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Εισαγωγή 
 
 
 
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο µελέτης τα συνταγµατικά 

δικαιώµατα των κρατουµένων ,δηλαδή ποια από τα δικαιώµατα που το 
ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει ( κατά βάση στα άρθρα 4 – 25 ) , 
αναγνωρίζονται και σε ποια έκταση στους φυλακισµένους ,καθώς και σε 
ποια έκταση είναι επιτρεπτοί οι περιορισµοί που τυχόν υφίστανται τα 
ατοµικά δικαιώµατα των κρατουµένων . 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται µια γενική αναφορά ,πρώτον 
στην έννοια ,τις διακρίσεις και την εφαρµογή των συνταγµατικών 
δικαιωµάτων ,καθώς και στους περιορισµούς που τυχόν αυτά υφίστανται, 
και δεύτερον στη φυλάκιση ως ειδική κυριαρχική σχέση στα πλαίσια της 
οποίας δοκιµάζεται η άσκηση των δικαιωµάτων εκ µέρους των 
κρατουµένων . 

Στο δεύτερο ,ειδικό µέρος εξετάζονται τα επιµέρους δικαιώµατα , 
αρχικά ως προς το περιεχόµενο τους ,και εν συνεχεία ειδικά ,όπως 
αναγνωρίζονται ,ασκούνται ή περιορίζονται σε όσους τελούν υπό 
κράτηση .Η σειρά ανάπτυξης των δικαιωµάτων ακολουθεί κατά κανόνα 
την συνταγµατική ανάπτυξη ,µε εξαίρεση το δικαίωµα φυσικής 
ελευθερίας που εξετάζεται πρώτο ως το κατεξοχήν θιγόµενο από την 
στέρηση της ελευθερίας δικαίωµα .Επίσης δικαιώµατα που παρουσιάζουν 
µια σχετική συνάφεια εξετάζονται µαζί .Η ανάπτυξη αυτή προτιµήθηκε 
για λόγους πληρέστερης προσέγγισης του θέµατος ,ώστε και ο µη ειδικός 
να έχει τη δυνατότητα να εµβαθύνει όσο το δυνατόν περισσότερο στο 
θέµα των συνταγµατικών δικαιωµάτων των κρατουµένων . 

Μια απαραίτητη διευκρίνιση είναι πως οι όροι συνταγµατικά 
δικαιώµατα ,ατοµικά δικαιώµατα ή θεµελιώδη δικαιώµατα  θεωρούνται 
και χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµοι . 
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Α' ΜΕΡΟΣ 

 
 

1. Συνταγµατικά δικαιώµατα : Έννοια – διακρίσεις - περιορισµοί 
 
 
 

Συνταγµατικά δικαιώµατα είναι τα παρεχόµενα στα άτοµα και ως 
µέλη του κοινωνικού συνόλου θεµελιώδη ,πολιτικά ,κοινωνικά και 
οικονοµικά δικαιώµατα ,τα οποία αποτελούν τις κατά την αντίληψη του 
συντακτικού νοµοθέτη βασικές εξειδικεύσεις της ανθρώπινης αξίας και 
των οποίων το αµυντικό περιεχόµενο στρέφεται κατά της κρατικής και 
κάθε άλλης εξουσίας , το προστατευτικό περιεχόµενο στρέφεται µόνον 
προς το κράτος αξιώνοντας την παροχή βοήθειας για την απόκρουση 
κάθε απειλής ,το δε εξασφαλιστικό , εφόσον αναγνωρίζεται ,στρέφεται 
επίσης προς το κράτος ,αξιώνοντας την παροχή των απαραίτητων µέσων 
για την άσκηση του δικαιώµατος .1 Τα συνταγµατικά δικαιώµατα έχουν 
χαρακτηριστεί µέτρο πολιτισµού των κρατών2, τίτλος που δε θα πρέπει 
να θεωρηθεί υπερβολικός δεδοµένου ότι κάθε δηµοκρατική πολιτεία που 
θέλει να θεωρείται πολιτισµένη οφείλει να κατοχυρώνει ένα minimum 
αναγνώρισης και προστασίας των βασικών αυτών πλευρών της 
ανθρώπινης αξίας .Τα ατοµικά δικαιώµατα µεταβάλλουν τον ιδιώτη από 
υπήκοο σε πολίτη ,περιορίζουν την κρατική εξουσία ενώ αποτελούν 
συστατικά στοιχεία του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους .3 

Το περιεχόµενο όλων των συνταγµατικών δικαιωµάτων διακρίνεται 
σε αµυντικό ,προστατευτικό και εξασφαλιστικό .4 Οι δυο πρώτες 
διακρίσεις αναγνωρίζονται γενικά από το Σύνταγµα ,ενώ η τρίτη σε 
ορισµένες µόνο περιπτώσεις .Το αµυντικό περιεχόµενο στρέφεται κατά 
απειλών προερχοµένων τόσο από την κρατική όσο και από την ιδιωτική 
εξουσία ,το προστατευτικό περιεχόµενο στρέφεται κατά απειλών 
προερχοµένων από συνανθρώπους αξιώνοντας από το κράτος συνδροµή 
στην απόκρουση αυτών των κινδύνων ,ενώ το εξασφαλιστικό στρέφεται 
                                                 
1 ∆ηµητρόπουλος Α.,Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα ,Γενικό Μέρος ,Τόµος Γ' – ηµιτόµος I ,2005 ,σελ.101 
2 ∆αγτόγλου Π.∆,Ατοµικά ∆ικαιώµατα,Τόµος Α',2005,σελ.15 
3 ∆αγτόγλου ,όπ.παρ.,σελ.9-10 
4 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.105,148 επ. 
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αποκλειστικά προς το κράτος αξιώνοντας διαφύλαξη από άλλους 
κινδύνους και βελτίωση της θέσης του ανθρώπου .Ο G.Jellinek κατέταξε 
τα συνταγµατικά δικαιώµατα σε τρεις κατηγορίες : τα αµυντικά ή 
ατοµικά ( status negativus ) , τα πολιτικά ( status activus) και τα 
κοινωνικά ( status positivus ή socialis ) .5 Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκουν όσα εξαναγκάζουν το κράτος να απέχει από κάθε ενέργεια, µε 
άλλα λόγια στοιχειοθετούν υποχρέωση του κράτους σε παράλειψη .Η 
µορφή αυτή αποτέλεσε και την ιστορικά πρώτη µορφή των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων ˙ ίσχυε η αρχή πως τα ατοµικά δικαιώµατα 
είχαν αποκλειστικά αµυντικό περιεχόµενο .Από το βασικό αυτό αξίωµα 
προέκυψε η απόλυτη αµυντική ενέργεια των θεµελιωδών δικαιωµάτων , 
τα οποία ισχύουν erga omnes ,µε την έννοια ότι κάθε παράγων της 
έννοµης τάξης υποχρεούται να µην προσβάλλει τα δικαιώµατα των 
άλλων .6 Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα δικαιώµατα που αξιώνουν 
συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας ,µε την έννοια ότι ο πολίτης 
δεν αρκείται πια στο ρόλο του παραλήπτη κρατικών παροχών αλλά 
ζητάει να συν-προσδιορίσει και συν-διαµορφώσει την κρατική 
λειτουργία˙ τα πολιτικά δικαιώµατα θεωρούνται έκφραση της 
δηµοκρατικής αρχής.7 Στην τρίτη κατηγορία ,τέλος ,εντάσσονται τα 
δικαιώµατα που αξιώνουν από το κράτος παροχή στοιχειωδών βιοτικών 
αγαθών ή υπηρεσιών ,υπηρετώντας έτσι το αγαθό της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και αποτελώντας έκφραση του κοινωνικού κράτους .8 

Φορείς των συνταγµατικών δικαιωµάτων είναι καταρχήν όλοι οι 
άνθρωποι ,µε την έννοια πως , όπως στο αστικό δίκαιο ικανότητα δικαίου 
έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ,έτσι και στο χώρο των συνταγµατικών 
δικαιωµάτων ικανότητα να είναι υποκείµενα αυτών αναγνωρίζεται σε 
όλα τα φυσικά πρόσωπα .Η ικανότητα αυτή διαφέρει και  πρέπει να 
διακρίνεται από την ικανότητα αυτοτελούς άσκησης ενός δικαιώµατος ,η 
οποία αντιστοιχεί στη δικαιοπρακτική ικανότητα του  ιδιωτικού δικαίου. 
Στο ελληνικό Σύνταγµα κάποια δικαιώµατα παρέχονται σε όλους 
ανεξαιρέτως τους ευρισκοµένους στο έδαφος στο οποίο εκτείνεται η 
ελληνική συνταγµατική τάξη ,ενώ κάποια άλλα κατοχυρώνονται µόνο 
υπέρ των Ελλήνων πολιτών ˙ έτσι τα οικονοµικά και τα δικαιώµατα του 
κοινωνικού χώρου παρέχονται κατά κανόνα όχι µόνο στους ηµεδαπούς 
αλλά και στους αλλοδαπούς .Αντίθετα τα πολιτικά ,τα διασφαλιστικά , 
δικαιώµατα που περιέχουν αξίωση διεκδίκησης ή εξασφάλισης 
υπηρεσίας ή παροχής ,αναγνωρίζονται κατά κανόνα µόνο στους 
                                                 
5 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.133 και ∆αγτόγλου,όπ.παρ.σελ.67 
6 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.149-151 
7 ∆αγτόγλου,όπ.παρ.σελ.73-74 
8 ∆αγτόγλου,όπ.παρ.σελ.70 
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Έλληνες.Υποκείµενα ,τέλος ,των συνταγµατικών δικαιωµάτων είναι και 
τα νοµικά πρόσωπα ,ικανότητα που δεν καλύπτει βεβαίως δικαιώµατα 
που εκ φύσεως προσιδιάζουν µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν θεωρούνται υποκείµενα συνταγµατικών 
δικαιωµάτων  ,διότι µια τέτοια αναγνώριση δικαιωµάτων "κατά του 
εαυτού τους" δεν είναι δυνατή και κρύβει αντίφαση .9 

Η εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων διακρίνεται σε γενική 
και ειδική ( θεσµική ). Κάθε συγκεκριµένο συνταγµατικό δικαίωµα 
εφαρµόζεται είτε στο πλαίσιο της γενικής σχέσης ,η οποία διακρίνεται 
στην γενική κυριαρχική σχέση ( γενική σχέση κράτους – πολιτών ) και 
στην γενική διαπροσωπική σχέση ,δηλαδή την γενική κοινωνική σχέση 
των πολιτών µεταξύ τους ,οπότε έχουµε γενική εφαρµογή ,είτε στο 
πλαίσιο κάποιας ειδικής έννοµης σχέσης ή θεσµού ,όπου 
περιλαµβάνονται οι ειδικές κυριαρχικές σχέσεις και οι ειδικές 
διαπροσωπικές σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους ( τριτενέργεια ) ,οπότε 
πραγµατοποιείται η ειδική ή θεσµική εφαρµογή .10Θεσµική εφαρµογή 
είναι συνεπώς η εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο επίπεδο 
µερικότερης έννοµης σχέσης ή θεσµού ,είτε ως προς το γενικό ,είτε ως 
προς το θεσµικό τους περιεχόµενο ,όπως προσδιορίζεται από την σχέση 
αιτιώδους συνάφειας. Η θεσµική εφαρµογή στο χώρο του δηµοσίου 
δικαίου εµφανίζεται ως πρόβληµα των ειδικών κυριαρχικών σχέσεων , 
ενώ στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου ως τριτενέργεια .11 Ειδική 
κυριαρχική σχέση είναι η ειδική σχέση εξουσίασης ,στην οποία βρίσκεται 
πρόσκαιρα ή για περισσότερο χρόνο ο πολίτης και ένεκα της οποίας έχει 
αυξηµένες έναντι του κράτους υποχρεώσεις.Οι περιπτώσεις των ειδικών 
κυριαρχικών σχέσεων δεν αποτελούν σπάνιες περιπτώσεις .Όλοι οι 
πολίτες στη διάρκεια του βίου τους εισέρχονται οπωσδήποτε για κάποιο 
χρονικό διάστηµα σε µία ή περισσότερες ειδικές κυριαρχικές σχέσεις ( 
π.χ. στρατιωτικοί ,δηµόσιοι υπάλληλοι , κρατούµενοι ). Στο πλαίσιο κάθε 
ειδικής κυριαρχικής σχέσης εµφανίζεται η ανάγκη περιορισµού των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων .12 

Στο πλαίσιο της γενικής σχέσης τα συνταγµατικά δικαιώµατα 
οριοθετούνται και δεν επιτρέπεται ο περιορισµός τους ,ο οποίος αντίθετα 
επιτρέπεται στο χώρο των ειδικών κυριαρχικών σχέσεων .Οι 
οριοθετήσεις έχουν ευρύ χαρακτήρα ,εφαρµόζονται σε όλα τα 
δικαιώµατα και αφορούν όλους τους φορείς ,ενώ οι περιορισµοί έχουν 

                                                 
9 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.125-129 
10 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.53 
11 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.62 
12 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.66 
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στενό χαρακτήρα ,εφαρµόζονται στις ειδικές σχέσεις ,αφορούν 
συγκεκριµένα δικαιώµατα και συγκεκριµένους φορείς .13 

Οριοθέτηση είναι ο µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο της γενικής 
σχέσης πραγµατοποιούµενος καθορισµός του γενικού περιεχοµένου ,ο 
προσδιορισµός των ανωτάτων ορίων άσκησης του δικαιώµατος .14 Στα 
άρθρα 5 παρ.1 και 25 του Συντάγµατος προβλέπονται ως γενικές 
οριοθετήσεις α)τα δικαιώµατα των άλλων ,β)το Σύνταγµα ,γ)τα χρηστά 
ήθη ,δ)η απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης και ε)η κοινωνική 
οριοθέτηση ˙ από την συστηµατική ερµηνεία αυτών των άρθρων 
προκύπτει πως το Σύνταγµα θέτει τρεις βασικές οριοθετικές ρήτρες ,την 
ρήτρα της νοµιµότητας ,την ρήτρα της κοινωνικότητας και την ρήτρα της 
χρηστότητας ,καθεµιά από τις οποίες αναλύεται σε επιµέρους αρχές .15 
Κατά µία άποψη16 οι ρήτρες του α.5 παρ.1 Σ δεν εφαρµόζονται και στα 
υπόλοιπα ατοµικά δικαιώµατα ,παρά µόνο στην προσωπική ελευθερία 
στην ρύθµιση της οποίας ρητά αναφέρονται ,αφού ,ακόµα και αν 
θεωρηθούν τα δικαιώµατα αυτά ως ειδικότερες εκφάνσεις του γενικού 
δικαιώµατος ελευθερίας ,υπάρχει σχέση ειδικού προς γενικό ,οπότε η 
ανεπιφύλακτη ειδική διάταξη υπερισχύει .Η άποψη αυτή δεν αναφέρεται 
βέβαια στις ρήτρες αυτές ως οριοθετήσεις αλλά ως περιορισµούς .Κατά 
άλλη άποψη17 οι οριοθετήσεις αυτές θεωρούνται γενικές και 
καλύπτουσες όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα . 

