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1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 
 Το ισχύον σύνταγµα στο άρθρο 9 όπως και στα αντίστοιχα άρθρα τους δεν 
δίνει τον ορισµό της κατοικίας, θεωρώντας την έννοιά της ορισµένη είτε από την 
επιστήµη και τη νοµολογία, είτε από την νοµοθεσία. Εντούτοις, γίνεται δεκτό ότι η 
έννοια της κατοικίας στο παραπάνω άρθρο παραπέµπει στο πραγµατικό γεγονός της 
ύπαρξης ενός περίκλειστου χώρου στον οποίο δεν είναι ελεύθερη η είσοδος στον 
καθένα, παρά µόνο εφόσον συναινεί εκείνος που διαµένει σε αυτόν. Η νοµική σχέση 
µε βάση την οποία έχει αποκτήσει το δικαίωµα διαµονής ή παραµονής είναι άνευ 
σηµασίας. Με άλλα λόγια, η κατοικία είναι ο ιδιωτικός φυσικός χώρος του 
ανθρώπου1. 

  Η κατοικία ως φυσικός χώρος είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς εντός αυτής  
διαβιεί ο άνθρωπος για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αδιάφορο είναι το είδος και η 
χρήση του χώρου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για οικοδόµηµα, αλλά 
αρκεί να υφίσταται και µια εντελώς πρόχειρη κατασκευή, π.χ. καλύβα για να 
θεωρήσουµε ότι υπάρχει κατοικία. Επίσης δεν απαιτείται ο χώρος να είναι κτισµένος, 
που σηµαίνει  ότι ακόµα και η σκηνή, το τροχόσπιτο, το αυτοκίνητο, η βάρκα κ.λ.π. 
εντάσσονται στην έννοια της κατοικίας2. Επιπλέον, αναφορικά µε την χρήση του 
εκείνος µπορεί να λειτουργεί και ως γραφείο ή ως χώρος προσωρινής διαµονής (π.χ. 
δωµάτιο ξενοδοχείου). Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο χώρος που 
χρησιµοποιείται για κατοικία πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να µην είναι 
ελεύθερα προσβάσιµος σε οποιονδήποτε. Αρκεί βέβαια στον χώρο για να καθίσταται 
αυτός µη προσιτός στον καθένα να υπάρχει κάποιο εµπόδιο3 που να εµποδίζει την 
ελεύθερη προσπέλαση τρίτων σε αυτόν, και που µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις 
φυσικό ή τεχνητό. Ακόµη, δεν χρειάζεται αυτό να είναι ανυπέρβλητο ή να απαιτείται 
η χρήση βίας για την παραβίασή του. Στην έννοια της κατοικίας ανήκουν και οι 
κύριοι ή δευτερεύοντες χώροι αυτής (όλα τα δωµάτια, διάδροµοι, βεράντα, υπόγειο, 
γκαράζ) καθώς και ο περιφραγµένος χώρος που την περιστοιχίζει. Εποµένως, 
κατοικία σύµφωνα µε το σύνταγµα θεωρείται κάθε κατάλυµα,4 κάθε χώρος που 
χρησιµοποιείται για διαβίωση, µόνιµη ή προσωρινή, διαµονή ή απλώς παραµονή ή 
για εργασία και που δεν είναι προσιτό σε όλους. Αυτή είναι η ευρύτερη έννοια της 
κατοικίας, την οποία ο συντακτικός νοµοθέτης χρησιµοποιεί στο Σ9 για την 
προστασία του ασύλου της κατοικίας  και έρχεται σε αντίθεση µε την στενότερη 
έννοια του οικοδοµήµατος, την οποία χρησιµοποιεί στο Σ21§4.  

Το ότι η κατοικία αποτελεί ιδιωτικό χώρο σηµαίνει ότι ο δικαιούχος της 
µπορεί ελεύθερα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την είσοδο τρίτων σε αυτόν. Ως 
ιδιωτικός χώρος θα θεωρηθεί ακόµη και για εκείνους που εισέρχονται σε αυτόν µε 
συναίνεση του δικαιούχου. Όταν η κατοικία είναι χώρος που προορίζεται για 
επαγγελµατική χρήση5, τότε συνήθως υπάρχει  δυνατότητα προσπέλασης σε τρίτους  
                                                 
 
1 Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, ια΄έκδ. Αθήνα 2005 
2Κατοικία είναι το οίκηµα, διαµέρισµα ή δωµάτιο, όπου µένει κανείς είτε µόνος του είτε µαζί µε 
άλλους ανεξαρτήτως της νοµικής του ιδιότητας(ιδιοκτήτη, ενοικιαστή, νοµέα ή κατόχου). Κατοικία 
θεωρείται ακόµη και ένα όχηµα ή ένα πλοίο (γιώτ, καΐκι, βάρκα) είτε βρίσκεται σε κίνηση είτε όχι 
Μάνεσης Αρ., Ατοµικές Ελευθερίες, σελ. 222, επ. 
3 Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 1994   
4 Το σύνταγµα προστατεύει τον «οίκο» (domus) και όχι την κατά νοµική κυριολεξία «κατοικία» 
(domicilium), Σαρίπολος Ν., Συνταγµατικόν δίκαιον, 4η έκδοση, 1923, σελ.95 επ.   
5 Οι επαγγελµατικοί και επιχειρησιακοί χώροι, καθώς και άλλοι οικονοµικής, πολιτικής, κοινωνικής 
και άλλης δράσεως που δεν είναι συνήθως εντελώς απρόσιτοι έχουν µικρότερη ανάγκη προστασίας 
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που αναζητούν τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που προσφέρονται σε αυτήν. Έτσι 
παραλλάσσει ο νοµικός χαρακτήρας του φυσικού χώρου ως κατοικίας. Για αυτό λ.χ. 
χώροι ξενοδοχείων, καφενείων, ζαχαροπλαστείων, κινηµατογράφων κ.λ.π  δεν 
αποτελούν κατοικία κατά τις ώρες εργασίας εφόσον αυτοί είναι ανοιχτοί στο κοινό, 
ενώ αποτελούν κατοικία κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν. Εν κατακλείδι, δεν 
αποτελούν κατοικία µε την έννοια του Σ9§1 τα δηµόσια µέρη6 όπου είναι ελεύθερη η 
πρόσβαση για το κοινό και βέβαια κοινόχρηστα ή κοινά σε όλους πράγµατα. Κατ’ 
εξαίρεσιν, η έννοια της κατοικίας το παραπάνω άρθρου δεν περιλαµβάνει τον χώρο 
διαµονής των στρατιωτών και των αστυνοµικών. 

Η συνταγµατική έννοια της κατοικίας διαφοροποιείται σηµαντικά από την 
αστική έννοια της κατοικίας  όπως αυτή χρησιµοποιείται από τον νοµοθέτη στο 
άρθρο 51ΑΚ7. Ενώ η πρώτη είναι φυσική ή πραγµατική, η δεύτερη είναι νοµική, 
δηλαδή ο τόπος της κύριας και µόνιµης εγκατάστασης του προσώπου. Έτσι, εύκολα 
κατανοούµε ότι η κατά το σύνταγµα «κατοικία» είναι ευρύτερη καθώς δεν απαιτείται 
σύµφωνα µε αυτήν η εγκατάσταση του ανθρώπου στον χώρο που χρησιµεύει ως 
κατοικία  να είναι κύρια ή µόνιµη. Εποµένως, ο σκοπός ή η συχνότητα και η διάρκεια 
χρήσης της κατοικίας δεν επηρεάζουν την συνταγµατική προστασία της κατοικίας µε 
βάση το Σ9§1. Επίσης και ο αριθµός των κατοικιών ενός προσώπου είναι αδιάφορος. 
∆ηλαδή, ο άνθρωπος µπορεί να έχει περισσότερες κατοικίες µε ίδια ή διαφορετική 
χρήση, κάθε µία από τις οποίες προστατεύεται συνταγµατικά.  

Το σύνταγµα αναφέρει σε δύο περιπτώσεις την έννοια της κατοικίας. Η πρώτη 
περίπτωση είναι το Σ9§1 που ιδρύει ένα αµυντικό δικαίωµα8, το άσυλο της κατοικίας. 
Σύµφωνα µε αυτό, αποτελεί συνταγµατικό αγαθό µε την έννοια του χώρου που δεν 
µπορεί να παραβιαστεί. Η άλλη περίπτωση είναι εκείνη του άρθρου Σ1§4, µε την 
πρόβλεψη του οποίου ιδρύεται διεκδικητικό ⁄ εξασφαλιστικό9 δικαίωµα κατοικίας. 
Εδώ η κατοικία έχει την έννοια του υλικού αγαθού που είναι απαραίτητη για την 
υπόσταση του ανθρώπου και εποµένως η απόκτησή του από τους πολίτες  πρέπει να 
αποτελεί κύριο µέληµα του κράτους, στο πλαίσιο του συστήµατος της κοινωνικής 
πρόνοιας. Σε αυτή την περίπτωση, η έννοια της κατοικίας είναι πολύ στενότερη από 
εκείνη που συνιστά το περιεχόµενο του αµυντικού δικαιώµατος, καθώς σε αυτή την 
περίπτωση είναι ο χώρος στον οποίο διαµένει µόνιµα ο άνθρωπος. Φορείς του 
διασφαλιστικού δικαιώµατος της κατοικίας είναι κατ’ αρχήν µόνο οι Έλληνες πολίτες 
και όχι αλλοδαποί. Στην συγκεκριµένη δε συνταγµατική διατύπωση αφορά όχι όλους 
τους Έλληνες, άλλα αυτούς που στερούνται κατοικίας ή στεγάζονται ανεπαρκώς, κάτι 
που δεν συµβαίνει µε το αµυντικό δικαίωµα.        
   
 
 
 
                                                                                                                                            
 
από την κατοικία υπό την στενή έννοια του όρου. Υπόκεινται δε σε οικονοµικό, φορολογικό, 
εργασιακό ,υγειονοµικό και άλλο έλεγχο που επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον και προβλέπει ο νόµος. 
Έναντι αυτών των κρατικών παρεµβάσεων οι χώροι αυτοί προστατεύονται βάσει του άρθρου Σ5§1 στο 
πλαίσιο της κατοχυρωµένης οικονοµικής ελευθερίας, ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, 
σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005 
6 Οι χώροι άσκησης θρησκευτικής λατρείας προστατεύονται από το άρθρο Σ13§2, ενώ το Σ29§1 
προστατεύει το χώρο που στεγάζει την τοπική εθνική οργάνωση του κόµµατος. ∆αγτόγλου Π∆, 
Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005 
7 Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, εκδόσεις Σάκουλας, Θεσσαλονίκη 2002 
8 Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, ια΄έκδ. Αθήνα 2005 
9 Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, ια΄έκδ. Αθήνα 2005 
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

Στα αρχαία χρόνια άσυλο ήταν ένας ιερός και απαραβίαστος χώρος στον 
οποίον έβρισκαν καταφύγιο οι καταδιωκόµενοι για να προστατευτούν10. Ο «οίκος» 
και η «εστία», όπως και το «domus» δεν ήταν απλώς χώρος όπου διέµεναν κάποια 
άτοµα αλλά απαραβίαστος χώρος λατρευτικών εκδηλώσεων. Είναι αναγκαίο επίσης 
να σηµειωθεί εισαγωγικά ότι το άσυλο της κατοικίας διακρίνεται από άλλα είδη 
ασύλου όπως είναι η διπλωµατική ασυλία (από την οποία δεν µπορεί να παραιτηθεί  ο 
διπλωµάτης), το πανεπιστηµιακό άσυλο που προβλέπεται και προστατεύεται στον 
ν.1268/1982, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και το κοινωνικό δικαίωµα της απόκτησης 
κατοικίας (Σ21§4).   

Το άσυλο της κατοικίας όπως το προστατεύει ο συντακτικός νοµοθέτης στο 
Σ9 έχει αµυντικό χαρακτήρα όπως έχει προαναφερθεί. Ειδικότερα στην συγκεκριµένη 
διάταξη ορίζεται ότι «καµία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά µόνο όταν και 
όπως ορίζει ο νόµος και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής 
εξουσίας». Συνεπώς συµπεραίνουµε ότι η έννοια του «ασύλου» σηµαίνει την 
απαγόρευση ελεύθερης εισόδου ή παραµονής των οργάνων της δηµόσιας εξουσίας 
στην εν γένει «κατοικία» χωρίς την ελεύθερη και σαφώς παρεχόµενη και όχι 
αυθαίρετα συναγόµενη συγκατάθεση11, του δικαιούχου της. Αντίθετα, επιτρέπεται 
µόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις και µε τον τρόπο που ο νόµος ορίζει και πάντοτε µε 
την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. Η προστασία που παρέχει το 
παραπάνω άρθρο έχει ισχύ µόνο έναντι των µη νόµιµων και αυθαίρετων κρατικών 
επεµβάσεων και όχι έναντι της οιασδήποτε προσβολής που προέρχεται από ιδιώτες. Η 
τελευταία προβλέπεται και τιµωρείται ως διατάραξη της οικιακής ειρήνης (Π.Κ 334), 
ή ως διατάραξη κοινής ειρήνης (Π.Κ 189). Βέβαια στις δύο τελευταίες περιπτώσεις 
είναι δυνατή η τριτενέργεια της εξεταζοµένης συνταγµατικής διάταξης. Εντούτοις, το 
άρθρο αυτό όπως και τα περισσότερα ατοµικά δικαιώµατα δεν αναπτύσσει άµεση  
και καθολική τριτενέργεια αν και ενσωµατώνει µια αντικειµενική αξιολογική 
απόφαση του συντακτικού νοµοθέτη, στην οποία δεν µπορεί να αντιφάσκει ο 
νοµοθέτης ή ο ερµηνευτής του δικαίου κατά την θέσπιση ή ερµηνεία νοµοθετικών 
διατάξεων για τα δικαιώµατα π.χ. του εκµισθωτή ή του εργοδότη (έµµεση 
τριτενέργεια των ατοµικών δικαιωµάτων)   

Εφόσον λοιπόν υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται το «µείζον» που είναι η κατ’ 
οίκον έρευνα, λογικό είναι να επιτρέπεται και το «έλασσον» που είναι η είσοδος στην 
κατοικία των οργάνων δηµόσιας εξουσίας, όχι µόνο για ανακριτικούς αλλά και για 
άλλους νόµιµους σκοπούς (υγειονοµικούς, φορολογικούς, στεγαστικούς π.χ 
καταλύµατα στρατού, προσφύγων, σεισµοπαθών, για πρόληψη δυστυχηµάτων π.χ 
λόγω πυρκαϊάς και φυσικά για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων). Από αυτό 
προκύπτει ότι στην έννοια του ασύλου της κατοικίας εµπεριέχεται και η απαγόρευση  

 
 
 

                                                 
 
10 Γ. Καµίνης, Όψεις της κατοχύρωσης του ασύλου της κατοικίας στο Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
∆ΤΑ Νο 9/ 2001  
11 Η συγκατάθεση του ενοίκου της κατοικίας, ρητή ή σιωπηρή, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία των 
δικαστηρίων αίρει τον χαρακτήρα της παραβίασης του οικογενειακού ασύλου εφόσον αυτή δίδεται επί 
τούτου και µε πλήρη συνείδηση των πραττοµένων. Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του 
ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 1994   
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εισόδου ή παραµονής των παραπάνω οργάνων στην κατοικία του ενοίκου. Ωστόσο, 
παραβίαση συνιστά και η απαγόρευση εισόδου12 του ενοίκου στην κατοικία του από 
τις δηµόσιες αρχές εκτός αν αυτή καθιερώνεται µε νόµο ή στηρίζεται σε κάποιο νόµο.  

