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μόσια ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, η φύλαξη στο ψυχιατρικό 
κατάστημα δεν πρέπει να αντιστρατεύεται ή να υπονομεύει τη 
θεραπεία, γιατί έτσι θα ακυρωνόταν αυτή καθ’ αυτή η προ-
οπτική θεραπείας του ασθενούς, εξαφάνισης της (όποιας) 
επικινδυνότητάς του και, εν τέλει, απόλυσής του. 

Η έννοια και το ακριβές περιεχόμενο της θεραπευτικής 
φύλαξης δεν καθορίζονται από κάποια διάταξη νόμου. Ωστό-
σο, από καμιά διάταξη νόμου δεν προκύπτει ότι η «φύλαξη» 
ταυτίζεται με τη φυλάκιση ή ότι σημαίνει συνεχή περιορισμό 
σ’ ένα δωμάτιο, θάλαμο, τμήμα, κλινική ή, εν γένει, νοσο-
κομείο. Αντίθετα, συνεπάγεται την στενή παρακολούθηση 
της θεραπευτικής πορείας του ασθενούς από το ψυχιατρικό 
νοσοκομείο, στο οποίο έχει ανατεθεί η θεραπευτική του φύ-
λαξη. Άλλωστε, ακόμα και αυτός ο εγκλεισμός στη φυλακή 
δεν αποκλείει τη χορήγηση αδειών, κατά το Σωφρονιστικό 
Κώδικα. 

ΙΙ. Αποδεκτό θεραπευτικό μέσο. Στην σύγχρονη Ψυχιατρι-
κή επιστήμη γίνεται δεκτό ότι η ολοκληρωμένη θεραπευτική 
διαδικασία, σε περίπτωση κλειστής νοσηλείας, συνδέεται με 
θεραπευτικές άδειες. μάλιστα, η Ελληνική Ψυχιατρική Εται-
ρεία, δηλ. ο επίσημος επιστημονικός φορέας των Ψυχιάτρων 
στην Ελλάδα, έχει αποφανθεί ρητώς επ’ αυτού6 ότι «4.1. 
Σε κάθε ψυχικά πάσχοντα «κρατούμενο» ή μη, εκούσια ή 
ακούσια νοσηλευόμενο πρέπει να παρέχεται οποιοδήποτε 
θεραπευτικό μέσο που κατά την κρίση της θεραπευτικής ομά-
δα θα έχει ευνοϊκή επίδραση στην αποκατάσταση της ψυχικής 
του υγείας. Κανείς γιατρός ή άλλο μέλος της θεραπευτικής 
ομάδας δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να παραβεί αυτή την 
αρχή. 4.2. Είναι γνωστό και γενικά πλέον αποδεκτό ότι ο 
αυστηρός εγκλεισμός προσώπων που εμφανίζουν ψυχική 
διαταραχή σε ελάχιστες περιπτώσεις και για ελάχιστο χρόνο 
είναι αναγκαίος, στις δε περισσότερες αποβαίνει εξαιρετικά 
επιβλαβής. 4.3. Είναι επίσης γνωστό και γενικά αποδεκτό ότι 

Β. Ανάλυση 

Ι. Η θεραπευτική φύλαξη. Σύμφωνα με το άρ. 69 
ΠΚ - Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών. «Αν 
κάποιος, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευμα-
τικών λειτουργιών του (άρθρο 34) ή κωφαλαλίας 
(άρθρο 33 παρ. 1), απαλλάχθηκε από την ποινή 
ή τη δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα, για 
το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή ανώτερη από έξι 
μήνες, το δικαστήριο διατάσσει τη φύλαξή του σε 
δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα εφόσον κρίνει 
ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.» 
Η φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών συνιστά 
μέτρο ασφαλείας και όχι ποινή. Σκοπός της «θε-
ραπευτικής φύλαξης», κατ’ άρ. 69 ΠΚ, είναι αφε-
νός η θεραπεία και αφετέρου η φύλαξη1. Όμως 
προτεραιότητα έχει η θεραπεία του ψυχικά ασθε-
νούς, όπως γίνεται δεκτό στη σύγχρονη ποινική 
επιστήμη2, το Συνήγορο του Πολίτη3 αλλά και στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου4. Ευρύτερα, άλ-
λωστε, γίνεται δεκτή μια σταθερή κατευθυντήρια 
αρχή του ποινικού μας δικαίου: όταν συγκρούε-
ται η θεραπευτική με την φυλακτική σκοπιμότη-
τα, υπερισχύει η πρώτη, εκτός αν συντρέχει μια 
ακραία δυσαναλογία στην κρινόμενη περίπτωση5. 