Περιορισµός ( υπό ευρεία έννοια ) είναι κάθε µε ανθρώπινη ενέργεια 
προκαλούµενη ( ανθρωπογενής ) συρρίκνωση του νοµίµου περιεχόµενου 
του δικαιώµατος ,δηλαδή της κτήσης ( προστατευοµένου αγαθού , 
ικανότητα κτήσης ) ή της ( κατά χρόνο ,τόπο και τρόπο ) άσκησης.18 Οι 
περιορισµοί που επιβάλλονται στα ατοµικά δικαιώµατα διακρίνονται σε 
άµεσους συνταγµατικούς περιορισµούς ,οι οποίοι ρητά αναφέρονται στην 
συνταγµατική διάταξη που προβλέπει το δικαίωµα και σε αυτούς που 
θεσπίζονται βάσει επιφυλάξεως υπέρ του νόµου ή σπανιότερα υπέρ 
διοικητικών ή δικαστικών αρχών .Επιφύλαξη του νόµου είναι η ρητή 
παραποµπή στον νόµο ,την οποία περιέχουν πολλές συνταγµατικές 
διατάξεις ενώ οι νόµοι που εκδίδονται κατόπιν ονοµάζονται 
εκτελεστικοί.19 Ωστόσο οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων 
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πως είναι απεριόριστοι και µπορούν να 
                                                 
13∆ηµητρόπουλος, όπ.παρ.σελ.58 
14∆ηµητρόπουλος, όπ.παρ.σελ.169 
15 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.175 
16 Χρυσόγονος Κ.,Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα,Β' έκδοση,2002,σελ.83-84 , 
∆αγτόγλου,όπ.παρ.σελ.181 
17 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.175 
18 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.200 
19 Χρυσόγονος,όπ.παρ.σελ.74 



 10

θεσπίζονται αδιακρίτως και ανελέγκτως από τον κοινό νοµοθέτη . 
Υπάγονται και αυτοί σε συγκεκριµένα όρια ,σε περιορισµούς .Σύµφωνα 
µε το α.25 παρ.1 εδ.δ' Σ οι περιορισµοί που µπορεί να επιβληθούν στα 
δικαιώµατα πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα , 
είτε από το νόµο ( σε περίπτωση επιφύλαξης υπέρ του νόµου ) και να 
σέβονται την αρχή της αναλογικότητας .Η αρχή της αναλογικότητας 
σηµαίνει ειδικότερα πως ο περιορισµός πρέπει να είναι κατάλληλος και 
αναγκαίος για την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος και δε θα 
πρέπει να ξεπερνά το όριο της λογικής επιβάρυνσης .20 Πέρα από τα 
ρητώς αναφερόµενα στο Σύνταγµα όρια των περιορισµών των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων ,γίνεται δεκτό ότι περιορισµούς των 
περιορισµών αποτελούν και η αρχή του αιτιώδους των περιορισµών21 ,η 
απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής περιορισµών22 ,η συµφωνία προς 
τη δηµοκρατική τάξη23 ,η δικαιολόγηση από λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δικαιολογείται η υποχώρηση 
ατοµικών δικαιωµάτων κάθε φορά που θίγεται το δηµόσιο συµφέρον )24, 
ο πυρήνας του δικαιώµατος ( µε την έννοια της απροσπέλαστης για τη 
δηµόσια εξουσία περιοχής του δικαιώµατος ) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20Χρυσόγονος, όπ.παρ.σελ.92 
21 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.217 
22 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.225 
23 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.225 
24 ΣτΕ 2611/2004 ,σχολιασµός Ρήγα Νικολία 
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2.Η φυλάκιση ως ειδική κυριαρχική σχέση (ή ιδιαίτερη νοµική 
κατάσταση) 

 
 
 

Φυλάκιση είναι ο αναγκαστικός εγκλεισµός του καταδικασµένου σ' 
ένα περίκλειστο και αυστηρά επιτηρούµενο ( από κρατικά όργανα25 ) 
χώρο οµαδικής συµβίωσης26 .Σε αυτήν την συνταγµατική , ευρεία έννοια 
της φυλάκισης υπάγονται εκτός από την έκτιση στερητικής της 
ελευθερίας ποινής , η προσωρινή κράτηση , η πειθαρχική ποινή της 
"αυστηρής" φυλάκισης για στρατιωτικούς , η προσωποκράτηση οφειλέτη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΠολ∆ ή του ΚΕ∆Ε , η κράτηση 
ψυχασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυµα , κάθε µορφή κατ' οίκον κράτησης , 
η εκτόπιση κ.ο.κ27 .Από αυτές τις περιπτώσεις ωστόσο περισσότερο 
ενδιαφέρον για τη παρούσα µελέτη παρουσιάζει η φυλάκιση µε την 
έννοια της επιβολής στερητικής της ελευθερίας ποινής ( και της 
προσωρινής κράτησης σε επιµέρους θέµατα ) και του συνακόλουθου 
εγκλεισµού στα ειδικά προς τούτο σωφρονιστικά καταστήµατα ή 
καταστήµατα κράτησης . Στις περισσότερες δε περιπτώσεις η φυλάκιση 
είναι αποτέλεσµα εµπλοκής του καταδικασθέντος στην ποινική 
διαδικασία , ο οποίος βρίσκεται έτσι σε µια ειδική κυριαρχική σχέση µε 
το κράτος , την ποινική σχέση .  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ειδικής κυριαρχικής σχέσης είναι η 
ποινική σχέση . Στο Σύνταγµα προβλέπονται πολλοί περιορισµοί των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της ποινικής σχέσης , η οποία 
αποτελεί πράγµατι µερικότερο πεδίο δοκιµασίας των συνταγµατικών 
δικαιωµάτων . Η ποινική σχέση δεν αφορά όλους αλλά ορισµένους µόνο 
φορείς , εκείνους που παραβαίνουν τον ποινικό κώδικα ή εµπλέκονται 
καθ' οποιοδήποτε τρόπο στην ποινική διαδικασία . Είναι κατά κανόνα 
παροδική , µε εξαίρεση την ισόβια κάθειρξη . Παρουσιάζει δε τη 
µεγαλύτερη ένταση από την άποψη του περιορισµού των συνταγµατικών 
δικαιωµάτων28 . 

                                                 
25 Χρυσόγονος , Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα , 2002 , σελ . 205 
26 Μανιτάκης Αντώνης , Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των κρατουµένων κ' η δικαστική προστασία 
τους , ΠοινΧρον , ΛΘ' , σελ . 164  
27 Χρυσόγονος , όπ .παρ . 205 
28 ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα , Γενικό Μέρος , Τόµος Γ' – Ηµιτόµος I ,2005 , σελ . 67 
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Οι φυλακές είναι κατεξοχήν χώρος δοκιµασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων , αλλά και του ίδιου του κράτους δικαίου29 . Τα 
συνταγµατικά δικαιώµατα των κρατουµένων αναπόφευκτα υπόκεινται σε 
περιορισµούς ή σε δυσκολία , µέχρι και αδυναµία ασκήσεως , εξαιτίας 
της ιδιαίτερης αυτής θέσης στην οποία αυτοί βρίσκονται .Σύµφωνα µε το 
α.4παρ.1 ΣωφρΚ κατά την εκτέλεση της ποινής δεν περιορίζεται κανένα 
άλλο ατοµικό δικαίωµα των κρατουµένων εκτός από το δικαίωµα στην 
προσωπική ελευθερία ˙ η  παρ.2 του ίδιου άρθρου ορίζει πως λόγω της 
κράτησής τους οι κρατούµενοι δεν εµποδίζονται στην ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την άσκηση των δικαιωµάτων 
που τους αναγνωρίζει ο νόµος , αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο .Ποινή 
στερητική της ελευθερίας , δεν σηµαίνει στέρηση της ελευθερίας γενικά 
του προσώπου , ούτε αφαίρεση της γενικής ικανότητάς του να είναι 
διάδικος , και γενικά να είναι υποκείµενο δικαίου , φορέας αστικών, 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων30 . Ωστόσο , πέρα από τις 
διακηρύξεις , πρέπει να αναγνωριστεί πως στην πράξη , και άλλα 
δικαιώµατα των κρατουµένων δοκιµάζονται , οπότε το κρίσιµο ζήτηµα 
δεν είναι η τυπική αναγνώριση των φυλακισµένων ως φορέων 
συνταγµατικών δικαιωµάτων , αλλά η ανεύρεση και διατύπωση των 
επιπτώσεων που έχει στην άσκηση ή απόλαυση των συνταγµατικών 
δικαιωµάτων το νοµικό γεγονός της στερητικής της ελευθερίας τους 
ποινής , καθώς και η πραγµατική κατάσταση του εγκλεισµού στις 
φυλακές .Με άλλα λόγια ποιους και πόσους περιορισµούς δικαιολογεί η 
φυλάκιση και ποιο είναι το κριτήριο των περιορισµών αυτών31 . 

Η πρώτη θεωρία που έχει προταθεί είναι αυτή της ειδικής 
κυριαρχικής σχέσης , σύµφωνα µε την οποία ( όπως ειπώθηκε και 
παραπάνω ) ορισµένα άτοµα βρίσκονται σε µία ιδιαίτερη σχέση µε το 
κράτος , ένεκα της οποίας έχουν αυξηµένες υποχρεώσεις απέναντί του 
και τους παρέχεται ελαττωµένη προστασία , µε την έννοια της επιβολής 
περιορισµών στην άσκηση των δικαιωµάτων τους ,οι οποίοι περιορισµοί 
απορρέουν ακριβώς από το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται . Ιδιαίτερα 
µάλιστα για τους κρατουµένους -υποστηρίζεται- αναγνωρίζονται 
"περιορισµοί που απορρέουν από το σωφρονιστικό σύστηµα" διότι "ο 
θεσµός της ποινής προκύπτει από το Σύνταγµα (αρ.7 παρ.1)". Κατά της 
άποψης αυτής έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις , µε επικρατούντα κυρίως 

                                                 
29 ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα , Ειδικό µέρος , Τόµος II ,Ηµιτόµος Β' , 2005 , σελ . 
290 
30 Μανιτάκης , όπ.παρ. σελ .165 
31 Μανιτάκης , όπ.παρ. σελ . 167-168 
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τα εξής επιχειρήµατα32 : α) η θεωρία αυτή ανάγει αυθαίρετα µια 
πραγµατική κατάσταση σε έννοµη σχέση ,συνάγοντας από αυτήν 
πρόσθετους περιορισµούς των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών για 
ορισµένη κατηγορία πολιτών .Έκτιση κάποιας ποινής σε φυλακές και 
εγκλεισµός σε αυτές δεν συνεπάγεται νοµικά ,ούτε υπονοεί ειδική σχέση 
εξουσίασης ή ιεράρχησης µεταξύ διεύθυνσης φυλακών ή φυλάκων και 
φυλακισµένων .Οι φυλακισµένοι είναι απλώς χρήστες της δηµόσιας 
υπηρεσίας των φυλακών και η διεύθυνση των φυλακών υπάλληλοι της 
υπηρεσίας αυτής . β) Η ύπαρξη της "ειδικής νοµικής θέσης ή  
κατάστασης" του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ,των υπουργών και 
βουλευτών κ.ά. προϋπάρχει  καθεαυτή και είναι ακριβώς αυτή που 
δικαιολογεί περιορισµούς στην άσκηση των δικαιωµάτων τους .Αντίθετα, 
η "ειδική θέση" ( ή όπως και αν χαρακτηριστεί ) του κρατουµένου δεν 
υπάρχει καθεαυτή αλλά διαµορφώνεται µετά τον περιορισµό της 
προσωπικής ελευθερίας του ατόµου και των δικαιωµάτων του εκείνων 
που νόµιµα περιορίζονται µε την ποινή και είναι συνέπεια τούτου .Αυτή 
η συνέπεια του περιορισµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του 
κρατουµένου δεν µπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα τον λόγο του 
περιορισµού τους . γ) Η θέση του κρατουµένου είναι η µόνη στην οποία 
το άτοµο περιέρχεται αναγκαστικά σε µια νοµότυπη εκδήλωση της 
ρυθµισµένης από το νόµο κρατικής εξουσίας ˙ αντίθετα ,κανένα από τα 
άτοµα των λοιπών κατηγοριών ( π.χ δηµόσιοι υπάλληλοι ) δεν 
καταλαµβάνει τη θέση του εξαναγκαζόµενο προς τούτο .∆εν µπορεί 
λοιπόν τα άτοµα των πιο πάνω κατηγοριών να εξοµοιώνονται απέναντι 
στο νόµο ως προς την έκταση της άσκησης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων τους . 