Στην έννοια της εισόδου συµπεριλαµβάνεται και η είσοδος οχηµάτων ή 
αστυνοµικών σκύλων στον περίκλειστων χώρων καθώς και κάθε «φυσική» 
επέµβαση13 στον ιδιωτικό χώρο της κατοικίας. Στην τελευταία υπάγεται η µυστική 
εγκατάσταση µικροφώνων, ενώ η παρακολούθηση των συνοµιλιών καθεαυτή 
προσβάλλει το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ατόµου.  

Σε περίπτωση που γίνεται βίαιη η αποβολή ενός προσώπου από την κατοικία 
του στο πλαίσιο όµως µιας σύµφωνης µε το σύνταγµα προσβολής της ιδιοκτησίας 
(π.χ. αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, επίταξης κ.λ.π) εφαρµόζονται οι προστατευτικές 
συνταγµατικές διατάξεις της ιδιοκτησίας ( Σ17 και Σ18)  

 
 

3. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ14 

  
Το δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας τελεί σε άµεση ή έµµεση σχέση µε 

άλλες συνταγµατικές διατάξεις που προβλέπουν και προστατεύουν άλλα ατοµικά 
δικαιώµατα. Αυτές είναι : 
1. Το δικαίωµα ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας και συµµετοχής στην 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας που προβλέπεται στο άρθρο Σ5§1 
καθιερώνει ένα αυτοτελές θεµελιώδες δικαίωµα το οποίο έχει γενικό χαρακτήρα. 
Έτσι η διάταξη αυτή ως γενική υποχωρεί απέναντι σε ειδικές διατάξεις όπως είναι το 
δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας. Με άλλα λόγια έχει επικουρικό ή 
συµπληρωµατικό χαρακτήρα  και χρησιµεύει για να καλύψει µη ρητά 
προστατευόµενους ιδιωτικούς τοµείς, πράγµα που δεν συµβαίνει µε το Σ9 που 
κατοχυρώνει ρητά το άσυλο της κατοικίας.  
2.   Γενική είναι και η διάταξη Σ9§1 εδ.β΄, που κατοχυρώνει το δικαίωµα του 
ιδιωτικού βίου έναντι της Σ9§1 εδ.α΄. Πράγµατι, η διάταξη αυτή απαγορεύει τον 
έλεγχο της ιδιωτικής ζωής µε οποιονδήποτε τρόπο. Σύµφωνα µε τον Κ. Μαυριά15 η 
νοµολογία φαίνεται να αποδεσµεύει τον ιδιωτικό βίο από τα όρια κάποιου υλικού 
καταλύµατος και να εφαρµόζει την αρχή ότι η συνταγµατική προστασία εφαρµόζεται 
ακόµη και σε δηµόσιους χώρους εφόσον υπάρχει «εύλογη προσδοκία απορρήτου».  
3. Για αυτό οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η παραβίαση του οικιακού 
ασύλου συνιστά και παραβίαση του δικαιώµατος του ιδιωτικού βίου χωρίς όµως να 
συµβαίνει  

                                                 
 
12 Η παρεµπόδιση της εξόδου όµως αποτελεί περιορισµό της προσωπικής ελευθερίας ή της ελευθερίας 
κινήσεως. ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 
2005 
13 Άλλες επεµβάσεις που δεν είναι «φυσικές» δεν καλύπτονται από την προστασία του ασύλου της 
κατοικίας. Επί παραδείγµατι, η προστασία από την οπτικοακουστική κατασκόπευση ή την ενόχληση 
της κατοικίας από υπερβολικό θόρυβο δεν εµπίπτει στο άρθρο Σ9, αλλά στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας 
ή της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., 
εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005    
14 Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 
1994 
15Μαυριάς Κώστας Το Συνταγµατικό ∆ικαίωµα του Ιδιωτικού βίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-
Κοµοτηνή 1982     
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το αντίθετο. Σηµειωτέον είναι ότι δεν θίγεται η αυτοτέλεια των διατάξεων µολονότι 
υπάρχει στενή σχέση µεταξύ τους. Έτσι στην περίπτωση εγκατάστασης µικροφώνων 
έχουµε κατ’ ιδέαν συρροήν µεταξύ των δικαιωµάτων του ασύλου της κατοικίας και 
του ιδιωτικού βίου από τα οποία υπερισχύει το δεύτερο, καθώς η διάταξη που το 
προβλέπει είναι ειδική . 
4. Η ελευθερία κίνησης. Ενώ το Σ9§1 εδ.α΄  προστατεύει εκτός των άλλων τον 
ένοικο της κατοικίας όταν παρεµποδίζεται να εισέλθει σε αυτήν, η παρεµπόδισή του 
να εξέλθει από αυτήν αποτελεί περιορισµό της ελευθερίας κίνησης και όχι παραβίαση 
του ασύλου της κατοικίας. Συνεπώς,  η ελευθερία κίνησης είναι ένα ουσιωδώς 
διαφορετικό δικαίωµα.  
5. Το δικαίωµα συνάθροισης. Αυτό το δικαίωµα προστατεύεται στο Σ11. Όταν 
όµως κατά τη διάρκεια της συνάθροισης διαπράττονται αδικήµατα εντός της 
κατοικίας όπου αυτή πραγµατοποιείται, εφαρµόζονται για την επέµβαση της 
αστυνοµίας ειδικές διατάξεις που έχουν ως βάση το Σ9. 
6. Το δικαίωµα ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που η αποβολή του ενοίκου από 
την κατοικία του δεν είναι αντισυνταγµατική εφαρµόζονται οι διατάξεις Σ17 και Σ18, 
περί προστασίας της ιδιοκτησίας, ενώ όταν είναι αντισυνταγµατική εφαρµόζονται οι 
γενικές διατάξεις του άρθρου 9.  
7. Η ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και το δικαίωµα ίδρυσης πολιτικών 
κοµµάτων. Οι χώροι άσκησης αυτών των δικαιωµάτων όπως έχει αναφερθεί 
παραπάνω προστατεύονται από τις διατάξεις Σ13§2 και Σ29§1, που είναι ειδικές 
έναντι του Σ9. 16     
 

4. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ17 
 

1. Στην Αγγλία, το άσυλο της κατοικίας δεν κατοχυρώνεται ρητά µε 
σύνταγµα, αλλά αυτό προκύπτει από την αναγνωρισµένη προσωπική ελευθερία και 
το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας. Με την έκφραση « my home is my castle» που 
διατυπώθηκε στο αγγλικό δίκαιο και συγκεκριµένα στην υπόθεση Semayne  
απέκτησε νοµική σηµασία το απαραβίαστο της κατοικίας.18Ιδιαίτερα σηµαντικό για 
την κατοχύρωση του ήταν το γεγονός ότι από τους αρχιδικαστές Hale και Pratt και 
από το λόρδο Camden καταδικάστηκε η έκδοση γενικών ενταλµάτων εκ µέρους των 
βασιλέων για κατ’ οίκον έρευνα ή κατάσχεση αγαθών, εφόσον οι διαταγές αυτών 
ήταν παράνοµες και αυθαίρετες. Ωστόσο, το 1776 θεωρήθηκε αναγκαία η εισαγωγή 
εξαίρεσης για τις περιπτώσεις των στασιαστικών εντύπων, αν και έγινε προσπάθεια 
από το δικαστή Pitt εξαίρεση από την παραπάνω τακτική να υπάρχει µόνο στην 
περίπτωση ύστερα από απόφαση του κοινοβουλίου.  

Η κατ’ οίκον έρευνα  στην Αγγλία ρυθµίζεται κυρίως από τον νόµο 
αστυνοµικών και ποινικών ερευνών του 1984 και δευτερευόντως από άλλους ειδικούς 
νόµους. Με αυτόν τον νόµο καταργείται το δικαίωµα  των αστυνοµικών οργάνων να 
εισέρχονται προς έρευνα στην κατοικία κάποιου προσώπου χωρίς ένταλµα, εκτός αν 
πρόκειται για εκτέλεση εντάλµατος σύλληψης σχετικά µε ποινική δίκη, για σύλληψη  
 

                                                 
 
16 ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005 
17 Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 
1995 
 
18 ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005    
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προσώπου που παραβίασε τον νόµο περί δηµόσιας τάξης το1986 ή τον ποινικό νόµο 
του 1977, για σύλληψη προσώπου που ανέκτησε παρανόµως την ελευθερία του, 
καθώς και για την διάσωση κάποιου προσώπου και τον αποκλεισµό πρόκλησης 
προσβολών στην ιδιοκτησία κάποιου. Με βάση τον νόµο του 1984, η αρµοδιότητα 
για την έκδοση ενταλµάτων έρευνας ανατίθεται στον ειρηνοδίκη, ο οποίος προχωρεί 
στην έκδοση εντάλµατος ύστερα από αίτηση του αρµοδίου αστυνοµικού οργάνου και 
εφόσον το τελευταίο έχει βάσιµες υπόνοιες ότι στην κατοικία τελούνται αδικήµατα ή 
βρίσκονται σε αυτήν πειστήρια εγκλήµατος.  
 Το αγγλικό δίκαιο προβλέπει δύο ειδών παραβιάσεις του ασύλου της 
κατοικίας, την «burglary» και την « housebreaking». Η πρώτη αποτελεί βαρύτερο 
αδίκηµα, καθώς αποτελεί βίαια είσοδο που συνοδεύεται από διάρρηξη µε σκοπό τη 
διάπραξη εγκλήµατος. Όταν λείπει κάποιο από αυτά τα στοιχεία, τότε έχουµε την 
ηπιότερη µορφή παραβίασης «housebreaking». Ο ποινικός κολασµός των παραβατών 
του ασύλου της κατοικίας προβλέπεται  από τον Ποινικό νόµο (Criminal Law 
Act)του 1977 και τον νόµο περί δηµόσιας τάξης (Public Order Act) του 1986.    

2.Οι Η.Π.Α από την άλλη πλευρά, κατοχύρωσαν παγκοσµίως πρώτοι το άσυλο 
της κατοικίας έµµεσα από την διάταξη του άρθρου 10 της «∆ιακήρυξης 
∆ικαιωµάτων»  («Bill of rights»), στην οποία απαγορευόταν η έκδοση γενικών 
ενταλµάτων για έρευνα σε ύποπτους χώρους και  η σύλληψη προσώπων που 
βρίσκονταν σε αυτούς  όταν δεν υπήρχαν αποδείξεις για την τέλεση του αδικήµατος 
εξαιτίας του οποίου γινόταν η έκδοση. Στην συνέχεια περιελήφθη η συγκεκριµένη 
ρύθµιση στην «∆ιακήρυξη ∆ικαιωµάτων», η οποία προστέθηκε στο οµοσπονδιακό 
σύνταγµα (1787). Ειδικότερα, κατοχυρώθηκε ρητά από την τέταρτη από τις δέκα 
πρώτες τροποποιήσεις (Amendments) του 1791, όπου το δικαίωµα αυτό 
κατοχυρώνεται µόνο απέναντι στο οµοσπονδιακό Κράτος. Απέναντι στις οµόσπονδες 
πολιτείες κατοχυρώνεται από την γενική διάταξη της 14ης Τροποποίησης του 1868. 
Την κατοχύρωση του δικαιώµατος αυτού από τις δύο παραπάνω τροποποιήσεις 
δέχεται και η νοµολογία του Ανωτάτου Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου. Ειδικότερα 
από αυτήν θεωρείται αδικαιολόγητη η κατ’ οίκον έρευνα όταν γίνεται χωρίς ένταλµα, 
εφόσον υπήρχε ικανός χρόνος στις δικαστικές αρχές να ζητήσουν την έκδοσή του. 
Ωστόσο, αυτή η αρχή δεν είναι απόλυτη και η νοµολογία αναφορικά µε το  άσυλο της 
κατοικίας δεν µπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Επίσης το συγκεκριµένο δικαίωµα 
κατοχυρώνεται και από τις ∆ιακηρύξεις ∆ικαιωµάτων των Συνταγµάτων των 
οµόσπονδων Πολιτειών.  

3.Στην Γαλλία δεν συµπεριλήφθηκε ρητή διάταξη για την κατοχύρωση του 
ασύλου της κατοικίας στη γαλλική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
του Πολίτη του 1789.19 Όµως, η προστασία του απέρρεε από την κατοχυρωµένη 
προσωπική ελευθερία (άρθρα 7 έως 9). Εντούτοις, τα σχέδια ∆ιακήρυξης του 
Mirabeau του Απριλίου του 1788 και Boinslandry του Αυγούστου του 1789 
περιελάµβαναν σχετικές µε το άσυλο της κατοικίας διατάξεις (άρθρ. 20 και 26). Η 
νοµοθετική όµως κατοχύρωση του δικαιώµατος προηγήθηκε της συνταγµατικής στο 
διάταγµα της 22ας Ιουνίου/ 20ής Ιουλίου 1791 σχετικά µε  την σύνθεση της εθνικής 
χωροφυλακής και στην συνέχεια στο διάταγµα της 19ης/21ης Ιουλίου 1791 σχετικά ε 
την οργάνωση δηµοτικής και ποινικής αστυνοµίας. Το σύνταγµα όµως του 1791 
                                                 
 
19 Το εξεταζόµενο δικαίωµα περιλαµβανόταν στον αποκαλούµενο «κλασσικό κατάλογο των 
δικαιωµάτων» που δηµιουργήθηκε από τα κείµενα της διακήρυξης του 1789 και του γαλλικού 
Συντάγµατος του1791. Α. Γ. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, Σύστηµα 
Συνταγµατικού δικαίου, Τόµος Γ΄, Ηµίτοµος Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 
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κατοχύρωσε για πρώτη φορά το άσυλο της κατοικίας. Αλλά στις 10 Αυγούστου του 
1792 η συνέλευση στο όνοµα της σωτηρίας της πατρίδας ανέθεσε στις διοικητικές 
αρχές και τα γενικά συµβούλια των δήµων την κατ’οίκον έρευνα για την ανεύρεση 
όπλων και πολεµοφοδίων στις οικίες των φιλοβασιλικών και την απόδοσή τους στους 
πολίτες, ενώ στις 28 Αυγούστου µετά από πρόταση του Danton επέτρεψε τις κατ’ 
οίκον έρευνες.  

