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Θέµα 
Παράνοµα Αποδεικτικά Μέσα 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
 
Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 ο αναθεωρητικός νοµοθέτης κατά 
βάση µε το άρθρο 19 παρ.3 θέλησε να θεσπίσει µία νέα ρύθµιση σύµφωνα µε την 
οποία απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά 
παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α.  
 
Συγκεκριµένα το άρθρο 19, το οποίο προστατεύει το απόρρητο των επιστολών και 
της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας καθώς και το άρθρο 9 που προστατεύει 
το άσυλο της κατοικίας και το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής του ατόµου σε 



συνδυασµό µε το άρθρο 9Α που προστατεύει τον καθένα από τη συλλογή, 
επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων 
αποτελούν πλέον κατοχύρωση συνταγµατική ότι αποδεικτικά µέσα που αποκτήθηκαν 
κατά παράβαση των παραπάνω άρθρων δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά. 
 
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο αναθεωρητικός νοµοθέτης µεταξύ όλων των 
αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί µε παράνοµες ή και αξιόποινες πράξεις 
εδώ ασχολείται κυρίως µε αυτά που έχουν προκύψει µε ηλεκτρονικά οπτικοαουστικά 
µέσα όπως η υποκλοπή µε παγίδευση τηλεφωνικών συνοµιλιών, η παράνοµη 
µαγνητοσκόπηση, η γνωστή σε όλους µας κρυφή κάµερα και µάλιστα αναφέρεται 
µόνο στην χρήση αυτών και όχι στην κτήση. ∆ηλαδή δεν έκρινε σκόπιµο να ρυθµίσει 
και την απόκτηση, κατά τρόπο παράνοµο, αποδεικτικών µέσων ορίζοντας ρητώς ότι 
απαγορεύεται η κτήση αποδεικτικών µέσων κατά παράβαση συνταγµατικών 
διατάξεων. 
 
Μετά λοιπόν από την υιοθέτηση της νέας αυτής συνταγµατικής διάταξης τίθεται το 
ερώτηµα αν και κατά πόσον είναι πλέον δυνατή η χρήση αποδεικτικών µέσων, 
αποκτηθέντων κατά ένα από τους τρόπους που αναφέρει η διάταξη του άρθρου 19 
παρ.3, στην περίπτωση που αυτά οδηγούν στην αθώωση ή γενικότερα στην βελτίωση 
της θέσης του κατηγορουµένου.  
 
2. Η χρήση των παρανόµων αποδεικτικών µέσων µε βάση την νοµοθεσία και 
νοµολογία πριν την αναθεώρηση του 2001  
 
Η νοµοθεσία και η νοµολογία υπό το κράτος του προισχύσαντος συνταγµατικού 
πλαισίου, στο οποίο δεν ρυθµιζόταν το ζήτηµα αυτό ρητώς είχαν µε διάφορες 
θεµελιώσεις δεχτεί σειρά περιπτώσεων στις οποίες η χρήση παρανόµως κτηθέντων 
αποδεικτικών µέσων θεωρείτο υπό προϋποθέσεις ως συνταγµατικώς επιτρεπττή1 . 
Ανάµεσα στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγετο και αυτή της αθώωσης του 
κατηγορουµένου 
 
Η αθώωση νοείται στην προκειµένη περίπτωση υπό την ευρεία έννοια του όρου, 
περιλαµβάνουσα όχι µόνο την αθώωση καθαυτή, αλλά και την επιβολή ηπιότερης 
ποινής. Πέραν αυτού θα πρέπει σε συµφωνία µε τη σχετική νοµολογία2 , να γίνει 
δεκτό ότι η ευρεία αυτή έννοια του όρου σηµαίνει ότι είναι επιτρεπτή η επίκληση και 
λήψη υπόψη κάθε παράνοµου αποδεικτικού µέσου που αποβλέπει ή συντείνει ή 
υποβοηθεί ή άγει στην αθώωση του κατηγορουµένου.  
 
Συγκεκριµένα στην ποινική δίκη µε το νόµο του 2408/1996 «Τροποποίηση διατάξεων 
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Κώδικα βασικών 
κανόνων για την Μεταχείριση των κρατουµένων και άλλες διατάξεις» προβλέφθηκε 
ρητώς η κατά κανόνα απαγόρευση της χρήσης των παρανόµως κτηθέντων 
αποδεικτικών µέσων που επιβαρύνουν τον κατηγορούµενο. Η νοµοθετική αυτή 
ρύθµιση βρίσκεται σε αρµονία µε τη νοµολογία, η οποία απαγόρευε στην ποινική 
δίκη την χρήση εκείνων µόνον των αποδεικτικών µέσων που επιβαρύνουν τον 
κατηγορούµενο. 
 
Ειδικότερα, µε το αρθρ.1 παρ.7 του νόµου 2408/1996 προστέθηκε στο άρθρο 177 του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, το οποίο καθιερώνει την αρχή της ηθικής απόδειξης, 
µια νέα παράγραφος 2, η οποία προβλέπει, κατ’ εξαίρεση του, από την πρώτη 



παράγραφο, συναγοµένου κανόνα του επιτρεπτού όλων των αποδεικτικών µέσων, ότι 
« αποδεικτικά µέσα, που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µέσω αυτών, δεν 
λαµβάνονται υπ’ όψη για την κήρυξη της ενοχής, την επιβολή ποινής ή την λήψη 
µέτρων καταναγκασµού, εκτός αν πρόκειται για κακουργήµατα που απειλούνται µε 
ποινή ισόβιας κάθειρξης και εκδοθεί για το ζήτηµα αυτό ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ικαστηρίου». 
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας  
 
 
1).Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, «Χρήση παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών 
µέσων και δικαίωµα υπεράσπισης του κατηγορουµένου», σελ. 25, εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2003 
2)Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1351/1997, Νοβ 1998, σελ. 568-571 
 
 
ακόµα και στην περίπτωση που αποδεικτικά µέσα αποκτηθούν παράνοµα 
αναγνώρισε εξαιρέσεις σύµφωνα µε τις οποίες είναι δυνατή η επίκλησή τους σε µία 
Ποινική δίκη ακόµα και όταν αυτά δεν αφορούν στην καλυτέρευση της θέσης του 
κατηγορουµένου αλλά και στην περίπτωση που επιβαρύνουν την θέση του 
τελευταίου εφόσον όµως πρόκειται για κακουργήµατα που απειλούνται µε ποινή 
ισόβιας κάθειρξης και υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί για το ζήτηµα αυτό ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ικαστηρίου. 
 