Μια άλλη θεωρία προβάλλει ως δικαιολογητικό λόγο των 
περιορισµών των συνταγµατικών δικαιωµάτων των κρατουµένων την 
επίτευξη "σωφρονιστικών" στόχων ή ,µε άλλα λόγια ,τον σκοπό της 
ποινής .Τέτοιοι στόχοι ή σκοποί είναι η κοινωνική επανένταξη και 
αγωγή,η κοινωνική αποκατάσταση ή αναπροσαρµογή ,η 
επενακοινωνικοποίηση, η κοινωνική άµυνα ,η ανταπόδοση ή τιµωρία .Ως 
µειονέκτηµα αυτής της άποψης προβάλλεται κυρίως το ότι εισάγει 
κριτήριο υποκειµενικό ,ρευστό και αµφιλεγόµενο και εξαρτά τους 
περιορισµούς από την αποδοχή της µιας ή της άλλης θεωρίας περί 
σκοπών της ποινής .Επιπλέον ,όλοι αυτοί οι σωφρονιστικοί στόχοι 
κατευθύνονται προς αγαθά – θεµελιώδη δικαιώµατα του ατόµου ,που δεν 
έχουν καµία σχέση µε το ανθρώπινο δικαίωµα το οποίο περιορίστηκε µε 
                                                 
32 Σ. Αλεξιάδης , Σωφρονιστική , δ' έκδοση ,2001, Μανιτάκης , Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των 
κρατουµένων κ' η δικαστική προστασία τους , ΠοινΧρον ΛΘ' , από όπου και τα παρατειθέµενα 
επιχειρήµατα   
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την ποινή ,δηλαδή την προσωπική ελευθερία .Μια τέτοια διαφοροποίηση 
του χαρακτήρα της ποινής από µέτρο κατά της προσωπικής ελευθερίας 
σε µέτρο κατά των άλλων ανθρωπίνων δικαιωµάτων συνιστά κατάφωρη 
παραβίασή τους .33 

Αρκετά αµφιλεγόµενη είναι και η θεωρία των σύµφυτων ή εγγενών 
περιορισµών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ,επειδή αν έβρισκε γενική 
εφαρµογή θα αποτελούσε επικίνδυνο όπλο στα χέρια του εφαρµοστή του 
δικαίου .Επιτρέπεται ναι γίνει δεκτή στην άσκηση εκείνων των 
δικαιωµάτων του κρατουµένου ,τα οποία έχουν συστατικό στοιχείο του 
πυρήνα τους την προσωπική ελευθερία ,που για την άσκησή τους 
προϋποθέτουν προσωπική ελευθερία .Θα µπορούσαν µάλιστα να 
χαρακτηριστούν ειδικότερες εκδηλώσεις της ,οι οποίες προστατεύονται 
αυτοτελώς .Όταν λοιπόν µε ποινή κατά της προσωπικής ελευθερίας 
ελλείπει η προϋπόθεσή τους ,προκύπτει ( νοµική ) αδυναµία άσκησής 
τους .Η ίδια θεωρητική κατασκευή των "σύµφυτων" ή "εγγενών" 
περιορισµών δεν είναι ικανή να δικαιολογήσει στέρηση της άσκησης 
εκείνων των δικαιωµάτων των κρατουµένων για τα οποία συµπτωµατικά 
µόνο έχει σηµασία η ύπαρξη προσωπικής ελευθερίας .Εννοούνται εδώ 
εµπόδια που προκύπτουν από το πραγµατικό γεγονός της κράτησης .34 

Για το θεσµό της ποινής ,τέλος ,αν και προβλέπεται σε όλα σχεδόν 
τα συνταγµατικά κείµενα ,πρέπει να αποσαφηνιστεί πως δεν 
κατοχυρώνεται ο θεσµός καθαυτός αλλά η προσωπική ελευθερία έναντι 
της ποινής ως περιορισµού της .Κατά συνέπεια ,η αναφορά του 
συνταγµατικού κειµένου στο "θεσµό της ποινής" δεν υποδηλώνει ούτε 
απαγόρευση κατάργησής από τον κοινό νοµοθέτη αλλά ούτε υποχρεώνει 
το νοµοθέτη ως προς συγκεκριµένο περιεχόµενο της ποινής .Ο θεσµός 
λοιπόν της ποινής δεν διαθέτει την ενισχυµένη ( συνταγµατική ) εκείνη 
δύναµη ,που θα ήταν αναγκαία για να υποστηριχθεί ότι είναι ικανή ως 
θεσµός να υπαγορεύει περιορισµούς συνταγµατικά κατοχυρωµένων 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων .35 

Περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων των κρατουµένων µπορούν 
να συναχθούν µόνο από την ιδιαίτερη νοµική κατάσταση ( για όσους δεν 
δέχονται πως η φυλάκιση αποτελεί ειδική κυριαρχική σχέση στα πλαίσια 
της οποίας είναι επιτρεπτοί οι περιορισµοί των δικαιωµάτων των φορέων 
της ) του φυλακισµένου ,η οποία σηµατοδοτείται από την στέρηση της 
φυσικής του ελευθερίας .Η άσκηση ενός δικαιώµατος θα µπορούσε να 
περιοριστεί όταν αυτή ακυρώνει ,αναιρεί ή θίγει στην ουσία της την 
στερητική της ελευθερίας ποινή .Άλλα πάλι δικαιώµατα δεν είναι 
                                                 
33 Αλεξιάδης,όπ.παρ.σελ.363 
34 Αλεξιάδης,όπ.παρ.σελ.358 
35 Αλεξιάδης,όπ.παρ.σελ.361 
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δυνατόν να ασκηθούν ή να εξασφαλιστεί η απόλαυσή τους ταυτόχρονα 
από όλους τους φυλακισµένους ,ενώ και οι συνθήκες άσκησης είναι 
ειδικές και προσαρµοσµένες στον συγκεκριµένο τρόπο διαβίωσης και 
οργάνωσης κάθε φυλακής .36 

Σε κάθε περίπτωση οι περιορισµοί που τυχόν επιβάλλονται πρέπει 
να δικαιολογούνται από τη φύση του συγκεκριµένου δικαιώµατος ,να 
ανταποκρίνονται στις εύλογες και κανονικές απαιτήσεις έκτισης της 
ποινής ,να µην είναι παράλογοι ή υπερβολικοί και να µην υπερβαίνουν 
αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο σε µία δηµοκρατική για την πρόληψη 
του εγκλήµατος και τη διατήρηση της τάξης κοινωνία .Θα πρέπει να 
σταθµίζεται από τη µια µεριά η φύση και η σηµασία του δικαιώµατος , 
καθώς και οι περιορισµοί που το ίδιο επιδέχεται ,και από την άλλη η 
έκταση και η ένταση των περιορισµών που επιβάλλονται µε βάση τις 
θεµιτές ανάγκες διοίκησης των φυλακών και την ασφαλή έκτιση της 
ποινής .37 

Κλείνοντας ,θα πρέπει να τονιστεί ότι το καθεστώς στο οποίο 
βρίσκονται οι κρατούµενοι ,λόγω της νοµικής ιδιότητας που τους 
προσδίδεται ,δεν δικαιολογεί καθεαυτό περιορισµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων τους ,αλλά αντίθετα γεννά υποχρέωση του κράτους για 
διευκόλυνση της άσκησης εκείνων των δικαιωµάτων ,τα οποία 
παρεµποδίζονται λόγω της αναγκαστικής κράτησης .Πρόκειται για 
αξιώσεις ( µε ευρεία όχι δικονοµική έννοια ) των κρατουµένων κατά του 
κράτους µε διφυή χαρακτήρα ˙ να µην παρεµποδίσει ,πρώτον ,την 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που ανήκουν στο status activus 
των κρατουµένων και δεύτερον ,να τους συνδράµει στην άσκηση εκείνων 
των δικαιωµάτων που ανήκουν στο status negativus τους .Σε τελική 
ανάλυση το πρόβληµα δεν είναι πόσα δικαιώµατα θα αναγνωριστούν 
στους κρατουµένους αλλά πόσα µπορούµε να τους στερήσουµε .38 

      
                  

  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Μανιτάκης,όπ.παρ.σελ.169 
37 Μανιτάκης,όπ.παρ.σελ.170 
38 Αλεξιάδης,όπ.παρ.σελ.364-366 
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Β' ΜΕΡΟΣ 

 
 

 Τα επιµέρους συνταγµατικά δικαιώµατα 
 
 
Όλα τα δικαιώµατα που περιέχονται στο Σύνταγµα ,είτε αυτά 

εγγυώνται ένα καθεστώς αυτονοµίας ή ανεξαρτησίας ,είτε περιέχουν 
αξίωση αποχής κατά του κράτους ,είτε εγγυώνται αξιώσεις παροχής ή 
θετικής προστασίας ,είτε τέλος προστατεύουν µέσα από κανόνες ή αρχές 
διαδικαστικού χαρακτήρα ( φυσικός δικαστής ,δικαστική προστασία , 
αίτηση ακυρώσεως ) ,τα δικαιώµατα ή τα συµφέροντα του ατόµου , 
αναγνωρίζονται στους κρατουµένους και προστατεύονται από το 
Σύνταγµα .Η άσκηση βέβαια όλων των δικαιωµάτων και ελευθεριών του 
φυλακισµένου υπόκειται σε περιορισµούς που επιβάλλονται και 
δικαιολογούνται από το ίδιο το καθεστώς της φυλάκισης .39 

 
 
 
 
 

 1. Το δικαίωµα στη φυσική ελευθερία ( α.5 παρ.3 Σ ) και στην                
προσωπική ασφάλεια ( α.6 Σ ) 

 
 
α. Ελευθερία είναι ο βάσει της βούλησης του ανθρώπου 

προσδιορισµός της υλικής και πνευµατικής του δραστηριότητας .40Η 
ελευθερία έχει τρεις διαστάσεις : την υλική ( ή σωµατική ) ,την 
κοινωνική και την πνευµατική .Στην κοινωνική ανήκει η κύρια έκφραση 
της νοµικής ελευθερίας µε την έννοια της µη δουλείας ˙ η κατάσταση 
ελευθερίας ( status libertatis ) είναι αντίθετη προς τη κατάσταση δουλείας 
( status servitutis ) . Η στοιχειώδης αυτή έκφραση της ελευθερίας 
συνδέεται µε αυτή την ίδια την αναγνώριση του ανθρώπου ως 
υποκειµένου δικαιωµάτων και υποχρεώσεων , ενώ εµφανίζει και ένα 
                                                 
39 Μανιτάκης Α.,Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα των κρατουµένων και η δικαστική προστασία 
τους,ΠοινΧρον, ΛΘ',σελ.167 
40 ∆ηµητρόπουλος Α.,Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα,Ειδικό Μέρος,Τόµος Γ'-Ηµιτόµος II,2002,σελ.37επ. 
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βαθµό συσχέτισης µε την αρχή της ισότητας και τη µη αναγνώριση 
τίτλων ευγενείας . Η πνευµατική ελευθερία είναι η ελευθερία σκέψης , 
στοχασµών και ιδεών . Η υλική ( ή σωµατική και µε την έννοια αυτή 
φυσική ) διάσταση της προσωπικής ελευθερίας είναι η ελευθερία κίνησης 
και ενέργειας στο φυσικό χώρο , στο φυσικό περιβάλλον . Ελεύθερος 
άνθρωπος µε την επίσης στοιχειώδη αυτή έννοια , είναι εκείνος που 
µπορεί , δεν εµποδίζεται από άλλους να µεταβεί όπου ο ίδιος επιθυµεί. 
Ελευθερία κίνησης στο φυσικό περιβάλλον και η στενά µε αυτήν 
συνδεδεµένη ελευθερία εγκατάστασης ανήκουν στο στοιχειώδες 
περιεχόµενο της υλικής προσωπικής ελευθερίας ( προσωπική ελευθερία 
µε την στενή έννοια – stricto sensu ) . 

Αυτή η stricto sensu προσωπική ελευθερία καθιερώνεται µε τη παρ.3 
του α.5 Σ σύµφωνα µε την οποία : "Η προσωπική ελευθερία είναι 
απαραβίαστη . Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε 
φυλακίζεται ούτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται , παρά µόνο 
όταν και όπως ορίζει ο νόµος " . Η διάταξη του α.5 παρ.3 Σ , η οποία 
σηµειωτέον δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ( α.110 Σ ) , τελεί υπό τη 
γενική επιφύλαξη του νόµου , χωρίς αυτό να σηµαίνει πως ότι ο 
νοµοθέτης ή η κανονιστική διοίκηση είναι ελεύθεροι να θεσπίσουν 
οποιουσδήποτε περιορισµούς της ελευθερίας αυτής , καθώς υπόκεινται 
στους "περιορισµούς των περιορισµών" . Η παρ.4 του α.5 Σ απαγορεύει 
τη λήψη ατοµικών διοικητικών µέτρων που περιορίζουν σε οποιονδήποτε 
Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη χώρα , καθώς και την 
ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ΄ αυτήν , µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
επιβάλλονται ως παρεπόµενη ποινή µε απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και µόνο για την πρόληψη αξιόποινων 
πράξεων όπως νόµος ορίζει .  

Φορείς του δικαιώµατος είναι καταρχήν φυσικά µόνο πρόσωπα , 
αφού τα νοµικά πρόσωπα στερούνται φυσικής – σωµατικής υπόστασης , 
Έλληνες και αλλοδαποί , αφού το α.5 παρ.3 Σ δε διακρίνει σχετικά , ενώ 
η παρ.2 του ίδιου άρθρου ρητά προβλέπει την προστασία της ελευθερίας 
όλων όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια ανεξάρτητα από την 
εθνικότητά τους .  

Στενά συνδεδεµένη µε την έννοια της φυσικής ελευθερίας είναι και 
η απαγόρευση αυθαίρετης σύλληψης ή φυλάκισης , η οποία καθιερώνεται 
στο α.6 παρ.1 Σ και αποτελεί το δικαίωµα προσωπικής ασφάλειας . 
Προϋποθέσεις που θέτει το α.6 Σ για νόµιµη σύλληψη και προφυλάκιση 
είναι α) αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα και β) επίδοσή του την στιγµή 
που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση , µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
των αυτόφωρων εγκληµάτων ,όπου και πάλι ορίζονται προθεσµίες και 
ανώτατα χρονικά όρια πέραν των οποίων είναι υποχρεωτική η απόλυση 
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του συλληφθέντος . Ανώτατα όρια ορίζονται επίσης και στην περίπτωση 
της προφυλάκισης ( α.6 παρ.4 Σ ) η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
ένα έτος στα κακουργήµατα και τους έξι µήνες στα πληµµελήµατα ( στον 
οποίο δεν προσµετράται ο χρόνος κράτησης στην αλλοδαπή41 ) . 