Στην περίοδο της I ∆ηµοκρατίας ως προς το άσυλο της κατοικίας έχουµε τις 
ακόλουθες ρυθµίσεις. Κατά πρώτον, η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
και του Πολίτη το 1793 δεν αναφερόταν καθόλου στο άσυλο της κατοικίας. 
Συγκεκριµένα, υπό το καθεστώς της Συµβατικής Συνέλευσης και του καθεστώτος του 
Τρόµου εκλείπει. Μάλιστα ψηφίστηκε ο λεγόµενος «νόµος των υπόπτων»  τις 
17.9.1793 που επέτρεπε την σύλληψη κάθε υπόπτου. Ωστόσο, το άσυλο της κατοικίας 
κατοχυρώθηκε εκ νέου στο Σύνταγµα του 1795 όπου απαγορεύτηκε η παραβίασή του 
κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτός από ειδικές περιπτώσεις, ενώ κατά την διάρκεια 
της ηµέρας είναι δυνατή η εκτέλεση των διαταγών των συντεταγµένων εξουσιών, 
εφόσον η έρευνα προβλέπεται από τον νόµο.  Η ρύθµιση αυτή επαναλήφθηκε στα 
συντάγµατα του 1795 και 1799.  

Στην περίοδο της ΙΙ και ΙΙΙ ∆ηµοκρατίας η ρύθµιση του άρθρου 184 του ποινικού 
κώδικα αποδείχτηκε αναποτελεσµατική ενώ πληρέστερη προστασία του ασύλου της 
κατοικίας παρείχε ο νόµος της 28.4.1832, ο οποίος προσδιόριζε ακριβέστερα τα 
άτοµα κατά των οποίων προέβλεπε αυστηρές ποινές σε περίπτωση παραβίασης του 
ασύλου της κατοικίας, στα οποία συµπεριέλαβε και τους ιδιώτες. Σε αυτή την διάταξη 
δόθηκε ευρύτερη ερµηνεία στην έννοια της κατοικίας, καθώς εκείνη περιελάµβανε 
και τα παραρτήµατα  του χώρου αυτού. Η προστασία όµως της κατοικίας ήταν 
σχετική. Το άσυλο της κατοικίας κατοχυρώθηκε εκ νέου από το σύνταγµα του 1848 
και συγκεκριµένα µετά την Επανάσταση του ίδιου έτους κατά το οποίο οι 
παραβιάσεις επαναλήφθηκαν. Όµως το Σύνταγµα του 1852 δεν περιείχε σχετική 
διάταξη, αλλά παρέπεµπε στις θεµελιώδεις αρχές του 1789 και θεωρήθηκε ότι η 
προστασία του ασύλου της κατοικίας απέρρεε από την γενική αρχή της ελευθερίας. 
Οδηγούµαστε έτσι στο συµπέρασµα ότι η διάταξη του Συντάγµατος του 1948 ήταν η 
τελευταία ειδική διάταξη που ρύθµιζε ρητά την προστασία του εξεταζοµένου 
δικαιώµατος. Συγκεκριµένα, το Σύνταγµα του 1946 και το ισχύον Σύνταγµα του 1958 
δεν αναφέρουν ρητά το άσυλο της κατοικίας. Όµως, το Συνταγµατικό Συµβούλιο µε 
την απόφαση της 16ης Ιουλίου του 1971 δέχτηκε ότι οι θεµελιώδεις αρχές που έχουν 
αναγνωριστεί από τους νόµους της ∆ηµοκρατίας δεσµεύουν την νοµοθετική εξουσία, 
η οποία δεν µπορεί να τις καταργήσει. Ως τέτοια αρχή θεωρήθηκε µε απόφαση του 
1977 και η προσωπική ελευθερία από την οποία απορρέει το δικαίωµα του ασύλου 
της κατοικίας. 

4. Στη Γερµανία το απαραβίαστο της κατοικίας κατοχυρώθηκε στο 
οµοσπονδιακό Σύνταγµα της 28ης Μαρτίου 1849, στο άρθρο140 για κάθε Γερµανό, 
όπως και στο Σύνταγµα της Βαϊµάρης του 1919. Λεπτοµερώς, όµως κατοχυρώθηκε 
µε το Θεµελιώδη Νόµο της Οµοσπονδιακής Γερµανίας της 23ης Μαρτίου 1949.   

 
5. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ 
 

Κατ’ αρχάς, τα Επαναστατικά Συντάγµατα δεν κατοχύρωναν ρητά το δικαίωµα 
του ασύλου της κατοικίας, αλλά αυτό προστατευόταν έµµεσα από τις διατάξεις που 
προστάτευαν την προσωπική ελευθερία. Συγκεκριµένα στο Σύνταγµα της Τροιζήνας 
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του 1832 προστατευόταν µε το άρθρο 13 που επαναλάµβανε στην ουσία την 4η 
Τροποποίηση του οµοσπονδιακού Συντάγµατος των ΗΠΑ.  

Στο Σύνταγµα Επιτροπής της Ε΄ Εθνικής Συνέλευσης του 1832 κατοχυρώθηκε για 
πρώτη φορά σε Σύνταγµα της Ελλάδας ρητά το δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας. 
Η διατύπωσή του, συγκεκριµένα στο άρθρο 46 είχε ως εξής: « Η οικία εκάστου 
θεωρείται ως άσυλον ιερόν και απαραβίαστον, εις την οποίαν κανείς δεν δύναται να 
εισέλθει χωρίς την θέλησιν του οικοκυρίου. Και ουδ’ ο αστυνοµικός, ή ο πεµπόµενος 
µε διαταγήν δικαστού δηµόσιος υπηρέτης, προς εξέτασιν πραγµάτων ή προσώπων 
δύναται να εισέλθει, αν δεν είναι συνοδευόµενος µε ένα των εντοπίων ∆ηµογερόντων 
και µε δύο τιµίους πολίτας.», ενώ συµπληρώθηκε η φράση : «… εκτός όταν 
καταφύγει εις την οικίαν του επ’ αυτοφώρω φονεύς ή κλέπτης, δύναται και εν καιρώ 
νυκτός.» 20     

Το Σύνταγµα του 1844, που ήταν το πρώτο Σύνταγµα που εφαρµόστηκε στο 
ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος στο άρθρο 8 κατοχύρωνε το άσυλο της κατοικίας 
επαναλαµβάνοντας διάταξη του βελγικού Συντάγµατος του 1831 και µε τρόπο 
ιδιαίτερα λακωνικό. Η διατύπωσή του ήταν η ακόλουθη: «Η  κατοικία εκάστου είναι 
άσυλος· ουδεµία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται ειµή όταν και όπως ο Νόµος 
διατάσσει.» Αυτή  διατύπωση αποτελεί τον πυρήνα της διάταξης του σηµερινού 
Συντάγµατος που προστατεύει το άσυλο της κατοικίας. Ωστόσο, το ισχύον Σύνταγµα 
παρουσιάζει κάποιες σηµαντικές καινοτοµίες σε σχέση µε εκείνο, καθώς 
καθιερώνεται η υποχρεωτική  παρουσία δικαστικού λειτουργού σε κάθε έρευνα 
κατοικίας , επιβάλλεται στο νοµοθέτη να θεσπίσει αστικές και ποινικές κυρώσεις για 
τα δηµόσια όργανα που παραβιάζουν την παρούσα διάταξη.21   

Η ίδια ρύθµιση επαναλήφθηκε στο Σύνταγµα του 1864 µε το άρθρο υπ’ αριθµόν 
12. Μία διαφορά ήταν ότι άλλαξε η λέξη «άσυλος» και έγινε «άσυλον». Όµως, 
διατυπώθηκαν κάποιες αντιρρήσεις επ’ αυτού από τους Ροντήρη, Πετσάλη και 
Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι µε τροπολογίες υποστήριζαν ότι η έρευνα σε κάθε 
κατοικία πρέπει να γίνεται από τη δικαστική εξουσία και ύστερα από έκδοση 
αιτιολογηµένου εντάλµατος και να απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτός 
από συγκεκριµένες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, απορρίφθηκαν µε εισήγηση του 
γενικού Εισηγητή Ν.Ι. Σαρίπολου ο οποίος υποστήριζε ότι τα κενά της 
συγκεκριµένης διάταξης µπορούσαν να συµπληρωθούν από την νοµοθεσία. 

Αµετάβλητη παρέµεινε η σχετική διάταξη και στο Σύνταγµα του 1911, παρόλο 
που αποτέλεσε αντικείµενο συζήτησης της επί της αναθεωρήσεως του Συντάγµατος 
επιτροπής, η οποία όµως τελικά δεν περιελήφθη στις αναθεωρητέες διατάξεις του. 
Έγινε όµως προσθήκη δεύτερης παραγράφου που όριζε τις ποινικές και αστικές 
κυρώσεις σε βάρος των παραβατών του ασύλου. («…οι παραβάται των διατάξεων 
τούτων τιµωρούνται επί καταχρήσει της εξουσίας της αρχής, υποχρεούνται δε εις 
πλήρη αποζηµίωσιν του παθόντος και προσέτι εις ικανοποίησην αυτού διά 
χρηµατικού ποσού οριζοµένου κατά την κρίσιν του δικαστηρίου, ουδέποτε δε 
κατωτέρου των δραχµών εκατόν».)  

Όσον αφορά στα Συντάγµατα του 1925 και του 1927, το άρθρο 12 του 
Συντάγµατος του 1911 αποτέλεσε τη βάση των συζητήσεων της Γ΄ εν Αθήναις 
Συντακτικής Συνέλευσης και της 36µελούς Συνταγµατικής Επιτροπής της ∆΄ 
Συντακτικής Συνέλευσης. Αντίθετα, στα πλαίσια της 30µελούς επί της ψηφίσεως του 
                                                 
 
20 Μαυριάς Κ., Παντελής Α., Συνταγµατικά Κείµενα Ελληνικά και ξένα, Εκδόσεις Αντ.  Ν. Σάκουλας , 
β΄ έκδοση, Αθήνα 1990    
21 Γ. Καµίνης, Όψεις της κατοχύρωσης του ασύλου της κατοικίας στο Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
∆ΤΑ Νο 9/ 2001 
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Συντάγµατος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Αλ. 
Παπαναστασίου, σύµφωνα µε Ψήφισµα της 30ης Ιουνίου 1925 της ∆΄ Συντακτικής 
Συνέλευσης µετά το πραξικόπηµα του στρατηγού Πάγκαλου, η διάταξη 
συµπληρώθηκε όσον αφορά στην παρουσία εκπροσώπων δικαστικής εξουσίας στις 
κατ’ οίκον έρευνες ή εισόδους στις κατοικίες ύστερα από πρόταση των 
πληρεξουσίων. Η προστασία του ασύλου περιλήφθηκε στο άρθρο 15 του 
Συντάγµατος του 1925 και σηµαντικό ήταν το παρακάτω εδάφιό του : 
«…Προκειµένης όµως συλλήψεως προσώπου διωκοµένου επί κακουργήµατι, είτε επ’ 
αυτοφώρω, είτε δυνάµει εντάλµατος, ή αποφάσεως, δύναται να ενεργηθεί τοιαύτη επί 
παρουσία ενός ανακριτικού υπαλλήλου και του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητος 
ή δύο πολιτών…».22 Ωστόσο, στο Σύνταγµα του 1927 που ψηφίστηκε από την 
30µελή Συνταγµατική Επιτροπή της Βουλής της Α΄ Περίοδου του 1926, επανήλθε η 
διατύπωση του άρθρου 12 του Συντάγµατος του 1911, απαλείφθηκε δηλαδή η ανάγκη 
παρουσίας εκπροσώπων δικαστικής αρχής στις κατ’ οίκον έρευνες. Επίσης 
ψηφίστηκε χωρίς συζήτηση το άρθρο 15 για την προστασία του ασύλου της κατοικίας 
κατά την 26η συνεδρίαση της 4ης  Φεβρουαρίου 1927 της Βουλής της Α΄ Περιόδου.  

Στο Σύνταγµα του 1952,η προστασία του ασύλου της κατοικίας είχε ως βάση το 
άρθρο 12 του Συντάγµατος του 1911 και 15 του Συντάγµατος του 1927. 
Αποφασίστηκε δηλαδή πέραν της διατήρησης του άρθρου 12 του Συντάγµατος του 
1911 η επέκταση της απαγόρευσης της έρευνας και στην απλή είσοδο στην κατοικία 
κατά το άρθρο 15 του Συντάγµατος του 1927. Στην συνέχεια υπήρξε αµφιβολία ως 
προς το αν οι κυρώσεις της παραβίασης του ασύλου της κατοικίας έπρεπε να 
προβλέπονται από τον συντακτικό ή τον κοινό νοµοθέτη κατ’ εξουσιοδότηση του 
πρώτου. Τελικά επικράτησε οµόφωνα η δεύτερη άποψη και αντικαταστάθηκε το 
κατώτερο όριο των εκατό δραχµών µε τη θέσπιση γενικής επιφύλαξης του νόµου. 
Έτσι, η διατύπωση του άρθρου 12 του Συντάγµατος του 1952 για την προστασία του 
ασύλου της κατοικίας είχε ως εξής : «Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον. Ουδεµία κατ; 
οίκον έρευνα ενεργείται, ειµή ότε και όπως ο νόµος διατάσσει. Οι παραβάται των 
διατάξεων τούτων τιµωρούνται επί καταχρήσει της εξουσίας της αρχής, υποχρεούνται 
δε εις πλήρη αποζηµίωσιν του παθόντος και προσέτι εις ικανοποίησιν αυτού διά 
χρηµατικού ποσού, ως νόµος ορίζει.» 

Στο δικτατορικό Σύνταγµα του 1968 η κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας 
προβλεπόταν στο άρθρο 13 και παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη µε µοναδική διαφορά 
τη δίωξη των παραβατών για παραβίαση του οικιακού ασύλου αντί για κατάχρηση 
εξουσίας. Η ίδια διάταξη χωρίς σηµαντικές µεταβολές επαναλήφθηκε στο Σύνταγµα 
του 1973.  

Όσον αφορά στο Σύνταγµα του 1975, το Κυβερνητικό σχέδιο Συντάγµατος 
υιοθέτησε τις ρυθµίσεις των παραπάνω δικτατορικών Συνταγµάτων στη διάταξη του 
άρθρου 19.  η  διατύπωσή του είχε ως εξής: «1. Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον. 
Ουδεµία κατ’οίκον έρευνα ενεργείται, ειµή όταν και όπως ο νόµος ορίζει- 2. Οι 
παραβάται της προηγούµενης διατάξεως τιµωρούνται επί παραβιάσει του οικιακού 
ασύλου, υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζηµίωσιν του παθόντος και εις ικανοποίησιν 
αυτού δια χρηµατικού ποσού ως νόµος ορίζει.»  

Ως προς τρία σηµεία της παραπάνω διάταξης διατυπώθηκαν παρατηρήσεις: ως 
προς α)τη διεύρυνση του ασύλου της κατοικίας και την προστασία της ιδιωτικής και 

                                                 
 
22 Μαυριάς Κ., Παντελής Α., Συνταγµατικά Κείµενα Ελληνικά και ξένα, Εκδόσεις Αντ.  Ν. Σάκουλας , 
β΄ έκδοση, Αθήνα 1990    
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οικογενειακής ζωής, β)τις εγγυήσεις σε περίπτωση παραβίασης του και γ)την τιµωρία 
των παραβατών. 