Για την δυνατότητα δικονοµικής χρήσης παρανόµως κτηθέντων 
αποδεικτικών µέσων στη πολιτική δίκη κυρίως σε δίκες διαζυγίου, αλλά και σε άλλες 
ιδιωτικές διαφορές τα πολιτικά δικαστήρια επικαλούµενα πλέον και τις 
συνταγµατικές διατάξεις δια το απόρρητο της επικοινωνίας και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής δέχονται ότι δεν λαµβάνονται υπ’ όψη από το δικαστήριο 
µαγνητοταινίες που προέρχονται από υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ούτε 
στις δίκες που αφορούν συζυγικές σχέσεις ούτε και σε άλλες πολιτικές δίκες. 
 
Ειδικότερα ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν λαµβάνονται υπ’ όψη ως αποδεικτικό µέσο 
στην πολιτική δίκη αθεµίτως κτηθείσες µαγνητοταινίες τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, 
για την απόδειξη της ηθικής διαστροφής και ακαταλληλότητας ενός εκ των συζύγων 
για την άσκηση της επιµέλειας επί ανήλικων τέκνων1. Ο Άρειος Πάγος 
λειτουργώντας και κρίνοντας µε το ίδιο σκεπτικό λαµβάνοντας υπ’ όψη των 
τροποποιήσεων που επέφερε ο νόµος 2172/1993 σχετικά µε τις κυρώσεις για την 
χρήση παράνοµων αποδεικτικών µέσων επικύρωσε την ορθότητα της απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων 
στην οποία το τελευταίο δεν έλαβε υπ’ όψη αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων η µαγνητοφώνηση των οποίων έγινε χωρίς τη γνώση και 
τη συναίνεση των λοιπών συνδιαλεγοµένων, θεωρώντας πως αυτό απαγορεύεται 
απολύτως και αντίκειται προς τις κείµενες συνταγµατικές καθώς προσβάλει ευθέως 
το ατοµικό δικαίωµα των συνδιαλεγοµένων και εποµένως το περιεχόµενο της εν λόγω 
αποµαγνητοφώνησης αποτελεί παράνοµο αποδεικτικό µέσο. 
 
Η νεότερη αυτή νοµολογία κορυφώθηκε µε την απόφαση 1/2001 της Ολοµέλειας του 
Άρειου Πάγου, όπου στο πλαίσιο ιδιωτικής διαφοράς, κρίθηκε ότι είναι κατά κανόνα 
απαράδεκτη η επίκληση ως  
1)ΑΠ 130/1996,Ελλ∆νη 37 (1996), σελ. 1325 



 
 
αποδεικτικού µέσου της µαγνητοφώνησης ιδιωτικής συζήτησης που διενεργήθηκε 
χωρίς τη συναίνεση του συνοµιλητή, προκειµένου να αποδειχθεί η ύπαρξη και 
κατοχή από τον αναιρεσίβλητο διαθήκης. Ωστόσο, ενώ σε ορισµένα σηµεία η 
ολοµέλεια του Αρείου Πάγου υιοθετεί µια απόλυτη διατύπωση σχετικά µε την χρήση 
των παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων, αναγνωρίζει τη δυνατότητα 
εξαιρέσεων από τον κανόνα απαγόρευσης όταν όµως πρέπει να διαφυλαχτούν και 
προστατευτούν υπέρτερα συνταγµατικά αγαθά. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
οποιαδήποτε εξαίρεση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. 
 
Συµπερασµατικά λοιπόν, µετά από την προαναφερθείσα ανάλυση και παρουσίαση 
της νοµολογίας τα τελευταία χρόνια και δη πριν την αναθεώρηση του 2001, θα 
µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως γίναµε µάρτυρες µιας σταδιακά αυξανόµενης 
αυστηρότητας σχετικά µε την αξιοποίηση από τα δικαστήρια αλλά και την 
δυνατότητα επίκλησης από τους διαδίκους αποδεικτικών µέσων που η απόκτησή τους 
έγινε παράνοµα. Όµως ανεξάρτητα από το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και 
παρά την γενικότερη συναφή νοµολογιακή µεταστροφή υπέρ της απαγόρευσης της 
χρήσης παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων, η νοµολογία στάθηκε µέχρι 
σήµερα µε πνεύµα ανοχής σχετικά µε τις ελάχιστες αναγνωρισµένες εξαιρέσεις όπως 
όταν η επίκληση των µέσων αφορά στην αθωότητα ή εν γένει στην καλυτέρευση της 
θέσης του κατηγορουµένου1 . 
 
Αυτό που θα εξεταστεί παρακάτω και θα µας προβληµατίσει έχει να κάνει µε την 
αναθεώρηση του Συντάγµατος και κατά πόσο αλλάζει, εισάγει νέα δεδοµένα και 
τροποποιεί, το νοµοθετικό καθεστώς στο ζήτηµα της χρήσης παρανόµων 
αποδεικτικών µέσων. 
 