 
β. Η φυλάκιση , όπως ειπώθηκε και παραπάνω , περιορίζει 

κατεξοχήν την προσωπική ελευθερία των κρατουµένων . Ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις επιβολής στερητικής της ελευθερίας ποινής και 
εννοιολογικά διαφαίνεται πως µε µία τέτοια ποινή το δικαίωµα που 
κυρίως περιορίζεται είναι αυτό της ανθρώπινης ( µε την έννοια της 
φυσικής βέβαια ) ελευθερίας . Έχει τεθεί ωστόσο το ζήτηµα αν πρόκειται 
τελικά για περιορισµό ή στέρηση ( δηλαδή ολοκληρωτική αφαίρεση ) του 
συγκεκριµένου δικαιώµατος42 . Πριν την αναγνώριση και κατοχύρωση 
σειράς ανθρωπίνων δικαιωµάτων , που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή 
και αξιοπρέπεια και απαγορεύουν οποιαδήποτε σκληρή , απάνθρωπη και 
εξευτελιστική µεταχείριση , η επιβολή µιας τέτοιας ποινής 
αναµφισβήτητα σήµαινε στέρηση της προσωπικής ελευθερίας συνολικά , 
όπως µαρτυρούν και οι σιδερένιοι κρίκοι στους τοίχους παλιών φυλακών, 
που σκοπό είχαν την πλήρη ακινητοποίηση των φυλακισµένων . Σήµερα 
ωστόσο δε µπορεί παρά να πρόκειται για περιορισµό του δικαιώµατος 
φυσικής ελευθερίας , ο οποίος υπόκειται σε όρια και δεν µπορεί να 
προσβάλλει τον πυρήνα του δικαιώµατος , µε την έννοια ότι υπάρχουν 
ελάχιστα όρια µέχρι τα οποία µπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα 
φυσικής – σωµατικής µετακίνησης του κρατουµένου στο χώρο των 
φυλακών , έτσι ώστε και η ποινή κατά της ελευθερίας να διατηρεί το 
χαρακτήρα ως τέτοια και να µη µεταβάλλεται σε σκληρή και 
εξευτελιστική µεταχείριση .  

∆εδοµένου πως η ελευθερία φυσικής µετακίνησης έχει δύο 
διαστάσεις , µια τοπική και µια χρονική43 ( γι΄αυτό άλλωστε και η ποινή 
κατά της ελευθερίας εκτελείται σε ορισµένο τόπο επί ορισµένο χρόνο ) , 
προβλέπονται ελάχιστα όρια περιορισµού και προς τις δύο κατευθύνσεις . 
Έτσι ο Σωφρονιστικός Κώδικας προβλέπει πως τα ατοµικά κελιά πρέπει 
να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 35 κυβικών µέτρων , ή 40 κυβικών  
µέτρων εφόσον πρόκειται για µητέρες που έχουν µαζί τα βρέφη τους , 
πως τα καταστήµατα κράτησης πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ανοιχτούς 
χώρους αυλισµού και να εξασφαλίζουν άνετη κυκλοφορία και χώρους 
κίνησης ( α.20 παρ.2,21 παρ. 2,6 )˙ επίσης καθιερώνεται και ένα ελάχιστο 
χρονικό όριο ελευθερίας ( όχι απλώς ελεύθερου χρόνου στο πλαίσιο του 
                                                 
41 ΑΠ 1458/1994  
42 Αλεξιάδης Σ. , Σωφρονιστική , δ' έκδοση 2002 , σελ . 353 
43 Αλεξιάδης , όπ.παρ. σελ. 354 
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ηµερησίου προγράµµατος της φυλακής αλλά χρόνου ελευθερίας στη 
χρονική διάρκεια εκτέλεσης της ποινής ) , µε την θέσπιση ενός 
συστήµατος αδειών εξόδου ( α.54-55 ΣωφρΚ ) .Οι άδειες χορηγούνται 
βέβαια υπό προϋποθέσεις : α) Ο κατάδικος να έχει εκτίσει το ένα πέµπτο 
της ποινής του , β) να µην εκκρεµεί εναντίον του ποινική διαδικασία για 
αξιόποινη πράξη σε βαθµό κακουργήµατος , γ) να εκτιµάται πως δεν 
υπάρχει κίνδυνος τελέσεως κατά τη διάρκεια της άδειας νέων 
εγκληµάτων , δ) να συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την προσδοκία 
πως δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής και ότι ο κρατούµενος δε θα κάνει κακή 
χρήση της αδείας του .  

Τέλος , η ποινή κατά της προσωπικής ελευθερίας δε θίγει την άλλη 
όψη της , της προσωπικής ασφάλειας . Αν προκύψουν κατά του 
κρατουµένου ατόµου υπόνοιες για διάπραξη άλλου εγκλήµατος πριν ή 
κατά τη διάρκεια της κράτησής του , πρέπει να τηρηθούν οι εγγυήσεις 
του α.6 παρ.1 Σ , δηλαδή έκδοση εντάλµατος από δικαστική αρχή και 
επίδοσή του στον κρατούµενο . Με άλλα λόγια , όταν η προσωπική 
ελευθερία περιορίζεται για συγκεκριµένο έγκληµα , η προσωπική 
ασφάλεια διατηρεί και λειτουργεί µε αυτοτέλεια για οποιοδήποτε άλλο 
έγκληµα για το οποίο κατηγορείται το άτοµο44 . 

 
 
 
 

2. Ανθρώπινη αξία ( α.2 παρ.1 Σ ) και ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας ( α.5 παρ.1 Σ ) 

 
 
α. Ανθρώπινη αξία ως έννοια γένους είναι το σύνολο των γενικών 

υλικών ,πνευµατικών και κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρωπίνου 
γένους .Άνθρωπος και ανθρώπινη αξία είναι όροι συνώνυµοι .45Κατά το 
α.2 παρ.1 Σ "Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου 
αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας ". Πρόκειται για 
µια από τις λίγες φορές που το Σύνταγµα επιβάλλει ρητώς όχι απλά όρια , 
αλλά υποχρεώσεις στο κράτος .46Η αρχή του απαραβίαστου της 
ανθρώπινης αξίας αποτελεί την καταστατική αρχή της νέας ( µε το 
Σύνταγµα 1975/86 ) ελληνικής έννοµης τάξης .Η διάταξη του α.2 παρ.1 Σ 
καθιερώνει αντικειµενική συνταγµατική αρχή και αυτοτελές δικαίωµα , 
και µάλιστα το ανώτατο µητρικό δικαίωµα το οποίο αποτελεί την πηγή 
                                                 
44 Αλεξιάδης , όπ.παρ. σελ. 356 
45 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.4 
46 ∆αγτόγλου,Ατοµικά ∆ικαιώµατα,Τόµος Β',σελ.1324 
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των ανθρωπίνων δικαιωµάτων .Τους γενικούς συνταγµατικούς 
προσδιορισµούς της ανθρώπινης αξίας αποτελούν η ελευθερία και η 
ισότητα και τις συνταγµατικές εξειδικεύσεις της τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα .47 

Η "αξία του ανθρώπου" την οποία υποχρεούται κατά το Σύνταγµα 
να σέβεται και να προστατεύει η πολιτεία , είναι ο απαραβίαστος εκείνος 
πυρήνας της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού υποκειµένου 
δικαίου που διακρίνει τον άνθρωπο αφενός από τα άλογα όντα και 
αφετέρου από τα αντικείµενα του δικαίου . Πράγµατι η "αξία του 
ανθρώπου" συνεπάγεται την αναγνώρισή του από το δίκαιο ως 
υποκειµένου δικαίου , ως φορέα δηλαδή δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων48 .    

Φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως 
οποιασδήποτε διάκρισης ,εποµένως τόσο οι ηµεδαποί όσο και οι 
αλλοδαποί και οι ανιθαγενείς . 

Η κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου είναι απαραβίαστη .∆εν 
υπόκειται σε κανένα περιορισµό και σε καµία επιφύλαξη νόµου ούτε 
επιτρέπει εξαιρέσεις στο πλαίσιο ειδικών εξουσιαστικών σχέσεων .Η 
διάταξη του α.2 παρ.1 Σ δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ,ούτε 
αναστέλλεται η ισχύς της κατ' α.48 παρ. 1 Σ .Η αξία του ανθρώπου 
αποτελεί το άκρο όριο οποιουδήποτε περιορισµού ατοµικού δικαιώµατος 
που επιτρέπει εκάστοτε το Σύνταγµα ,είτε αυτός αναφέρεται στο 
περιεχόµενο είτε στους φορείς του δικαιώµατος .49 

Ως έννοια είδους η ανθρώπινη αξία ταυτίζεται µε την 
προσωπικότητα .Προσωπικότητα είναι ο ειδικός συνδυασµός των 
γενικών υλικών ,πνευµατικών και κοινωνικών γνωρισµάτων του 
ανθρωπίνου γένους σε συγκεκριµένο άτοµο .50Το Σύνταγµα στο α.5 παρ. 
1 κατοχυρώνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας : " Καθένας 
έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να 
συµµετέχει στην κοινωνική ,οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας , 
εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το 
Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη .".Το δικαίωµα αυτό είναι µητρικό και τελεί 
σε σχέση γενικού προς ειδικό µε πολλές άλλες συνταγµατικές διατάξεις 
που κατοχυρώνουν µερικότερες πλευρές της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας .Το γενικό περιεχόµενο του δικαιώµατος αναλύεται στο 

                                                 
47 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.6,15 
48 ∆αγτόγλου,όπ.παρ.σελ.1325-1327 
49 ∆αγτόγλου,όπ.παρ.σελ.1328 
50 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.37 
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δικαίωµα αυτοκαθορισµού του ατόµου και στις τρεις βασικές ελευθερίες 
( συµµετοχή στην οικονοµική ,κοινωνική και πολιτική ζωή ) .51 

Φορείς του δικαιώµατος είναι φυσικά πρόσωπα ,ηµεδαποί , 
αλλοδαποί και ανιθαγενείς ,αλλά και νοµικά πρόσωπα . 

Το δικαίωµα υπόκειται στις τρεις γενικές οριοθετικές ρήτρες 
(κοινωνικότητα ,χρηστότητα ,νοµιµότητα ). 

 
 
β. Πρωταρχική µέριµνα των κρατουµένων αποτελεί η αναγνώριση 

της αξίας τους ως ανθρώπων και ως υποκειµένων δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων .Σύµφωνα µε το α.2 παρ.1 ΣωφρΚ κατά τη µεταχείριση 
των κρατουµένων διασφαλίζεται ο σεβασµός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και ενισχύεται ο αυτοσεβασµός των κρατουµένων .Ο 
φυλακισµένος δεν παύει ούτε στιγµή να είναι πρόσωπο ,φορέας 
ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας ,προσωπικότητα µε ηθική και 
κοινωνική διάσταση ,την οποία δικαιούται να αναπτύσσει ελεύθερα και 
να αξιώνει "συµµετοχή στην οικονοµική ,κοινωνική και πολιτική ζωή " , 
εφόσον η άσκηση του δικαιώµατος αυτού δεν ακυρώνει ,δεν αναιρεί 
τυπικά ή ουσιαστικά την στερητική της ελευθερίας ποινή .∆ικαιούται άρα 
να απολαµβάνει των εννόµων αγαθών που προστατεύουν τα α.2 παρ. 1 
και 5 παρ.1 Σ˙ αξίωση σεβασµού από τα όργανα της πολιτείας της αξίας 
του ως προσώπου ,φορέα ελεύθερης βούλησης και αφηρηµένης 
δυνατότητας αυτοκαθορισµού καθώς και αξίωση ανάπτυξης και 
καλλιέργειας της προσωπικότητάς του 52 ( και ο ΣωφρΚ κατοχυρώνει την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των κρατουµένων στο α.4 
παρ.2) . 

Ωστόσο ,στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να παραβλεφθεί η 
προσβολή που υφίσταται η ανθρώπινη αξία του κρατουµένου ,τόσο λόγω 
του εξουσιασµού που ασκείται στην προσωπικότητά του από τους 
δεσµοφύλακές του ,όσο και του στιγµατισµού της ποινικής καταδίκης 
που επιφέρει συνέπειες µειωτικές για την προσωπικότητα του 
κρατουµένου και τον κοινωνικό αποκλεισµό του .53 

    Σηµειωτέον η φυλάκιση δεν επιφέρει απώλεια των αστικών 
δικαιωµάτων (κληρονοµικών ,οικογενειακών δικαιωµάτων ,συµβατικών 
υποχρεώσεων) του κρατουµένου ,ο οποίος δικαιούται να τα ασκεί . 

 
 
 

                                                 
51 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.σελ.41 
52 Μανιτάκης,όπ.παρ.σελ.166 
53 Τσήτσουρα Α.,Αντεγκληµατική πολιτική και δικαιώµατα του ανθρώπου ,1997,σελ.92 
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3. Ισότητα ( α.4 Σ ) 

 
 
α. Σύµφωνα µε το α.4 παρ.1 Σ "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 

νόµου" . Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται η συνταγµατική αρχή της 
ισότητας , που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ταυτόχρονης 
συνταγµατικής καθιέρωσης αντικειµενικής αρχής και θεµελιώδους 
δικαιώµατος . Η αρχή της ισότητας διαχέεται σε όλη την έννοµη τάξη και 
εµφανίζεται σε όλους τους τοµείς του δικαίου µε ειδικότερες µορφές . Η 
αρχή της ισότητας , όπως και κατοχυρώνεται συνταγµατικά , έχει κυρίως 
την έννοια της ίσης µεταχείρισης54 . Ίση µεταχείριση σηµαίνει 
µεταχείριση χωρίς προσωπικές προκαταλήψεις και διακρίσεις ˙ πρόκειται 
για επιταγή απρόσωπης και αντικειµενικής κρίσεως και απαγόρευση κάθε 
αυθαίρετης διάκρισης . Η αρχή δεν σηµαίνει την ίδια µεταχείριση όλων 
των περιπτώσεων , αλλά την ίση µεταχείριση όλων των όµοιων 
περιπτώσεων . Απαγορεύεται συνεπώς η ίση µεταχείριση ουσιωδώς 
ανόµοιων περιπτώσεων , γιατί κι αυτή αποτελεί στην πραγµατικότητα 
αυθαίρετη µεταχείριση , αφού αγνοεί υφιστάµενα ή στηρίζεται σε 
ανυπόστατα ή άσχετα κριτήρια55 . Φορείς του δικαιώµατος είναι οι 
Έλληνες , εφόσον το α.4 παρ.1 Σ κάνει λόγο µόνο για αυτούς και όχι για 
αλλοδαπούς , καθώς και τα νοµικά πρόσωπα . 