Στο πρώτο θέµα τα µέλη της Υποεπιτροπής της Συνταγµατικής Επιτροπής κατά 
τη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 1975 συµφώνησαν οµόφωνα κυρίως λόγω της 
τεχνολογικής εξέλιξης των µέσων παρακολούθησης της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής σε παγκόσµιο επίπεδο. Η σχετική τροπολογία είχε ως εξής: « 1. Η κατοικία 
εκάστου είναι άσυλον. Η  ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των πολιτών είναι 
απαραβίαστοι. -2. Η παραβίασις των ανωτέρω δικαιωµάτων επιτρέπεται µόνον διά 
λόγους δηµοσίας ασφάλειας, αποτροπής κοινού ή ατοµικού κινδύνου ζωής και 
προστασίας της δηµόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών.- 3. Οι παραβάται των 
προηγουµένων διατάξεων τιµωρούνται επί καταχρήσει εξουσίας και παραβιάσει του 
οικιακού ασύλου, υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζηµίωσιν του παθόντος, ως ο νόµος 
ορίζει.» 

Στο δεύτερο θέµα, προτάθηκε η αντικατάσταση της γενικής επιφύλαξης νόµου 
από την ειδική επιφύλαξη της 2ης παραγράφου της παραπάνω τροπολογίας. Ωστόσο 
αντιπροτάθηκε ( από το βουλευτή Γ. Β. Μαγκάκη) η επαναφορά της γενικής 
επιφύλαξης νόµου  παρουσία βεβαίως πάντα της δικαστικής αρχής, η οποία και 
τελικά επικράτησε.  

Στο ζήτηµα της τιµωρίας υποστηρίχθηκαν δύο απόψεις. Αφενός, θεωρήθηκε από 
κάποιους ορθότερο να επαναληφθεί η διατύπωση των δικτατορικών συνταγµάτων και 
αφετέρου ο συνδυασµός αυτής της διατύπωσης και εκείνης των προηγουµένων 
Συνταγµάτων, η οποία δεν υπερίσχυσε.  

Το άρθρο 19 αποτέλεσε το άρθρο 9 του τελικού κειµένου του Συντάγµατος. και η 
σηµαντικό στοιχείο του ήταν η έµφαση που δόθηκες στην παρουσία εκπροσώπων της 
δικαστικής εξουσίας κατά τη διενέργεια έρευνας. 23 

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το ισχύον Σύνταγµα παρουσιάζει ως προς το 
άρθρο που κατοχυρώνει το απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας σηµαντικές 
διαφορές µε το αντίστοιχο άρθρο του πρώτου ελληνικού Συντάγµατος. Αυτές 
εντοπίζονται σε τρία σηµεία. Κατ’ αρχάς, το ισχύον Σύνταγµα καθιερώνει την 
υποχρεωτική παρουσία του δικαστικού λειτουργού σε κάθε κατ’ οίκον έρευνα. 
∆εύτερον, επιβάλλεται στο νοµοθέτη να θεσπίσει νόµους που να προβλέπουν αστικές 
και ποινικές κυρώσεις σε βάρος των κρατικών οργάνων που παραβιάζουν το οικιακό 
άσυλο. Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο πυρήνας της συγκεκριµένης 
διάταξης διασπάται, καθώς µεταξύ της φράσης που καθιερώνει το άσυλο της 
κατοικίας και της φράσης που επιβάλλει τη νοµοθετική πρόβλεψη για την έρευνα της 
κατοικίας παρεµβάλλεται εκείνη η φράση που προβλέπει δύο άλλα αυτοτελή 
δικαιώµατα, το απαραβίαστο της ιδιωτικής και το απαραβίαστο της οικογενειακής 
ζωής. 

Τα δύο πρώτα στοιχεία αποτελούν τις εγγυήσεις τηρήσεως του δικαιώµατος του 
ασύλου της κατοικίας.  

Με το τρίτο στοιχείο της διάταξης καθίσταται σαφές ότι η ιδιωτική  και η 
οικογενειακή ζωή βρίσκεται σε στενή σχέση µε το άσυλο της κατοικίας. Όµως, 
παρόλο  που λόγω της διατύπωσης θα µπορούσαν κάποιοι να θεωρήσουν ότι το 
απαραβίαστο της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής υπάρχει µόνο εντός της  
 
 

                                                 
 
23 Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 
1995 
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κατοικίας, αυτό δεν ισχύει διότι αυτά τα δύο δικαιώµατα είναι ευρύτερα από το 
οικιακό άσυλο24.  
 

6 Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

Γενικότερα, στον πυρήνα κάθε συνταγµατικού δικαιώµατος συµπεριλαµβάνονται 
τα ζητήµατα που αφορούν την κτήση του προστατευόµενου αγαθού. Η κτήση 
οριοθετεί τον  πυρήνα από την άσκηση του δικαιώµατος. Κατά την κτήση, 
συγκεκριµένο δικαίωµα συνδέεται µε συγκεκριµένο πρόσωπο, το φορέα του 
δικαιώµατος. Επιπλέον, η ταύτιση του πυρήνα του δικαιώµατος µε την κτήση 
θεωρείται χρήσιµη. Εφόσον η κτήση είναι η σύνδεση υποκειµένου προς αντικείµενο, 
ο πυρήνας (αφού ταυτίζεται µε την κτήση) περιλαµβάνει δύο στοιχεία, α) ένα 
αντικειµενικό, που είναι το συνταγµατικά προστατευόµενο αγαθό, και β) ένα 
υποκειµενικό, που είναι το υποκείµενο του δικαιώµατος, δηλαδή, ο φορέας του.25  

 
6.1 ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ 

Η διάταξη του άρθρου 9§1 του Συντάγµατος δεν προστατεύει την κατοικία αυτή 
καθεαυτή, αλλά ένα συγκεκριµένο χώρο για την ανεµπόδιστη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας κάθε προσώπου και την προστασία του από επεµβάσεις διοικητικής 
ή άλλης αρχής σε αυτόν26. Έτσι, θα µπορούσε να πει κανείς ότι  το άσυλο της 
κατοικίας χρησιµεύει ως µέσο προστασίας του ανθρώπου και ως τέτοιο 
προστατεύεται. Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζεται ότι αν δεν υπήρχε αυτή η διάταξη το 
άσυλο της κατοικίας θα απέρρεε από το άρθρο 2§1 που προστατεύει την αξία του 
ανθρώπου. Ωστόσο, αυτή η άποψη µπορεί να µη θεωρηθεί ορθή αν λάβει κανείς 
υπόψη ότι η παραπάνω διάταξη καθιερώνει µία συνταγµατική αρχή και όχι ένα 
θεµελιώδες δικαίωµα. Έτσι, αν δεν υπήρχε το άρθρο 9 το οικιακό άσυλο θα 
προέκυπτε από το άρθρο 5§1, που καθιερώνει θεµελιώδες δικαίωµα. Το άρθρο 9§1 
προστατεύει µε άλλα λόγια την προσωπική ελευθερία, όπως αυτή υλοποιείται στο 
συγκεκριµένο δικαίωµα. Το δικαίωµα αυτό σε καµία περίπτωση δεν κατοχυρώνει 
θετική αξίωση του ατόµου κατά του κράτους για παροχή κατοικίας, όπως άλλωστε 
έχει προαναφερθεί27.  

Για την προστασία του ασύλου της κατοικίας άµεσα και για την προστασία της 
προσωπικής ελευθερίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, το 
συγκεκριµένο άρθρο απαγορεύει την είσοδο ή παραµονή των δηµοσίων οργάνων 
στην κατοικία χωρίς τη θέληση ή χωρίς τη γνώση του κατόχου της κατοικίας. Έτσι, 
µόνο η συγκατάθεσή του αίρει το χαρακτήρα της παραβιάσεως, και αυτή αν είναι 
συγκεκριµένη, ορισµένη, πλήρης, και ο κάτοχος έχει συνείδηση του περιεχοµένου της  

                                                 
 
24 Γ. Καµίνης, Όψεις της κατοχύρωσης του ασύλου της κατοικίας στο Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
∆ΤΑ Νο 9/ 2001 
25 Α. Γ. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, Σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου, 
Τόµος Γ΄, Ηµίτοµος Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 
26 Το άσυλο της κατοικίας δεν µπορεί νοηθεί απόλυτα απαραβίαστο από την κρατική εξουσία γιατί 
κάτι τέτοιο θα σήµαινε εξαίρεση του χώρου που αποτελεί την κατοικία κάποιου προσώπου από την 
ισχύ της έννοµης τάξης. Συνεπώς είναι σχετικό δικαίωµα. Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά 
∆ικαιώµατα, εκδόσεις Σάκουλας, Θεσσαλονίκη 2002 
27 Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 
1995 
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συγκατάθεσης που δίνει28. Επιπλέον, όπως έχει λεχθεί παραπάνω το απαραβίαστο του 
οικιακού ασύλου στο συγκεκριµένο άρθρο ισχύει µόνο έναντι των κρατικών οργάνων 
και όχι έναντι των ιδιωτών, καθότι αυτό προστατεύεται από το άρθρο 334 του 
ποινικού κώδικα ως προστασία από τη διατάραξη οικιακής ειρήνης.  
 

6.2 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
Στο άρθρο 9§1.α΄του Συντάγµατος κατοχυρώνεται το δικαίωµα του ασύλου της 

κατοικίας υπέρ όλων των προσώπων που ευρίσκονται στην Ελλάδα και όχι µόνο υπέρ 
των Ελλήνων29. Με άλλα λόγια το συγκεκριµένο δικαίωµα δεν εξαρτάται από την 
ιθαγένεια του προσώπου. Ειδικότερα, φορείς του παραπάνω δικαιώµατος είναι και οι 
αλλοδαποί και οι ανιθαγενείς. Συγκεκριµένα, φορέας του παραπάνω δικαιώµατος 
είναι ο εκάστοτε ένοικος της κατοικίας ανεξαρτήτως του αν είναι ιδιοκτήτης ή όχι30. 1 
Με άλλα λόγια φορέας του δικαιώµατος του ασύλου είναι κάθε ένοικος, ανεξάρτητα 
από την νοµική σχέση του προς την κατοικία. Έτσι, εκτός από τον ιδιοκτήτη 
προστατεύεται και ο ιδιοκτήτης, όπως έχει προαναφερθεί, αλλά και ο 
φιλοξενούµενος. 

Στην περίπτωση µίας οικογένειας φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα µέλη 
της31, ενώ στους επαγγελµατικούς χώρους προστατεύεται µόνο ο επαγγελµατίας ή ο 
επιχειρηµατίας και όχι κάθε υπάλληλος. Αξιοσηµείωτο είναι ότι όσοι βρίσκονται 
παρανόµως στην κατοχή µίας κατοικίας, σε περίπτωση έξωσης δεν µπορούν να 
επικαλεστούν το άσυλο της κατοικίας.  

 Όσον αφορά στα νοµικά πρόσωπα, το κράτος και τα άλλα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου ανεξάρτητα από την νοµική µορφή δράσης τους δεν µπορούν να 
θεωρηθούν φορείς των ατοµικών δικαιωµάτων, µέσα στα οποία ανήκει και το 
εξεταζόµενο, γιατί δεν µπορούν προφανώς τα πρόσωπα αυτά να είναι συγχρόνως 
αποδέκτες και φορείς των δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τον ∆αγτόγλου, το άσυλο της 
κατοικίας δεν απολαµβάνουν κατ’ αρχήν τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου32, 
ενώ το πανεπιστηµιακό άσυλο θεωρείται άσχετη µε το άρθρο 9 του Συντάγµατος. Το 
εξεταζόµενο δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί και συλλογικά. Για αυτόν τον λόγο µπορεί 
να ασκηθεί τόσο από ηµεδαπά όσο και από αλλοδαπά πρόσωπα νοµικού δικαίου (π.χ. 
ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα σωµατεία), καθώς και από προσωπικές ενώσεις  

 
 

                                                 
 
28 ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005    
29 Το άσυλον της κατοικίας ασφαλίζεται υπό του συντάγµατος ου µόνον υπέρ των ελλήνων, αλλ’ εν 
γένει υπέρ παντός προσώπου εν Ελλάδι . Σαρίπολος Ν., Συνταγµατικόν δίκαιον, 4η έκδοση, 1923, 
σελ.95 επ. 
 
31 Υποκείµενα του δικαιώµατος είναι εκείνοι που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
αλλά και οι ενήλικοι. Από το Σύνταγµα δεν καθίσταται αναγκαία η συµπλήρωση ορισµένης ηλικίας 
των φυσικών προσώπων για την ικανότητα αυτοπρόσωπης άσκησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
(Grundrechtsmüdigkeit). Όµως θεωρείται αναγκαία για την άσκηση θεµελιωδών δικαιωµάτων  η 
συµπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας µε την οποία αποκτά περιορισµένη ικανότητα προς 
δικαιοπραξία και αστική ευθύνη. Έτσι, όλα τα µέλη της οικογένειας εφόσον έχουν συµπληρώσει το 
10ο έτος της ηλικίας µπορούν να ασκήσουν αυτοπροσώπως το παραπάνω δικαίωµα. Τσίρης Π., η 
συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 1995 
32 Σύµφωνα µε τον ∆ηµητρόπουλο είναι ορθότερο να γίνει δεκτό ότι και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου απολαύουν του συγκεκριµένου δικαιώµατος. Με το άρθρο 9 δηλαδήπροστατεύεται 
συνταγµατικά και το άσυλο της κατοικίας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κ.λ.π. Σε αυτό το σηµείο δηλαδή διαπιστώνεται διαφορά µε τον ∆αγτόγλου. 
Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, ια΄έκδ. Αθήνα 2005 
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χωρίς νοµική προσωπικότητα( ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωµατείο και 
εταιρείες χωρίς νοµική προσωπικότητα)33  

         
6.3 ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  

Αποδέκτες του δικαιώµατος του ασύλου της κατοικίας είναι οι φορείς δηµόσιας 
εξουσίας, δηλαδή το κράτος και τα άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Με άλλα 
λόγια το παραπάνω δικαίωµα δεσµεύει ολόκληρη την κρατική εξουσία, δηλαδή την 
νοµοθετική, την εκτελεστική και την δικαστική λειτουργία. Σύµφωνα µε την άποψη 
του Ράικου, δεσµεύει τα νοµικά πρόσωπα πάντοτε ανεξάρτητα των νοµικών τύπων 
δράσης τους, όπως και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου όταν κύριος µέτοχος 
είναι το κράτος34. Φυσικά όπως έχει προαναφερθεί αποδέκτες του δικαιώµατος δεν 
είναι οι ιδιώτες, καθώς έναντι προσβολών που προέρχονται από τους ιδιώτες η 
προστασία προέρχεται από αστικούς και ποινικούς νόµους.35 

 
6.4 Η ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 Ενώ το άσυλο της κατοικίας δεν αναπτύσσει άµεση τριτενέργεια, το κράτος είναι 
υποχρεωµένο να το προστατεύει και σχετικοί νόµοι ερµηνεύονται υπό το φως του 
ασύλου της κατοικίας (έµµεση τριτενέργεια)36. Με άλλα λόγια το ισχύον Σύνταγµα 
κατοχυρώνει το δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας, όπως και τα άλλα ατοµικά 
δικαιώµατα υπό την παραδοσιακή έννοιά τους ως αµυντικό δικαίωµα των ατόµων 
κατά του κράτους, αποφεύγοντας να θεσπίσει µε συνταγµατική διάταξη την 
τριτενέργειά τους. Ωστόσο υποστηρίζεται ότι το δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας 
έχει έµµεση τριτενέργεια, δηλαδή πρέπει να εφαρµόζεται κατά την συµπλήρωση των 
αόριστων εννοιών και γενικών ρητρών του ιδιωτικού δικαίου. Η προστασία του 
δικαιώµατος από επεµβάσεις ιδιωτών θεωρείται άσχετη µε το παραπάνω δικαίωµα 
και κατοχυρώνεται από διατάξεις του ποινικού δικαίου περί προστασίας της οικιακής 
ειρήνης ή της ιδιοκτησίας . 

