
Π1. Εισαγωγικά 
Περί ψυχής ο λόγος του παρόντος. Η συστηµατική 

έρευνα της Ψυχής έγινε από τον Αριστοτέλη στο οµώ-
νυµο έργο του.a Η επιστήµη του δικαίου, µας βοηθά να 
την προσδιορίσουµε και ως νοµική έννοια. Πηγή της 
προσπάθειας, το θετό δίκαιο. Η ενοποίηση των λαών της 
Ευρώπης έφερε µια νέα πραγµατικότητα, στην προστα-
σία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η υπογραφή και η 
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου(ΕΣ∆Α) από την χώρα µας, είχε ως επακόλου-
θο την ενσωµάτωση των αρχών της στο εθνικό µας δί-
καιο. Οι αρχές της ΕΣ∆Α συµπληρώνουν το Συνταγµα-
τικό δίκαιο και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης 
νόµου. Ο ρόλος της κυριαρχίας του Κράτους περιορίζε-
ται µε αυτές για να δοθεί χώρος στα ανθρώπινα δικαιώ-
µατα.b 

 Όµως, το ζητούµενο είναι η ουσιαστική εφαρµογή 
των αρχών της από τις τρείς λειτουργίες του Κράτους 
µας. Ανύσταχτος αρωγός µας, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Αναλαµβάνει να εφαρµόσει 
και να ερµηνεύσει την ΕΣ∆Α. Η θέσπιση του δικαιώµα-
τος ατοµικής προσφυγής στο δικαστήριο, κατά πράξεων 
ή παραλείψεων των οργάνων της ∆ιοίκησης του Ελλη-
νικού Κράτους και της προσβολής των δικαστικών του 
αποφάσεων, αφού εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα µέ-
σα, δηµιουργούν τελικά ένα ευρωπαϊκό δίκαιο δικαιωµά-
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των του ανθρώπου.c Το Ελληνικό Κράτος σε περίπτωση 
καταδίκης του έχει υποχρέωση 1. Να προβεί σε εξάλειψη 
των συνεπειών της παραβίασης 2. Να λάβει τα κατάλλη-
λα νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα, ώστε να αποφευχθεί 
στο µέλλον παρόµοια περίπτωση. 3. Να καταβάλλει στο 
παθόντα αποζηµίωση, σε περίπτωση ατελούς εξάλειψης 
των συνεπειών της παραβίασης ( Άρθρα 41,46 ΕΣ∆Α) 
2. Νοµολογιακές εξελίξεις.
Οι πρόσφατες αποφάσεις, 4902 από 26-07-2011 υπόθε-

ση ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ κατά Ελλάδας και 4429 από 05-07-
2011 υπόθεση ΒΕΝΙΟΣ κατά Ελλάδας, αφορούσαν την 
χώρα µας. Η Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση 
του άρθρου 5 παρ.1 της ΕΣ∆Α, συγκεκριµένα ότι στε-
ρήθηκε την ελευθερία του ψυχικά ασθενής σε ψυχια-
τρικό Νοσοκοµείο για την ακούσια νοσηλεία του, λόγω 
υπερβάσεων στην διαδικασία που προβλέπει ο εθνικός 
νοµοθέτης. Πρόδροµες αποφάσεις για την νοµιµότητα 
της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενών, 
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και υπό το φως της ΕΣ-
∆Α ήταν η 6301/73 Winterwerp κατά Ολλανδίας(24-
101979) και 50272/99 Hutchison Reid κατά Ηνωµένου 
Βασιλείου (20-02-2003). Σε αυτές το ∆ικαστήριο ερµή-
νευσε διατάξεις της ΕΣ∆Α σε σχέση µε την νοσηλεία ψυ-
χικά ασθενών. Επιπλέον, υπεισήλθε σε επιµέρους διατά-
ξεις των εθνικών δικαίων, ελέγχοντας την συµβατότητα 
τους µε τις αρχές της ΕΣ∆Α.
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3. Το εθνικό δίκαιο
Α. Ο Αστικός Κώδικας.
Το δίκαιο της χώρας µας αξιολογείται από το Ευρωπαϊ-