 
 
 
β. Και οι κρατούµενοι έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν την αρχή 

της ισότητας . Σύµφωνα µε το α.3 παρ.1 ΣωφρΚ απαγορεύεται κάθε 
δυσµενής διακριτική µεταχείριση των κρατουµένων , ιδίως εκείνη που 
βασίζεται στη φυλή , το χρώµα , την εθνική ή κοινωνική καταγωγή , το 
θρήσκευµα , την περιουσία ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις . Ωστόσο δεν 
θα πρέπει να θεωρηθεί πως όλες οι διακρίσεις που λαµβάνουν χώρα εντός 
των φυλακών είναι αντισυνταγµατικές ως αντίθετες στο α.4 Σ . 
∆εδοµένου πως όλες οι περιπτώσεις των κρατουµένων δεν είναι όµοιες 
και , όπως ειπώθηκε , αντισυνταγµατική είναι και η ισότητα στην 
µεταχείριση ανόµοιων περιπτώσεων , πρέπει να γίνει δεκτό πως οι 
διακρίσεις ( µε την έννοια της κατηγοριοποίησης των φυλακισµένων , 
αλλά και της ειδικής µεταχείρισης ) που γίνονται προς όφελος και 

                                                 
54 ∆ηµητρόπουλος , όπ.παρ., σελ . 19 επ. 
55 ∆αγτόγλου , Ατοµικά ∆ικαιώµατα , τόµος Α' , σελ . 377 
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εξυπηρέτηση του κρατουµένου δεν είναι αντίθετες ,  αλλά σύµφωνες µε 
το α.4 Σ . Έτσι οι κρατούµενοι κατηγοριοποιούνται και κατανέµονται σε 
διαφορετικού τύπου καταστήµατα βάσει κριτηρίων που σχετίζονται µε τη 
νοµική τους κατάσταση ( υπόδικος ή κατάδικος , βραχύχρονη ή 
µακρόχρονη ποινή ) , τις ειδικές απαιτήσεις της µεταχείρισής τους , τις 
ιατρικές τους ανάγκες , το φύλο , την ηλικία .Σχετικά ορίζει και το α.3 
παρ.2 ΣωφρΚ .∆ικαιολογηµένη είναι επίσης και η ειδική µεταχείριση των 
αλλοδαπών κρατουµένων ,εφόσον βέβαια γίνεται υπέρ τους ,αν λάβει 
κανείς υπόψη του τις διαφορές γλώσσας ,θρησκείας κλπ. 

 
 

4. ∆ικαίωµα στη ζωή ( α.5 παρ.2 Σ ) 
 
 
Το α.5 παρ.2 Σ ορίζει πως : "Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική 

Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής ,της τιµής 
και της ελευθερίας τους ,χωρίς διάκριση εθνικότητας ,φυλής ,γλώσσας 
και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων .Εξαιρέσεις επιτρέπονται 
στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο " .Το έννοµο αγαθό 
που προστατεύεται είναι η ανθρώπινη ζωή ,µε την στενή βιολογική της 
έννοια ,σε κάθε µορφή της .Η προστασία της ζωής αποτελεί 
αντικειµενικό κανόνα δικαίου και ατοµικό δικαίωµα ,αφού καίτοι δεν 
ανήκει στα "κλασσικά" ατοµικά δικαιώµατα ,αναγνωρίζεται σε κάθε 
άνθρωπο ˙ είναι δε "µητρικό" δικαίωµα ,το οποίο δεν υπόκειται σε 
οριοθετήσεις ή περιορισµούς .Το Σύνταγµα προβλέπει την απόλυτη 
προστασία της ζωής ,αποκλείοντας έτσι οποιουδήποτε είδους εξαιρέσεις , 
εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το διεθνές δίκαιο .Φορείς του 
δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ,ηµεδαποί ,αλλοδαποί και 
ανιθαγενείς ,ενώ τα νοµικά πρόσωπα δεν έχουν κυριολεκτικά ζωή ,αλλά 
δικαίωµα υπόστασης .56  

 
 
β. Εφόσον η προστασία της ζωής είναι απόλυτη ,είναι αυτονόητο 

πως το σχετικό δικαίωµα απολαµβάνουν πλήρως και οι κρατούµενοι ,Ο 
σεβασµός της ζωής τους είναι πρωταρχικής σηµασίας και θα πρέπει το 
κράτος και οι σωφρονιστικές αρχές να µεριµνούν έτσι ώστε οι συνθήκες 
διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης να είναι τέτοιες ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία της ζωής των κρατουµένων .∆υστυχώς 
βέβαια η πραγµατικότητα των φυλακών πολύ απέχει από το να 
                                                 
56 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.,σελ.52επ. 
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χαρακτηριστεί προστατευτική της ζωής των κρατουµένων , αφού 
φαινόµενα , που αποτελούν καθηµερινότητα των φυλακών ( βιαιοπραγίες 
µεταξύ των κρατουµένων , παράνοµη οπλοκατοχή , εµπόριο 
ναρκωτικών) τη θέτουν συνεχώς σε κίνδυνο . 

Μια εξαίρεση από το δικαίωµα της ζωής των κρατουµένων 
προβλέπεται στις περιπτώσεις απόδρασης ή ανταρσίας . Τότε επιτρέπεται 
η χρήση όπλων από τα αστυνοµικά όργανα , που καταλήγει σε 
συγκεκριµένη περίπτωση στη θανάτωση του παρανοµούντος 
κρατουµένου . Βέβαια η άσκηση κρατικής βίας στις περιπτώσεις αυτές 
θεωρείται νόµιµη και µπορεί να γίνει δεκτή µόνο υπό τις εγγυήσεις της 
αρχής της αναλογικότητας , που συνάγεται κατά λογική αναγκαιότητα 
από την κατ' α.25 παρ.1 Σ υποχρέωση των αστυνοµικών οργάνων να 
διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη άσκηση των δικαιωµάτων και να 
περιορίζουν τις νόµιµες προσβολές σε ένα minimum ενόψει και της 
βαρύτητας της απειλούµενης ή διαπραττόµενης αξιόποινης πράξης . 
Συνεπώς η διακινδύνευση της ζωής µε τη χρήση όπλων από αστυνοµικά 
όργανα πρέπει να γίνεται δεκτή µόνο όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
αποτραπεί άµεσος και σπουδαίος κίνδυνος που απειλεί άλλα ισόβαθµα ή 
υπέρτερα έννοµα αγαθά .   

 
 
 

5. ∆ικαίωµα προστασίας της υγείας ( α.5 παρ.5 Σ ) και σωµατικής – 
ψυχικής ακεραιότητας ( α.7 παρ.2 Σ ) 

 
 
α. Υγεία είναι η φυσική ,σωµατική και πνευµατική κατάσταση του 

ανθρώπου ,είναι ένα φυσικό αγαθό που ανάγεται στην υπόσταση του 
ανθρώπου .Στο α.5 παρ.5 Σ ορίζεται πως "καθένας έχει δικαίωµα στην 
προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας".Η υγεία 
κατοχυρώνεται ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή ,αλλά και ως 
δικαίωµα κοινωνικό ,µε την ευρύτερη έννοια του όρου .57 Το δικαίωµα 
σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας δεν κατοχυρώνεται ρητά ,αλλά 
καλύπτεται τόσο από το α.5 παρ.5 Σ όσο και από το α.7 παρ.2 Σ ,όπου 
ορίζεται πως τα βασανιστήρια ,οποιαδήποτε σωµατική κάκωση ,βλάβη 
υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας ,καθώς και κάθε άλλη προσβολή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιµωρούνται ,όπως νόµος 
ορίζει .Οι απαγορεύσεις αυτές  αναφέρονται ενδεικτικά ως περιπτώσεις 
της γενικής απαγορεύσεως προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας , 
                                                 
57 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.,σελ.61 
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εποµένως στην γενική αυτή απαγόρευση υπάγονται όλες οι µορφές 
προσβολής που δεν µπορούν να υπαχθούν στις ειδικές απαγορεύσεις . 

Βασανιστήρια συνιστούν κάθε µεθοδευµένη πρόκληση έντονου 
σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή 
ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη ,καθώς και 
κάθε παράνοµη χρησιµοποίηση χηµικών ,ναρκωτικών ή άλλων φυσικών 
ή τεχνικών µέσων µε σκοπό να κάµψουν τη βούληση του θύµατος ( 
α.137Α παρ.2 ΠΚ ) .Η πρόκληση σωµατικού ή ψυχικού πόνου νοείται ως 
προκαλούµενη από πράξη ή παράλειψη τρίτου .Ενώ η πρόκληση 
σωµατικού πόνου αποτελεί πάντοτε βασανιστήριο ,αυτό δεν συµβαίνει 
πάντοτε µε την πρόκληση ψυχικού πόνου ,όπως φαίνεται κυρίως στην 
στερητική της ελευθερίας ποινή ,που συνήθως προκαλεί έντονο ψυχικό 
πόνο .Πράξεις της σωµατικής κάκωσης και της βλάβης της υγείας 
συντρέχουν και όταν δεν προκαλούν άµεσο πόνο .Άσκηση ψυχολογικής 
βίας είναι ο κάθε είδους εκβιασµός .Προσβολή της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας αποτελούν και οι ιατρικές επεµβάσεις ή η θεραπευτική 
αγωγή χωρίς την συναίνεση του ασθενούς ( εκτός από περιπτώσεις 
καταστάσεως ανάγκης και άµεσου και σπουδαίου κινδύνου της ζωής 
του).Φορείς των δικαιωµάτων αυτών είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα , 
ηµεδαποί ,αλλοδαποί και ανιθαγενείς .58 

 
β. Οι κρατούµενοι ,λόγω της ιδιαίτερης θέσης στην οποία 

βρίσκονται και των εξαιρετικών συνθηκών υπό τις οποίες διαβιούν έχουν 
αυξηµένη ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων τους στην υγεία και την 
σωµατική και ψυχική ακεραιότητα .Είναι λοιπόν ανεπίτρεπτο να 
υφίστανται βασανιστήρια ή να τους επιβάλλονται απάνθρωπες και 
εξευτελιστικές πειθαρχικές ποινές ( βλ. και α.3 ΕΣ∆Α ) .Για την ειδική 
κυριαρχική σχέση της φυλάκισης βασανιστήρια θεωρούνται και η 
ακατάλληλη ή ανεπαρκής διατροφή ,η παρατεταµένη αποµόνωση του 
κρατουµένου ,ο εγκλεισµός του σε σκοτεινό και µικρής χωρητικότητας 
κελί ως πειθαρχική ποινή ,η στείρωση κρατουµένου σεξουαλικού 
εγκληµατία ( αν και αντίθετη άποψη59 υποστηρίζει πως αυτό επιτρέπεται 
µε την συναίνεσή του ) .  

Ο ΣωφρΚ ορίζει σε επιµέρους διατάξεις του τα σχετικά µε την 
εξασφάλιση συνθηκών υγιούς διαβίωσης των κρατουµένων .Έτσι 
προβλέπεται πως οι κτιριακές   εγκαταστάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους όρους υγιεινής ,τα ατοµικά κελιά να είναι ευάερα και ευήλια και 
να διαθέτουν εγκαταστάσεις θέρµανσης και υγιεινής ,ενώ µέριµνα θα 

                                                 
58 ∆αγτόγλου,όπ.παρ.,σελ.249-255 
59 ∆αγτόγλου,όπ.παρ.,σελ.261 
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πρέπει να υπάρχει για την τήρηση της ατοµικής υγιεινής εκ µέρους των 
κρατουµένων .Οι κρατούµενοι απολαµβάνουν ιατρικής περίθαλψης και 
για καθέναν τηρείται ατοµικό δελτίο υγείας ,γνώση του οποίου έχουν 
µόνο ο κρατούµενος και οι αρµόδιοι φορείς ,καθώς το απόρρητο 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση .Πρόνοια λαµβάνεται για την 
διατροφή των κρατουµένων ,η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη ενώ 
είναι δυνατόν να προβλεφθούν ειδικά διαιτολόγια όπου αυτό επιβάλλεται 
για λόγους υγείας ,και για την ενδυµασία τους ,η οποία πρέπει να είναι 
καθαρή και ευπρεπής και να παρέχεται από το κατάστηµα σε όσους 
κρατούµενους δε φέρουν ατοµική ενδυµασία .Η παρεχόµενη ενδυµασία 
πρέπει να ανταποκρίνεται στην εποχή του έτους και δεν επιτρέπεται να 
έχει εξευτελιστικό ή ταπεινωτικό χαρακτήρα . 

Σύµφωνα µε το α.29 ΣωφρΚ απαγορεύεται η διενέργεια πειραµάτων 
στους κρατουµένους ,ενώ κάθε ιατρική επέµβαση πρέπει να γίνεται 
κατόπιν συναινέσεως ,εκτός αν ο κρατούµενος δεν είναι σε θέση να 
συναινέσει ή αρνείται και υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του .Για τις 
περιπτώσεις που ο κρατούµενος κατέρχεται σε απεργία πείνας ,το α.31 
ΣωφρΚ προβλέπει τη διαρκή ιατρική του επίβλεψη και τη λήψη των 
αναγκαίων µέτρων σε περίπτωση κινδύνου της ζωής του . 

Το δικαίωµα υγείας του κρατούµενου προσβάλλεται όπως φαίνεται 
στην πράξη από το φαινόµενο του συνωστισµού που παρατηρείται στις 
ελληνικές φυλακές ,που δεν επιτρέπει ή καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την 
τήρηση των όρων υγιεινής και υγιούς διαβίωσης . 