Η θεραπευτική φύλαξη, κατ’ άρ. 69 ΠΚ, δεν έχει 
κατασταλτικό αλλά προληπτικό χαρακτήρα, μέσω 
της θεραπείας του ασθενούς και της μελλοντικής 
αποφυγής απ’ αυτόν άδικων πράξεων. Από τη 
θεραπεία του ακαταλόγιστου ψυχικά ασθενούς 
δεν ωφελείται, συνεπώς, μόνο ο ίδιος αλλά και 
το κοινωνικό σύνολο, αφού έτσι θα αποδοθεί 
στην κοινότητα ένα άτομο χωρίς επικινδυνότητα. 
Συνεπώς, η θεραπεία εξυπηρετεί, τελικά, τη δη-

Χορηγείται άδεια σε ακαταλόγιστο, 
κατ’ άρ. 69 ΠΚ, ψυχικά ασθενή;
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Ερώτημα 
Μπορεί ο θεράπων ψυχίατρος να χορηγήσει θεραπευτική άδεια εξόδου σε ψυχικά ασθενή 
που βρίσκεται σε δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο, βάσει του άρ. 69 Ποιν. Κώδικα, επειδή 
έχει δικαστικώς κριθεί ακαταλόγιστος;
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των προαναφερθέντων ατόμων και όχι δια την 
φύλαξιν αυτών. Το έργον της φυλάξεως τούτων 
ανήκει εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης.» Συνεπώς, το έργο του ψυχιάτρου στο 
πλαίσιο της θεραπευτικής φύλαξης είναι καθαρά 
θεραπευτικό/ιατρικό και όχι φυλακτικό.  

V). Ακούσια νοσηλεία. Σύμφωνα με το άρ. 95 
ν. 2071/1992, κατ’ αρχήν, «από την ακούσια νο-
σηλεία διακρίνεται η ‘φύλαξη’ ασθενούς με το 
άρ. 69 επ. ΠΚ». Παράλληλα, όμως, γίνεται δε-
κτό στη ποινική επιστήμη9 ότι μετά το νόμο αυτό 
(2071/1992), ο οποίος έθεσε σε εξολοκλήρου 
νέες βάσεις το σύστημα της ακούσιας ψυχιατρικής 
νοσηλείας, οι διατάξεις των άρ. 69 και 70 ΠΚ 
θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πνεύμα των 
παραδοχών του νόμου αυτού, ο οποίος απηχεί 
τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις του νομοθέτη 
για την, χωρίς συναίνεση, ψυχιατρική περίθαλψη. 
Τέτοια ρύθμιση είναι η θεμελιώδης διάταξη του 
άρ. 98 ν. 2071/1992, κατά την οποία (§ 1) «Οι 
συνθήκες ακούσιας νοσηλείας πρέπει να εξυπη-
ρετήσουν τις ανάγκες της Θεραπείας. Τα αναγκαία 
περιοριστικά μέτρα δεν επιτρέπεται να αποκλείουν 
απαραίτητα για τη θεραπεία μέσα, όπως οι άδειες, 
οι οργανωμένες έξοδοι, η διαμονή σε χώρους 
που εποπτεύονται έξω από τα κλειστά ιδρύματα.» 
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και στην 
θεραπευτική φύλαξη, η οποία άλλωστε συνιστά 
μια μορφή ακούσιας νοσηλείας, δηλ. χωρίς συ-
ναίνεση του ασθενούς εισαγωγή και παραμονή 
για θεραπεία σε μονάδα Ψυχικής Υγείας. 