κό ∆ικαστήριο, ως επαρκές. Η δυνατότητα ακούσιας νοση-
λείας ορίζεται στο άρθρο 1687 του Αστικού Κώδικα ‘όταν 
η κατάσταση ενός προσώπου επιβάλλει την ακούσια νο-
σηλεία σε µονάδα ψυχικής υγείας, αυτή γίνεται µετά από 
προηγούµενη άδεια του δικαστηρίου και µε τις διατάξεις ει-
δικών νόµων.’ Η ακούσια νοσηλεία αποτελεί θεσµό του δη-
µοσίου δικαίου, περιγράφεται όµως στον αστικό κώδικα και 
ρυθµίζεται από τις διατάξεις των ειδικών νόµων. Τονίζεται 
µε τον τρόπο αυτό από τον νοµοθέτη, ιδιαιτέρως και πα-
νηγυρικά ότι η εισαγόµενη αρχή ρυθµίζεται αφενός ουσια-
στικά, σε ένα νοµοθέτηµα πάγιου χαρακτήρα, αφετέρου δι-
κονοµικά, διότι εφαρµόζονται διαδικασίες πολιτικής δίκης 
(εκούσια δικαιοδοσία)d Αποτελεί έκφραση του οφειλόµενου 
σεβασµού στην προσωπικότητα του ατόµου και την ανθρώ-
πινη αξία.e 

Γιατί όµως ο νοµοθέτης εφαρµόζει την ακούσια νοσηλεία 
µε αυτόν το ιδιόρρυθµο τρόπο, ο οποίος δεν είναι πρωτότυ-
πος, αλλά γερµανικό πρότυπο και γιατί η Αστυνοµία δεν 
επιλαµβάνεται άµεσα; ∆ιότι ο ασθενής δεν είναι εγκληµα-
τίας και δεν πρέπει να επιχειρείται να ποινικοποιηθεί η συ-
µπεριφορά του, όταν στερείται την προσωπική του ελευ-
θερία και πλήττονται ατοµικά συνταγµατικά δικαιώµατα 
του. Στον Αστικό Κώδικα περιγράφεται το θεσµικό πλαίσιο 

διασφάλισης των δικαιωµάτων του ασθενούς από την 
αυθαίρετη επέµβασή των κρατικών οργάνων στην 
βούληση και στην ιδιωτική του ζωή.f 

 Β. Ο Νόµος 2071/92. 
Β. Η επίδραση της ΕΣ∆Α, ανάγκασε την πολιτεία να 

λάβει τα κατάλληλα νοµοθετικά µέτρα, αντικαθιστώ-
ντας το Ν.∆.104 της 1/16-8-1973, µε ένα σύγχρονο Νό-
µο 2071/92 ‘Εκσυγχρονισµός & Οργάνωση συστήµα-
τος Υγείας’. Χαρακτηρίζεται από το ∆ικαστήριο του 
Στρασβούργου, ότι θεσπίζεται µε αυτόν µια δικαστική 
διαδικασία µε βάση προθεσµίες και διαδικαστικούς κα-
νόνες, καλά ορισµένους µε στόχο την προστασία της 
ζωής ασθενούς και την προσβολή του από την αυθαι-
ρεσία των κρατικών αρχών.

Προϋποθέσεις του εγκλεισµού ασθενούς σε κατάλλη-
λη µονάδα ψυχικής υγείας χωρίς την θέληση του εί-
ναι. 1. Να πάσχει από ψυχική διαταραχή. 2. Να µην εί-
ναι ικανός να κρίνει για το συµφέρον της υγείας του.3. 
Αποτέλεσµα από την έλλειψη νοσηλείας, ο αποκλει-
σµός θεραπείας ή η επιδείνωση της κατάστασης της 
υγείας του. Σε κάθε περίπτωση να µην είναι επικίν-
δυνος για την προσωπική του ασφάλεια και την ασφά-
λεια τρίτων, από πράξεις βίας. Η αδυναµία προσαρ-
µογής του ανθρώπου στις πολιτικές, κοινωνικές και 
ηθικές αξίες δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή.(άρθρο 
95 Ν.2071/92).