 
6.5 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  

 Όπως έχει λεχθεί παραπάνω, το περιεχόµενο του ασύλου της κατοικίας είναι 
αµυντικό, δηλαδή δεν κατοχυρώνει µια θετική αξίωση του ατόµου κατά του κράτους 
για παροχή κατοικίας. Ως αµυντικό δικαίωµα στρέφεται εναντίον του κράτους και 
των άλλων φορέων εξουσίας που είναι αποδέκτες του. Το περιεχόµενό του είναι 
αρνητικό : απαγορεύει την προσβολή της κατοικίας από επεµβάσεις  των φορέων 
δηµόσιας εξουσίας χωρίς την θέληση του φορέα του δικαιώµατος. Παραβίαση του 
ασύλου δεν υπάρχει εφόσον εξασφαλίζεται η σύµφωνη θέληση του δικαιούχου. Με 
την συγκατάθεσή του αίρεται η παραβίαση. Όµως η συγκατάθεση πρέπει να είναι 
συγκεκριµένη και να παρέχεται ελεύθερα και από φορέα που έχει πλήρη συνείδηση 
των πραττοµένων. Με άλλα λόγια η κατοχύρωση του οικιακού ασύλου είναι 
εννοιολογικά άσχετη και λογικά επόµενη «του κοινωνικού δικαιώµατος απόκτησης 
κατοικίας», που κατοχυρώνεται στο άρθρο 21§4 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την 
άποψη του ∆αγτόγλου. Αντικειµενικό στοιχείο του αµυντικού δικαιώµατος στο 

                                                 
 
33  ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005, 
Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 1995    
34 Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 
1995 
35 ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005 
36 ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005 
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άσυλο της κατοικίας είναι ο χρησιµοποιούµενος από το άτοµο, µη  προσιτός στο 
κοινό χώρος. Η συνταγµατική έννοια της κατοικίας είναι ευρύτατη.37 

Επίσης, στην έννοια της επέµβασης περιλαµβάνεται η παρεµπόδιση ή η επιβολή 
εισόδου ή εξόδου από την κατοικία προσώπων, ζώων και πραγµάτων. Ειδικότερα, 
απαγορεύεται η είσοδος στη κατοικία προσώπων ή οχηµάτων ή καθοδηγουµένων 
ζώων. Λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, που σηµειώνεται στη σύγχρονη εποχή, 
θεωρείται ως παραβίαση του ασύλου της κατοικίας και η εγκατάσταση σε  αυτή 
µηχανηµάτων λήψης ήχου ή εικόνας. Εφόσον, όµως δεν υπάρχει «φυσική 
προσπέλαση» του χώρου της κατοικίας δεν υπάρχει και παραβίαση του οικιακού 
ασύλου. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η από απόσταση κινηµατογράφηση ή 
µαγνητοφώνηση δε συνιστά παραβίαση ούτε και η εκποµπή θορύβων ή οσµών  από 
γειτονικές  κατοικίες . 

Το άσυλο της κατοικίας προστατεύεται από το Σύνταγµα ενάντια οποιαδήποτε 
παραβίαση από οπουδήποτε κι αν προέρχεται. Ενώ παλαιότερα σύµφωνα µε το 
∆ηµητρόπουλο η συνταγµατική κατοχύρωση είχε την έννοια της προστασίας από την 
κρατική εξουσία στο σύγχρονο συνταγµατικό κείµενο το αµυντικό περιεχόµενο έχει 
ισχύ και έναντι των φορέων ιδιωτικής εξουσίας και όχι µόνο δηµόσιας. Με άλλα 
λόγια η ενέργειά του είναι απόλυτη. Όµως, η προσβολή του ασύλου της κατοικίας 
τιµωρείται ως διατάραξη οικιακής ειρήνης από τη διάταξη του Ποινικού  Κώδικα 
Π.Κ.334. 

 
7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 
7.1 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η διάταξη Σ5§1, η οποία προστατεύει το γενικό θεµελιώδες δικαίωµα της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας είναι µία γενική διάταξη στην οποία 
µεταξύ άλλων προβλέπονται κάποιοι περιορισµοί, που τίθενται από τα δικαιώµατα 
των άλλων, το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη. Πρόβληµα δηµιουργείται αναφορικά µε τα 
χρηστά ήθη. Οι άλλοι δύο περιορισµοί είναι αυτονόητοι. Κατά την κρατούσα άποψη 
ο περιορισµός αυτός τίθεται µόνο για τα προβλεπόµενα στο άρθρο Σ5 δικαιώµατα και 
δεν ισχύει στα άλλα ατοµικά δικαιώµατα. Έτσι, η διάταξη του άρθρου 9§1 είναι 
ειδική απέναντι στη διάταξη του άρθρου 5§1 που είναι αναµφίβολα γενική.  

Το ατοµικό δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας ανήκει σε εκείνα τα δικαιώµατα 
που αναστέλλονται σε περίπτωση κήρυξης της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας 
βάσει της διάταξης του άρθρου 48§1. Κατά την παραπάνω διάταξη ορίζεται ότι «1. 
Σε περίπτωση πολέµου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άµεσης 
απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνηµα για την 
ανατροπή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η Βουλή, µε απόφασή της, που 
λαµβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρµογή, σε ολόκληρη 
την Επικράτεια ή σε τµήµα της, το νόµο για τη κατάσταση πολιορκίας, συνιστά 
εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή µέρος των διατάξεων 
των άρθρων 2 παράγραφος 3,23,96 παράγραφος 4 και 97…».Στις περιπτώσεις αυτές 
εφαρµόζεται ο Ν. 566/1977  «περί Καταστάσεως Πολιορκίας»  κατά τον οποίον η 
στρατιωτική αρχή έχει το δικαίωµα να ενεργεί κατ οίκον έρευνες κατά την ηµέρα και 
τη νύκτα χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας ( άρθρ.2 
περίπτ.α΄) .Κατ ορθότερη γνώµη, τέλος, εν προκειµένω ισχύει συµπληρωµατικά η 
δίαταξη του άρθρ. 15 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η 

                                                 
 
37 Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, ια΄έκδ. Αθήνα 2005 
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οποία καθιερώνει ρητά την αρχή της αναλογίας µεταξύ των λαµβανόµενων µέτρων 
και της κατάστασης, στην αντιµετώπιση της οποίας αποβλέπουν. Έτσι, η αναστολή 
του άρθρ.9§1 εδ. α΄ πρέπει να είναι απολύτως αναγκαία για την αντιµετώπιση της 
κατάστασης εξαιτίας της οποίας αυτό αναστέλλεται. 

 
7.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Ένας περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 9 είναι ως προς τη µη 
διενέργεια έρευνας σε κατοικία είναι η επιφύλαξη του νόµου38. Στην προκειµένη 
περίπτωση ο όρος νόµος χρησιµοποιείται υπό την ουσιαστική και όχι υπό την τυπική 
του έννοια. Συνεπώς για τον περιορισµό του ασύλου της κατοικίας όπως και των 
άλλων δικαιωµάτων δεν απαιτείται τυπικός νόµος αλλά µπορεί και να περιορίζεται 
και από κανονιστικές πράξεις της διοίκησης (ουσιαστικός νόµος39),  οι οποίες 
εκδίδονται στα πλαίσια νοµοθετικών εξουσιοδοτήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 43§2 του Συντάγµατος. Ωστόσο, η προβλεπόµενη γενική επιφύλαξη40 δεν 
σηµαίνει ότι ο νοµοθέτης είναι ελεύθερος να επιτρέπει όσες παραβιάσεις του ασύλου 
θέλει41. Αντίθετα, περιορίζεται από την αρχή της αναλογίας µεταξύ του περιορισµού 
του ατοµικού δικαιώµατος και του επιδιωκόµενου σκοπού όσο και από την αρχή της 
απαγόρευσης προσβολής της ουσίας του δικαιώµατος. Σύµφωνα µε την πρώτη αρχή, 
το µέτρο που χρησιµοποιείται για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού πρέπει να 
είναι πρόσφορο, αναγκαίο και ανάλογο αυτού. Με άλλα λόγια δεν επιτρέπεται οι 
νοµοθετικοί περιορισµοί να είναι αυθαίρετοι. Έτσι στην περίπτωση του δικαιώµατος 
του ασύλου της κατοικίας θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων και µόνο στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις, να 
αποφεύγεται  δε κατά τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία είναι δυσανάλογα 
επαχθείς σε σχέση µε τον νόµιµο επιδιωκόµενο σκοπό, όπως για παράδειγµα η γενική 
έρευνα ολόκληρων τόπων πόλεων ή χωριών. Αναφορικά µε την δεύτερη αρχή την 
ουσία κάθε δικαιώµατος συνθέτουν οι ιδιότητες που συνιστούν τη φύση του. 
Σηµαντικό κριτήριο για να κατανοήσουµε αν υπάρχει προσβολή της ουσίας του 
δικαιώµατος είναι ο ενυπάρχων ειδικός σκοπός. Στη  συγκεκριµένη περίπτωση 
ειδικός σκοπός είναι η ανεµπόδιστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε προσώπου 

                                                 
 
38 Η εξουσιοδότηση νόµου του άρθρου Σ9§1είναι εξουσιοδότηση εξαιρετική, µε την έννοια ότι ο 
κοινός νοµοθέτης εξουσιοδοτείται να εισάγει εξαιρέσεις από την αρχή της απαγόρευσης της έρευνας. 
Οι περιπτώσεις επιτρεπόµενης έρευνας που ορίζονται από τον νόµο δεν συνιστούν περιορισµούς αλλά 
οριοθέτηση του αµυντικού δικαιώµατος κατοικίας.  Η εξουσιοδότηση επίσης είναι γενική. Ο 
συντακτικός νοµοθέτης δεν ορίζει τους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η διεξαγωγή έρευνας 
αλλά αφήνει τον καθορισµό αυτό στον κοινό νοµοθέτη. Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά 
∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, ια΄έκδ. Αθήνα 2005 
39 ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005, 
40 Η πρόβλεψη για κατ’οίκον έρευνα πρέπει να είναι αφηρηµένη και όχι ad hoc. ∆αγτόγλου Π∆, 
Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005, 
41 Η εξουσιοδότηση του συντακτικού νοµοθέτη προς τον κοινό νοµοθέτη δεν είναι εν λευκώ, αλλά έχει 
την έννοια της θεσµικής προσαρµογής του δικαιώµατος. Με άλλα λόγια η εισαγωγή εξαίρεσης πρέπει 
να είναι απόλυτα απαραίτητη για την υπόσταση του αναγνωρισµένου θεσµού ή της έννοµης σχέσης 
και κατά το µέτρο που είναι απαραίτητο. Αναγκαία είναι δηλαδή η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας 
µεταξύ του δικαιώµατος και της έννοµης σχέσης ή του θεσµού. Στις περιπτώσεις αυτές το 
αντικειµενικό στοιχείο «κατοικία» είναι αντικειµενικό στοιχείο και του δικαιώµατος και του θεσµού. 
Έτσι, π.χ. η επίταξη ή η αναγκαστική απαλλοτρίωση προϋποθέτουν την παράδοση της κατοικίας, 
δικαιολογείται εποµένως η αποβολή του δικαιούχου. Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά 
∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, ια΄έκδ. Αθήνα 2005 
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εντός συγκεκριµένου χώρου όπου ούτε η διοικητική ούτε άλλη αρχή µπορεί να 
επέµβει χωρίς την θέλησή του.  
 Μια συνταγµατική προϋπόθεση για το επιτρεπτό του περιορισµού του ασύλου 
της κατοικίας δηλαδή για τη δυνατότητα διενέργειας της κατ’ οίκον έρευνας είναι η 
παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας κατά την πραγµατοποίησή της. 
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα είναι απαραίτητο η παριστάµενοι δικαστικοί λειτουργοί 
στην έρευνα της κατοικίας να περιβάλλονται µε τις συνταγµατικές εγγυήσεις 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά τις διατάξεις Σ87-91. Τέτοιοι 
δικαστικοί λειτουργοί θεωρούνται και οι εισαγγελείς, αντιεισαγγελείς, ειρηνοδίκες 
και πταισµατοδίκες. Η παρουσία τους απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς το 
Σύνταγµα δεν κάνει διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τον σκοπό ή ο χρόνο της έρευνας. 
Η πρόβλεψη της παρουσίας τους  έχει ως σκοπό την πληρέστερη εξασφάλιση του 
δικαιώµατος του ασύλου της κατοικίας και τον µετριασµό του κινδύνου από την 
προβλεπόµενη γενική επιφύλαξη του νόµου και τον περιορισµό του νοµοθέτη  κατά 
τον καθορισµό των περιπτώσεων παραβίασης του δικαιώµατος. Συνεπώς, κατά το 
Σύνταγµα, η παρουσία των εκπροσώπων δικαστικής εξουσίας απαιτείται ανεξάρτητα 
από τον ειδικότερο σκοπό και τον χρόνο πραγµατοποίησης της έρευνας. Η παρουσία 
τους όµως δεν απαιτείται κατά την είσοδο διοικητικών οργάνων σε χώρους που 
αποτελούν κατοικία κατά την έννοια του Σ9, µε σκοπό την διεξαγωγή ελέγχων και 
επιθεωρήσεων και τον έλεγχο της τήρησης του νόµου. Συγκεκριµένα πρόκειται για 
τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που συνεπάγονται την υποχρεωτική για τον 
ένοικο είσοδο µε σκοπό διεξαγωγής υγειονοµικής, εργατικής, οικονοµικής-
επαγγελµατικής και φορολογικής εποπτείας. Ως έλεγχοι τηρήσεως του νόµου οι 
περιορισµοί αυτοί είναι εγγενείς κατ’ αρχήν από το Σύνταγµα, δεν µπορούν όµως να 
ασκούνται αυτοδυνάµως από την διοίκηση, η οποία δεν έχει κανενός είδους γενική 
συνταγµατική εξουσιοδότηση να περιορίζει τα ατοµικά δικαιώµατα, αλλά πρέπει να 
προβλέπονται και να ρυθµίζονται ρητώς από το νόµο. Κατ’ αρχάς πρέπει να 
ρυθµίζεται από το νόµο ο τόπος, ο χρόνος και ο σκοπός διεξαγωγής των ελέγχων. 
∆εύτερον, πρέπει να ρυθµίζονται µε τρόπο γενικό και αντικειµενικό και τρίτον 
υπάγονται στην αρχή της αναλογικότητας42. Αυτά ισχύουν και για τις επεµβάσεις στο 
άσυλο της κατοικίας που γίνονται µε σκοπό την πρόληψη ή αποτροπή δηµόσιου 
κινδύνου ή εγκλήµατος. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η απαγόρευση εισόδου 
στον ένοικο του κτιρίου όταν αυτό είναι ετοιµόρροπο. 43                                                                              
 

