του δεν εντάσσεται απλώς στη χρονική 
παράταση της αρχικής προσβολής, στερούµενη οποιασδήποτε νοµικής 
αυτοτέλειας, Αντίθετα, πρέπει καταρχήν να θεωρηθεί ως νέα και 
αυτοτελής προσβολή του ασύλου. 

Τα ίδια, κατά µείζονα λόγο, πρέπει να γίνουν δεκτά και για τις έρευνες 
και τις αντίστοιχες κατασχέσεις σε δικηγορικά γραφεία, χωρίς να 
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Στο βαθµό που οι εν λόγω πράξεις 
πλήττουν την απόρρητη σφαίρα της υπεράσπισης του κατηγορουµένου και 
το γενικότερο δικαίωµά του σε δίκαιη διεξαγωγή της δίκης. Η αξιοποίηση 
των οικείων αποδεικτικών στοιχείων απαγορεύεται και επισύρει την 
κύρωση της δικονοµικής ακυρότητας, δυνάµει του άρθρου 171 παρ. 1δ 
ΚΠ∆.  
 
 
∆. Το απόρρητο του άρθρου 19 του Συντάγµατος και η προσθήκη ,µε την 
αναθεώρηση, των παραγράφων 2 και 3 
 

Το άρθρο 19 Σ. κατοχυρώνει το απολύτως απαραβίαστο του απορρήτου 
των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η προστασία του απορρήτου αποσκοπεί να 
διασφαλίσει στους φορείς του δικαιώµατος τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν σε συνθήκες αµεριµνησίας. Προστατευόµενο αγαθό του 
άρθρου 19 Σ. είναι η ελεύθερη ανταπόκριση και επικοινωνία, ως 
προέκταση της ελευθερία της γνώµης (ά 14 παρ.1 Σ). Το απαραβίαστο του 
απορρήτου, όµως, αποτελεί και επιµέρους εκδήλωση ιδιωτικού βίου (ά 9 
παρ.1 εδ.β Σ.), καθώς η ανταπόκριση και η επικοινωνία διεξάγονται σε 
συνθήκες εµπιστευτικότητας. Επιπλέον, προστατεύεται και το επιµέρους 
δικαίωµα κάποιου να καθορίζει ελεύθερα το εάν, πότε, πώς και µε ποιον 
θα επικοινωνήσει εµπιστευτικά. Έτσι, η προστασία του απορρήτου 
περιλαµβάνει όχι µόνο το περιεχόµενο του µηνύµατος, αλλά και τα 
εξωτερικά του στοιχεία, δηλαδή την ταυτότητα των επικοινωνούντων, τον 
τρόπο και το χρόνο της επικοινωνίας, καθώς και το ίδιο το γεγονός της 
επικοινωνίας. Επιπροσθέτως, η προσβολή του δικαιώµατος δεν καθίσταται 
νόµιµη όταν ο ένας συναινεί εν αγνοία του άλλου. 

Το απόρρητο της ανταπόκρισης και επικοινωνίας καθιερώνεται στο 
Σύνταγµα ως απολύτως απαραβίαστο. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
του εδ.β του άρθρου 19 Σ., το απόρρητο απολαµβάνει αυξηµένης 
προστασίας έναντι τόσο των ιδιωτών όσο και του κράτους. ∆ιαβαθµίσεις 
της συνταγµατικής προστασίας, ανάλογα µε το περιεχόµενο του 
µηνύµατος, δεν επιτρέπονται. Το δικαίωµα προστατεύει κάθε επικοινωνία, 
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ανεξαρτήτως περιεχοµένου, αρκεί να πραγµατώνεται σε συνθήκες 
εµπιστευτικότητας. 

Το δικαίωµα του άρθρου 19 Σ. δεν περιλαµβάνει µόνο την 
εµπιστευτική εξ αποστάσεως ανταπόκριση και επικοινωνία που απαιτεί τη 
χρήση κάποιου µέσου, αλλά και την "ενώπιος ενωπίω" επικοινωνία που 
διεξάγεται σε συνθήκες εµπιστευτικότητας. Η ανάγκη προστασίας του 
απορρήτου επιβάλλεται και λόγω της τεχνολογικής προόδου, που 
προσφέρει, όχι µόνο στην κρατική εξουσία, αλλά και στους ιδιώτες, 
τεράστιες τεχνικές δυνατότητες προσβολής της εν γένει εµπιστευτικής 
επικοινωνίας. Ο σχετικός νόµος 2225/1994 επιτρέπει την άρση του 
απορρήτου της ανταπόκρισης και επικοινωνίας, µόνο εφόσον αυτές 
διεξάγονται µέσω τηλεφώνου, επιστολής κτλ. Έτσι, ελλείψει σχετικής 
νοµοθετικής διάταξης, η "ενώπιος ενωπίω" συνοµιλία παραµένει 
απαραβίαστη. Ο νοµοθέτης µπορεί να επιτρέψει την άρση του απορρήτου 
και αυτής της µορφής της επικοινωνίας, τηρώντας όµως τις δικαιοκρατικές 
εγγυήσεις που επιβάλλει το Σύνταγµα στο άρθρο 19 εδ.β. 