3. Η αναθεώρηση του Συντάγµατος. 
 
Α. Σχολιασµός αρθ. 19 παρ. 3. 
 
Η αναθεώρηση του Συντάγµατος του έτους 2001 προσέθεσε δύο νέες παραγράφους 
στο άρθρο 19 του Συντάγµατος. Κατά την παράγραφο 2 «Νόµος ορίζει τα σχετικά µε 
την συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που 
διασφαλίζει το απόρρητο  
 
1)Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, «Χρήση παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών 
µέσων και δικαίωµα υπεράσπισης του κατηγορουµένου», σελ. 42, εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2003.  
 
(των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας) της παραγράφου 
1». Συνακόλουθα σύµφωνα µε τη νέα παράγραφο 3 που 
αυτή µας ενδιαφέρει κυρίως στην προκειµένη περίπτωση «Απαγορεύεται η χρήση 
αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των 
άρθρων 9 και 9Α». 
 
Β. Ενδεχόµενα κάµψεων της απαγόρευσης χρήσης παράνοµων αποδεικτικών µέσων 
βάσει του αναθεωρηµένου Συντάγµατος. 
 



Μετά την παραπάνω Συνταγµατική ρύθµιση η κρατούσα γνώµη στην Ελληνική 
Συνταγµατική θεωρία δεν φαίνεται να κάνει πλέον διάκριση και διαχωρισµό ως προς 
την αξιολόγηση παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων µεταξύ εκείνων που 
αποδεικνύουν γεγονότα σε βάρος ενός προσώπου κυρίως στην κατεύθυνση της 
ενοχής του και αποδεικτικών µέσων που αποδεικνύουν την αθωότητα ενός προσώπου 
που κατηγορείται αδίκως και που ίσως χωρίς την επίκλησή τους να κηρυχθεί άδικα 
ένοχος. Υποστηρίζεται δηλαδή η απαρέγκλιτη εφαρµογή της διάταξης της 
παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Συντάγµατος σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων. 
 
Η κρατούσα γνώµη στη Συνταγµατική θεωρία δεν φαίνεται να δέχεται ούτε το 
ενδεχόµενο κάµψεων της Συνταγµατικής προστασίας του απορρήτου των 
επικοινωνιών λόγω συγκρούσεων µε άλλες συνταγµατικές διατάξεις , εκτός από την 
ρητώς προβλεπόµενη περίπτωση του αρθ.19 παρ.1 εδαφ. Β του Συντάγµατος. 
 
Πιο συγκεκριµένα στο ενδεχόµενο σύγκρουσης του δικαιώµατος του απορρήτου των 
επικοινωνιών µε άλλα δικαιώµατα και κατά συνέπεια µε αυτό της υπεράσπισης του 
κατηγορουµένου, υποστηρίζεται γενικότερα ότι λόγω της διατυπώσεως αλλά και της 
γραµµατικής ερµηνείας του άρθ.19 παρ. 3 λαµβάνοντας υπόψη και το πνεύµα της 
βούλησης του αναθεωρητικού νοµοθέτη δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε εξαίρεση 
της απαγόρευσης της χρήσης αντισυνταγµατικών αποδεικτικών µέσων καθιστώντας 
ανενεργή κάθε διάταξη νόµου αντίθετη προς αυτό1. 
Κατά άλλη άποψη2 η πρόθεση του Συντακτικού νοµοθέτη δεν ήταν  
 
1)Ξ. Κοντιάδης, «Ο νέος συνταγµατισµός και τα θεµελιώδη δικαιώµατα µετά την 
αναθεώρηση του 2001», σελ.158-159 και υποσ.254.Βλ, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002 
2)Σαρ. Ορφανουδάκης, «Η αρχή της αναλογικότητας στην ελληνική έννοµη τάξη», 
σελ163-164, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003.  
 
να θεσπίσει απόλυτη απαγόρευση της χρήσης παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών 
µέσων, ενώ µια τέτοια ερµηνεία δε θα συνεκτιµούσε από το ίδιο το Σύνταγµα τις 
προβλεπόµενες κάµψεις του απορρήτου και θα παρέβλεπε ότι το αρθ.19 παρ.3 Συντ. 
δεν έχει υπέρτερο κύρος από οποιαδήποτε άλλη Συνταγµατική πρόβλεψη. Σύµφωνα 
µε την τελευταία άποψη ο δικαστής επιφορτισµένος µε το έργο απονοµής της 
δικαιοσύνης καλείται να σταθµίσει in concreto αν θα επιβληθούν περιορισµοί στο 
δικαίωµα απόδειξης ή στο αντίρροπο δικαίωµα και καλείται να συµπεριλάβει στη 
στάθµιση αυτή ένα ιδιαίτερα σύνθετο έλεγχο αναλογικότητας1. Στην περίπτωση που 
το παράνοµο αποδεικτικό µέσο είναι το µόνο που µπορεί να επικαλεστεί ο φορέας 
του δικαιώµατος απόδειξης , κατά την άποψη αυτή «η υποκειµενική όψη των 
ατοµικών δικαιωµάτων δίνει αναµφίβολα το κατ’ αρχή πρόκριµα υπέρ του 
δικαιώµατος απόδειξης».Ωστόσο «για την διατήρηση του συγκεκριµένου 
προβαδίσµατος κριτήριο σταθερό αποτελεί η in concreto συµφωνία προς την αρχή 
της αναλογικότητας», κάτι το οποίο διαπιστώνεται στον τρόπο κτήσης του 
παράνοµου αποδεικτικού µέσου, του είδους και του βαθµού προσβολής του 
αντίρροπου έννοµου συµφέροντος καθώς και του ζητήµατος κατά πόσο το παράνοµο 
αποδεικτικό µέσο αποδεικνύει άµεσα το αποδεικτέο. 
Τέλος σύµφωνα µε άλλη άποψη από αστικολογικής πλευράς φαίνεται να γίνεται 
δεκτό ότι η αποδεικτική απαγόρευση του άρθ.19 παρ.3 δεν είναι απόλυτη. Θεωρείται 
ότι η σύγκρουση του δικαιώµατος για δικαστική προστασία µε το άρθρο 19 παρ.3 
µπορεί να λυθεί πειστικά µόνο µε τη µορφή της τελολογικής στάθµισης ανάµεσα στα 
θιγόµενα Συνταγµατικά δικαιώµατα. 



