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Το άρθρο 370Α και η κατάσταση ανάγκης του
άρθρου 25 ΠΚ.
Το

τελευταίο

εισαγωγικών),

µέσο

διάστηµα
των,

το

αποδεικτικό, (εντός ή εκτός

(παρανόµως

αποκτηθέντων),

κασετών

απασχολεί πολύ συχνά όχι µόνον τα ∆ικαστήρια και τη νοµική θεωρία
αλλά και αυτή την ίδια την κοινωνία.

Η κατοχή δε των κασετών λειτουργεί, µάλλον, εκβιαστικά. Η
λογική των "κατεχόντων" κασέτες είναι περίπου η εξής: "Θα τον κρατώ
(τον µελλοντικό αντίδικο) στο χέρι, αν κινηθεί ή αν διαφωνήσει µαζί µου
θα τον πάω στα κανάλια και θα τον στείλω και στον Εισαγγελέα". Έτσι ο
χρόνος εµφάνισης των κασετών, συνήθως, απέχει από

τον χρόνο

υποκλοπής. Προηγείται δε η δηµοσιοποίηση των κασετών στα ΜΜΕ από
τη νόµιµη (όσο µπορεί αυτή να είναι νόµιµη) εµφάνιση τους (ενώπιον
των αρµοδίων αρχών), σε µια προσπάθεια
διαµορφώσουν ένα ευµενές για

των "κατεχόντων" να

αυτούς

προ-δικαστικό κλίµα

(θυµίζοντας τις γνωστές επισηµάνσεις του Ο. Εκο).

Η

συνέχεια όλων αυτών, είναι γνωστή. Κάποιος (ή κάποιοι)

βρίσκονται κατηγορούµενοι (τουλάχιστον) για παραβίαση των διατάξεων
του άρθρου 370Α του ΠΚ. Μόνιµη υπερασπιστική επωδός των
κατηγορουµένων η επίκληση της άµυνας και της κατάστασης ανάγκης. Η
κοινωνιολογική εξήγηση του νέου αυτού φαινοµένου χρήζει έρευνας και
µελέτης από

ειδικούς επιστήµονες.

νοµιµότητας των ισχυρισµών του

Η προσέγγιση, όµως, της

κατηγορουµένου

αφορά

τους

νοµικούς. Με αφορµή το παρακάτω πραγµατικό παράδειγµα θα
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επιχειρηθεί µια προσέγγιση στην δυνατότητα άρσης του αδίκου στην
περίπτωση των υποκλοπών.

Ο Α εφοδίασε τον Β µε µαγνητόφωνο και του ζήτησε να
υποκλέπτει όλες τις συνοµιλίες του (προφορικές και τηλεφωνικές), µε
τον Γ, έτσι ώστε να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις
(πιθανά εχθρικές) διαθέσεις

του

Γ

έναντι του Α. Πράγµατι ο Β

υπέκλεπτε επί 25, περίπου, ηµέρες κάθε επικοινωνία του µε τον Γ. Στη
συνέχεια ο Α, (µε βάση το υλικό των υποκλοπών), ειδοποίησε,
(ουσιαστικά απείλησε-εκβίασε), τον Γ να απέχει από κάθε ενέργεια
εναντίον του. Μετά από ένα χρόνο ο Α υπέβαλε, τελικά, έγκληση, κατά
του Γ µε βάση το υλικό των παράνοµων υποκλοπών, τµήµα του οποίου
ο Α εντέχνως διέρρευσε (πριν την υποβολή της έγκλησης) και στον τύπο.
Στη συνέχεια ο Γ υπέβαλε µήνυση κατά του Α για παραβίαση του
άρθρου 370Α του ΠΚ. Απολογούµενος ο Α επικαλέστηκε την κατάσταση
ανάγκης του άρθρου 25 του ΠΚ, ως λόγο άρσης του αδίκου

των

πράξεων του ("κινδύνευα άµεσα από τις ενέργειες, που ετοίµαζε ο Γ, και
έσπευσα να τον µαγνητοφωνήσω, έτσι ώστε να αποκρούσω τον
επικείµενο, και µη αναπότρεπτο µε άλλα µέσα, κίνδυνο"). Έχει (και ποιά)
νοµική αξία ο ισχυρισµός του Α;

1.Η Ελληνική Πολιτεία, µόλις πρόσφατα, ρύθµισε το θέµα των
διαδικασιών άρσης του απορρήτου, µε τον ν. 2225/94. Στις διατάξεις
του νεαρού αυτού νόµου προβλέπονται συγκεκριµένες, ταχύτατες και το
κυριότερο ΝΟΜΙΜΕΣ ενέργειες
αυθαίρετη υποκειµενική

άρσης του απορρήτου. Η, κατ'

εκτίµηση, επίκληση άµεσου, παρόντος και

άλλως αναπότρεπτου κινδύνου, δεν µπορεί να υποκαθιστά την έννοµη
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τάξη, να παρακάµπτει την συντεταγµένη Πολιτεία και να αναγάγει το
έγκληµα σε κοινωνικά αναγκαία δράση.