Οι εγγυήσεις αυτές έχουν εξειδικευθεί και συµπληρωθεί από τα 
δικαιοδοτικά όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης (άρθρο 8 ΕΣ∆Α) και 
ισχύουν ως προς όλα τα επιµέρους ατοµικά δικαιώµατα της ιδιωτικής 
σφαίρας που κατοχυρώνονται στο εν λόγω άρθρο. Η νοµολογία του 
∆ικαστηρίου του Στρασβούργου χρησιµοποιεί δυο κριτήρια : πρώτον, ένα 
κριτήριο δηµοσιότητας που επιτάσσει το κείµενο του νόµου να είναι 
προσιτό σε όλους, Κατά δεύτερο λόγο, ένα συµπληρωµατικό κριτήριο : 
την προβλεψιµότητα. Ο νόµος πρέπει να είναι διατυπωµένος µε όρους 
επαρκώς σαφείς, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων 
σε ποιες εν γένει περιστάσεις και κάτω από ποιες γενικές προϋποθέσεις το 
ισχύον δίκαιο επιτρέπει στην κρατική εξουσία να επέµβει στο δικαίωµα. Η 
ερµηνεία του άρθρου 8 παρ.2 επιτάσσει, όµως, η νοµοθεσία να έχει 
διατυπωθεί µε επαρκή σαφήνεια, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις γενικές 
περιστάσεις και προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες είναι επιτρεπτό να 
ληφθεί το µέτρο. 

Πάντως, η προσθήκη της παραγράφου 2 και ιδιαιτέρως της 
παραγράφου 3 στο άρθρο 19 µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος δίνει 
νέα διάσταση στη συνταγµατική προστασία  από τα παράνοµα αποδεικτικά 
µέσα. Ξεκάθαρα µε την προσθήκη της παραγράφου 3 δεν απαγορεύεται 
µόνο η συλλογή και η χρήση, αλλά και η αξιοποίηση παράνοµων 
αποδεικτικών µέσων σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 9Α και 19 του Συντάγµατος, 
ενώ µε την παράγραφο δύο προβλέπεται συνταγµατικά η καθιέρωση 
ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο. 

  
 
Ε. Το δικαίωµα σιωπής του κατηγορούµενου 
 

Το δικαίωµα σιωπής αποτελεί ειδική έκφανση του γενικού δικαιώµατος 
nemo tenetur se ipsum accusare. Ουδείς είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
επιβαρυντικά για τον εαυτό του περιστατικά, δηλαδή να αυτοκατηγορηθεί . 
Το δικαίωµα αυτό κατοχυρώνεται στη διάταξη του άρθρου 20 παρ.1 Σ., 
που διασφαλίζει στον κατηγορούµενο τη δυνατότητα να αναπτύξει στο 
δικαστήριο τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του. Το εν 
λόγω δικαίωµα, όπως και τα υπόλοιπα ατοµικά δικαιώµατα, 
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κατοχυρώνεται ασφαλώς και υπό την αρνητική του όψη, ως δικαίωµα 
κάποιου να µην αναπτύξει τις απόψεις του και η στάση του αυτή να µη 
συνεπάγεται εις βάρος του δυσµενείς έννοµες συνέπειες. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 
 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ 

 
 
 

∆εδοµένου του διττού χαρακτήρα των ατοµικών δικαιωµάτων, πλάι 
στην παραδοσιακή υποχρέωση κρατικής αποχής από προσβολές, υφίσταται 
και µία ενεργητικού χαρακτήρα υποχρέωση, η υποχρέωση του κράτους να 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που θα αίρουν τα ποικίλλα εµπόδια στην 
άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων και θα αποτρέπουν κινδύνους που 
ενδεχοµένως τα επαπειλούν, κινδύνους που µπορεί να εκπορεύονται είτε 
από το ίδιο το κράτος είτε και από ιδιώτες. 

Αποσκοπώντας να διασφαλίσει την εν γένει ανεµπόδιστη άσκηση των 
ατοµικών δικαιωµάτων (ά 25 παρ.1 Σ.), η υποχρέωση κρατικής 
προστασίας έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής. Ενεργοποιείται έναντι και 
ιδιωτικών προσβολών, αφού η άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων 
ενδέχεται να παρεµποδίζεται όχι µόνο από κρατικά όργανα αλλά και από 
ιδιώτες. Περιλαµβάνει και τις εγγυήσεις των ατοµικών δικαιωµάτων, διότι 
µία συστηµατική παραβίαση αυτών των εγγυήσεων θα υπονόµευε τελικώς 
το ίδιο το δικαίωµα. Αφορά, τέλος, σε κάθε ατοµικό δικαίωµα, άρα και σε 
αυτά που δεν έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα. 

 
 
Ι. Η θεµελίωση απαγορεύσεων αποδεικτικής αξιοποίησης στο άρθρο 25 
παρ.1 του Συντάγµατος 
 

Το ισχύον Σύνταγµα, στην αναθεωρηµένη διάταξη του άρθρου 25 
παρ.1 Σ., ορίζει ότι "τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως 
µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους 
δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους, Όλα τα κρατικά όργανα 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική 
άσκησή τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ των 
ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που 
µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της 
αναλογικότητας". Έτσι καθιερώνεται και άµεσα η τριτενέργεια των 
ατοµικών δικαιωµάτων. Στην επόµενη παράγραφο ορίζεται ότι "η 
αναγνώριση και η προστασία των θεµελιωδών και απαράγραπτων 
δικαιωµάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην 
πραγµάτωση της κοινωνικής προόδου µέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη". 
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Αυτές οι διατάξεις αποτελούν το συνταγµατικό έρεισµα της υποχρέωσης 
κρατικής προστασίας των ανθρωπίνων -και όχι µόνο των ατοµικών- 
δικαιωµάτων στην ελληνική έννοµη τάξη. Η παραπάνω υποχρέωση 
επιβάλλει κάτι περισσότερο από την παραδοσιακή υποχρέωση αποχής από 
προσβολές. Αυτό δεν µπορεί παρά να πραγµατώνεται µε ενέργειες των 
κρατικών οργάνων. 