7.3  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κατ’ αρχήν έρευνα είναι ένας γενικότατος όρος που καλύπτει το σύνολο της 
ανακριτικής δράσης. Ειδικότερα, οι έρευνες είναι ενέργειες των ανακριτικών 
οργάνων συνδεόµενες κατά κανόνα µε µετακίνησή τους από τον καθαυτό χώρο 
εργασίας τους, που κατατείνουν στην ανεύρεση πραγµάτων ή ιχνών που έχουν 
αποδεικτική αξία για την διαλεύκανση και εκδίκαση της περί ης πρόκειται αξιόποινης 
πράξης ή ακόµα στην ανεύρεση και, ενδεχοµένως, σύλληψη προσώπων ενεχοµένων 
στην τέλεση του εγκλήµατος ή σχετιζοµένων µε αυτήν. Οι προϋποθέσεις της κατ’ 

                                                 
 
42 Το άσυλο της κατοικίας υφίσταται θεσµική προσαρµογή εφόσον ασκείται στο πλαίσιο θεσµού όπως 
είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση, η επίταξη κ.λ.π. στις περιπτώσεις αυτές η βίαιη αποβολή του 
προσώπου από την κατοικία δεν συνιστά προσβολή του ασύλου. Α. Γ. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά 
∆ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, Σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου, Τόµος Γ΄, Ηµίτοµος Ι, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 
43 ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005, 
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οίκον έρευνας  ρυθµίζονται από τα άρθρα 253-256 και 258-259 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας. Στο άρθρο 25344 προβλέπονται δύο προϋποθέσεις κατά τρόπο 
περιοριστικό της διεξαγωγής έρευνας της κατοικίας.  
 Πρώτη προϋπόθεση είναι η διεξαγωγή ανάκρισης για κακούργηµα ή 
πληµµέληµα. Με άλλα λόγια θα πρέπει να έχει διαταχθεί η διεξαγωγή ανάκρισης, 
προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης, κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα ή να έχει 
αρχίσει η ενέργεια ανακριτικών πράξεων στις περιπτώσεις του άρθρου 243§2 όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 51. δεν επιτρέπεται εποµένως έρευνα υποτιθέµενου 
εγκλήµατος µε αφορµή αόριστες καταγγελίες. Επιτρέπεται µόνο προς βεβαίωση 
συντελούµενου εγκλήµατος  το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται ως κακούργηµα ή 
πληµµέληµα, ενώ δεν επιτρέπεται για πταίσµα. Είναι αυτονόητο ότι η έρευνα σε 
δηµόσιους τόπους είναι επιτρεπτή και επί πταισµάτων.    

   Κατά την δεύτερη προϋπόθεση, η έρευνα θα πρέπει να γίνεται µόνο όταν οι 
υπόλοιπες ανακριτικές πράξεις και τα υπόλοιπα ανακριτικά µέσα δεν µπορούν να 
οδηγήσουν µε την ίδια ασφάλεια στη βεβαίωση του εγκλήµατος, την ανακάλυψη και 
τη σύλληψη των δραστών ή την βεβαίωση και την αποκατάσταση της προξενηθείσας 
ζηµίας. Εποµένως, όταν ο σκοπός της έρευνας µπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερα 
µέσα, τότε η διεξαγωγή της εµφανίζεται παράνοµη. Λόγω του περιοριστικού 
χαρακτήρα των περιπτώσεων δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί κατ’ οίκον έρευνα σε 
άλλες περιπτώσεις εκτός από τις αναφερόµενες στο Κ.Π.∆ 253. Όσον αφορά τα 
πρόσωπα από τα οποία διενεργείται η έρευνα σε κατοικία πρέπει να σηµειωθεί ότι 
χρειάζονται πάντοτε δύο ανακριτικοί υπάλληλοι από τους οποίους ο ένας πρέπει να 
είναι οπωσδήποτε δικαστικός λειτουργός- δηλαδή µαζί µε εκείνον που την ενεργεί 
και συντάσσει τη σχετική «έκθεση έρευνας σε κατοικία» (άρθρο 258), πρέπει να 
συµπράξει απαραίτητα και άλλος ένας.45  

  Κατά την διεξαγωγή των ερευνών κατοικιών πρέπει να αποφεύγεται κάθε 
περιττή δηµοσιότητα και κάθε µη απολύτως αναγκαία ενόχληση των ενοίκων, να 
καταβάλλεται µέριµνα για την υπόληψή τους και διαφύλαξη των ατοµικών µυστικών, 
τα οποία δεν σχετίζονται µε την κατηγορούµενη πράξη και ολόκληρη η ενέργεια να 
διεξάγεται µε κάθε ευπρέπεια και κοσµιότητα. Ο ένοικος των διαµερισµάτων, τα 
οποία θα ερευνηθούν, πρέπει να προσκαλείται από τον ενεργούντα την έρευνα να 
παρευρίσκεται κατά την διεξαγωγή της και σε περίπτωση απουσίας του προσκαλείται 
να παραστεί ένας από τους γείτονες (άρθρο 256)46.  Σηµαντική διάταξη είναι και 
εκείνη του άρθρου 257 §3 εδ. β΄, στην οποία προβλέπεται ότι αν ζητείται κάποιο 
πράγµα ή έγγραφο αυτός που διενεργεί την έρευνα προσκαλεί τον κατέχοντα να το 
παραδώσει.  

                                                 
 
44 Παρά τη γραµµατική διατύπωση της διάταξης θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι επιτρέπεται έρευνα όχι 
µόνο όταν διεξάγεται, ανάκριση, αλλά και όταν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που έχει ήδη 
καταδικαστεί ή και για την ανεύρεση και κατάσχεση αντικειµένων σε περίπτωση αµετάκλητης 
καταδίκης ( άρθρο 263§2) µε επιβαλλόµενη διασταλτική τελολογική ερµηνεία του άρθρου 253 αφού η 
διεξαγωγή ανάκρισης αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για την διεξαγωγή της επαχθούς ανακριτικής 
πράξης. Καράς Αργύριος ,Ποινικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο, β’ εκδ. 1998, σελ 474 επ 
45 Ανδρουλάκης Νικόλαος,Θεµελιώδεις έννοιες ποινικής δικονοµίας, β’ εκδ.1994 σελ. 244  
 
46 Με άλλα λόγια το άρθρο 256 καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της κατ’ οίκον έρευνας και αποσκοπεί 
στο να την καταστήσει όσο πιο ανώδυνη γίνεται. Η συγκεκριµένη διάταξη είναι υποδειγµατική και 
αποτελεί εφαρµογή της αρχής της αναλογίας και αποσκοπεί στην αποφυγή κάθε περιττής 
δηµοσιότητας. Τσίρης Π., Η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκουλας 1995 
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 Το άρθρο 255 αναφέρεται στα πρόσωπα που διενεργούν την έρευνα και ορίζει 
ότι όποιος ενεργεί την έρευνα σε κατοικία προσλαµβάνει και άλλον ανακριτικό 
υπάλληλο µε τον οποίο συµπράττει εκτός αν έχει προσληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 
150§1 και συµπληρώνει ότι αν την έρευνα ενεργούν αξιωµατικός ή υπαξιωµατικός 
της χωροφυλακής ή αξιωµατικός της αστυνοµίας πόλεων,47 ως δεύτερος ανακριτικός 
υπάλληλος προσλαµβάνεται δικαστικός λειτουργός, και σε περίπτωση που στον τόπο 
αυτό δεν υπάρχει, ο πρόεδρος της κοινότητας. Η δεύτερη περίπτωση συνιστά 
αντισυνταγµατική ρύθµιση στο µέτρο που δεν προβλέπει απαραίτητα την παρουσία 
δικαστικού λειτουργού. Επίσης στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι αν ο ενεργών την 
έρευνα βρει την πόρτα κλειστή και ο ένοικος αρνείται να την ανοίξει, µπορεί να την 
παραβιάσει παρουσία και του δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου.  Η καθυστέρηση εκ 
µέρους του ενοίκου να ανοίξει την πόρτα µπορεί να θεωρηθεί ως άρνηση κατά την 
εύλογη κρίση του διενεργούντος την έρευνα. Στα πλαίσια της παραπάνω ρύθµισης 
γίνεται δεκτό ότι µπορεί να παραβιάζεται και οποιοσδήποτε άλλος χώρος µέσα στην 
κατοικία (π.χ. κλειστό δωµάτιο) ή κάποιο κλειστό αντικείµενο, ενώ η είσοδος 
επιτρέπεται να γίνεται όχι µόνο από την πόρτα αλλά και από οποιαδήποτε άλλη 
δίοδο. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η ενέργεια της έρευνας δεν εµποδίζεται από 
την απουσία ή την άρνηση του ενοίκου κατά την διεξαγωγή της. 
 Η έρευνα της κατοικίας διακρίνεται σε έρευνα κατά την διάρκεια της ηµέρας 
και έρευνα κατά την διάρκεια της νύχτας.48 Τα όρια της νύχτας και της µέρας 
προσδιορίζονται σταθερά από τον νόµο στο άρθρο 254§2 που ρυθµίζει εξαντλητικά 
τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η κατ’ οίκον έρευνα κατά την διάρκεια της 
νύχτας.  
 Η έρευνα διενεργείται κατά την  διάρκεια της ηµέρας από τα πρόσωπα που 
προβλέπονται από το άρθρο 255 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και έχουν 
αναφερθεί παραπάνω. Στο τέλος αντίγραφο της έκθεσης για την έρευνα δίνεται 
ατελώς στον ένοικο της κατοικίας όπου έγινε αυτή µε προφορική αίτησή του.  
 Στην περίπτωση της κατ’ οίκον έρευνας κατά την διάρκεια της νύχτας, τα 
πρόσωπα που την διενεργούν είναι τα ίδια που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Ανεφάρµοστη όµως εδώ είναι η προβλεπόµενη από το άρθρο 254 §1 εδ.α΄ 
δυνατότητα ενέργειας έρευνας της κατοικίας από αξιωµατικό της ελληνικής 
αστυνοµίας, σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος του αρµοδίου δικαστικού 
λειτουργού.  Η νυχτερινή  έρευνα επιτρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 254§1 στοιχεία 
α-γ στις ακόλουθες περιπτώσεις  
αα. Αν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο το οποίο διώκεται νόµιµα . 
ββ. Αν κάποιος καταλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω να διαπράττει µέσα στην κατοικία 
κακούργηµα ή πληµµέληµα  
γγ. Αν γίνεται συγκέντρωση σε κατοικία, όπου παίζονται τυχερά παιχνίδια κατ’ 
επάγγελµα ή χρησιµοποιείται ως τόπος κατ’ επάγγελµα ακολασίας. ∆ηλαδή 
                                                 
 
47 Είναι ευνόητο ότι µετά την ισχύ του Ν. 1481/1984 αντί για αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό της 
χωροφυλακής ή της αστυνοµίας πόλεων θα πρέπει να νοείται το αστυνοµικό πρόσωπο του Υπουργείου 
∆ηµόσιας Τάξης από τον βαθµό του αρχιφύλακα και άνω. Επίσης αν διενεργείται η έρευνα από 
δικαστικό  λειτουργό χρειάζεται η σύµπραξη δικαστικού γραµµατέα και όχι ανακριτικού υπαλλήλου 
καθώς πληρείται ο όρος για την παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατ’  οίκον έρευνα που 
προβλέπεται από το Σ9. Καρράς Αργύριος ,Ποινικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο, β’ εκδ. 1998, σελ 474 επ.   
48 Ο νόµος διαφοροποιεί την κατ’ οίκον έρευνα κατά την διάρκεια της νύχτας από εκείνη που γίνεται 
κατά την διάρκεια της ηµέρας και τάσσει για την ενέργεια της πρώτης αυστηρότερες προϋποθέσεις 
καθώς το αµυντικό δικαίωµα της κατοικίας είναι περισσότερο ενεργοποιηµένο και ευαίσθητο τη νύχτα 
Ανδρουλάκης Νικόλαος,Θεµελιώδεις έννοιες ποινικής δικονοµίας, β’ εκδ.1994 σελ. 244  
 . 
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απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της έρευνας σε αυτή την περίπτωση είναι η 
κατ’ επάγγελµα ενέργεια των αναφερόµενων πράξεων µε την έννοια ότι ο δράστης 
πρέπει από το έγκληµα αυτό κυρίως να «πορίζεται τα προς το ζην».  
  Η διάρκεια της νύκτας ορίζεται ειδικά και είναι από την 1η Οκτωβρίου µέχρι 
την 31η Μαρτίου από την 8η µ.µ. εώς την 6η πρωινή και από την 1η Απριλίου εώς την 
30ή Σεπτεµβρίου από την 9η µ.µ. µέχρι την 5η πρωινή.     
  