2.Ας µη διαφεύγει δε ότι το απόρρητο της επικοινωνίας
προστατεύεται µε Συνταγµατική ρύθµιση (άρθρο 19 του Συντάγµατος).
Η συνταγµατική κατοχύρωση του απορρήτου

δεν

αναιρείται από

νόµους κοινής ισχύος, όπως ο ΠΚ (ειδικότερα από το άρθρο 25 ΠΚ).
Όπως επισηµαίνει και ο Α. Μάνεσης1 "το απόρρητο της επικοινωνίας
είναι απολύτως απαραβίαστο. Και απόρρητο είναι το απολύτως µυστικό"
(βλ. και Γ. Τασόπουλο2).

3.Άλλωστε στο ίδιο το Σύνταγµα καταγράφονται ρητά οι τέσσερις
(συγκεκριµένες και αποκλειστικές) προϋποθέσεις άρσης του απορρήτου:
α.ύπαρξη νόµου, β.να επιβάλλεται

από δικαστική αρχή, γ. να

αποφασίζεται για λόγους εθνικής ασφαλείας ή διακρίβωσης ιδιαίτερα
σοβαρών εγκληµάτων, και δ.να τηρείται το µέτρο του αναγκαίου και να
γίνεται υπό καθεστώς εγγυήσεων. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις
είναι προφανές ότι δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να θεωρηθεί
επιτρεπτή η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών (δηλ. η
υποκατάσταση της Πολιτείας) από ιδιώτη. "Η τριτενέργεια των ατοµικών
δικαιωµάτων εκδηλώνεται και στο επίπεδο της χρησιµοποίησης των
αθέµιτων αποδεικτικών µέσων", βλ. έτσι Κ. Καλαβρός3.

1
2

«Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα», Α, Ατοµικές ελευθερίες, 1982, σελ. 232.
«Ζητήµατα

προστασίας

του

απορρήτου

και

ελευθερίες

του

Τύπου»,

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, 1993, σελ. 1449.
3

«Η µαγνητοταινία στην πολιτική δίκη», εκδόσεις Σάκκουλα, 1984, σελ. 90.
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4.Οταν, µάλιστα, στο άρθρο 5 του ν. 2225/94, προβλέπονται
πρόσθετες

εγγυήσεις,

όπως

ότι

τα

αποδεικτικά

στοιχεία

που

αποκτήθηκαν απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν ή να ληφθούν υπόψιν
σε άλλη ποινική ή αστική δίκη ή διαδικασία, από αυτήν που είχε
καθορίσει η διάταξη του Συµβουλίου,

ή

όταν

είναι δυνατόν να

αποφασιστεί ακόµη και η γνωστοποίηση της άρσης στους θιγόµενους,
δεν νοείται καν ανάληψη ανάλογων δραστηριοτήτων από τον ιδιώτη.
Όπως σηµειώνει και ο Σ. Αλεξιάδης4, «οι τεχνολογικές µέθοδοι πρέπει
να αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη αυστηρότητα... Ακόµη και για τις
µαγνητοφωνήσεις ή µαγνητοσκοπήσεις σε δηµόσιο χώρο απαιτείται
συναίνεση

του υποκειµένου. Για το λόγο αυτό ... σε µεγάλα

καταστήµατα είναι τοποθετηµένες επιγραφές, όπως "χαµογελάστε, σας
παίρνει η τηλεόραση" ή σε δρόµους αναγράφεται η επισήµανση ότι η
ταχύτητα ελέγχεται από ραντάρ».

5.Ο ισχυρισµός δε του κατηγορουµένου περί ταχύτητας καλύπτεται
από τον χαρακτήρα των διατάξεων του ν. 2225/94.

Οι

σχετικές

διατάξεις θεσπίστηκαν µε βάση την άµεση αντίδραση και λειτουργία του
κρατικού µηχανισµού. Συνεπώς δεν υφίστατο ζήτηµα καθυστερηµένης
αντίδρασης των αρχών, όταν, µάλιστα, η φύση του εγκλήµατος της
υποκλοπής είναι σχετικά διαρκής και πάντως όχι στιγµιαία.