Στο πεδίο των αποδεικτικών απαγορεύσεων, η νοµοθετική πρόβλεψη 
αυτών των κυρώσεων σηµαίνει ότι ο νοµοθέτης έχει µεριµνήσει, ώστε οι 
παραβιάσεις των κρατικών οργάνων, στο στάδιο της συλλογής των 
αποδείξεων, να τιµωρούνται. Στο µέτρο συνεπώς που οι παραβάσεις αυτές 
πλήττουν συγκεκριµένα ατοµικά δικαιώµατα, θα µπορούσε εύλογα να 
υποστηριχθεί ότι η νοµοθετική εξουσία έχει συµµορφωθεί προς την 
επιταγή του άρθρου 25 παρ.1 Σ., θεσπίζοντας συγκεκριµένες κυρώσεις, οι 
οποίες αναπτύσσουν αποτρεπτική λειτουργία. Επιπλέον, το νοµικό 
οπλοστάσιο των θιγέντων ιδιωτών εµπλουτίζεται και µε το θεσµό της 
αστικής ευθύνης του ∆ηµοσίου. Μέσω της αστικής και ποινικής ευθύνης, 
η αποτρεπτική λειτουργία της κύρωσης εκδηλώνεται έναντι όχι µόνο των 
οργάνων της κρατικής εξουσίας, αλλά και των ιδιωτών. Όλες οι παραπάνω 
κυρώσεις ανήκουν στο ουσιαστικό δίκαιο. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι εάν η 
διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 Σ. επιβάλλει να προστεθεί και µία αµιγώς 
δικονοµική κύρωση, η απαγόρευση της δικαστικής αξιοποίησης των 
παράνοµων αποδεικτικών µέσων. 
 
 
Α. Η διακριτική ευχέρεια του νοµοθέτη 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 Σ., η υποχρέωση προστασίας των 
ατοµικών δικαιωµάτων δεσµεύει όλα τα όργανα, ανεξαρτήτως εάν 
υπάγονται στη νοµοθετική, εκτελεστική ή δικαστική εξουσία. Ο 
νοµοθέτης είναι το κατεξοχήν εξουσιοδοτηµένο κρατικό όργανο για να 
σταθµίσει, εάν και κατά πόσο ένα ατοµικό δικαίωµα έχει ανάγκη 
προστασίας, αφενός έναντι των υπολοίπων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
αφετέρου έναντι άλλων, οµοίως συνταγµατικώς κατοχυρωµένων, εννόµων 
αγαθών και αξιών. Η προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων δεν αποτελεί 
αποµονωµένο συνταγµατικό σκοπό, αλλά αποβλέπει στην πραγµάτωση της 
κοινωνικής προόδου µέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. Πρέπει να 
συνδυασθεί και να σταθµισθεί τόσο µε τα δικαιώµατα των άλλων όσο και 
µε την απονοµή της δικαιοσύνης ( ά 87 παρ.1 και 96 παρ.1 Σ.).  

Όταν, συνεπώς, ο νοµοθέτης θα ενεργοποιηθεί προκειµένου να 
προστατεύσει το ατοµικό δικαίωµα, πρέπει να προβεί σε πολύπλοκες 
σταθµίσεις. Πρέπει να απαγορεύσει την αποδεικτική αξιοποίηση, εάν έχει 
πεισθεί ότι η προληπτική λειτουργία των ήδη υφισταµένων αστικών, 
ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική· 
εάν δηλαδή έχει διαµορφώσει την πεποίθηση ότι η παρανοµία στο πεδίο 
της συλλογής αποδεικτικών µέσων, είτε από κρατικά όργανα, είτε από 
τους ιδιώτες, είτε και από τους δύο, έχει γενικευθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε 
ως µόνη θεραπεία να αποµένει πλέον η απαγόρευση της δικαστικής 
αξιοποίησης των µέσων αυτών.  

Η προϋπόθεση αυτή συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 Σ. 
και ανταποκρίνεται στην αντεστραµµένη όψη της αρχής της 
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αναλογικότητας, η οποία απορρέει από την εν λόγω διάταξη. Έτσι, το 
µέτρο προστασίας θα πρέπει να αποδεικνύεται αναγκαίο. ∆εν επιτρέπεται 
να συναχθεί ερµηνευτικά από το άρθρο 25 παρ.1 Σ. οποιοδήποτε, έστω και 
πρόσφορο, µέτρο διευκολύνει ή προάγει την άσκηση ενός δικαιώµατος. 
 
 
Β. Ο επικουρικός ρόλος του δικαστή 
 

Από την ενδεχόµενη παράλειψη του νοµοθέτη να υιοθετήσει µέτρα 
προστασίας ενός ατοµικού δικαιώµατος, δεν επιτρέπεται να συναχθεί το 
συµπέρασµα ότι το ατοµικό δικαίωµα δεν έχει ανάγκη προστασίας, Η 
διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 Σ ορίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η 
ανεµπόδιστη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Συνεπώς, ο 
νοµοθέτης είναι δεσµευµένος ως προς το εάν θα λάβει τα αναγκαία µέτρα 
προστασίας. Αντίθετα, διανοίγεται ευρύ περιθώριο νοµοθετικών 
αξιολογήσεων, εκτιµήσεων και σταθµίσεων, ως προς το πώς θα 
προστατευθεί το δικαίωµα. Εδώ ο νοµοθέτης παραµένει καταρχήν 
ανέλεγκτος από τη δικαστική εξουσία. Ο δικαστικός έλεγχος 
ενεργοποιείται µόνο εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει ληφθεί κανένα 
νοµοθετικό µέτρο προστασίας ή ότι τα τυχόν ληφθέντα ελέγχονται 
προφανώς ανεπαρκή. 