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
 Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 9§2 «οι παραβάτες της προηγούµενης 

διάταξης» τιµωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση 
εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζηµίωση του παθόντος, όπως νόµος ορίζει». 
Η συγκεκριµένη διάταξη προβλέπει την τιµωρία των παραβατών του οικιακού 
ασύλου σωρευτικά για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας. 
Πρόκειται περί µίας κατ’ ιδέαν συρροής κατά το άρθρο 94§2 του Ποινικού Κώδικα 
των εν λόγω εγκληµάτων. Όσον αφορά την ικανοποίηση του παθόντος, προβλέπει 
πλήρη αποζηµίωση. Έτσι η συνταγµατική διάταξη προβλέπει ποινική και αστική 
ευθύνη για τους παραβάτες της. Εξάλλου, σύµφωνα µε νοµοθετικές διατάξεις οι 
παραβάτες της διάταξης υπέχουν και πειθαρχική ευθύνη. Οι κυρώσεις αυτές έχουν 
σκοπό, µεταξύ άλλων,  να αναπτύξουν και µια αποτρεπτική λειτουργία έναντι των εν 
δυνάµει παραβατών προστατεύοντας προληπτικά το δικαίωµα. 49  

 
8.1 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

Το θέµα της τιµωρίας των παραβατών της διάταξης του άρθρου 9§2 ρυθµίζεται 
από τα άρθρα 239 και 241 Π.Κ. Η πρώτη διάταξη, για την κατάχρηση εξουσίας είναι 
γενική και αναφέρεται σε συγκεκριµένους υπαλλήλους, τους ανακριτικούς, χωρίς 
άµεση αναφορά στις διατυπώσεις επιτρεπτής παραβίασης του ασύλου της κατοικίας 
κατά το Σ9 και το Κ.Π.∆. 253. Συγκεκριµένα, το άρθρο 239 ορίζει ότι: « υπάλληλος 
στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιοποίνων πράξεων: α) 
αν µεταχειρίστηκε παρανόµως εκβιαστικά µέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη 
ή προφορική κατάθεση κατηγορουµένου, µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους…β)αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή 
τιµωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την 
απαλλαγή του από την τιµωρία, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών.» Στην 
διάταξη του άρθρου Π.Κ. 241 ορίζεται ότι: «υπάλληλος  που χρησιµοποιώντας την 
υπαλληλική του ιδιότητα, εισέρχεται στην κατοικία άλλου, χωρίς ο άλλος να το θέλει, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου το προβλέπει ο νόµος, και χωρίς τις νόµιµες 
διατυπώσεις, τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών µέχρι δύο ετών». Το έγκληµα 
αυτό , δηλαδή η παραβίαση του οικιακού ασύλου αποτελεί περίπτωση υπηρεσιακής 
κατάχρησης. Υποκείµενο της πράξης είναι κάθε υπάλληλος, ο οποίος ενεργεί υπό την 
ιδιότητά του αυτή για την πραγµατοποίηση πράξης αναγόµενης στα καθήκοντά του ή 
υπό το πρόσχηµα ανάλογης ενέργειας. Η ιδιότητα του υπαλλήλου προσδιορίζεται στο 
άρθρο Π.Κ.13 σύµφωνα µε το οποίο υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίον νόµιµα 
έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δηµόσιας, δηµοτικής ή 
κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Συνεπώς οποιοσδήποτε 
υπάλληλος έστω και µη ανακριτικός είναι υποκείµενο του αδικήµατος50 του Π.Κ. 
                                                 
 
49 Γ. Καµίνης, Όψεις της κατοχύρωσης του ασύλου της κατοικίας στο Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
∆ΤΑ Νο 9/ 2001 
50 Το Σύνταγµα θωρακίζει το άσυλο της κατοικίας µε την διάταξη του Σ9§2 η οποία προβλέπει την 
ποινική τιµώρηση των παραβατών, µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται οι διατάξεις της κοινής 
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241.οι διαταράξεις του οικιακού ασύλου που προέρχονται από ιδιώτες ή από 
υπαλλήλους για σκοπούς εκτός υπηρεσίας τιµωρούνται ως διαταράξεις της οικιακής 
ειρήνης σύµφωνα µε το άρθρο 33451 Π.Κ µε ελαφρότερη ποινή. Αναφορικά µε την 
διάταξη 241 Π.Κ. αρκεί για την πλήρωση της υποκειµενικής υπόστασης ενδεχόµενος 
δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει την γνώση και την θέληση των στοιχείων της πράξης.52 

 
8.2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Το περιεχόµενο της αστικής ευθύνης συνίσταται στην υποχρέωση των παραβατών 
σε πλήρη αποζηµίωση του παθόντος περιουσιακή και µη. Η αστική κύρωση βαρύνει 
προσωπικώς τον παραβάτη της συνταγµατικής διάταξης53. Με άλλα λόγια ιδρύεται 
ευθεία υποχρέωση του παραβάτη υπαλλήλου για την πλήρη αποζηµίωση του 
παθόντος και συνεπώς προσωπική αστική ευθύνη του εις ολόκληρο µε το δηµόσιο54. 
Η διάταξη του Συντάγµατος επιφυλάσσει κατά τα λοιπά την ρύθµιση του θέµατος στο 
νόµο δεδοµένου ότι ο νόµος αυτός δεν εκδόθηκε, εφαρµόζονται διατάξεις των 
άρθρων 297, 298, επ. 914 και 932 του αστικού κώδικα, εφόσον δεν είναι αντίθετες 
προς την διάταξη του Συντάγµατος (άρθρο 112§1). Έτσι οδηγούµαστε στο 
συµπέρασµα ότι οι νοµοθετικές διατάξεις που καταργούν την υπαλληλική ευθύνη55 
έναντι του ζηµιωθέντος και µειώνουν την ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του κράτους 
υποχωρούν λόγω της ρητής διάταξης του Συντάγµατος: τα δηµόσια όργανα που 
παρεβίασαν αντισυνταγµατικώς το άσυλο της κατοικίας ευθύνονται προσωπικώς 
στην αποκατάσταση της ενδεχόµενης ζηµίας. Ωστόσο η ευθύνη προς αποζηµίωση 
βαρύνει προεχόντως τον παραβάτην του οικιακού ασύλου και συντρεχόντως το 
δηµόσιο.   

 
8.3ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η συνταγµατική διάταξη δεν προβλέπει την πειθαρχική ευθύνη των παραβατών 
αλλά αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων 
υπαλλήλων. Συγκεκριµένα, η µη εκπλήρωση συνταγµατικής υποχρέωσης υπαλλήλου 
συνιστά παράβαση καθήκοντος υπό την έννοια του άρθρου 206 του υπαλληλικού 
κώδικα. Για το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο 
επιβάλλεται στον υπάλληλο ακόµη και η ποινή της οριστικής παύσης. 

 
8.4 ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

Όπως έχει προαναφερθεί, το δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας έχει αµυντικό 
περιεχόµενο, κάτι το οποίο συνεπάγεται την εξουσία του κατόχου να αρνείται στους 
εκπροσώπους της δηµόσιας εξουσίας την είσοδο, παραµονή και έρευνα στην κατοικία 
του εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Σύνταγµα για τον 
περιορισµό του δικαιώµατος ο κάτοχος της κατοικίας διατηρεί το δικαίωµα να 
                                                                                                                                            
 
νοµοθεσίας περί ιεραρχικής επιβολής, υπακοής  και άρσης του αδίκου λόγω προσταγής. Χρυσόγονος 
Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, εκδόσεις Σάκουλας, Θεσσαλονίκη 2002 
51 ∆. Βαρελάς, διατάραξη οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ.), ΝοΒ (1989, σελ. 834)   
52 Γνώση του δράστη απαιτείται ως προς το ότι έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, ότι εισέρχεται στην 
κατοικία άλλου χωρίς την θέλησή του και ότι ενεργεί χωρίς την τήρηση των νοµίµων διατυπώσεων του 
άρθρου 9 του Συντάγµατος και 253επ. Κ.Π.∆  Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της 
κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 1995 
53 ∆αγτόγλου Π∆, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 399 επ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκουλα, Αθήνα 2005, 
54 Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, εκδόσεις Σάκουλας, Θεσσαλονίκη 2002 
55 Οι διατάξεις του άρθρου 85§1 και 86 του υπαλληλικού κώδικα δεν εφαρµόζονται εν προκειµένω. 
Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 1995 
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απαγορεύει την πρόσβαση των εκπροσώπων της κρατικής εξουσίας στην κατοικία 
του και εποµένως στις πληροφορίες που αυτή περιέχει. Έτσι το ατοµικό αυτό 
δικαίωµα θεµελιώνει υπέρ του δικαιούχου εξουσία κατοχής και διάθεσης των 
πληροφοριών που περιέχονται στην κατοικία. Συνεπώς η παράνοµη πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές και η επακολουθούσα αποδεικτική χρήση τους σε βάρος του 
κατόχου της κατοικίας αποτελεί εµβάθυνση της αρχικής προσβολής και γι’ αυτό το 
λόγο είναι αντισυνταγµατική. Με βάση τα παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτό ότι η 
κύρωση του δικονοµικώς απαραδέκτου δεν επιτρέπεται να επιβληθεί όταν έχουν 
παραβιαστεί διατάξεις του κοινού δικαίου, οι οποίες δεν αποσκοπούν να 
προστατεύσουν το δικαίωµα του κατόχου της κατοικίας να παρακρατά πληροφορίες 
από την κρατική εξουσία. Οι διατάξεις λ.χ του άρθρου 256 Κ.Π.∆, που επιβάλλουν 
στον διεξάγοντα την έρευνα την υποχρέωση να φέρεται µε ευπρέπεια και κοσµιότητα, 
αποσκοπούν να προστατεύσουν την προσωπικότητα του ενοίκου της κατοικίας 
(άρθρο 5 §1 του Συντάγµατος ) καθώς και την υπόληψη των οργάνων της δηµόσιας 
εξουσίας. Είναι προφανές ότι η παραβίαση αυτών των διατάξεων δεν επιτρέπεται να 
επισύρει την κύρωση του δικονοµικώς απαραδέκτου. Το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό 
και όταν η έρευνα δεν έγινε στην κατοικία εκείνου εναντίον του οποίου 
χρησιµοποιείται το παρανόµως συλλεγέν αποδεικτικό µέσο, διότι εδώ δεν υφίσταται 
«εµβάθυνση» της αρχικής προσβολής.  Παρά ταύτα, ακόµη και σε αυτές τις δύο 
περιπτώσεις είναι δυνατή η επιβολή του δικονοµικώς απαραδέκτου εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 25 §1 του Συντάγµατος. 

 Αρµόδιος να αποφασίσει για το ποια προληπτικά µέτρα επιβάλλονται για την 
προστασία του ασύλου της κατοικίας είναι πρωτίστως ο νοµοθέτης. Αυτός είναι σε 
θέση να κρίνει αν οι κυρώσεις του ουσιαστικού δικαίου αλλά και οι διατάξεις της 
κοινής νοµοθεσίας προστατεύουν επαρκώς το άσυλο έναντι κρατικών και ιδιωτικών 
προσβολών. Αν οι κυρώσεις αυτές λειτουργούν επαρκώς δεν υπάρχει λόγος να 
επιβληθεί σωρευτικός και η δικονοµική κύρωση του απαραδέκτου. Αν όµως έχει 
πάρει µεγάλες διαστάσεις το φαινόµενο παραβίασης του ασύλου της κατοικίας για 
λόγους αποδεικτικούς τότε είναι υποχρεωµένος να θεσπίσει το απαράδεκτο και αν 
αδρανήσει να το επιβάλλει ευθέως εκ του Συντάγµατος  ο δικαστής. Με βάση το 
δικαίωµα του κατηγορουµένου να αποδείξει την αθωότητά του, αυτός έχει πάντοτε το 
δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα ευρήµατα µίας παράνοµης έρευνας ανεξαρτήτως εάν 
αυτός ήταν ο κάτοχος της ερευνηθείσας κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε 
σύγκρουση του δικαιώµατος του ασύλου της κατοικίας και του δικαιώµατος του 
κατηγορουµένου να αποδείξει την αθωότητά του. Στην προκειµένη περίπτωση 
υπερισχύει η απόλυτη προστασία που παρέχει το άρθρο Σ5§2 στον κατηγορούµενο 
που κινδυνεύει να καταδικαστεί αδίκως. 56 

 
9.  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 Η προστασία του ασύλου της κατοικίας περιλαµβάνεται σχεδόν σε όλα τα 
διεθνή κείµενα περί των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατ’ αρχάς συµπεριλήφθηκε στο 
κείµενο της Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Έπειτα το 
άσυλο της κατοικίας κατοχυρώθηκε από το άρθρο 17 του ∆ιεθνούς Συµφώνου περί 
των Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων (1966) που όριζε τα εξής : « Κανείς δεν 
επιτρέπεται να υποβληθεί σε αυθαίρετες ή παράνοµες επεµβάσεις στην ιδιωτική του 
ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή την αλληλογραφία του ούτε να 
                                                 
 
56 Γ. Καµίνης, Όψεις της κατοχύρωσης του ασύλου της κατοικίας στο Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
∆ΤΑ Νο 9/ 2001 
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υποστεί παράνοµες προσβολές στην τιµή και την υπόληψή του. Καθένας έχει το 
δικαίωµα προστασίας από το νόµο εναντίον κάθε τέτοιας παρέµβασης ή προσβολής». 
Επίσης περιλαµβάνεται και στην ∆ιεθνή Σύµβαση Της 7ης Μαρτίου 1966 « περί 
καταργήσεως κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων». Η σύµβαση της Ρώµης της 4ης 
Νοεµβρίου 1950 κατοχυρώνει την προστασία της κατοικίας για κάθε πρόσωπο µε 
υπερνοµοθετική, αλλά υποσυνταγµατική στην εσωτερική έννοµη τάξη σύµφωνα µε 
την διάταξη του άρθρου 28§1 του ελληνικού Συντάγµατος. Επιπλέον, προστατεύεται 
και από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου στο άρθρο 8§1 
χωρίς να προβλέπονται ειδικότερες διαδικαστικές εγγυήσεις. Από την σχετική 
νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
αξιοσηµείωτη είναι η κρίση  ότι συνιστά παραβίαση του παραπάνω άρθρου τόσο η 
παρεµπόδιση πρόσβασης του ενδιαφεροµένου στην κατοικία του όσο και η 
καταστροφή της από τις κρατικές δυνάµεις ασφαλείας57. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου έκρινε αντίθετη την 
απαγόρευση εκ µέρους της Τουρκίας επιστροφής των ελληνοκυπρίων προσφύγων 
στις  εστίες τους58. Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8 της Ε.Σ.∆.Α προβλέπει 
τους περιορισµούς στο δικαίωµα του οικιακού ασύλου, που είναι ευρύτερη των 
αντίστοιχων που προβλέπει η διάταξη του ελληνικού Συντάγµατος. Πράγµατι, 
αναφέρεται στις επεµβάσεις γενικά της δηµόσιας αρχής στην άσκηση των 
κατοχυρωµένων από το ίδιο άρθρο δικαιωµάτων στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο η 
έρευνα όσο και η απλή είσοδος στην κατοικία εφόσον η επέµβαση αυτή προβλέπεται 
από το νόµο και αποτελεί αναγκαίο µέτρο για την εθνική, τη δηµόσια ασφάλεια, την 
οικονοµική ευηµερία της χώρας, την προάσπιση της τάξης, την πρόληψη ποινικών 
παραβάσεων, την προστασία της υγείας και την προάσπιση των δικαιωµάτων  των 
άλλων. Έτσι, καλύπτει κάθε είδους έρευνα: την έρευνα στα πλαίσια ανάκρισης, την 
αστυνοµική έρευνα, καθώς και τις διοικητικές επιθεωρήσεις. Με άλλα λόγια 
συγκεκριµενοποιεί την γενική επιφύλαξη του νόµου του άρθρου 9§1 εδ. γ΄ του 
Συντάγµατος  χωρίς να απαιτεί την παρουσία εκπροσώπων δικαστικής εξουσίας. Γι’ 
αυτόν το λόγο, η διάταξη αυτή δεν υπερισχύει του Συντάγµατος καθώς δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ευµενής για το άτοµο επειδή περιορίζει το δικαίωµα του ασύλου της 
κατοικίας. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι αναφορικά µε την νοµολογιακή επεξεργασία 
του εξεταζοµένου δικαιώµατος η έννοια της κατοικίας είναι έννοια συγκεκριµένη και 
περιλαµβάνει την κατοικία του φυσικού ή νοµικού προσώπου, και τους χώρους της 
επαγγελµατικής αποκατάστασής του , όχι όµως και το αυτοκίνητό του.  
  