6.Αλλωστε

η

όλη υπόθεση (της υποκλοπής) εξελισσόταν σε

διάρκεια 25 ηµερών, από την στιγµή που υποτίθεται ότι ο Α έλαβε, για
πρώτη φορά, γνώση των διαθέσεων
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και των ενεργειών του Γ. Το

«Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα , ποινική καταστολή», εκδόσεις Σάκκουλα, 1990, σελ.

114.
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διάστηµα ήταν πολύ µεγάλο

και υπήρχε ο χρόνος επίκλησης της

βοήθειας των αρχών, βλ. σύµφωνη γνώµη Κ. Καλαβρού5 .

7.Ανάλογη τακτική µε την υιοθέτηση αντίστοιχων επιχειρηµάτων
παραβιάζει και περιγράφει την διάταξη του άρθρου 370Α του ΠΚ, ενώ
παράλληλα η επίκληση και δικαιώµατος για την δικαιολόγηση των
υποκλοπών στοιχειοθετεί το έγκληµα της αυτοδικίας.

8.Οσον αφορά ειδικότερα το έγκληµα της χρήσης σηµειώνεται ότι
αυτή έγινε µετά από έναν ολόκληρο χρόνο από

τον χρόνο της

υποκλοπής, (όταν υποβλήθηκε η έγκληση κατά του Γ), και συνεπώς,
όπως είναι αυτονόητο, καµία προϋπόθεση κατάστασης ανάγκης δεν
συνέτρεχε αντικειµενικά, βλ. σχετικά και Θ. ∆αλακούρα6, ο οποίος
σηµειώνει ότι «άµυνα δικαιολογείται µόνον από τον εκβιαζόµενο. Η
µετέπειτα χρησιµοποίηση της µαγνητοφωνηµένης συνοµιλίας δεν πληροί
τους όρους της άµυνας αφού ελλείπει η προϋπόθεση της παρούσας
επιθέσεως».

9.Ούτε η χρήση έγινε το πρώτον ενώπιον αρχής ή δικαστηρίου. Οι
κασέτες, (µε ευθύνη του Α), δηµοσιεύτηκαν

στον έντυπο και

ηλεκτρονικό τύπο, (πριν την υποβολή της έγκλησης κατά του Γ), σε µια
προσπάθεια εκµαίευσης ή διαµόρφωσης προ-δικαστικής κρίσης και
επηρεασµού της κοινής γνώµης. Έκτοτε δε συχνά, πυκνά αποσπάσµατα
αυτών

5
6

των

κασετών

έβλεπαν

το

φως

της

δηµοσιότητας

σε

Ό.π. σελ. 79-80.
«Η αποδεικτική απαγόρευση αξιοποιήσεως αθέµιτων φωνοληψιών και

αεπικονίσεων», ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, 1992, σελ. 40-41.

6

σκανδαλοθηρικά περιοδικά, ενώ η δίκη για την οποία, υποτίθεται ότι,
αφορούσαν οι κασέτες δεν είχε ακόµη γίνει.

10.Το δε υποτιθέµενο συµφέρον του κατηγορουµένου θα µπορούσε
κάλλιστα

να διαφυλαχθεί µε πολλούς άλλους νόµιµους

και πλέον

αξιόπιστους τρόπους. Μπορούσε π.χ. να διαφυλαχθεί µε την µαρτυρία
του Β, ο οποίος ήταν αυτήκοος

µάρτυς του όλου θέµατος ή (το

κυριότερο) µε την συνδροµή των αρχών, οι οποίες θα κατέγραφαν τον Γ
και θα αποκάλυπταν τα (όποια) σχέδια του. Άλλωστε αν και ο Α
γνώριζε

(υποτίθεται)

τόπο, χρόνο, και τρόπο δράσης του Γ,

προσέφυγε στις αρχές, δεν επιζήτησε την συνδροµή τους

για

δεν
µια

σύλληψη "εν τω πράττεσθαι" αλλά υπέκλεψε. Συνεπώς ο υποτιθέµενος
κίνδυνος δεν ήταν αναπότρεπτος µε άλλα µέσα, το αντίθετο µάλιστα. Ο
ισχυρισµός, λοιπόν, περί αδυναµίας διαφύλαξης του συµφέροντος µε
άλλον τρόπο καταρρίπτεται πανηγυρικά µε την προσφυγή στην απλή
λογική.

11.Ούτε κατηγορούµενος σε κάποια δίκη ήταν ο Α (έτσι ώστε να
θεωρηθεί θεµιτή η διακρίβωση της τυχόν αθωότητας του, µέσω των
κασετών, (βλ. σχετικά και Ν. ∆ηµητράτου7), ούτε καθήκον είχε,
προβλεπόµενο ή καταγεγραµµένο, ούτε η περίπτωση του συνιστούσε,
φυσικά, ουσιώδες δηµόσιο συµφέρον.