Συνεπώς σε αυτές τις δύο περιπτώσεις και µόνο σε αυτές η δικαστική 
εξουσία είναι υποχρεωµένη να υποκαταστήσει το νοµοθέτη και να 
καλύψει το αντίστοιχο κενό προστασίας, χαρακτηρίζοντας δικονοµικώς 
απαράδεκτα τα παράνοµα αποδεικτικά µέσα. Αυτό, διότι στην ελληνική 
έννοµη τάξη η επιταγή προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων, υπό την 
έννοια του άρθρου 25 παρ.1 Σ., έχει ως αποδέκτη τη δικαστική εξουσία 
υπό την ιδιότητα του ελεγκτικού οργάνου των άλλων εξουσιών. Η 
δικαστική εξουσία προστατεύει τα ατοµικά δικαιώµατα υπό την 
προϋπόθεση ότι τα άλλα κρατικά όργανα τα προσβάλλουν ευθέως ή ότι η 
παρεχόµενη προστασία κρίνεται ανεπαρκής. Σε αυτήν την περίπτωση η 
δικαστική εξουσία πρέπει να προβεί στις σταθµίσεις που παρέλειψε να 
κάνει ο νοµοθέτης. 
 
 
 
ΙΙ. Οι απαγορεύσεις αποδεικτικής αξιοποίησης ως συνέπεια των 
άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 2 του Συντάγµατος 
   
 
Α. Η προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1Σ.) 
 

Η υποχρέωση κρατικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν 
εξαντλείται στη γενική διάταξη του άρθρου 25 παρ. , αλλά καθιερώνεται 
ρητά και στο άρθρο 2 παρ. 1 Σ. Σε αυτήν τη διάταξη καθιερώνεται µία 
ειδική υποχρέωση προστασίας, σαφώς αυξηµένης εντάσεως σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η υποχρέωση κρατικής προστασίας 
καθιερώνεται στον ύψιστο δυνατό βαθµό και οι αντίστοιχες ενέργειες των 
κρατικών οργάνων πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο της αναγκαίας 
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προστασίας. Πρέπει, δηλαδή, να περιληφθούν και τα απλώς πρόσφορα 
µέτρα. 

Ειδικά σε ότι αφορά τις κυρώσεις, ως µέσα προστασίας της αξίας του 
ανθρώπου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το κράτος είναι υποχρεωµένο να 
υιοθετήσει κάθε δυνατή κύρωση, προληπτικής και κατασταλτικής φύσης, 
σε όλους τους κλάδους του δικαίου, άρα και στο δικονοµικό δίκαιο. Εάν, 
λοιπόν, έχουν αποκτηθεί αποδεικτικά µέσα κατά παράβαση των διατάξεων 
που προστατεύουν την αξία του ανθρώπου, η κύρωση του ανίσχυρου 
απορρέει ευθέως από το άρθρο 2 παρ. 1 Σ. Εάν τυχόν ο νοµοθέτης έχει 
αδρανήσει να την προβλέψει, υποχρεούται εκ του Συντάγµατος να την 
επιβάλει ο δικαστής. 

Οι περιπτώσεις πάντως που δικαιολογείται η αναγωγή στη διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. 1 Σ. είναι εκ των πραγµάτων περιορισµένες, καθώς δεν 
είναι πάντοτε σαφές εκ των προτέρων ποιες πράξεις συνιστούν προσβολή 
της αξίας του ανθρώπου. Επειδή άλλωστε το περιεχόµενό της συνοψίζει το 
ελάχιστο περιεχόµενό της συνοψίζει το ελάχιστο περιεχόµενο των 
επιµέρους ατοµικών δικαιωµάτων, η εφαρµογή της είναι κατά κανόνα 
επικουρική, εφαρµόζεται δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από ειδικές διατάξεις. Με αυτές τις επιφυλάξεις, στην κύρωση του 
ανίσχυρου που απορρέει από το άρθρο 2 παρ. 1 Σ. υπάγονται καταρχήν οι 
οµολογίες, δηλώσεις κλπ. που αποσπώνται µε προσφυγή στη µέθοδο του 
agent provocateur, εφόσον η δραστηριότητα του τελευταίου έχει 
καθυποτάξει σε τέτοιο βαθµό τη βούληση του θύµατος, ώστε να µπορεί να 
εν προκειµένω να υποστηριχθεί βάσιµα ότι το κράτος υποβίβασε το 
ανθρώπινο πρόσωπο σε απλό µέσο των σκοπών του. 
 
 
α) Οµολογίες, καταθέσεις κλπ. που έχουν αποσπασθεί µε βασανιστήρια ( 
άρθρο 7 παρ. 2 σε συνδυασµό µε άρθρο 2 παρ. 1 Σ.) 

Τα βασανιστήρια και οι συναφείς µέθοδοι κάµψης της ανθρώπινης 
βούλησης αποτελούν άµεση προσβολή της αξίας του ανθρώπου. Στην 
ελληνική έννοµη τάξη αυτό συνάγεται ευθέως και από το άρθρο 7 παρ. 2 
Σ., όπου προστατεύονται η σωµατική και ψυχική ακεραιότητα, που 
αποτελούν αγαθά που βρίσκονται στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, 
άρα και της αξίας του ανθρώπου (ά 2 παρ. 1 Σ.). ∆εν είναι τυχαία η στενή 
ετυµολογική συγγένεια των αντιστοίχων προστατευοµένων αγαθών "αξία 
του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Σ) και ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 7 
παρ. 2 Σ.), διότι στην περίπτωση των βασανιστηρίων η αξία του ανθρώπου 
υφίσταται τη σοβαρότερη προσβολή. 

Οποιαδήποτε οµολογία, κατάθεση, δήλωση κλπ. έχει αποσπασθεί µε 
µεθόδους βασανισµού αποτελεί απαράδεκτο αποδεικτικό µέσο. Η κύρωση 
του ανίσχυρου απορρέει ευθέως από το άρθρο 2 παρ.1 Σ. και ορίζεται 
ρητά στο άρθρο 15 της κυρωθείσης Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών, "Κατά των Βασανιστηρίων και της άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Ποινής". 
 