Του Υ/Β΄ Ευάγγελου ∆ιαµαντή



4. ∆ιαδικασία της ακούσιας νοσηλείας. 
Ο Εισαγγελέας κινεί την διαδικασία για ακούσια νοση-

λεία, κατόπιν αίτησης συγγενούς ή συζύγου του ασθε-
νούς ή και αυτεπαγγέλτως. Ακολούθως, εάν η αίτηση 
γίνει δεκτή εκδίδει παραγγελία που απευθύνεται στους 
ανακριτικούς του υπαλλήλους, συνήθως στις αστυνοµι-
κές αρχές. Αυτές έχουν υποχρέωση να συλλέξουν στοι-
χεία, όπως ιατρικά πιστοποιητικά, γνωµατεύσεις, µαρ-
τυρικές καταθέσεις. Με την έρευνα τους στοχεύουν να 
βοηθήσουν τον εισαγγελέα να διαπιστώσει αν συντρέ-
χουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Σε θετική περίπτω-
ση, αν ο ασθενής αρνείται να εξετασθεί, διατάσσεται από 
τον εισαγγελέα να µεταφερθεί για εξέταση σε ∆ηµόσια 
Ψυχιατρική Κλινική, ώστε να εκδοθούν δύο ξεχωριστές 
γνωµατεύσεις από Ψυχίατρους που θα αναφέρονται και 
αυτές στην πλήρωση των προϋποθέσεων του νόµου. Η 
µεταφορά πρέπει να διενεργείται µε σεβασµό στην αξιο-
πρέπεια και την προσωπικότητα του ασθενή. 

Όµως, η διαδικασία δεν τερµατίζεται εδώ. Η παραµονή 
του ασθενούς στο Νοσοκοµείο δεν µπορεί να διαρκεί πε-
ρισσότερο από 48 ώρες. Για αυτό τον λόγο, ο εισαγγελέ-
ας που διέταξε την µεταφορά, µέσα σε τρείς (03) ηµέρες, 
υποβάλλει αίτηση, στο Ειρηνοδικείο ( άρθρο17 παρ.2 Ν. 
4055/12), προκειµένου να αποφασίσει για τον εγκλεισµό 
του ασθενούς στο Νοσοκοµείο. 

Το δικαστήριο συνεδριάζει µε την διαδικασία της εκού-
σιας δικαιοδοσίας µέσα σε δέκα(10) µέρες, κεκλεισµένων 
των θυρών, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του 
ασθενούς, ο οποίος δικαιούται να παραστεί µε συνήγο-
ρο και Ψυχίατρο ως τεχνικό σύµβουλο, αφού κλητευ-
θεί προς τούτο πριν 48 ώρες.g Σε περίπτωση που αίτη-
ση αναγκαστικής νοσηλείας γίνεται δεκτή, συνεχίζεται 
η παραµονή του στο Νοσοκοµείο, διαφορετικά διατάσσε-
ται η άµεση έξοδος του. 

Ο δικαστικός έλεγχος της παραµονής στο Ψυχιατρείο 
είναι περιοδικός, ενώ κατά της απόφασης προβλέπονται 
ένδικα µέσα. Οι ασφυκτικές προθεσµίες επιβάλλουν οι 
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γνωµατεύσεις των γιατρών να περιέρχονται στον εισαγ-
γελέα το ταχύτερο δυνατόν, µε αγγελιοφόρο, µε µέριµνα 
των συγγενών, ακόµη και µε τον τηλεοµοιότυπο της 
υπηρεσίας(fax), αφού όλα τα έγγραφα που συγκεντρώ-
θηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους θα αποτελέ-
σουν την ύλη από την οποία το δικαστήριο θα εκδώσει 
την απόφαση του. Ιδανικότερη λύση, η ηλεκτρονική δι-
ασύνδεση εισαγγελικών - αστυνοµικών υπηρεσιών που 
θα εξασφάλιζε τις αρχές από την τήρηση των προθεσµι-
ών του Νόµου. 
5. Η θέση της Νοµολογίας.
Αυτός είναι και ένας από τους διαφορετικούς λόγους 

που καταδικάστηκε η Χώρα µας από το ∆ικαστήριο του 
Στρασβούργου. Η υπέρβαση των προθεσµιών, αποτελεί 
κατά το δικαστήριο, επαρκή λόγο παραβίασης του άρ-
θρου 5 παρ1. της σύµβασης που ορίζει ‘Κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Κανείς 
δεν επιτρέπεται να στερηθεί την ελευθερία του, παρά µό-
νο στις ακόλουθες περιπτώσεις και σύµφωνα µε την νόµι-
µη διαδικασία: …..ε) περίπτωση αν πρόκειται για νόµιµη 
κράτηση ατόµων που µπορούν να µεταδώσουν µεταδοτι-
κή ασθένεια, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικοµανούς...’ 
Εποµένως, το δικαστήριο κρίνοντας ad hoc, αποφάνθη-
κε ότι η στέρηση της ελευθερίας των προσφευγόντων 
δεν διατάχθηκε ‘µε τις νόµιµες οδούς’h. 