12.Της χρήσης, όµως, προηγείται η αθέµιτη παρακολούθηση. Η
παρ. 4 του άρθρου 370Α αίρει τον άδικο χαρακτήρα της χρήσης, όχι
όµως και των πράξεων των προβλεποµένων στις παρ. 1 και 2. Η χρήση
7

«Περί των αποδεικτικών απαγορεύσεων στην ποινική δίκη», εκδόσεις Σάκκουλα,

1992, σελ. 53.
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συνιστά οιονεί επιβαρυντική

περίπτωση

των δυο προηγουµένων

παραγράφων (βλ. και σύµφωνη γνώµη Μ. Παπαδογιάννη8).

13.Το

τι

προστατεύτηκε

δεν

το γνωρίζουµε. Το υποθέτει ο

κατηγορούµενος Α. Το τι προσεβλήθη είναι γνωστό (εξ΄ ου και η
συνταγµατική κατοχύρωση του απορρήτου). Συνεπώς

στο όνοµα

υποθετικών κινδύνων δεν µπορεί να παρακαµφθεί η άµεσα ορατή βλάβη
του Γ αλλά και της έννοµης τάξης. Ούτε είναι δυνατό να "ανεχθούµε
την διακωµώδηση των συνταγµατικών εγγυήσεων", όπως αναφέρει η
Εισηγητική έκθεση του άρθρου 370Α.

14.Αφού,

λοιπόν,

υπήρχε η δυνατότητα νόµιµης απόκτησης

συγκεκριµένου αποδεικτικού µέσου είναι απαραίτητη η παραποµπή του
Α. Άλλωστε σύµφωνα και µε την νοµολογία του Γερµανικού
Ακυρωτικού η απαγόρευση αξιοποίησης παράνοµου

αποδεικτικού

υλικού δεν αναιρείται από το ενδεχόµενο ότι τα αρµόδια δικαστικά
όργανα θα είχαν εκδώσει σχετική παραγγελία για νόµιµη υποκλοπή.

15.Αλλωστε η κατάσταση ανάγκης, την οποία επικαλείται
κατηγορούµενος

ο

Α, συνιστά, από νοµική άποψη, "αποδεικτική

κατάσταση ανάγκης", η οποία έχει χαρακτήρα προληπτικό (εξασφάλισης,
υποτίθεται, αποδείξεων) και δεν δικαιολογεί σε καµία περίπτωση άρση
του αδίκου, αφού δεν έγινε για αποτροπή του κινδύνου αλλά για
συλλογή στοιχείων (βλ. σύµφωνη γνώµη Κ. Καλαβρού9). Βλ. και τη

8

«Η παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνηµάτων και της προφορικής

συνοµιλίας», Π. Χρονικά, ΛΓ/788.
9

ό.π. σελ. 83.

8

σύµφωνη γνώµη του Θ. ∆αλακούρα10,

ο

οποίος σηµειώνει ότι «η

υποκλοπή συνοµιλιών υπόπτων τρίτων από ιδιώτη, µε µοναδικό σκοπό
την συλλογή αποδεικτικού υλικού, οφείλει να θεωρείται αθέµιτη και δεν
καλύπτεται από την διάταξη του άρθρου 25 ΠΚ».

16.Θα µπορούσε να ισχύσει ο λόγος της κατάστασης ανάγκης στις
περιπτώσεις π.χ. των "παντοειδών και ιδίως επανειληµµένων απειλητικών
ή εκβιαστικών τηλεφωνικών παρενοχλήσεων ... ενόψει του ότι εδώ η
µαγνητοφώνηση µπορεί να καταστήσει δυνατή την εξακρίβωση της
ταυτότητας του δράστη και την έγκαιρη επέµβαση των αρχών για την
αποτροπή της απειλούµενης µείζονος βλάβης"11.

17.Όλα αυτά είχε υπόψιν της η εγκύκλιος του Εισαγγελέως του
Αρείου Πάγου12, και επισηµαίνει την αυστηρότητα της (συνταγµατικά
προβλεπόµενης) ρύθµισης του 370Α του ΠΚ. Όπως σηµειώνει και ο Χρ.
Αργυρόπουλος13, (επικαλούµενος
χαρακτηρίζει, επιχειρήµατα

τα ισχυρότατα, όπως ο ίδιος τα

θεωρίας

και νοµολογίας), παράνοµα

αποδεικτικά µέσα δεν µπορούν να στηρίξουν κατηγορία (αποδεχόµενος,
εµµέσως πλην σαφώς, ότι η παραβίαση του 370Α δεν δικαιολογείται σε
καµία περίπτωση).