β) Αποδεικτικά µέσα που προέρχονται από τη δράση του agent 
provocateur 

Στην ελληνική έννοµη τάξη, η δραστηριότητα του agent provocateur 
καταρχήν απαγορεύεται και τιµωρείται ποινικά (άρθρο 46 παρ.2 ΠΚ). Από 
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συνταγµατική σκοπιά η συµπεριφορά του έχει αξιολογηθεί ως προσβολή 
της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Σ.). Η θεµελίωση, ωστόσο, στο 
άρθρο 2 παρ. 1 Σ. δεν είναι εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον προφανής. Η 
συνταγµατική ερµηνεία είναι υποχρεωµένη, προτού αναχθεί στην αξία του 
ανθρώπου, να εξετάσει µήπως η δραστηριότητα του agent provocateur 
συνιστά προσβολή κάποιου άλλου, ειδικού -και κατά τούτο εφαρµοστέου- 
ατοµικού δικαιώµατος. 
 
 
 
Β. Η "απόλυτη" προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας : η 
υπέρ του κατηγορουµένου αξιοποίηση των παράνοµων αποδεικτικών 
µέσων (άρθρο 5 παρ.2 Σ.) 
 

Τα παράνοµα αποδεικτικά µέσα πρέπει καταρχήν να χρησιµοποιούνται 
υπέρ του κατηγορουµένου. Η εις βάρος του απαγόρευση να 
χρησιµοποιήσει για την υπεράσπισή του το περιεχόµενο λ.χ. µιας 
παράνοµης τηλεφωνικής υποκλοπής αντίκειται στην ουσιαστική απονοµή 
της δικαιοσύνης, καθώς δεν είναι δυνατό να αποστερηθεί ο 
κατηγορούµενος από ένα κρίσιµο αποδεικτικό µέσο που αποδεικνύει την 
αθωότητά του. Το Σύνταγµα, στη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2, επιτάσσει 
άνευ διακρίσεων εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή 
πολιτικών πεποιθήσεων, την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και 
της ελευθερίας όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η εν λόγω 
διάταξη καθιερώνει τρία αµυντικά δικαιώµατα και τρεις υποχρεώσεις 
κρατικής προστασίας αντιστοίχως, οι οποίες είναι ειδικού χαρακτήρα ως 
προς τη γενική υποχρέωση που θεµελιώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1. Στην 
πραγµατικότητα, βέβαια, η προστασία αυτή δεν είναι απόλυτη, αφού ο 
ίδιος ο συντακτικός νοµοθέτης την κατέστησε πολλαπλώς σχετική 
προβλέποντας, µεταξύ άλλων, και την ποινική δίωξη και τιµωρία των 
εγκληµάτων (ά 7 Σ.). Όλοι αυτοί οι περιορισµοί των ατοµικών 
δικαιωµάτων της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 Σ. είναι θεµιτοί. 
Προκειµένου να καταπολεµηθεί το έγκληµα· αποβλέπουν δηλαδή στην 
τιµωρία όσων έχουν υπαιτίως διαπράξει µία εγκληµατική πράξη. ∆εν 
στρέφονται εναντίον των αθώων. 

Οι αναπόφευκτες ανάγκες της ποινικής προδικασίας καθιστούν 
θεµιτούς τους περιορισµούς στην τιµή -ενδεχοµένως και στην ελευθερία, 
µέσω του θεσµού της προσωρινής κράτησης- ακόµη και εις βάρος των 
αθώων, αυτών δηλαδή που εκ των υστέρων θα απαλλαγούν της 
κατηγορίας. Όµως, ουδεµία ποινή επιτρέπεται να επιβληθεί εις βάρος 
τους. Έναντι του αθώου κατηγορουµένου, πρέπει να είναι πλήρης η 
συνταγµατική προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας, που 
αποτελούν συνταγµατικά αγαθά τα οποία πλήττονται ευθέως από την 
επιβολή της ποινής. Πρέπει δηλαδή να τείνει προς το συνταγµατικώς 
επιβεβληµένο "απόλυτο" του άρθρου 5 παρ.2 Σ. Η διαπίστωση αυτή έχει 
βαρύνουσα σηµασία, καθώς προσφέρει συνταγµατικό έρεισµα στη 
δικονοµική χρήση υπέρ του κατηγορουµένου, όχι µόνο των προϊόντων 
µιας παράνοµης τηλεφωνικής υποκλοπής, αλλά και κάθε αποδεικτικού 
µέσου που έχει αποκτηθεί κατά παράβαση των περί ατοµικών 
δικαιωµάτων συνταγµατικών διατάξεων. Η ειδική και ενισχυµένη 
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προστασία του άρθρου 5 παρ. 2 Σ. υπερισχύει καταρχήν της γενικής 
υποχρέωσης προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων, που καθιερώνεται 
στη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 Σ 6. Εάν, συνεπώς, ο νοµοθέτης δεν έχει 
προβλέψει την υπέρ του κατηγορουµένου χρήση των παράνοµων 
αποδεικτικών µέσων, υποχρεούται να την επιβάλλει ο δικαστής. 

Μόνο στη περίπτωση που το αποδεικτικό µέσο έχει αποκτηθεί µε 
πράξεις προσβολής της αξίας του ανθρώπου είναι συνταγµατικώς 
απαράδεκτη η δικονοµική του χρήση, ακόµη και όταν αυτή υπηρετεί την 
υπεράσπιση του κατηγορουµένου. Η υποχρέωση κρατικής προστασίας της 
αξίας του ανθρώπου αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση της Ελληνικής 
Πολιτείας ( άρθρο 2 παρ.1 Σ.) και, ως εκ τούτου, επιβάλλει την κύρωση 
του ανίσχυρου σε κάθε περίπτωση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η υπέρ 
του κατηγορουµένου χρήση του αποδεικτικού µέσου επιβάλλεται από το 
Σύνταγµα, έστω και αν προσβάλλεται ατοµικό δικαίωµα τρίτου προσώπου. 
 