 
Κατά την ίδια άποψη το άρθ.10 του Συντάγµατος θα κατισχύσει του απορρήτου και 
εποµένως θα είναι και από αυτή τη σκοπιά επιτρεπτή καταρχήν η εκ µέρους τρίτου 
επίκληση του ηλεκτρονικού εγγράφου αποδείξεως, καθώς σπάνια η βλάβη από τη 
δικαστική ήττα θα είναι µικρότερη από τη βλάβη την προερχοµένη από µια αθέλητη 
πιστοποίηση2. 
 
 
 
 
1) Σαρ. Ορφανουδάκης, «Η αρχή της αναλογικότητας στην ελληνική έννοµη τάξη», 
σελ164-166, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003.  
2)Κ.Ν. Χριστοδούλου, «Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία», σελ. 
92-93, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001.  
4. Η νοµοθεσία και η εξέλιξή της µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001. 
 
Α. Ο νόµος 3090/2002  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.8 του ν. 3090/2002 σχετικά µε την σύσταση σώµατος 
επιθεώρησης και ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης, τροποποιείται το άρθρο 
370Α του Π.Κ. που αφορά στη 
«παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνηµάτων και της προφορικής συνοµιλίας». 
Ειδικότερα µε την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η πράξη της 
παραγράφου 3 (δηλαδή η χρήση των πληροφοριών ή των µαγνητοταινιών ή των 
µαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκαν µε τρόπους που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού και που τιµωρείται µε φυλάκιση ενός έτους) 
δεν είναι άδικη, αν η χρήση έγινε ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης 
ανακριτικής αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογηµένου συµφέροντος, που δεν 
µπορούσε να διαφυλαχτεί διαφορετικά. 
 
Με µια πρώτη αξιολόγηση και εάν θεωρήσουµε ότι το άρθ.19 παρ.3 του Συντάγµατος 
έχει απόλυτο και άτεγκτο χαρακτήρα σχετικά µε την χρήση παράνοµων αποδεικτικών 
µέσων και δεν αφήνει µε τη διατύπωσή του και κατόπιν γραµµατικής ερµηνείας 
κανένα περιθώριο δυνατότητας χρήσης των µέσων αυτών, τότε πρέπει να δεχτούµε 
ότι ο νόµος 3090 και δη το αρθ.6. παρ.8 αντίκειται προς τη Συνταγµατική ρύθµιση 
και εποµένως πρέπει να ελεγχθεί η Συνταγµατικότητά του. 
 
Εάν εξετάσουµε το ζήτηµα βαθύτερα και πιο συγκεκριµένα θα δούµε ότι στη νέα 
αυτή διάταξη του άρθρου 370 Α αποφεύγεται να γίνει ενδεικτική απαρίθµηση των 
λόγων άρσης του άδικου χαρακτήρα της χρήσης παρανόµως κτηθεισών 
πληροφοριών, µαγνητοταινιών ή µαγνητοσκοπήσεων. Συγκεκριµένα, ενώ στην 
διάταξη πριν την τροποποίηση παρουσιάζονταν ρητώς προϋποθέσεις για την άρση 
αναφέροντας ότι «σε ποινικό δικαστήριο για την υπεράσπιση του κατηγορουµένου 
και γενικά …. για την εκπλήρωση καθήκοντός του ή για τη διαφύλαξη εννόµου ή 
άλλου συµφέροντος», τώρα κάνει λόγο µόνο «για διαφύλαξη δικαιολογηµένου 
συµφέροντος που δεν µπορούσε να διαφυλαχτεί διαφορετικά»1. 
 
Στην εισηγητική έκθεση του ν.3090/2002, η τροποποίηση αυτή  
 
1)Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, «Χρήση παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών 



µέσων και δικαίωµα υπεράσπισης του κατηγορουµένου», σελ. 67., εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2003.  
δικαιολογείται µε αναφορά στη Συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, µε την 
οποία «διευρύνθηκε το περιεχόµενο του αρθ.19 του 
Συντάγµατος» και «αναδείχτηκε µε επίταση η σηµασία του συγκεκριµένου 
δικαιώµατος». Όπως περαιτέρω τονίζεται «µε δεδοµένη … σοβαρότητα του θέµατος, 
η νοµοθετική παρέµβαση για την θέσπιση ειδικών λόγων άρσης του αξιοποίνου της 
συγκεκριµένης συµπεριφοράς, η οποία και τυποποιείται στις διατάξεις του αρθ. 370 
Α του Π.Κ, πρέπει 
να είναι περιορισµένη στο µέτρο του απολύτως αναγκαίου και οι ρυθµίσεις να είναι 
συγκεκριµένες» ενώ η τροποποίηση της παραγράφου 4 του αρθ.370 Α του Π.Κ είναι 
επιβεβληµένη «έτσι ώστε να µην καταλείπεται καµία αµφιβολία για τις περιπτώσεις 
άρσεως του αδίκου χαρακτήρα της χρήσης των πληροφοριών, µαγνητοταινιών ή 
µαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκαν αθεµίτως». Σηµειώνεται τέλος ότι µε την 
εισαγόµενη τροποποίηση «οριοθετείται µε ακρίβεια το συγκεκριµένο πλαίσιο και 
αίρεται το δυσδιάγνωστο της ισχύουσας ρύθµισης ως προς την ευρύτητα των ορίων 
εφαρµογής της». 
 