 
6. Καµία ποινή χωρίς νόµο ( α.7 παρ.1 Σ ) 
 
 

α. Σύµφωνα µε το α.7 παρ.1 Σ : "Έγκληµα δεν υπάρχει ούτε ποινή 
επιβάλλεται χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης 
και να ορίζει τα στοιχεία της . Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από 
εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης" . Έτσι 
κατοχυρώνεται και συνταγµατικά η θεµελιώδης αρχή του ποινικού 
δικαίου nullum crimen nulla poena sine lege . Οι προϋποθέσεις του 
ποινικού κολασµού που θέτει το α.7 παρ.1 Σ είναι η τέλεση εγκλήµατος 
(ως έγκληµα εδώ δεν νοείται µόνο ό,τι περιλαµβάνει ο σχετικός όρος στο 
χώρο του ποινικού δικαίου , αλλά κάθε απαγορευµένη και κατά συνέπεια 
τιµωρούµενη πράξη , εποµένως και διοικητικά και πειθαρχικά 
αδικήµατα60 ) , η ύπαρξη νόµου κατά το χρόνο ενέργειας και όχι του 
αποτελέσµατος , και η πρόβλεψη στο νόµο της αξιόποινης πράξης και ο 
                                                 
60 ∆ηµητρόπουλος , όπ.παρ. , σελ .291  
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ορισµός των στοιχείων της , µε την έννοια πως πρέπει να περιγράφεται 
σαφώς και να συνάγεται το κοινωνικό της νόηµα . Η απαγόρευση της 
αναδροµικότητας καλύπτει µόνο τον δυσµενέστερο ποινικό νόµο , ενώ 
επιτρέπεται η αναδροµικότητα του ευµενέστερου61 .Η έννοια της ποινής 
είναι ευρεία και περιλαµβάνει εκτός από τις κύριες και παρεπόµενες 
ποινές του ΠΚ και τις πειθαρχικές και διοικητικές ποινές62 . 

Φορείς του δικαιώµατος του α.7 παρ.1 Σ είναι όλα τα φυσικά 
πρόσωπα . 

 
 
 
β. Οι φυλακισµένοι προστατεύονται και αυτοί από την αρχή της µη 

αναδροµικότητας των νόµων . Έτσι απαγορεύεται να εκτίσουν 
µεγαλύτερης διάρκειας ποινή από αυτή που τους έχει ήδη επιβληθεί 
επειδή µεταγενέστερος νόµος προβλέπει βαρύτερη ποινή . Αντιθέτως 
νόµοι που καταργούν το αξιόποινο ή καθιερώνουν ηπιότερη ποινή 
εφαρµόζονται αναδροµικά , εφόσον ισχύουν κατά το χρόνο εκδίκασης . 
Αν µεταγενέστερος νόµος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη παύει 
και η εκτέλεση της ποινής . 

Ειδικά για τις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους 
κρατουµένους , το α.66 παρ.1 ΣωφρΚ επαναλαµβάνει την αρχή nulla 
poena sine lege . 

 
 
 
 

7. Νόµιµος δικαστής ( α.8 Σ ) 
 
 

α. Το α.8 ορίζει πως "Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το 
δικαστή που του έχει ορίσει ο νόµος" καθώς και ότι "δικαστικές 
επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια , µε οποιοδήποτε όνοµα , δεν 
επιτρέπεται να συσταθούν" . Νόµιµος ή "φυσικός" δικαστής είναι ο 
οριζόµενος από το νόµο ως αρµόδιος για την εκδίκαση κατηγοριών 
υποθέσεων . Ο νόµος µε τον οποίο ορίζεται ο φυσικός δικαστής πρέπει 
να µην έχει ατοµικό χαρακτήρα και να ρυθµίζει την αρµοδιότητα αλλά 
και την σύνθεση του δικαστηρίου γενικά και αφηρηµένα και κατά τρόπο 
αντικειµενικό . Η εξουσία του νόµιµου δικαστή για την εκδίκαση 

                                                 
61 Αντίθετη άποψη βλ . Χρυσόγονο , Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα , 2002 , σελ . 222 
62 ∆ηµητρόπουλος , όπ.παρ. , σελ .292    
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συγκεκριµένης υπόθεσης απορρέει από την αρµοδιότητά του να δικάσει 
οποιαδήποτε άλλη υπόθεση της ίδιας κατηγορίας . Η πεµπτουσία της 
συνταγµατικής προστασίας της αρχής του νόµιµου ή "φυσικού" δικαστή , 
βρίσκεται στην απαγόρευση του διορισµού "ειδικού" δικαστή για 
συγκεκριµένη υπόθεση , έτσι ώστε να προεξασφαλίζεται το περιεχόµενο 
της δικαστικής κρίσης . Για αυτό το λόγο το Σύνταγµα απαγορεύει την 
αφαίρεση του δικαστή , τον οποίο ο νόµος ορίζει ως αρµόδιο63 . 

Φορείς του δικαιώµατος είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα . 
 
 
 
β. Αν και το Σύνταγµα απαγορεύει την σύσταση δικαστικών 

επιτροπών και εξαιρετικών δικαστηρίων , δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα 
ειδικά δικαστήρια , των οποίων σε ορισµένες περιπτώσεις προβλέπει και 
τη σύσταση . Ειδικό χαρακτήρα έχουν τα δικαστήρια ανηλίκων , τα 
στρατοδικεία κ.ά. Ένα τέτοιο ειδικό δικαστήριο προβλέπεται στο α.87 
ΣωφρΚ (∆ικαστήριο εκτέλεσης ποινών ) στο οποίο µπορούν να 
προσφεύγουν οι κρατούµενοι , µέχρι δε τη νοµοθετική θέσπισή του τις 
σχετικές αρµοδιότητες εκτελεί το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών του 
τόπου έκτισης της ποινής .Οι κρατούµενοι συνεπώς απολαµβάνουν 
πλήρως το δικαίωµα του α.8 Σ .   

 
 

 
 
8. ∆ικαίωµα ιδιωτικής ζωής ( α.9 Σ ) – οικογένεια και γάµος ( α.21 Σ)   

 
 
α. Η ιδιωτική ζωή του ανθρώπου διακρίνεται από τη δηµόσια , 

δηλαδή την κοινωνική ή επαγγελµατική ζωή στον βαθµό που 
συµπεριλαµβάνει τις σχέσεις του ατόµου µε ανοιχτό καταρχήν κύκλο 
προσώπων ή αποσκοπεί να επηρεάσει τα κοινά ή δηµόσια πράγµατα . 
Ιδιωτική ζωή είναι αντιθέτως εκείνη που περιορίζεται στο ίδιο το άτοµο , 
την οικογένειά του ( οικογενειακή ζωή ) και τον στενό κύκλο των φίλων 
και γνωστών του .64 Η συνταγµατική κατοχύρωση της ιδιωτικής ζωής 
είναι διφυής ,αφού κατοχυρώνεται τόσο ως αντικειµενική συνταγµατική 
αρχή όσο και ως ατοµικό δικαίωµα .65 Η ελευθερία στην ιδιωτική ζωή 

                                                 
63 ∆ηµητρόπουλος , όπ.παρ. σελ . 298 - 299 
64 ∆αγτόγλου,όπ.παρ.,σελ.390 
65 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.,σελ.155 
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σηµαίνει κυρίως ότι καθένας έχει δικαίωµα να ορίζει ελεύθερα τον τρόπο 
και το περιεχόµενο της ζωής του .Η ιδιωτική ζωή είναι απαραβίαστη . 

Το Σύνταγµα στο α.21 παρ.1 χαρακτηρίζει την οικογένεια θεµέλιο 
της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους ,η δε οικογενειακή ζωή 
θεωρείται απαραβίαστη .Αυτό σηµαίνει πως κάθε άνθρωπος έχει το 
ατοµικό δικαίωµα να δηµιουργήσει οικογένεια . 

Στο α.21 παρ.1 προστατεύεται ως θεσµός ο γάµος ,χωρίς ωστόσο να 
εµφανίζεται συνάρτηση µεταξύ γάµου και οικογένειας . 

Φορείς των σχετικών δικαιωµάτων είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα . 
 
 
β. Το δικαίωµα των κρατουµένων στην ιδιωτική ζωή υφίσταται 

περιορισµούς ,που δικαιολογούνται από την σχέση αιτιώδους συνάφειας 
µεταξύ δικαιώµατος και θεσµού .Οι περιορισµοί αυτοί ανάγονται στην 
υποχρεωτική συστέγαση και συµβίωση των κρατουµένων ,στην 
αναγκαστική διαµόρφωση της ιδιωτικής τους ζωής ( π.χ ωράριο ) ,στη 
χρήση νόµιµων ανακριτικών µεθόδων . 

Και η οικογενειακή ζωή υφίσταται περιορισµούς λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης της φυλάκισης .Εξ ορισµού περιορίζεται το δικαίωµα 
συµβίωσης των συζύγων ,ωστόσο το δικαίωµα στην οικογενειακή ζωή 
ασκείται θεσµικά προσαρµοσµένο : ο κρατούµενος µπορεί να δέχεται 
επισκέψεις από τον/την σύζυγο και τα τέκνα σε ιδιαίτερο κατάλληλο 
χώρο ( α.53 παρ.3 ΣωφρΚ ) ,ενώ χορηγούνται άδειες εξόδου για την 
αντιµετώπιση έκτακτων οικογενειακών αναγκών . 

Τέλος ο κρατούµενος που επιθυµεί να τελέσει γάµο µπορεί να το 
πράξει ,υπό προϋποθέσεις και σε συγκεκριµένες συνθήκες ,χωρίς να 
εµποδίζεται από το γεγονός της κράτησης . 
 
 
 
9. ∆ικαίωµα αναφοράς ( α.10 Σ ) 
 

α. Αναφορά είναι η έγγραφη προσφυγή προς την αρµόδια αρχή 
προκειµένου να επιληφθεί συγκεκριµένου θέµατος .Σύµφωνα µε το α.10 
παρ.1 Σ καθένας ή πολλοί µαζί έχουν το δικαίωµα τηρώντας τους νόµους 
του Κράτους να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές ,οι οποίες είναι 
υποχρεωµένες να ενεργούν σύντοµα κατά τις κείµενες διατάξεις και να 
απαντούν αιτιολογηµένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά ,σύµφωνα 
µε το νόµο .Καθιερώνεται έτσι και αντικειµενική συνταγµατική αρχή και 
ατοµικό δικαίωµα .Οι αναφορές ,που είναι πάντοτε γραπτές ,µπορούν να 
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απευθύνονται προς τη διοίκηση ή ακόµα και τη δικαιοσύνη ,ποτέ όµως 
προς τη νοµοθετική εξουσία . 

Φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ,καθώς και 
τα νοµικά . 

 
 
β. Το δικαίωµα αναφοράς αναγνωρίζεται και για τους 

κρατουµένους. Ο ΣωφρΚ ( α. 6 ) προβλέπει δικαίωµα γραπτής αναφοράς 
για κάθε παράνοµη ενέργεια σε βάρος κρατουµένου ,εφόσον δεν του 
παρέχεται άλλο ένδικο βοήθηµα .Σε δεκαπέντε ηµέρες από την 
κοινοποίηση της απόφασης που απορρίπτει το αίτηµα ή σε ένα µήνα από 
την υποβολή της αναφοράς αν δεν εκδόθηκε απόφαση ,ο κρατούµενος 
µπορεί να προσφύγει στο ∆ικαστήριο Εκτέλεσης των Ποινών .Επίσης ,η 
διεύθυνση του καταστήµατος υποχρεούται να διαβιβάζει σε τρεις το 
αργότερο ηµέρες κάθε αναφορά ή επιστολή κρατουµένου προς δηµόσια 
αρχή ή διεθνή οργανισµό ,χωρίς να λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου 
της . 

 
 
 

 
10. ∆ικαίωµα συνέρχεσθαι ( α.11 Σ ) 
 
 

α. Το α.11 παρ.1 Σ ορίζει πως οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να 
συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα .Συνάθροιση ,µε την συνταγµατική 
έννοια ,είναι η σκόπιµη καταρχήν και όχι τυχαία ,προσωρινή επί το αυτό 
συνάντηση αξιόλογου αριθµού προσώπων ,προς έκφραση ή ακρόαση 
ανακοίνωση γνώµης για ορισµένο θέµα ,ή προς διαδήλωση φρονηµάτων 
ή αιτηµάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα ,ή προς λήψη από κοινού 
αποφάσεων ή προς άσκηση από κοινού του δικαιώµατος του 
αναφέρεσθαι .Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία συναθροίσεως 
και ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή και ως ατοµικό δικαίωµα .Οι 
συναθροίσεις διακρίνονται σε ιδιωτικές ,οι οποίες πραγµατοποιούνται σε 
χώρο µη προσιτό στο κοινό ,σε δηµόσιες κλειστές ,που 
πραγµατοποιούνται σε χώρους κλειστούς µεν προσιτούς στο κοινό δε ,και 
σε δηµόσιες υπαίθριες ,οι οποίες διεξάγονται σε ελεύθερο ανοικτό χώρο 
προσιτό στο κοινό .66 Η ελευθερία συναθροίσεως περιλαµβάνει την 
ελευθερία οργανώσεως ,διεξαγωγής ,διεύθυνσης και συµµετοχής σε µια 
                                                 
66 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.,σελ.204-214 
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οποιαδήποτε συνάθροιση .Ως ήσυχη συνάθροιση νοείται η ειρηνική ,ως 
άοπλη αυτή στην οποία δεν παρίστανται πρόσωπα που φέρουν όπλα 
οποιουδήποτε είδους . 

Μόνο στις δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιτρέπεται η παρουσία 
της αστυνοµίας ( α.11 παρ.2 εδ.α' Σ ) .Πρόκειται για επιτρεπόµενο ,απλό 
περιορισµό ,εφόσον προβλέπεται απευθείας από το Σύνταγµα .Η 
αστυνοµική αρχή µε αιτιολογηµένη απόφασή της µπορεί να απαγορεύσει 
τις υπαίθριες συναθροίσεις αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος 
για τη δηµόσια ασφάλεια ,σε ορισµένη δε περιοχή ,αν απειλείται σοβαρή 
διατάραξη της κοινωνικοοικονοµικής ζωής ,όπως νόµος ορίζει (α.11 
παρ.2 εδ.β' Σ ) . 

Φορείς του δικαιώµατος είναι οι Έλληνες πολίτες ,αλλά και νοµικά 
πρόσωπα . 