 
 
ΙΙΙ. Υποχρέωση κρατικής προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων και 
γνωστοποίηση του δικαιώµατος σιωπής 
 

Το δικαίωµα σιωπής του κατηγορουµένου είναι ένα δικαίωµα 
παρακράτησης πληροφοριών. Όταν κρατικά όργανα εξαναγκάζουν 
παρανόµως τον κατηγορούµενο να εξέλθει της σιωπής, οι αντίστοιχες 
δηλώσεις, οµολογίες κλπ., στις οποίες αυτός προβαίνει, δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθούν εις βάρος του. Πλήττονται από απαγόρευση 
αποδεικτικής αξιοποίησης. Βέβαια στην ελληνική έννοµη τάξη δεν 
υφίσταται ρητή διάταξη που να υποχρεώνει τα όργανα να γνωστοποιούν 
στον κατηγορούµενο ότι δικαιούται να σιωπήσει. Στον ΚΠ∆ 
περιλαµβάνεται διάταξη που υποχρεώνει τον ανακριτή να εξηγήσει στον 
κατηγορούµενο τα δικαιώµατά του (άρθρο 103 ΚΠ∆), µεταξύ των οποίων 
όµως δεν περιλαµβάνεται το δικαίωµα σιωπής. 
 
 
Α. Η υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει των διατάξεων των άρθρων 25 
παρ.1 και 2 παρ.1 του Συντάγµατος 
 

Στο άρθρο 25 παρ.1 και παρ.2 του Συντάγµατος δεν καθιερώνεται 
υποχρέωση της κρατικής προστασίας µόνο για τα ατοµικά δικαιώµατα, 
αλλά εν γένει για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, ως ατόµου και ως µέλους 
του κοινωνικού συνόλου, ανθρώπινα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται σε 
διεθνείς συµβάσεις και απολαµβάνουν αυξηµένη τυπική ισχύ ( ά 28 παρ.1 
Σ.), όπως ακριβώς συµβαίνει µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η υποχρέωση προστασίας των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου του άρθρου 25 παρ.1 και παρ.2 Σ. περιλαµβάνει 
οπωσδήποτε και το ανθρώπινο δικαίωµα σε δίκαιη δίκη του άρθρου 6 
ΕΣ∆Α και βεβαίως το επιµέρους δικαίωµα του κατηγορουµένου να µην 
συνεισφέρει στην απόδειξη της κατηγορίας που τον βαρύνει. 
                                                           
6  Βλ. Καρρά [ΠοινΧρον. (ΜΑ΄), 376], ο οποίος αναφέρει ότι «…η καταδίκη ενός αθώου 
κατηγορουµένου θα προσέβαλλε βαρύτερα την έννοµη τάξη από την παραβίαση της αποδεικτικής 
απαγορεύσεως». 
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Το δικαίωµα σιωπής απορρέει και από το άρθρο 2 παρ. 1 Σ. Η κρατική 
υποχρέωση προστασίας, που καθιερώνεται στο άρθρο 25 παρ.1 Σ., έχει 
γενικό χαρακτήρα και αφορά σε όλα τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Μία 
ειδική υποχρέωση προστασίας καθιερώνεται όµως στη διάταξη του άρθρου 
2 παρ.1 Σ., που ανάγει τον σεβασµό και την προστασία της αξίας του 
ανθρώπου σε πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Εδώ πλέον η 
υποχρέωση προστασίας δεν εξαντλείται στα αναγκαία µέτρα, όπως στην 
περίπτωση του άρθρου 25 παρ.1 Σ., αλλά περιλαµβάνει κάθε µέτρο που, 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και της λογικής, είναι πρόσφορο και 
εν τοις πράγµασι εφαρµόσιµο. Υπό αυτήν την έννοια, δεν µπορεί να 
υπάρξει αµφιβολία ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης του δικαιώµατος 
απορρέει ευθέως από το Σύνταγµα. Η αυξηµένη ∆ε ένταση της κρατικής 
υποχρέωσης επιβάλλει τη γνωστοποίηση του δικαιώµατος σε κάθε φάση 
της δίκης. 
 
 
Β. Η παράλειψη γνωστοποίησης 
 

Αφού το δικαίωµα γνωστοποίησης απορρέει από διατάξεις "νόµου" - 
αυξηµένης µάλιστα τυπικής ισχύος (ά 2 παρ.1 Σ., ά 6 ΕΣ∆Α)- και 
επιπλέον εξυπηρετεί την υπεράσπιση του κατηγορουµένου, εµπίπτει 
διττώς στη διάταξη του άρθρου 171 παρ.1 εδ.δ ΚΠ∆, µε αποτέλεσµα η 
παράλειψη γνωστοποίησης να συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα. Αφού το 
δικαίωµα γνωστοποίησης θεµελιώνεται συνταγµατικά στη διάταξη του 
άρθρου 2 παρ.1 Σ., εκεί πρέπει πρωτίστως να αναζητηθούν και οι 
αντίστοιχες κυρώσεις, σε περίπτωση που το δικαίωµα έχει παραβιασθεί. 
Επιτάσσει στα κρατικά όργανα την ανώτερη δυνατή προστασία.  