Εποµένως κατόπιν της διερεύνησης του πνεύµατος και της βούλησης του νοµοθέτη 
µέσα από την εισηγητική Έκθεση του ν.3090 συµπεραίνουµε ότι ο σκοπός του 
τελευταίου µε την τροποποίηση της παραγράφου 4 του 370 Α του Π.Κ. ήταν από τη 
µία µεριά να περιορίσει στο µέτρο του εντελώς αναγκαίου και από την άλλη να 
οριοθετήσει µε σαφήνεια τις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η χρήση 
παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων. 
 
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω εκ πρώτης όψεως αυτή ή έστω αυστηρή, οριοθέτηση 
της χρήσης παρανόµων αποδεικτικών µέσων µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συνάδει 
ούτε συµφωνεί µε την αναθεωρηθείσα διάταξη του αρθ.19 παρ.3 του Συντάγµατος. 
Σχετικά µε την Συνταγµατικότητα της νοµοθετικής αυτής διάταξης θα πρέπει εν 
τούτοις να παρατηρηθεί ότι η προβλεπόµενη σε αυτήν άρση του αδίκου χαρακτήρα 
και στη συνέχεια της ποινικής κύρωσης µιας πράξης δε σηµαίνει αυτοµάτως ότι η 
πράξη αυτή καθίσταται τελικώς σύννοµη και συνεπώς επιτρεπτή. Το τελικώς 
σύννοµο µιας πράξης κρίνεται από το σύνολο των δικαιικών κανόνων, ιδίως των 
Συνταγµατικών. 
 
Το τελικώς επιτρεπτό ή µη της χρήσης παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων 
ελέγχεται µε έρευνα του κατά πόσον άλλος κανόνας δικαίου την απαγορεύει ή την 
επιτρέπει. Ούτε αίρει η διάταξη του αρθ.370 Α παρ.4 Π.Κ. την κύρωση της 
ακυρότητας (απαγόρευση χρήσης) των αποδεικτικών µέσων που αποκτήθηκαν κατά 
παράβασή των στην παρ.3 του αρθ.19 απαριθµούµενων συνταγµατικών διατάξεων, 
κύρωση µε την οποία ο αναθεωρητικός νοµοθέτης επιδιώκει να ενισχύσει το κύρος 
των τελευταίων1. 
 
Κατά συνέπεια η (νοµοθετική) άρση του αδίκου χαρακτήρα της χρήσης ορισµένων 
αποδεικτικών µέσων και της µε αυτήν συνδεόµενης ποινικής κύρωσης δεν 
συγκρούεται µε την συνταγµατική κύρωση της απαγόρευσης χρήσης των µέσων 
αυτών, τα οποία αποκτήθηκαν κατά παράβαση συγκεκριµένων συνταγµατικών 
διατάξεων. Με βάση τα παραπάνω η κατά το ανωτέρω στο αρθ.370 Α παρ.4 Π.Κ. 
προβλεπόµενη άρση του αδίκου χαρακτήρα δεν µπορεί να θεωρηθεί άνευ άλλου τινός 
ότι εισάγει µια (συνταγµατικώς επιτρεπτή) εξαίρεση από την στο άρθρο 19 παρ.3 του 



Συντάγµατος προβλεπόµενη απαγόρευση χρησιµοποίησης παρανόµως κτηθέντων 
αποδεικτικών µέσων, βρίσκοντας ενδεχοµένως έρεισµα σε κάποια άλλη 
Συνταγµατική διάταξη. 
 
Β. Άρθρο 177 παρ.2 ΚΠ∆. Συµβατότητα του µε το αναθεωρηµένο Σύνταγµα  
 
Το άρθρο 177 παρ.2 του Κ.Π.∆ αναφέρει ρητά ότι όταν πρόκειται για κακουργήµατα 
που απειλούνται µε ποινή ισόβια κάθειρξης και µετά από έκδοση για το ζήτηµα αυτό 
ειδικώς αιτιολογηµένης απόφασης του δικαστηρίου, επιτρέπεται να λαµβάνονται 
υπόψη, για την κήρυξη της ενοχής την επιβολή ποινής ή τη λήψη µέτρων 
καταναγκασµού, «αποδεικτικά µέσα που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή 
µέσω αυτών». 
 
Εάν θεωρήσουµε ότι η απαγόρευση που εισάγει η νέα συνταγµατική διάταξη του αρθ. 
19 παρ.3 είναι απόλυτη, τότε είναι αµφίβολο, εάν η ανωτέρω διάταξη του Κ.Π.∆ θα 
εξακολουθήσει να θεωρείται ως Συνταγµατική τουλάχιστον κατά το µέρος που αφορά 
τα αποδεικτικά µέσα που κτήθηκαν κατά παράβαση των αρθ.19, 9, 9Α του 
Συντάγµατος σχετικά µε την προστασία του απορρήτου, της ιδιωτικής ζωής και 
προσωπικών δεδοµένων. 
 
Πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι τα αναφερόµενα στο αρθ.177 παρ.2 του 
Κ.Π.∆ «αποδεικτικά µέσα που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µέσων 
αυτών» δεν εµπίπτουν στη διάταξη του  
 
1)Την κύρωση αυτή χαρακτηρίζει ο Γ Καµίνης, «Η προστασία του ιδιωτικού βίου 
στην εποχή του διαδικτύου και της κοινωνίας της πληροφορίας», σε Κ.Γώγου (επιµ.) 
«Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού 
Συντάγµατος, σελ 207-216, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2002  
 
αρθ.19 παρ.1 εδ.Β του Συντάγµατος σύµφωνα µε την οποία «νόµος ορίζει 
τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δε δεσµεύεται από το απόρρητο για 
λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων»1. Και 
αυτό γιατί η επίµαχη διάταξη του Κ.Π.∆. αφορά «αποδεικτικά µέσα που έχουν 
αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µέσω αυτών» και δεν αναφέρεται σε «περιεχόµενο 
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, το οποίο έγινε γνωστό λόγω της άρσης του 
απορρήτου», το οποίο είναι µε βάση το αρθ.19 παρ.1 εδ.Β δυνατόν να αρθεί (για 
λόγους δηµοσίας ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων, 
µετά από αίτηση του αρµόδιου εισαγγελέα ή ανακριτή και απόφαση του αρµοδίου 
δικαστικού συµβουλίου), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο εκτελεστικό 
του αρθ.19 του Συντάγµατος νόµο 2225/1994, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει και 
µετά την αναθεώρηση. 
 
Γ. Νόµος 3115/2003 
 
Ο συγκεκριµένος νόµος ο οποίος µάλιστα είναι και ιδιαίτερα πρόσφατος, µολονότι 
προβλέπει αφενός ποινικές κυρώσεις για την παραβίαση µε οποιοδήποτε τρόπο του 
απορρήτου των επικοινωνιών και των όρων και της διαδικασίας άρσης αυτού καθώς 
επίσης και για την µε οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση από µέλος της Αρχής 
∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών πληροφοριών και δεδοµένων που 
είναι προσιτά σε αυτό λόγω της υπηρεσίας του ή την ανοχή της λήψης γνώσης αυτών 



από τρίτο (άρθρο 10) και αφετέρου διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης 
της κείµενης νοµοθεσίας σε σχέση µε το απόρρητο των επικοινωνιών ή τους όρους 
και τις διαδικασίες άρσης αυτού (αρθρ.11). Εν τούτοις δεν καθιέρωσε δικονοµικές 
κυρώσεις για το απαράδεκτο της χρήσης αποδεικτικών µέσων, τα οποία αποκτήθηκαν 
µέσω παράβασης µε οποιονδήποτε τρόπο του απορρήτου των επικοινωνιών.  
 
 
 
5. Η νοµολογία µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 
 
 
 
 
1)Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, «Χρήση παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών 
µέσων και δικαίωµα υπεράσπισης του κατηγορουµένου», σελ. 25, εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2003 
 
Σε αντίθεση µε τον Άρειο Πάγο που µέχρι στιγµής φαίνεται να µην έχει ασχοληθεί µε 
τη δυνατότητα εξαιρέσεων από τον κανόνα που καθιέρωσε η νέα συνταγµατική 
ρύθµιση του αρθ.19 παρ.3 του Συντάγµατος, τα ∆ικαστήρια της ουσίας προσπάθησαν 
να περιορίσουν το εύρος εφαρµογής του άρθρου 19 παρ.3 τους Συντάγµατος και 
δέχτηκαν εξαιρέσεις παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων, συνήθως στις 
περιπτώσεις που αφορούσαν στη βελτίωση της θέσης του κατηγορουµένου1 . 
 
Συγκεκριµένα µια πρώτη αποδοχή της δυνατότητας εξαιρέσεων από την αποδεικτική 
απαγόρευση του αναθεωρηθέντος άρθρου 19 παρ.3 Συντ. υποστηρίχτηκε εµµέσως 
πλην σαφώς σε εισαγγελική πρόταση προς το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Σάµου 
λίγο µετά την αναθεώρηση. Στην πρόταση του Εισαγγελέα, η οποία αφορούσε τη 
χρησιµοποίηση από τον κατηγορούµενο για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου 
του ερωτικών επιστολών προς τρίτον, ως αποδεικτικού µέσου για τεκµηρίωση του 
βρασµού ψυχικής ορµής του, υποστηρίζεται ότι µια αποδεικτική απαγόρευση αίρεται 
όταν το παράνοµο αποδεικτικό µέσο πρόκειται να χρησιµεύσει στην υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου. Γίνεται ακόµη δεκτό, ότι σε περίπτωση που από τη χρησιµοποίηση 
ενός αποδεικτικού µέσου συγκρούεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια τρίτου µε το 
συµφέρον του κατηγορουµένου, υπερισχύει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του 
κατηγορουµένου. Βέβαια στη συγκεκριµένη περίπτωση που επρόκειτο για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας δεν ετέθη από τον Εισαγγελέα ζήτηµα εξαίρεσης από τη νέα 
συνταγµατική αποδεικτική απαγόρευση και αυτό διότι θεώρησε ότι η πράξη του 
συζύγου που εισχωρεί σε ερωτικές επιστολές της συζύγου του απευθυνόµενες σε 
τρίτο πρόσωπο δεν αποτελεί παράνοµη απόκτηση αποδεικτικών µέσων, δεδοµένου 
ότι ο σύζυγος ενεργεί από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. 
 