 
β. Οι κρατούµενοι ,λόγω της ειδικής κυριαρχικής σχέσης στην οποία 

βρίσκονται ,υφίστανται περιορισµό του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι . 
Είναι αυτονόητο πως λόγω του πραγµατικού γεγονότος της αναγκαστικής 
κράτησης δεν έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται σε συναθροίσεις 
εκτός του καταστήµατος κράτησης .Μπορούν ωστόσο να παρίστανται σε 
εκδηλώσεις και συναθροίσεις που οργανώνονται και πραγµατοποιούνται 
εντός του καταστήµατος ˙ αυτές βέβαια µπορούν να απαγορευτούν από 
τη διεύθυνση των φυλακών για ειδικούς λόγους που αναφέρονται στην 
τάξη και την ασφάλεια του καταστήµατος ( α.38 παρ.3 ΣωφρΚ ) .Στις 
συναθροίσεις των κρατουµένων θα πρέπει να γίνει δεκτό πως επιτρέπεται 
η παρουσία αστυνοµικών ,αν και δεν πρόκειται για δηµόσιες ανοιχτές 
συναθροίσεις ,περιορισµός που δικαιολογείται βάσει της σχέσεως 
αιτιώδους συνάφειας δικαιώµατος και θεσµού . 

 
 
 

11. Θρησκευτική ελευθερία ( α.13 Σ ) 
 

α. Θρησκεία είναι σύνολο προσιτών δοξασιών ,χωρίς κρυφά 
δόγµατα και λατρείες ,αναφεροµένων στην υπόσταση του θείου .Αυτή 
είναι η συνταγµατική ,στενή έννοια της θρησκείας ,αφού το Σύνταγµα 
κατοχυρώνει την ελευθερία όχι κάθε θρησκείας ,αλλά µόνο των 
γνωστών. Στο α.13 Σ η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται και ως 
αντικειµενική συνταγµατική αρχή και ως συνταγµατικό δικαίωµα .67 Η 
θρησκευτική ελευθερία διακρίνεται σε θετική και αρνητική ˙ στην πρώτη 
                                                 
67 ∆ηµητρόπουλος,όπ.παρ.,σελ.120επ. 
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εντάσσονται η ελευθερία συνείδησης και η ελευθερία θρησκευτικής 
δράσης ,ενώ στη δεύτερη η ελευθερία της αθρησκείας ή της αθεΐας . Η 
ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη ,ενώ από τις 
µερικότερες µορφές θρησκευτικής δράσης προστατεύεται µόνο η 
λατρεία. Επιπλέον κατοχυρώνεται και η θρησκευτική ισότητα ,µε την 
έννοια της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 
(α.13 παρ.1 εδ.β' Σ και α.5 παρ.2 εδ.β' Σ ). 

Φορείς του δικαιώµατος θρησκευτικής συνείδησης είναι όλα τα 
φυσικά πρόσωπα ,ενώ στα νοµικά πρόσωπα αναγνωρίζεται το ειδικότερο 
δικαίωµα εκδήλωσης θρησκευτικών πεποιθήσεων . 

 
β. Οι κρατούµενοι απολαµβάνουν πλήρως του δικαιώµατος 

θρησκευτικής ελευθερίας .Τα σχετικά ορίζονται στο α.39 ΣωφρΚ .Με 
την είσοδό του στο κατάστηµα ο κρατούµενος ερωτάται και δηλώνει ,αν 
το επιθυµεί ,το θρήσκευµα ή το δόγµα στο οποίο ανήκει ˙ έχει δικαίωµα 
να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα ,να επικοινωνεί µε 
αναγνωρισµένο εκπρόσωπο του θρησκεύµατος ή του δόγµατός του και 
να παρακολουθεί τη θεία λειτουργία ή άλλες εκδηλώσεις θρησκευτικής 
λατρείας στο ναό ή σε κατάλληλο χώρο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε 
κατάστηµα .Το ιδανικό θα ήταν ,αν υπάρχει σεβαστός αριθµός 
κρατουµένων των ιδίων δογµάτων ,να λειτουργούν συγχρόνως 
περισσοτέρων θρησκευµάτων χώροι λατρείας .Τέλος ο κρατούµενος δεν 
πρέπει να εξαναγκάζεται σε πράξεις που έρχονται σε αντίθεση µε τα 
θρησκευτικά του πιστεύω . 

 
 

 
12. Ελευθερία γνώµης και πληροφόρησης ( α.14 Σ και α.5Α Σ ) 

 
α. Στο α.14 παρ.1 Σ ορίζεται πως καθένας µπορεί να εκφράζει και να 

διαδίδει προφορικά ,γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του 
τηρώντας τους νόµους του κράτους .Κατοχυρώνεται έτσι η ελευθερία 
των ιδεών ή αλλιώς η ελευθερία γνώµης και ως αντικειµενική 
συνταγµατική αρχή και ως συνταγµατικό δικαίωµα .Γνώµη γενικά είναι η 
για οποιοδήποτε θέµα άποψη συγκεκριµένου ανθρώπου ,είναι η 
υποκειµενική διάσταση της ιδέας .Η γενική ελευθερία γνώµης αναλύεται 
σε τρεις µερικότερες ελευθερίες ,την ελευθερία της σκέψης ,την 
ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία της έκφρασης ( γραπτής και 
προφορικής ) .Προστατεύεται και η αρνητική ελευθερία έκφρασης ,µε 
την έννοια πως ο φορέας του δικαιώµατος δικαιούται να απέχει εφόσον 
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το επιθυµεί από οποιαδήποτε έκφραση της γνώµης του ,δηλαδή να την 
αποσιωπήσει .68 

Φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα . 
Στην ελευθερία της γνώµης ανήκει και η ελευθερία πληροφόρησης , 

που απορρέει από τα α.14 παρ.1 Σ και α.5 παρ.1 Σ και κυρίως στο α.5Α Σ 
που κατοχυρώνει πλέον ρητά το δικαίωµα στην πληροφόρηση .Σύµφωνα 
µε αυτό " καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση ,όπως νόµος 
ορίζει". Το δικαίωµα αυτό έχει µια ενεργητική και παθητική διάσταση .Η 
πρώτη εκδηλώνεται ως δικαίωµα του ατόµου να πληροφορεί τους 
άλλους, ενώ η δεύτερη ως δικαίωµα του ατόµου να πληροφορείται το 
ίδιο . 

Για τους φορείς του δικαιώµατος ισχύει ό,τι και για την ελευθερία 
της γνώµης . 

 
 
β. Οι κρατούµενοι µπορούν ελεύθερα να εκφράζουν και να 

διατυπώνουν τις σκέψεις τους προφορικά ,εγγράφως ή δια του τύπου , 
όπως και να ενηµερώνονται από εφηµερίδες ,περιοδικά ,ραδιοφωνικές 
και τηλεοπτικές εκποµπές ,καθώς το δικαίωµα στη γνώµη και την 
πληροφόρηση τους αναγνωρίζεται πλήρως .Μόνη επιφύλαξη που 
προβλέπεται είναι ο προσδιορισµός τω λεπτοµερειών άσκησης ( τόπος , 
χρόνος ,διαδικασία ) του δικαιώµατος πληροφόρησης από το Συµβούλιο 
Φυλακής ( α.37 παρ.1 εδ.β' ΣωφρΚ ) . 

 
 
 

13. ∆ικαίωµα στην παιδεία ( α.16 παρ.2επ. Σ ) 
 
 
α. Παιδεία µε την ευρύτερη έννοια του όρου είναι η καλλιέργεια του 

ανθρώπινου πνεύµατος .Με την στενότερη έννοια ο όρος παιδεία 
σηµαίνει την εκπαίδευση ή και το εκπαιδευτικό σύστηµα .Με την 
στενότερη αυτή έννοια χρησιµοποιείται κυρίως ο όρος παιδεία από τον 
συνταγµατικό νοµοθέτη .Το Σύνταγµα ορίζει πως " η παιδεία αποτελεί 
βασική αποστολή του κράτους " ( α.16 παρ.2 Σ ) και πως " όλοι οι 
Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας ,σε όλες τις βαθµίδες στα 
κρατικά εκπαιδευτήρια " ( α.16 παρ.4 εδ.α' Σ ) .Η ελευθερία της παιδείας 
κατοχυρώνεται και ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή και ως 
συνταγµατικό δικαίωµα ,ενώ περιλαµβάνει εκτός από τη θετική διάσταση 
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και την αρνητική ,δηλαδή την ελευθερία του φορέα του δικαιώµατος να 
αποφασίσει να µην εκπαιδευθεί ( δεσµευόµενος βέβαια από την 
υποχρεωτική 9ετή εκπαίδευση ) .69 

Φορείς του δικαιώµατος είναι οι Έλληνες πολίτες ,αλλά και νοµικά 
πρόσωπα . 

Στο α.16 παρ.1 Σ κατοχυρώνεται επίσης το δικαίωµα στην τέχνη ,µε 
την έννοια της ελευθερίας της καλλιτεχνικής συνείδησης ,της ελευθερίας 
έκφρασης της καλλιτεχνικής συνείδησης και της ελευθερίας διάδοσης 
καλλιτεχνικών ιδεών . 

Επίσης στο α.16 παρ.9 Σ κατοχυρώνεται το δικαίωµα στον 
αθλητισµό ,ο οποίος κατά το Σύνταγµα τελεί υπό την προστασία και την 
ανώτατη εποπτεία του κράτους . 

 
 
β. ∆ικαίωµα στην παιδεία έχουν αναµφίβολα και οι κρατούµενοι . 

Στο α.35 ΣωφρΚ προβλέπονται τα σχετικά µε την εκπαίδευση των 
κρατουµένων .Στα καταστήµατα κράτησης λειτουργούν σχολεία για την 
απόκτηση ή συµπλήρωση της εκπαίδευσης των κρατουµένων ,ενώ όσοι 
κρατούµενοι έχουν συµπληρώσει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση µπορούν 
να συνεχίσουν τις σπουδές στη δευτεροβάθµια ή στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση µε εκπαιδευτικές άδειες .Οι τίτλοι που παρέχονται είναι 
ισότιµοι µε τους αντίστοιχους των σχολών της ίδιας βαθµίδας 
εκπαίδευσης ,χωρίς να προκύπτει από το κείµενό τους ότι αποκτήθηκαν 
σε κατάστηµα κράτησης .Όπου είναι δυνατό ειδικά µέτρα λαµβάνονται 
για την εκπαίδευση τω αλλοδαπών κρατουµένων .Παρέχονται επίσης 
προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ,κατάρτισης ή εξειδίκευσης . 

Τέλος οι κρατούµενοι έχουν δικαίωµα στην τέχνη και τον 
αθλητισµό, µπορούν να συµµετέχουν σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ( α.38 
παρ.2 ΣωφρΚ ) και να αθλούνται ,σε κατάλληλες προς τούτο 
εγκαταστάσεις ( α.36 ΣωφρΚ ). 

 
 

14. ∆ικαίωµα ιδιοκτησίας (α.17 Σ) 
 

α. Σύµφωνα µε το α.17 Σ η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του 
κράτους και κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του ,παρά µόνο για 
δηµόσια ωφέλεια και κατόπιν αποζηµιώσεως ( αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ) .Η ιδιοκτησία κατοχυρώνεται έτσι και ως οικονοµικός 
θεσµός και ως συνταγµατικό – οικονοµικό δικαίωµα .Με την ευρεία 
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έννοια η ιδιοκτησία ταυτίζεται µε την περιουσία και περιλαµβάνει ,κατά 
την κρατούσα στη θεωρία και την νοµολογία άποψη ,µόνο τα 
εµπράγµατα δικαιώµατα .Η γενική ελευθερία της ιδιοκτησίας 
περιλαµβάνει τις ειδικότερες µορφές της ελευθερίας απόκτησης ,της 
ελευθερίας εκµετάλλευσης και της ελευθερίας διάθεσης .70  

Φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ,αλλά και τα 
νοµικά. 

 
 
β. Οι κρατούµενοι δεν στερούνται βεβαίως του δικαιώµατος 

ιδιοκτησίας .Τύποις έχουν το δικαίωµα να διαχειρίζονται την περιουσία 
τους .Ωστόσο δεν µπορούµε παρά να παρατηρήσουµε πως στην πράξη η 
άσκηση αυτού του δικαιώµατος µόνο ατελώς µπορεί να γίνει ,αφού η 
διαχείριση της περιουσίας ,και όταν δεν έχει περιοριστεί από το νόµο , 
είναι πρακτικά πολύ µειωµένη . 

 
 
 
 

15. ∆ικαίωµα στην επικοινωνία ( α.19 Σ ) 
 

 
α. Επικοινωνία είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα µε την οποία ο 

άνθρωπος έρχεται σε επαφή ,σε συνεννόηση µε άλλους ανθρώπους .71 Η 
επικοινωνία αποτελεί µια σηµαντική ανθρώπινη δραστηριότητα ,στενά 
συνδεδεµένη µε τη φύση του ανθρώπου ως "κοινωνικού όντος" ,που 
προστατεύεται ειδικά από το Σύνταγµα ( α.19 ) .Η επικοινωνία 
διακρίνεται σε κρυφή ή φανερή και άµεση ή έµµεση .Το κατά παράδοση 
προστατευτικό περιεχόµενο του α.19 αναφέρεται στην έµµεση 
επικοινωνία ( επικοινωνία µεταξύ µη παρόντων ) ,ωστόσο από το 
αντικειµενικό νόηµα και τη λεκτική διατύπωση προκύπτει ότι 
θεµελιώνεται ένα ευρύτερο δικαίωµα επικοινωνίας και όχι µόνο το 
δικαίωµα του απορρήτου της επικοινωνίας .Το Σύνταγµα προστατεύει 
όλες τις µορφές επικοινωνίας ,όπως και την αρνητική ελευθερία 
επικοινωνίας ,το δικαίωµα δηλαδή να επιλέγει κανείς να µην επικοινωνεί. 
Το Σύνταγµα προβλέπει τη νόµιµη άρση του απορρήτου στο α.19 παρ.1 
εδ.β' Σ ( λόγοι εθνικής ασφάλειας και διακρίβωση σοβαρών 
εγκληµάτων). 
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Φορείς του δικαιώµατος είναι κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο . 
 