Η κύρωση του δικονοµικώς ανισχύρου επιβάλλεται καταρχήν ως µέτρο 
προστασίας του κατηγορουµένου, ο οποίος αγνοούσε ότι εδικαιούτο να 
σιωπήσει, είχε όµως το δικαίωµα να το πληροφορηθεί και λόγω της 
προσβολής του δικαιώµατός του βλέπει πλέον τη δικονοµική του θέση να 
επιδεινώνεται. Η άρση των συνεπειών της προσβολής, δηλαδή το 
δικονοµικώς ανίσχυρο της κατάθεσης του κατηγορουµένου, είναι όχι µόνο 
πρόσφορο αλλά και αναγκαίο µέτρο προστασίας του από τη δυσµενή 
δικονοµική θέση στην οποία έχει περιέλθει. Ισχύει υπέρ των 
κατηγορουµένων ανεξαρτήτως εάν αυτοί αγνοούν ή γνωρίζουν ότι είναι 
φορείς του δικαιώµατος. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
 

ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΚΗ 
 
 
  Το πρόβληµα των παράνοµων αποδεικτικών µέσων έχει τεθεί 
επανειληµµένα και στην πολιτική δίκη, κυρίως σε δίκες διαζυγίου, στις 
οποίες ο ένας από τούς διαδίκους προσκοµίζει και επικαλείται 
αποδεικτικά µέσα που προέρχονται από ιδιωτικές προσβολές του 
απορρήτου των επιστολών ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στην πολιτική 
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δίκη η ευθύνη της συλλογής των αποδείξεων ανήκει καταρχήν στους 
ιδιώτες-διαδίκους και αποτελεί φαινόµενο που εκτυλίσσεται στον 
εξωδικονοµικό χώρο, όπου εφαρµόζονται οι κανόνες του κοινού 
ουσιαστικού δικαίου. Ο συνταγµατικός προβληµατισµός αρχίζει από τη 
στιγµή που ο διάδικος εισάγει τα εξωδίκως αποκτηθέντα αποδεικτικά 
στοιχεία στη δίκη, προσκοµίζοντας και επικαλούµενος τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά µέσα. Αντίθετα στην ποινική δίκη η συλλογή των 
αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί ευθύνη των αρµόδιων οργάνων της 
δικαστικής εξουσίας και διέπεται από δικονοµικούς κανόνες, πολλοί από 
τους οποίους αποτελούν άµεση εξειδίκευση αρχών και διατάξεων του 
Συντάγµατος. 

Η ευθεία αναγωγή στο Σύνταγµα είναι αναγκαία, όταν στον 
συγκεκριµένο δικαιϊκό κλάδο δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν διατάξεις που 
να δίνουν λύσεις σε ζητήµατα στα οποία διακυβεύονται συνταγµατικά 
αγαθά. Όµως η αναγωγή στο Σύνταγµα είναι επιβεβληµένη, ακόµα και 
όταν εντοπίζονται διατάξεις, αφού οι ρυθµίσεις τους πρέπει να 
ερµηνευθούν βάσει του Συντάγµατος. Αυτό ισχύει προφανώς και για το 
δικονοµικό δίκαιο, το οποίο άλλωστε αποτελεί κλάδο του δηµοσίου 
δικαίου. 
 
 
 Ι. Παράνοµα αποδεικτικά µέσα και στάθµιση των συµφερόντων 
 

Κρατούσα άποψη στη δικονοµική θεωρία είναι ότι το παραδεκτό 
πρέπει να είναι ο κανόνας και το απαράδεκτο η εξαίρεση, µε το 
επιχείρηµα ότι µια γενική καταδίκη των παράνοµων αποδεικτικών µέσων 
θα οδηγούσε σε αρνησιδικία. Οµόφωνα πάντως υποστηρίζεται ότι 
αποδεικτικά µέσα που έχουν αποκτηθεί µε πράξεις που συνιστούν 
προσβολή της αξίας του ανθρώπου είναι δικονοµικώς απαράδεκτα. Κατά 
τα λοιπά, η δικονοµική θεωρία υποστηρίζει τη στάθµιση, προσδίδοντας 
προεξάρχουσα θέση στο δικαίωµα απόδειξης, θέση η οποία ενισχύεται 
ακόµη περισσότερο όταν το επίµαχο αποδεικτικό µέσο είναι και το 
µοναδικό που διαθέτει ο διάδικος. 

Στην πολιτική, όπως ακριβώς και στην ποινική, δίκη η στάθµιση πρέπει 
να διεξαχθεί βάσει του διπλού χαρακτήρα των ατοµικών δικαιωµάτων, ως 
δηµόσιων υποκειµενικών δικαιωµάτων και ως κανόνων του αντικειµενικού 
δικαίου. Πρέπει αρχικά να ληφθεί υπόψη ο αµυντικός χαρακτήρας των 
ατοµικών δικαιωµάτων και η συναφής αξίωση αποχής που απορρέει από 
τις κατ ' ιδίαν συνταγµατικές διατάξεις που τα κατοχυρώνουν. Επιβάλλεται 
όµως να συνυπολογισθεί και η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει τα 
ατοµικά δικαιώµατα, υποχρέωση που θεσπίζεται ρητά στα άρθρα 2 παρ.1 
και 25 παρ.1 Σ. 

 
 
 

ΙΙ. Παράνοµα αποδεικτικά µέσα και συνύπαρξη περισσοτέρων 
φαινοµενικά αντικρουόµενων ατοµικών δικαιωµάτων 

 
Ο διάδικος, ο οποίος προσκοµίζει και επικαλείται το επίµαχο 

αποδεικτικό µέσο, καλεί το δικαστήριο να το αξιοποιήσει. Η επιβολή 
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απαραδέκτου περιορίζει ή ακόµη και µαταιώνει την άσκηση του 
συνταγµατικού του δικαιώµατος να αποδείξει τους ισχυρισµούς τους. 
Αντίθετα, ο αντίδικος επιδιώκει το απαράδεκτο, επικαλούµενος το 
ατοµικό του δικαίωµα που θα προσβληθεί από την αξιοποίηση του 
αποδεικτικού µέσου. 