10. Η ∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (334 Π.Κ)59 
Σύµφωνα µε την διάταξη 334 §1 Π.Κ. «όποιος εισέρχεται παράνοµα ή παραµένει 
παρά την θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή στον χώρο που αυτός 
χρησιµοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισµένο που αυτός κατέχει 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή». Υποκείµενο του 
εγκλήµατος της διατάραξης οικιακής ειρήνης µπορεί να είναι ο κάθε άνθρωπος. 
Μπορεί να είναι και υπάλληλος εφόσον η ενέργειά του δεν εµπίπτει στην 
αντικειµενική υπόσταση του άρθρου 241 Π.Κ. (παραβίαση οικιακού ασύλου). Σε 
αυτό το σηµείο φαίνεται η διάκριση των δύο εγκληµάτων, της διατάραξης οικιακής 
ειρήνης και της παραβίασης οικιακού ασύλου, καθώς όπως φαίνεται στο τελευταίο 
είναι απαραίτητη η δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα του παραβάτη. Συνεπώς υποκείµενο 
                                                 
 
57 Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, εκδόσεις Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 2002 
58 Ρούκουνας, ∆ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, εκδόσεις Σάκκουλας 
59 ∆. Βαρελάς, διατάραξη οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ.), ΝοΒ (1989, σελ. 834) 
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του εγκλήµατος του 334 §1 Π.Κ. µπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης εφόσον δεν έχει 
δικαίωµα εισόδου στην κατοικία ( π.χ ο ιδιοκτήτης που έχει εκµισθώσει την κατοικία 
του στον µισθωτή. Ωστόσο, το αντικείµενο προστασίας των δύο παραπάνω διατάξεων 
ιδιωτικοί ή δηµόσιοι. Τρόποι τέλεσης της αντικειµενικής υπόστασης της 334 Π.Κ. 
είναι οι εξής: α. παράνοµη είσοδος και 
β. παραµονή παρά τη θέληση του δικαιούχου σε κατοικία ή οποιοδήποτε άλλο χώρο 
από τους προστατευόµενους από την παραπάνω διάταξη.  
 Αναφορικά µε την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της διατάραξης 
της οικιακής ειρήνης, το έγκληµα αυτό τελείται µόνο εκ δόλου. Αρκεί και 
ενδεχόµενος δόλος. Ο δράστης στην διατάραξη οικιακής ειρήνης θα πρέπει να 
γνωρίζει και να θέλει είτε την παράνοµη είσοδο, είτε την παραµονή του παρά την 
θέληση του δικαιούχου στον προστατευόµενο χώρο. Απόπειρα του παραπάνω 
εγκλήµατος θεωρείται ότι υπάρχει µόνο όσον αφορά τον πρώτο τρόπο τέλεσης (την 
παράνοµη είσοδο), ενώ όσον αφορά τον δεύτερο τρόπο (παραµονή παρά την θέληση 
του δικαιούχου) δεν είναι δυνατή η απόπειρα.  
 Με άλλα λόγια παρατηρούµε ότι η παραπάνω διάταξη τιµωρεί την προσβολή 
του ασύλου της κατοικίας από ιδιώτες, η οποία τιµωρείται ως διατάραξη της οικιακής 
ειρήνης60.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
60 Α. Γ. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, Σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου, 
Τόµος Γ΄, Ηµίτοµος Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 
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11.ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 

11.1 Έννοια της κατοικίας- Κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας 
 

• Ως κατοικία νοείται κάθε χώρος που εξυπηρετεί οικιακές χρήσεις ενός ή 
περισσοτέρων προσώπων, τα οποία ανήκουν συνήθως σε µία οικογένεια. 
ΜΠληµΠειρ 3444/1982, ΝοΒ,1331 

• Ως κατοικία προστατεύονται οι χώροι εργασίας και επαγγελµατικής 
απασχόλησης, όπως επίσης και τα ιδιωτικά σχολεία. ΜΠληµΠειρ 
3444/1982, ΝοΒ,1331 

• Για την προστασία του ασύλου της κατοικίας είναι αδιάφορη η νοµική 
σχέση µε βάση την οποία διαµένει ή απλώς παραµένει ο τελευταίος στο 
συγκεκριµένο χώρο.γνµδΕισΑΠ15/80, σε Π. Καρτάλη, Γνωµοδοτήσεις της 
εισαγγελίας του Αρείου Πάγου , 1994 

• Οι χώροι των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων απολαµβάνουν 
την προστασία που καθιερώνει το άρθρο 9§1 του Συντάγµατος. Η είσοδος, 
όµως των διοικητικών αρχών, σ’ αυτούς χωρίς την παρουσία εκπροσώπων 
της δικαστικής εξουσίας, προς διαπίστωση της τηρήσεως των υποχρεώσεων 
που επιβάλλονται από διοικητικούς νόµους για τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων αυτών, δεν προσκρούει στην προστασία του ασύλου. Και 
τούτο, γιατί οι διοικητικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων δεν είναι 
έρευνες µε την έννοια που αναφέρει η συνταγµατική διάταξη του άρθρου 
9§1 , ώστε να απαιτείται για την πραγµατοποίησή τους η παρουσία 
δικαστικής αρχής. ΣΤΕ 1381/81, Το Σ 7, 740 

• Η αναγκαστική εκκένωση και κατεδάφιση επικίνδυνων µερών 
ετοιµόρροπης οικοδοµής δεν αντίκειται στην έννοια του ασύλου της 
κατοικίας , όταν συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος. 
126/1964 Πληµµελειοδικείο Κυπαρισσίας, Ποιν.Χρ. 1964, σελ.45 

 
11.2 Περιορισµοί του δικαιώµατος του ασύλου της κατοικίας 

 
• Αναφορικά µε το ζήτηµα αν επιτρέπεται έρευνα σε ιδιωτική κατοικία µα 

σκοπό την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων για τη σύλληψη του 
καταδικασθέντος δράστη, ή την κατάσχεση πραγµάτων που κρύβονται στο 
σπίτι απάντηση δίνει απόφαση 538/31.3.1977 του Εισαγγελέα 
Πληµµελειοδικών Άρτα Ιωάννου Χατζάκου  

• Ο συντακτικός νοµοθέτης θέλησε την παρουσία εκπροσώπου της 
δικαστικής εξουσίας κατά την ενέργεια κατ1 οίκον έρευνας για µόνο το 
λόγο της αποτροπής καταχρήσεων ή άδικων πράξεων ή αθέµιτων 
καταπιέσεων των πολιτών εκ µέρους της ∆ιοικήσεως, όργανα της οποίας 
είναι και οι ανακριτικοί υπάλληλοι που διενεργούν προανάκριση. Γνώµεις 
Πατρών 19/7.10.1975, ΝοΒ 23, 1117. 

• Είναι επιτρεπόµενη η κατ’ οίκον έρευνα που απσκοπεί στην εκτέλεση 
ποινικής αποφάσεως. Γνωµοδότηση Εισαγγελέα Πληµ.Αθ.8/8.5.1977, 
ΠοινΧρ 1977, σελ.392 

• Είναι ελεύθερη η κατ’ οίκον έρευνα σε κατάστηµα κατά τις εργάσιµες ώρες, 
ακόµη κι αν αυτά χρησιµεύουν ως κατοικία για τους διευθυντές τους. 
Γνωµοδότηση Εισαγ. Πρωτ. Πειρ. 10/1964 
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• Πότε είναι νόµιµη η έρευνα σε οικία δικηγόρου που είναι συνήγορος ή 
πληρεξούσιος του κατηγορουµένου 27/1979ΑΠ(ΤµΓ΄),ΝοΒ 1979σελ.957 

• Το νόµιµο της εισόδου των αστυνοµικών οργάνων στην κατοικία του καθ’ 
ου κατά την αναγκαστική εκτέλεση 730/1984 ΑΠ, ΠοινΧρ1984 

 
11.3 Παραβιάσεις του ασύλου της κατοικίας 

• Παραβίαση του οικιακού ασύλου συντρέχει όταν γίνεται παρά τη θέληση 
του δικαιούχου, η οποία εκφράζεται ρητά ή σιωπηρά. ΑΠ 730/84, Ποιν.Χρ. 
34,1046 

• Υπόνοιες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών δε δηµιουργούν δικαίωµα 
παραβιάσεων του οικιακού ασύλου, 60/1971 Πληµ. Ζακύνθου, 
ΠοινΧρ.1971,σελ.854 

• Αδύνατη η κατ’ οίκον έρευνα χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της 
δικαστικής αρχής. Γνωµοδότηση Εισ.Πρωτ. Πατρών19/7.101975,ΝοΒ1975, 
σελ.1116 

 
11.4 Παραδείγµατα από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
• Στην υπόθεση Chappel εναντίον Ηνωµένου Βασιλείου (30 Μαρτίου 1989), 

όπου επρόκειτο για κατ’ οίκον έρευνα προς διαπίστωση διαπράξεως 
αδικήµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας το ∆ικαστήριο βρήκε ότι υπήρχαν 
αρκετές εγγυήσεις για τη διενέργεια της έρευνας και ο σκοπός και το 
αντικείµενο της έρευνας ήταν σαφώς καθορισµένα.  

• Στην απόφαση του ∆ικαστηρίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1997, στην υπόθεση 
Camnzind κατά Ελβετίας αντιµετωπίστηκε το ζήτηµα της κατ’οίκον 
έρευνας άνευ παρεµβάσεως της δικαστικής αρχής. Συγκεκριµένα στην 
παραπάνω υπόθεση διενεργήθηκε έρευνα από όργανα της τηλεφωνικής 
υπηρεσίας στο σπίτι υπόπτου για διάπραξη αδικήµατος , το οποίο 
προβλεπόταν από τη νοµοθεσία περί τηλεγραφικής και τηλεφωνικής 
ανακρίσεως. Καθώς ο σκοπός της ήταν η προάσπιση της τάξεως και η 
πρόληψη ποινικών παραβάσεων το ∆ικαστήριο θεώρησε συνεκτιµώντας τις 
έρευνες ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣ∆Α.  

• Η έννοια της αναγκαιότητας της διενέργειας έρευνας έχει την έννοια της 
επέµβασης που είναι συνέπεια επιτακτικής ανάγκης και την ύπαρξη 
αναλογίας ανάµεσα σε αυτή και το σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιείται. 
Καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση για την ύπαρξη αναγκαιότητας µιας 
επέµβασης να λαµβάνεται υπόψη η εκτίµηση των συµβαλλοµένων Κρατών, 
όπως αναφέρεται στην απόφαση του ∆ικαστηρίου της 24ης Μαρτίου 1988 
για την υπόθεση Olsson κατά Σουηδίας. 

• Όταν το εθνικό  δίκαιο δίνει αρµοδιότητες τέλεσης κατ’ οίκον έρευνας σε 
δικαστικές αρχές, χωρίς δικαστική εντολή είναι απαραίτητο να περιορίζεται 
αυτή αρµοδιότητά της από το νόµο και να περιγράφεται σε αυτόν 
επακριβώς. (απόφαση του ∆ικαστηρίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1997, 
Camnzind κατά Ελβετίας)      
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το άσυλο της κατοικίας προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγµα µε το 

άρθρο 9. Η έννοια της κατοικίας σε  αυτή τη διάταξη έχει την έννοια του 
περίκλειστου χώρου, η πρόσβαση στον οποίο δεν είναι ελεύθερη στον καθένα. Το 
δικαίωµα του ασύλου της κατοικίας έχει αµυντικό χαρακτήρα, καθώς συνίσταται 
στην απαγόρευση εισόδου ή παραµονής οργάνων δηµόσιας εξουσίας στην κατοικία, 
χωρίς τη θέληση ή τη συναίνεση του κατόχου αυτής. Φορείς του συγκεκριµένου 
δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Περιορισµοί του δικαιώµατος 
του οικιακού ασύλου εισάγονται από το άρθρο Σ5§1και το (Σ48). Περιορισµός 
εισάγεται και από τη διάταξη Σ9§1εδ.γ΄.  Οι προϋποθέσεις της διενέργειας κατ’ οίκον 
έρευνας προβλέπονται στα άρθρα 253-256 και 258-259 του ΚΠ∆. Οι παραβάτες της 
διάταξης Σ9§1 διώκονται ποινικά για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για 
κατάχρηση εξουσίας σύµφωνα µε τα άρθρα 239 και 241 Π.Κ. όσον αφορά την 
ποινική ευθύνη . Σχετικά µε την αστική ευθύνη έχουν υποχρέωση πλήρους 
αποζηµίωσης του παθόντος, µε βάση τις διατάξεις 297, 298 επ., 914 και 932 ΑΚ. Το 
άσυλο της κατοικίας προστατεύεται επίσης µε το άρθρο 8 Ε.Σ.∆.Α.       

 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Κατοικία, Άσυλο της κατοικίας, ιδιωτικός χώρος, κατ’ οίκον έρευνα. 

 
 

SUMMARY  
The asylum of residence is protected by the article 9 of the Greek Constitution. In this 
regulation the concept of the term residence is that of an enclosed area, the access to 
which is not allowed to everyone. The right of the asylum of residence has a defensive 
character as it consists in forbidding the entrance or stay in it to the members of 
government’s authority when the owner of the residence doesn’t consent to it.  This 
particular rule applies to the natural as well as the legal entities. Restrictions over the 
right of the asylum of residence are mentioned in the article 5 par.1 and the article 48 
of the Greek Constitution. Restrictions are also mentioned in the provision of section 
III, article 9 par.1. Τhe requirements about search of premises are mentioned in the 
articles 253-256 and 258-259 of the Criminal Procedure Code. Offenders of the 
provision of article 9 par.1 are prosecuted for forcing an entry into somebody’s home 
and for abuse of authority according to articles 239 and 241 of the Criminal Code. 
They are also obliged to pay compensation for that crime according to the provisions 
297, 298, 914 and 932 of the Civil Code. The asylum of residence is also protected by 
the article 8 of European Convention of Human Rights. 
 
 

KEY WORDS 
Residence, asylum of residence, private area, search of premises. 
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Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2005 
• Α. Γ. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, Σύστηµα 

Συνταγµατικού δικαίου, Τόµος Γ΄, Ηµίτοµος Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
Θεσσαλονίκη 

•  Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, 
ια΄έκδ. Αθήνα 2005 

• Καράς Αργύριος ,Ποινικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο, β’ εκδ. 1998, σελ 474 επ 
• Μάνεσης Αρ., Ατοµικές Ελευθερίες, σελ. 222, επ 
• Μαυριάς Κώστας Το Συνταγµατικό ∆ικαίωµα του Ιδιωτικού βίου, Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1982 
• Ρούκουνας, ∆ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, εκδόσεις 

Σάκκουλας 
• Σαρίπολος Ν., Συνταγµατικόν δίκαιον, 4η έκδοση, 1923, σελ.95 επ. 
• Σαρµάς ∆. Ι. Η νοµολογία του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου και της Ευρώπης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 1998 
• Τσίρης Π., η συνταγµατική κατοχύρωση του ασύλου της κατοικίας, 

εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλας 1994    
• Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, εκδόσεις Σάκουλας, 

Θεσσαλονίκη 2002. 
 
 

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 
• Βαρελάς ∆, διατάραξη οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ.), ΝοΒ (1989, σελ. 834) 
• Γ. Καµίνης, Όψεις της κατοχύρωσης του ασύλου της κατοικίας στο 

Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, ∆ΤΑ Νο 9/ 2001  
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
• Εργασία της Γαραντζιώτη Στυλιανής για το µάθηµα των Συνταγµατικών 

∆ικαιωµάτων µε θέµα «Η προστασία ασύλου της κατοικίας», Αθήνα 2006 
• Εργασία της Πανιεράκη Άννας στο µάθηµα των Εφαρµογών ∆ηµοσίου 

∆ικαίου  
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