 
β. Οι κρατούµενοι απολαµβάνουν το δικαίωµα επικοινωνίας θεσµικά 

προσαρµοσµένο ,αφού η φυλάκιση δεν συνεπάγεται στέρηση της 
επικοινωνίας ,µόνο που επιφέρει πρακτικά εµπόδια στην άσκησή του . 
Στα α.51-53 ΣωφρΚ ρυθµίζονται τα σχετικά µε τον τρόπο ,τα µέσα και 
την συχνότητα επικοινωνίας των κρατουµένων .Η εν λόγω επικοινωνία 
πραγµατοποιείται µε επισκέψεις ,επιστολές ( στο χώρο των φυλακών 
τοποθετείται ταχυδροµικό κιβώτιο των ελληνικών ταχυδροµείων ) , 
τηλεφωνήµατα ( σηµειωτέον δεν επιτρέπεται η χρήση και κατοχή 
κινητών τηλεφώνων ) ,άδειες εξόδου και τους θεσµούς ηµιελεύθερης 
διαβίωσης των κρατουµένων .Καταρχήν διασφαλίζεται το απόρρητο της 
επικοινωνίας των κρατουµένων ,το οποίο υποχωρεί για λόγους εθνικής 
ασφάλειας ή διακρίβωσης σοβαρών εγκληµάτων ( α.53 παρ.4 ΣωφρΚ ) . 

 
 
 

16. ∆ικαίωµα έννοµης προστασίας και προηγούµενης ακρόασης (α.20 
παρ.1,2 Σ ) 

 
 
α. Το Σύνταγµα στο α.20 παρ.1 κατοχυρώνει το δικαίωµα 

δικαστικής προστασίας .Αρµόδια για την παροχή έννοµης προστασίας 
είναι τα δικαστήρια ˙ για κάθε υπόθεση πρέπει να υπάρχει αρµόδιο 
δικαστήριο ,έτσι ώστε να µην δηµιουργείται "κενό αρµοδιότητας" .72 Με 
τη διάταξη του α.20 παρ.1 κατοχυρώνεται η παροχή έννοµης προστασίας 
και ως αντικειµενική αρχή του δικονοµικού δικαίου και ως ατοµικό 
δικαίωµα .Το Σύνταγµα εγγυάται τη δικαστική προστασία δικαιωµάτων 
και συµφερόντων των ατόµων ,τα οποία το ίδιο το σύστηµα δικαίου 
αναγνωρίζει .Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας αναλύεται σε 
δικαίωµα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και σε δικαίωµα ακρόασης . 

Το α.20 παρ.2 Σ καθιερώνει το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης 
και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των 
δικαιωµάτων ή συµφερόντων του ενδιαφεροµένου .Πρόκειται για 
διαδικαστικό δικαίωµα ενώπιον της διοίκησης . 

Φορείς των δικαιωµάτων είναι και φυσικά και νοµικά πρόσωπα . 
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β. Το δικαίωµα έννοµης προστασίας και προηγούµενης ακρόασης 
αναγνωρίζεται και στους φυλακισµένους .Το α.6 ΣωφρΚ προβλέπει 
πρόσθετη έννοµη προστασία για τους κρατουµένους ,σε περιπτώσεις 
παράνοµων εις βάρος τους ενεργειών . 

Ζήτηµα έχει δηµιουργηθεί σχετικά µε τη δυνατότητα ακυρωτικού 
ελέγχου των αποφάσεων που επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές και 
πειθαρχικά µέτρα .73 Η πειθαρχική εξουσία στις φυλακές εκφεύγει του 
ελέγχου νοµιµότητας ,είτε διότι τα πειθαρχικά µέτρα γενικά των 
κοινοτήτων αναγκαστικής οµαδικής διαβίωσης ( σχολεία ,στρατώνες , 
φυλακές ) θεωρούνται κατά πάγια νοµολογία " µέτρα εσωτερικής τάξης " 
είτε ,ειδικά για τις φυλακές ,κάθε απόφαση που αφορά τους 
φυλακισµένους θεωρείται ότι ανάγεται στην εκτέλεση δικαστικής  
απόφασης και σαν τέτοια υπάγεται στην άσκηση της δικαιοδοτικής 
λειτουργίας και εποµένως εκφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου .Ωστόσο 
µια αλλαγή πλεύσης διαφάνηκε στην νοµολογία µε την απόφαση 84/1998 
του Γ ' τµήµατος του ΣτΕ ,η οποία παρέπεµψε το θέµα στην Ολοµέλεια , 
επειδή η ίδια ανέτρεψε την κρατούσα νοµολογία και θεώρησε την 
πειθαρχική ποινή της αποβολής που επιβλήθηκε σε µαθητή ως εκτελεστή 
διοικητική πράξη ,εφόσον η ποινή κλιµακούµενη µπορεί να φτάσει ως 
την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος .Αυτή η µεταβολή είναι 
ενθαρρυντική δεδοµένου πως πειθαρχικές ποινές ,µε το πρόσχηµα 
διατήρησης της πειθαρχίας ,προσβάλλουν συνταγµατικά κατοχυρωµένα 
δικαιώµατα . 

 
 
 

17. ∆ικαίωµα στην εργασία ( α.22 Σ ) 
 
 
α. Εργασία είναι το σύνολο των ενεργειών του ανθρώπου που 

αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην παραγωγή αποτιµητού αποτελέσµατος . 
∆ιακρίνεται σε πνευµατική και σωµατική .Το Σύνταγµα καθιερώνει την 
ελευθερία εργασίας ,µε την έννοια της απαγόρευσης της αναγκαστικής 
εργασίας .Κανείς δεν µπορεί να εξαναγκασθεί σε εργασία γενικά ή 
συγκεκριµένα ( πλην των περιπτώσεων της παρ.4 ) .Κατοχυρώνεται 
επίσης και δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίσης αξίας παρεχόµενη εργασία .  

 
β. Εφόσον οι κρατούµενοι δεν περιλαµβάνονται στις περιοριστικώς 

αναφερόµενες περιπτώσεις του α.22 παρ.4 Σ ,απαγορεύεται και για 
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αυτούς η υποχρεωτική εργασία .Στο α.40 παρ.1 ΣωφρΚ ορίζεται εξάλλου 
πως η εργασία των κρατουµένων δεν έχει τιµωρητικό ή καταπιεστικό 
χαρακτήρα .Μέσα στο κατάστηµα κράτησης υπάρχει η δυνατότητα 
απασχολήσεως ή εργασίας για όσους κρατούµενους το επιθυµούν ,ενώ 
προβλέπεται η απασχόλησή τους σε βοηθητικές εργασίες που 
εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες του καταστήµατος .Οι κρατούµενοι 
µπορούν να εργάζονται για δικό τους λογαριασµό ή έπειτα από 
παραγγελία του ∆ηµοσίου ή ιδιώτη ,έπειτα από συνεννόηση µε το 
Συµβούλιο Φυλακής και µε την προϋπόθεση πως δεν παραβλάπτονται οι 
όροι ασφάλειας και εύρυθµης λειτουργίας του καταστήµατος .Στο α.43 
ΣωφρΚ προβλέπεται η αµοιβή των κρατουµένων που καθορίζεται σε 
ποσοστό επί του βασικού µισθού ενώ 1/3 της αµοιβής τους παρακρατάται 
για το ∆ηµόσιο ως συµµετοχή τους στις δαπάνες διαβίωσης . 

 
 
 

18. ∆ικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ( α.51 Σ και 55 Σ ) 
 
 
α. Στο α.51 παρ.2 Σ ορίζονται τα προσόντα για τον προσδιορισµό 

των προσώπων τα οποία διαθέτουν το δικαίωµα του εκλέγειν ή δικαίωµα 
ψήφου ( ιθαγένεια και κατώτατο όριο ηλικίας ) ,όπως επίσης και οι 
περιπτώσεις περιορισµού του : µη συµπλήρωση του κατωτάτου ορίου 
ηλικίας ,ανικανότητα για δικαιοπραξία ,στέρηση των πολιτικών 
δικαιωµάτων βάσει αµετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισµένα 
εγκλήµατα .Η τελευταία αυτή η περίπτωση ρυθµίζεται στα α.59-66 ΠΚ . 

Το δικαίωµα του εκλέγεσθαι ( η δυνατότητα δηλαδή να εκλεγεί 
κανείς βουλευτής ) ρυθµίζεται στο α.55 παρ.1 Σ ˙ τα προσόντα για να 
εκλεγεί κανείς βουλευτής είναι η ελληνική ιθαγένεια ,το δικαίωµα του 
εκλέγειν και η συµπλήρωση των 25 ετών .Εποµένως όποιος έχει στερηθεί 
το δικαίωµα του εκλέγειν δεν µπορεί να αναδειχθεί βουλευτής . 

 
 
β. Εφόσον οι κρατούµενοι δεν έχουν στερηθεί το δικαίωµα του 

εκλέγειν  ως παρεπόµενη ποινή βάσει αµετάκλητης ποινικής καταδίκης , 
έχουν το δικαίωµα να το ασκούν στις βουλευτικές εκλογές ,όπως και στις 
ευρωεκλογές .Το α.5 ΣωφρΚ ρυθµίζει την άσκηση του δικαιώµατος του 
εκλέγειν των κρατουµένων .∆εν υπάρχει ,αντιθέτως ,καµία πρόβλεψη για 
την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι για τους κρατουµένους που 
δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και συνεπώς έχουν όλα 
τα προσόντα εκλογιµότητας ,εφόσον η φυλάκιση δεν αποτελεί κώλυµα . 
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Συµπέρασµα 
 
 
 
 
Από την παραπάνω ανάπτυξη προέκυψε µε αρκετή σαφήνεια η 

σηµασία που έχει η αναγνώριση και προστασία των ειδικότερων 
εξειδικεύσεων της ανθρώπινης αξίας ,των ατοµικών δικαιωµάτων .Και οι 
κρατούµενοι ,στο πλαίσιο της ειδικής κυριαρχικής σχέσης που έχουν µε 
το κράτος ,δικαιούνται να τα απολαµβάνουν ,κάποια στην απόλυτη και 
πλήρη έκτασή τους ,κάποια άλλα θεσµικά προσαρµοσµένα βάσει της 
σχέσης αιτιώδους συνάφειας µεταξύ δικαιώµατος και θεσµού ˙ στην 
τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν το δικαίωµα της επικοινωνίας ,της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής κ.ά. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο ( κυρίως ο Σωφρονιστικός Κώδικας αλλά και 
διεθνείς συµβάσεις ,οι οποίες εφόσον έχουν κυρωθεί από τη χώρα µας 
έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ βάσει του α.28 παρ.1 Σ ) κατευθύνεται και 
αυτό προς την αναγνώριση και τη µέγιστη δυνατή προστασία των 
δικαιωµάτων των κρατουµένων ,προσπαθώντας να διαµορφώσει όσο το 
δυνατόν πιο ανθρώπινες και πολιτισµένες συνθήκες διαβίωσης στα 
καταστήµατα κράτησης . 

Ωστόσο ,η εντύπωση που δηµιουργείται παρατηρώντας κανείς την 
πραγµατικότητα των ελληνικών φυλακών είναι πως οι νοµοθετικές 
προβλέψεις δεν είναι παρά ευχολόγιο και δίκαιο των βιβλίων ( law in 
books ) .Οι κρατούµενοι ,ουσιαστικά στοιβαγµένοι σε απαρχαιωµένα και 
συνήθως ακατάλληλα κτίρια ,εκτίθενται σε φαινόµενα ( βιαιοπραγίες , 
εµπόριο ναρκωτικών ) που ,εκτός του ότι απειλούν την ζωή τους , 
προσβάλλουν και τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατά τους . 
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Τίτλος : Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των κρατουµένων 
 
 

 
                                      Περίληψη 
 
 
Το Σύνταγµα κατοχυρώνει τα ατοµικά δικαιώµατα ως µερικότερες 

πλευρές της ανθρώπινης αξίας για όλους καταρχήν τους ανθρώπους .Τα 
συνταγµατικά δικαιώµατα εφαρµόζονται στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών 
σχέσεων .Η φυλάκιση αποτελεί µια ειδική κυριαρχική σχέση µε το 
κράτος ,εντός της οποίας δικαιολογούνται περιορισµοί των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων .Οι κρατούµενοι συνεπώς απολαµβάνουν 
των συνταγµατικών δικαιωµάτων τους ,περιορισµένων όπου αυτό είναι 
απαραίτητο λόγω της ιδιαίτερης φύσης της κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται .Κάποια ωστόσο δικαιώµατα τα απολαµβάνουν στην απόλυτη 
και πλήρη έκτασή τους ,καθώς στις περιπτώσεις αυτές δε δικαιολογείται 
κανένας περιορισµός ˙ τέτοια δικαιώµατα είναι αυτά της θρησκευτικής 
ελευθερίας ,της προσωπικής ασφάλειας ,της ισότητας . 

 
 

 
 
 
Λήµµατα : συνταγµατικά δικαιώµατα – ειδική κυριαρχική σχέση – 
οριοθετήσεις – περιορισµοί – κρατούµενοι – φυλάκιση – φυσική 
ελευθερία – προσωπική ασφάλεια – ανθρώπινη αξία – ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας – ζωή – υγεία – σωµατική και ψυχική 
ακεραιότητα – nulla poena sine lege – νόµιµος δικαστής – ιδιωτική ζωή – 
αναφορά – συνέρχεσθαι – θρησκευτική ελευθερία – γνώµη – παιδεία – 
ιδιοκτησία – επικοινωνία – έννοµη προστασία – εργασία – εκλέγειν 
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Title: Constitutional rights of prisoners  
 

 
Summary 
 
 

The Constitution entrenches the individual rights as more specific 
sides of the person's value. The constitutional rights are applied in general 
and special relationships. Imprisonment is a special sovereign 
relationship with the State, which allows restrictions of constitutional 
rights. Therefore prisoners enjoy their constitutional rights, limited if 
necessary because of their situation's special nature .However, some 
rights are enjoyed in their total and full extent, as in these cases no 
limitations are allowed˙ liberty of religion, personal security and equality 
are rights of that category. 

 
 

 
 
 
 
 
Entries : constitutional rights – special sovereign relationship – 
delimitations – restrictions – prisoners – imprisonment – physical liberty– 
personal security - human value –free development of personality – life – 
health – physical and psychic integrity – nulla poena sine lege – legal 
judge – privacy – referring – right to gathering – liberty of religion – 
opinion – education – property – communication – legal protection – 
employment – right to vote 
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