10
11

ό.π. σελ. 42.
Βλ. έτσι υπ΄αριθµ. 1643/12.5.1993 έγγραφη πρόταση του Εισαγγελέα ΑΠ Γ.

Πλαγιαννάκου προς την Ολοµέλεια του ΑΠ για τις µαγνητοταινίες, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ,
1993, σελ. 1499 επόµ.
12

υπ΄αριθµ. 2466/18 της 2.9.1996.

13

ΝοΒ 37/1264.
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18.Προς

επίρρωση των ανωτέρω αναφέρεται και η υπ' αριθµ.

7996-7997/1987 σχετική απόφαση του Εφετείου Αθηνών όπως και η υπ'
αριθ. 136/1989 απόφαση του ΑΠ, η οποία αποτελεί επικύρωση της
πρώτης. Ανάλογη άποψη διατυπώνεται και στην υπ' αριθµ. 9/1984
έκθεση αναίρεσης του τότε αντι-Εισαγγελέως Α. Βενάρδου. Στο αυτό,
περίπου, µήκος κύµατος κινούνται και οι, κλασσικές πλέον, αποφάσεις
του Γερµανικού Ακυρωτικού Tonband-Fall14 και Tagebuch-Fall15,
στις οποίες το δικαστήριο απέρριψε µαγνητοταινία στην πρώτη
περίπτωση και ηµερολόγιο στην δεύτερη, στηριζόµενο στην απαγόρευση
αξιοποίησης παράνοµων αποδεικτικών µέσων και στην θεµελιακή
διάταξη περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η οποία έχει
καταγραφεί στο άρθρο

8 της Σύµβασης της Ρώµης (την οποία έχει

επικυρώσει και η Ελλάδα, και η οποία Σύµβαση έχει αυξηµένο τυπικό
κύρος έναντι της εσωτερικής έννοµης τάξης).

19."...συνεπώς πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούµενοι ...
αφού κατά τον χρόνο που έγινε η χρήση της µαγνητοταινίας δεν
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της άµυνας

(παρούσα επίθεση) ή της

κατάστασης ανάγκης (παρών και αναπότρεπτος µε άλλα µέσα κίνδυνος)
ή εκπλήρωση καθήκοντος που επιβάλλεται από το νόµο, το οποίο κατά
πάσα

περίπτωση,

δεν

µπορεί

να

κατισχύσει

συνταγµατικώς

κατοχυρωµένου δικαιώµατος, όπως είναι το απόρρητο της τηλεφωνικής
συνδιαλέξεως ..." (απόσπασµα από την παραπάνω αναφερόµενη
Εφετειακή απόφαση).
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BGHSt τ. 14, σελ. 358 επόµ.
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BGHSt τ. 19, σελ. 325 επόµ.
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20."Είναι

καιρός

πια

να

αντιληφθούµε,

ότι η ανθρώπινη

αξιοπρέπεια πρέπει να γίνεται σεβαστή και στην ποινική

δίκη και

συνεπώς µια άλυτη σύγκρουση µεταξύ ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
συµφερόντων πρέπει να καταλήγει σε αποδεικτική απαγόρευση. Τώρα
το τι είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γι' αυτό πρέπει να κουράσουν το
µυαλό τους πολλές γενιές ακόµα"16.

21.Είναι

προφανές

ότι

η

παραπάνω

ακροβασία,

(συχνά

συναντώµενη στην πράξη τον τελευταίο καιρό), ανάµεσα στην
νοµιµότητα και την παρανοµία, µε την επίκληση λόγων άρσης του
αδίκου στηρίζεται στη διστακτική στάση των ∆ικαστηρίων. Θα πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι η αυστηρότητα και η συνέπεια στην εφαρµογή του
νόµου λειτουργούν ως «κοινωνική µοντελιστική» (σύµφωνα µε την
προσφυή έκφραση του V. Ferrari). Παράλληλα θα πρέπει να
θεσµοθετηθεί στάδιο και διαδικασία αποµάκρυνσης και καταστροφής
των παράνοµα αποκτηθέντων αποδεικτικών µέσων, προ πάσης
ουσιαστικής εξέτασης της υπόθεσης, έτσι ώστε να µην υπάρχει καµία
πιθανότητα επηρεασµού του κρίνοντος, ακόµη και ανεπιγνώτως.

16

Beling Die Beweisverbote

Stafproses, Breslau 1903, σ. 37.

als

Grenzen

der Wahrheitserforschung im