Όταν το επίµαχο αποδεικτικό µέσο είναι το µοναδικό που διαθέτει ο 
διάδικος για να αποδείξει τους ισχυρισµούς του, ο κίνδυνος µαταίωσης 
του συνταγµατικού δικαιώµατος απόδειξης επιβάλλει να του αναγνωρισθεί 
καταρχήν το προβάδισµα. Αυτό πρέπει να γίνει δεκτό ακόµα και στις 
περιπτώσεις, στις οποίες η αξιοποίηση του επίµαχου αποδεικτικού µέσου 
αποτελεί επέµβαση στη ζωή του αντιδίκου. ∆ιότι εδώ το Σύνταγµα 
προσφέρει µία σηµαντική προστασία στο θιγόµενο αντίδικο. Επιτρέπει 
κατ ' εξαίρεση τη µη δηµόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου, όταν 
συντρέχουν λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των 
διαδίκων (άρθρο 93 παρ.2 Σ.). 

Αντίθετα το δικαίωµα απόδειξης πρέπει να υποχωρήσει, όταν το 
αθεµίτως αποκτηθέν αποδεικτικό µέσο δεν είναι και το µοναδικό που 
διαθέτει ο διάδικος. Αυτό πρέπει να γίνει δεκτό, ακόµη και όταν δεν έχει 
µεσολαβήσει παράνοµη συµπεριφορά στο στάδιο της συλλογής των 
αποδείξεων, αλλά ο αντίδικος δεν συγκατατίθεται στη δικονοµική χρήση 
του οικείου αποδεικτικού µέσου, διότι προσβάλλεται ατοµικό του 
δικαίωµα, π.χ. το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου ( ά 9 παρ.1 εδ.β Σ). 

Από την άλλη πλευρά, όπως και στην ποινική δίκη, πρέπει να 
συνυπολογισθεί ότι το Σύνταγµα κατοχυρώνει τα ατοµικά δικαιώµατα και 
µε κανόνες του αντικειµενικού δικαίου. Ειδικότερα, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 25 παρ.1 Σ., οι οποίες 
καθιερώνουν υποχρέωση των κρατικών οργάνων, όχι µόνο να απέχουν από 
τις προσβολές, αλλά επιπλέον να προστατεύουν την αξία του ανθρώπου 
και τα ανθρώπινα δικαιώµατα αντιστοίχως. 

Η υποχρέωση κρατικής προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων 
επιβάλλει να συνυπολογισθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκε το 
επίµαχο αποδεικτικό µέσο. Ενόψει των άρθρων 2 παρ.1 και 25 παρ.1 Σ., ο 
διαχωρισµός µεταξύ δικονοµικού και ουσιαστικού δικαίου εν µέρει 
υποχωρεί, διότι η υποχρέωση κρατικής προστασίας βαρύνει όλα τα 
κρατικά όργανα και καταλαµβάνει καταρχήν όλους τους κλάδους του 
δικαίου. 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των εν λόγω συνταγµατικών 
διατάξεων, η κύρωση του απαραδέκτου δεν προστίθεται στις κυρώσεις του 
ουσιαστικού δικαίου, αλλά απορρέει ευθέως από το Σύνταγµα. Απορρέει, 
όµως, µόνο στην έκταση που το ίδιο το Σύνταγµα επιβάλλει. ∆εν πρέπει 
να λησµονείται ότι η έννοµη τάξη προβλέπει κυρώσεις ουσιαστικού 
δικαίου, Όταν οι κυρώσεις αυτές εκπληρώνουν την εν γένει αποτρεπτική 
λειτουργία τους, η επιπρόσθετη επιβολή της δικονοµικής κύρωσης του 
απαραδέκτου ενδέχεται να περιορίζει υπέρµετρα το δικαίωµα του 
αντιδίκου να αποδείξει τους ισχυρισµούς του, δικαίωµα το οποίο επίσης 
απολαµβάνει συνταγµατικής προστασίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

 
Η επίλυση των συγκρούσεων ουσιαστικής δικαιοσύνης και ασφάλειας 

του δικαίου, όπως προκύπτουν από ατοµικά δικαιώµατα κατοχυρωµένα 
από το Σύνταγµα είναι ένα από τα δυσχερέστερα προβλήµατα του 
νοµοθέτη. Βρίσκεται µάλιστα σε εξάρτηση από τη στάση που τηρεί µια 
Πολιτεία πάνω σε θέµατα αντεγκληµατικής πολιτικής κατά τη διάρκεια 
ορισµένης χρονικής περιόδου. Άλλοτε η πολιτική αυτή κλίνει περισσότερο 
προς την πραγµάτωση της ουσιαστικής δικαιοσύνης και άλλοτε 
περικόπτεται η ουσιαστική δικαιοσύνη χάριν της ασφάλειας του δικαίου. 
Μία πλήρως ικανοποιητική επίλυση των συγκρούσεων αυτών από το 
νοµοθέτη δεν φαντάζει δυνατή. 

Σηµαντική εµφανίζεται η σχέση των ατοµικών δικαιωµάτων µε την 
αρχή της αναζήτησης της αλήθειας στη δίκη. ∆εδοµένου ότι και τα δύο 
κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα, δεν επιτρέπεται να αναγνωρίζεται in 
abstracto η πρωτοκαθεδρία του ενός ή του άλλου. Μόνο µία συνταγµατική 
αξία διεκδικεί απόλυτη εφαρµογή, η αξία του ανθρώπου. Η προσβολή της,  
είτε από ιδιώτες είτε από κρατικά όργανα, πρέπει να επισύρει κυρώσεις σε 
όλους τους δικαιϊκούς κλάδους. Άρα και την κύρωση του ανίσχυρου στο 
δικονοµικό δίκαιο. 
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