Η αναµόρφωση των προθεσµιών, σε χρόνο εύλογο όπως 
απαιτεί η ΕΣ∆Α,i µε γνώµονα τον κίνδυνο αυθαιρεσίας, 
αλλά και την ανάγκη εφαρµογής του νόµου στην πράξη 
κρίνεται επιβεβληµένη.

Από το δικαστήριο επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των 
ακούσιων νοσηλειών σε άλλες χώρες της Ευρώπης εί-
ναι 7% µε 8% , ενώ στην Ελλάδα 55% µε 65% µε αποτέ-
λεσµα η µέριµνα του νοµοθέτη για τον δικαστικό έλεγχο 
της διαδικασίας να παρακάµπτεται ή να έχει αντανακλα-
στικό χαρακτήρα. Η έλλειψη πρωτοβάθµιων υπηρεσιών 
περίθαλψης ψυχικά ασθενών, µετατοπίζει το πρόβληµα 
στις διωκτικές και δικαστικές αρχές. 
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6. Ακούσια νοσηλεία και προστατευτική 
φύλαξη
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διακρίνουμε την ακούσια 

νοσηλεία από την προστατευτική φύλαξη των ψυχοπαθών, 
μεθυσμένων και ανηλίκων του άρθρου 118 Π.Δ.141/91 ‘Αρ-
μοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσωπι-
κού Υ.Δ.Τ.’ Η προστατευτική φύλαξη αποτελεί προληπτι-
κό διοικητικό μέτροj, στα πλαίσια του άμεσου διοικητικού 
καταναγκασμού, χωρίς την έκδοση διοικητικής πράξης με 
υλικές ενέργειες των οργάνων,k λόγω κατάστασης ανάγκης 
ή άμυνας, όπως αυτές περιγράφονται στον Ποινικό Κώδι-
κα.l Α. Έχει προσωρινό χαρακτήρα Β. Δεν αποτελεί σύλ-
ληψη Γ. Δεν περιγράφεται στον Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας. Δ. Συντάσσεται έκθεση για την έναρξη, την λήξη 
της και τον λόγο που εφαρμόστηκε, υποβαλλόμενη στον ει-
σαγγελέα, με παράλληλη εγγραφή στο ηλεκτρονικό Βιβλίο 
Συμβάντων, ενώ ο εγκλεισμός στο κρατητήριο, επιτρέπε-
ται όταν δεν μπορούν να αποτραπούν οι κίνδυνοι κατά του 
ιδίου προσώπου ή τρίτων με άλλο τρόπο. Συνεπώς, οι δι-
αδικαστικές εγγυήσεις είναι τελείως διαφορετικές από αυ-
τές της ακούσιας νοσηλείας. Η αρχή της αναλογικότητας, 
της απαγόρευσης της προσβολής του πυρήνα του ατομικού 
δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας, της αιτιολογίας, 
της τήρησης του έγγραφου τύπου, με παράλληλη τήρηση 
του γενικού και αφηρημένου χαρακτήρα της κανονιστικής 
πράξης, αφού συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας και επι-
χειρείται με αυτή περιορισμός της ελευθερίας των προσώ-
πων με την θέσπιση δεσμευτικής ρύθμισης με προσταγή 
προς συμμόρφωσηm αποτελούν κανόνες δημοσίου δικαίου 
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αστυνομικό δίκαιοo Η τήρηση των παραπάνω γενι-
κών αρχών ως ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό, μεθοδολο-
γικό εργαλείο, θα περιορίσει αντιθέσεις που προβάλλο-
νται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.p

7. Ακούσια νοσηλεία & Φύλαξη 
ακαταλόγιστου εγκληματία
Όπως και με την προστατευτική φύλαξη, από πα-

λαιά είχαν διατυπωθεί οι διαφορές στο ποινικό Δίκαιο, 
της ακούσιας νοσηλείας ψυχασθενούς, με την φύλαξη 
ακαταλόγιστων εγκληματιών.q Αυτή ρυθμίζεται από 
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τάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή της κωφαλαλί-
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