Ακόµα πιο συγκεκριµένη για την δυνατότητα εξαιρέσεων από την αποδεικτική 
απαγόρευση του αρθ.19 παρ.3 Συντ. είναι η απόφαση 213/2003 του Μικτού Ορκωτού 
Εφετείου Αθηνών2, αποδεχόµενο τη σχετική Εισαγγελική πρόταση. Ειδικότερα ο 
Εισαγγελέας Ανδρ. Ζύγουρας υποστήριξε ότι συνταγµατικώς υπέρτερο αγαθό, από το 
αγαθό της ελευθερίας της επικοινωνίας είναι η προσωπική ελευθερία, που  
___________________________________________________________ 
 
1)Βλ. Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Σάµου απόφαση 16/2001 



Βλ. την πρόταση του Εισαγγελέα Χ. Σατλάνη, Ποιν∆ικ 8-9/2001, σελ. 820-229  
2)ΜΟΕφΑθ 213/2003 
 
 
 
καθιερώνεται στα άρθρα 5, 6, 7 του Συντάγµατος και ότι συνεπώς το απόρρητο της 
ελευθερίας επικοινωνίας κάµπτεται και επιτρέπεται η χρήση στο ∆ικαστήριο του 
προϊόντος της αθέµιτης µαγνητοσκόπησης ιδιωτικής συνοµιλίας προκειµένου: α) να 
απαλλαγή ένας αθώος και β) να αποφευχθεί µια βαρύτερη καταδίκη του 
κατηγορουµένου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επετράπη η χρήση µαγνητοταινίας, η 
ανάγνωση της αποµαγνητοφωνηθείσας ερωτικού περιεχοµένου συνοµιλίας µεταξύ 
του θύµατος και του φίλου της, προκειµένου να αποφευχθεί µια άδικη βαρύτερη 
καταδίκη του κατηγορουµένου. 
 
 
6.Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων 
 
Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων είναι µια διοικητική αρχή και όχι 
δικαιοδοτική, οι πράξεις της οποίας δεν αποτελούν νοµολογία, αλλά είναι διοικητικές 
πράξεις, παρόλο που η χρησιµοποιούµενη στο άρθρο 101Α Συντ. ορολογία περί 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των µελών της θυµίζει το συνταγµατικό 
καθεστώς των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 87 παρ.1 Συντ). 
 
Ακόµα και αυτή η αρχή που έχει ταχθεί από το Σύνταγµα για να προστατεύει τα 
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών θα δούµε ότι αναγνωρίζει την 
δυνατότητα αναγνώρισης εξαιρέσεων για την χρήση παράνοµων, µε βάση τα αρθρ. 
19 παρ.3, 9 και 9α, αποδεικτικών µέσων. Συγκεκριµένα µε την γνωµοδότηση 83/2002 
της 17/7/20021 σχετικά µε την ανάγκη τροποποίησης µετά τη συνταγµατική 
αναθεώρηση του 2001 διατάξεων του Π.Κ. (άρθρο 370Α παρ.4), του Κ.Π.∆ (άρθρο 
177) και του Κ.Πολ.∆. (άρθρο 444), η ανωτέρω αρχή, ενώ τάχθηκε υπέρ της 
απάλειψης των στα ανωτέρω άρθρα του Π.Κ. και του Κ.Π.∆. προβλεπόµενων 
εξαιρέσεων από τον κανόνα της αποδεικτικής απαγόρευσης και υπέρ της επαναφοράς 
στην ανωτέρω διάταξη του Κ.Πολ.∆. του κανόνα της αποδεικτικής απαγόρευσης, το 
εδάφιο δηλαδή που όριζε ότι είναι απαράδεκτη η επίκληση και προσαγωγή των 
αναπαραστάσεων, φωνοληψιών και απεικονίσεων, αν δεν αποδεικνύεται ότι έγινε µε 
συναίνεση του προσώπου κατά του οποίου προσάγονται, εκτός αν πρόκειται για 
πράξεις ή δηλώσεις που έγιναν δηµόσια, και ενώ φαίνεται να αποδέχεται εµµέσως 
τουλάχιστον τον απόλυτο χαρακτήρα  
 
 
1)Βλ. Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γνωµοδότηση 
Αριθµ. 83/2002 
της συνταγµατικής απαγόρευσης του άρθρου 19 παρ.3, εν τούτοις δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα εξαιρέσεων στο πλαίσιο της ποινικής δίκης. Όπως χαρακτηριστικά 
τονίζει αναφερόµενη στο ισχύον συνταγµατικό καθεστώς «… Στην ποινική δίκη, 
ακραίες περιπτώσεις, όπου η χρήση παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων 
εµφανίζεται ως ο µόνος τρόπος επίτευξης γνώσης της ουσιαστικής αλήθειας, που 
επιδιώκει πάντοτε ο ποινικός δικαστής, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη χρήση 
των γενικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των σχετικών µε την άρση του αδίκου 
χαρακτήρα της πράξης και του αποκλεισµού του καταλογισµού. Έτσι π.χ. όταν η 



πράξη έγινε για την ενάσκηση του δικαιώµατος υπεράσπισης του κατηγορουµένου, ο 
άδικος χαρακτήρας της αποκλείεται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 Π.Κ σε 
συνδυασµό µε της διατάξεις του Κ.Π.∆, της ΕΣ∆Α και του Συντάγµατος που 
αναγνωρίζουν στον κατηγορούµενο το δικαίωµα υπεράσπισης ενώπιον του 
∆ικαστηρίου. Επίσης, ο υφιστάµενος εκβίαση (Π.Κ. 385) µπορεί να χρησιµοποιήσει 
το ανωτέρω αποδεικτικό µέσο επικαλούµενος, αν κατηγορηθεί σχετικά, ότι 
βρισκόταν σε άµυνα (Π.Κ. 22). Το ίδιο µπορεί να γίνει και σε περίπτωση κατάστασης 
ανάγκης». 
 
Με τις θέσεις της αυτές η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
ενώ υποστηρίζει ρητώς ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή εξαιρέσεων στις 
ουσιαστικές ( 370Α Π.Κ.) ή δικονοµικές (177 Κ.Π.∆., 444 Κ.Πολ.∆) διατάξεις που 
αφορούν παράνοµα αποδεικτικά µέσα – εξαιρέσεων, τις οποίες θεωρεί «ότι είναι 
βέβαιο ότι θα αποδυναµώσουν τις αντίστοιχες κύριες ρυθµίσεις, ιδρύοντας πιθανές 
νέες ‘κερκόπορτες’» -, εν τούτοις, µε επίκληση και εφαρµογή γενικών διατάξεων και 
αρχών του Ποινικού Κώδικα, δέχεται κατ΄ουσίαν τη δυνατότητα κάµψης της 
αποδεικτικής απαγόρευσης του άρθρου 19 παρ.3 του Συντάγµατος. Η αποδοχή αυτή, 
µάλλον ευρέων, εξαιρέσεων γίνεται µάλιστα από την ως άνω Αρχή χωρίς καµία 
δογµατική θεµελίωση και χωρίς αντιµετώπιση των συνταγµατικών παραµέτρων µιας 
τέτοιας εξαίρεσης από τον κανόνα που καθιερώθηκε ρητά στην προαναφερθείσα νέα 
συνταγµατική διάταξη.  
 
 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
 
Μετά τη συνταγµατική αναθεώρηση και παρά την απόλυτη διατύπωση του 
αναθεωρηµένου άρθρου 19 παρ.3 του Συντάγµατος, φαίνεται πως ο κοινός νοµοθέτης 
δεν προσανατολίστηκε στην εισαγωγή ποινικών κυρώσεων ούτε και δικονοµικών για 
κάθε περίπτωση χρήσης παρανόµων κτηθεισών αποτυπώσεων, αλλά αντιθέτως 
εξακολούθησε να προβλέπει περιπτώσεις έστω και σε πιο περιορισµένη έκταση, 
άρσης του  
αδίκου χαρακτήρα µιας τέτοιας χρήσης1. 
 
Ταυτόχρονα τα δικαστήρια και η νοµολογία εν γένει δέχτηκαν εξαιρέσεις από την 
απαγόρευση χρήσης παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων, συνήθως στις 
περιπτώσεις που αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση της θέσης του κατηγορουµένου. Η 
επιχειρηµατολογία που χρησιµοποιείται για να παρακαµφθεί ο σκόπελος της νέας 
συνταγµατικής ρύθµισης και να αξιοποιηθούν δικονοµικά παρανόµως κτηθέντα 
αποδεικτικά µέσα στηρίζεται άλλοτε στην αξία του ανθρώπου, στη θεωρία των 
αποδεικτικών απαγορεύσεων, στη στάθµιση της προσωπικής ελευθερίας και 
ελευθερίας της επικοινωνίας και άλλοτε στην εφαρµογή γενικών διατάξεων και 
αρχών του Π.Κ.  
 
Πάντως το ζήτηµα της χρήσης των παράνοµων αποδεικτικών µέσων, όπως αυτά 
οριοθετούνται από τα άρθρα 19 παρ3, 9 και 9Α του Συντάγµατος, είναι βέβαιον πως 
θα συνεχίσει να απασχολεί τον ελληνικό νοµικό κόσµο και τη νοµολογία καθώς το 
Σύνταγµα µε την αναθεώρηση του µάλλον δυσχέρανε παρά ξεκαθάρισε µε σαφήνεια 
τα πεδία µέσα στα οποία απαγορεύεται ή επιτρέπεται η χρήση των εν λόγω µέσων.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)βλ. άρθρο 370 Α Π.Κ. όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 παρ.8 του νόµου 
3090/2002. 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το ζήτηµα των παράνοµων αποδεικτικών µέσων και της χρήσης αυτών ενώπιον των 
δικαστηρίων, ποινικών και πολιτικών, είναι πολυδιάστατο και δυσθεώρητο. Με την 
αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 και συγκεκριµένα του αρθρ.19 παρ. 3 που 
αναφέρει ότι απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών µέσων που αποκτήθηκαν κατά 
παράβαση του άρθρου αυτού, το οποίο προστατεύει το απόρρητο των επιστολών και 
της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, αλλά και των άρθρων 9 και 9Α, τα 
οποία αντίστοιχα προστατεύουν µεν το πρώτο το απαραβίαστο της οικογενειακής 
ζωής του ατόµου και δε το δεύτερο τον καθένα από τη συλλογή, επεξεργασία και 
χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, φαίνεται µε µια 
πρώτη ερµηνεία να θεσπίζεται µια απόλυτη και απαρέγκλιτη απαγόρευση χρήσης των 
µέσων που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των άρθρων αυτών. Εκτός δηλαδή από την 
εξαίρεση του αρθ.19 παρ1 εδαφΒ όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «Νόµος 
ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο 
(των επιστολών) για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκληµάτων», σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συνάγεται µέσω της γραµµατικής 
ερµηνείας των ανωτέρω άρθρων ότι η χρήση και επίκληση των εν λόγω αποδεικτικών 



µέσων καθίσταται αδύνατη. Όπως όµως θα δούµε και στο περιεχόµενο της εργασίας 
δε φαίνεται ούτε ο κοινός νοµοθέτης αλλά ούτε και τα δικαστήρια της ουσίας και 
εποµένως και η νοµολογία, ούτε όµως και η Αρχή Προστασίας Ευαίσθητων 
Προσωπικών ∆εδοµένων να αποδέχονται την απόλυτη και άτεγκτη απαγόρευση της 
χρήσης των παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων. Αντίθετα ενώ η στάση τους 
µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος έγινε πιο αυστηρή ως προς τη χρήση των 
µέσων αυτών, αναγνωρίζουν την δυνατότητα κάµψης της απόλυτης αυτής 
απαγόρευσης όταν η χρήση αυτή γίνεται για την απόδειξη της αθωότητας του 
κατηγορουµένου, που χωρίς τα αποδεικτικά αυτά µέσα θα ήταν αδύνατη, ή 
γενικότερα για την καλυτέρευση της θέσης του. Η νοµική θεµελίωση της άρσης της 
απόλυτης απαγόρευσης θα επιχειρηθεί στα πλαίσια της συγγραφής της προκείµενης 
εργασίας.  
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