VI. Διεθνή δεδομένα. Το σύστημα της προ-
οδευτικής χαλάρωσης του εγκλεισμού γίνεται 
δεκτό και στο, συγγενές προς το ελληνικό, ποι-
νικό σύστημα της Γερμανίας μέσα από το «πλάνο 
σταδιακών δράσεων», ώστε να εκτιμηθεί και η 
μελλοντική απόλυση του ακαταλόγιστου ψυχικά 
ασθενούς. Ακολουθείται δηλ. το σχήμα «πε-
ρισσότερες ελευθερίες και μεγαλύτερη ευθύνη 
στους ασθενείς»10 ώστε, μέσω των δοκιμασιών 
να είναι δυνατή η πρόγνωση της σύννομης συ-
μπεριφοράς του ασθενούς στο μέλλον και άρα η 
απελευθέρωσή του. Προσωρινές άδειες εξόδου 
(sorties d’essai) προβλέπονται ρητώς και στη Γαλ-
λία, καθορίζεται μάλιστα ότι αυτές ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του υπεύθυνου ψυχιάτρου11. Ομοίως 
και στη μεγάλη Βρετανία επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, 
η χορήγηση αδειών εξόδου12. 

VII. Ιατρική δεοντολογία. Η «αρχή του ελάχι-
στου περιορισμού» αποτελεί δεσμευτική δεοντο-
λογική αρχή κατά την άσκηση της ψυχιατρικής, 

στα θεραπευτικά της ψυχικής διαταραχής μέτρα, με πολύ με-
γάλη μάλιστα θεραπευτική αξία, πλην της φαρμακοθεραπείας 
ή της εξειδικευμένης ψυχοθεραπείας ανήκουν και μέθοδοι 
ή τεχνικές όπως π.χ. η ελεύθερη κίνηση των αρρώστων, η 
συμμετοχή σε προγράμματα οργάνωσης ελεύθερου χρόνου, 
η παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, η χορήγηση αδειών εξόδου από το νοσοκομείο, η εντός 
ή εκτός του νοσοκομείου ψυχαγωγία κ.τλ.» 

ΙΙΙ. Επιστημονική ελευθερία του ψυχιάτρου. Η χορήγηση 
(θεραπευτικής) άδειας από ψυχίατρο, σε άτομο που νοση-
λεύεται σε δημόσιο ψυχιατρείο, συνιστά ιατρική πράξη, κατ’ 
άρ. 1 § 1 Κώδ. Ιατρικής Δεοντολογίας / Κ.Ι.Δ. (ν. 3418/2005). 
μάλιστα, εφόσον εντάσσεται σε συγκεκριμένο θεραπευτικό 
πλάνο, κρίνεται δηλ. από τον θεράποντα ψυχίατρο ως ενδε-
δειγμένο για τον συγκεκριμένο ασθενή μέτρο, εντάσσεται 
στην προστατευόμενη από το άρ. 3 § 1 Κ.Ι.Δ. επιστημονική 
και συνειδησιακή ελευθερία την οποία απολαύει ο (ψυχ)
ίατρος. Συνεπώς, η χορήγηση άδειας συνιστά επιστημονικά 
αποδεκτή ιατρική πράξη, ως μέσο θεραπείας, προς χάριν 
της οποίας και μόνο, άλλωστε, βρίσκεται ο συγκεκριμένος 
άνθρωπος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο και όχι στη φυλακή. 
Από την άλλη πλευρά, μια πιθανή άρνηση χορήγησης θε-
ραπευτικών αδειών, σ’ όσους τελούν υπό το μέτρο του άρ. 
69 ΠΚ, έχει επισημανθεί προ πολλού στη ποινική επιστήμη 
ως αδιέξοδη και ανώφελη7. 

ΙV. Ο ακαταλόγιστος ασθενής. Σύμφωνα με το άρ. 1 § 2 
του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999) ο ακαταλόγιστος 
ψυχικά ασθενής που νοσηλεύεται σε Ψυχιατρικό νοσοκο-
μείο θεωρείται κρατούμενος. Απολαμβάνει δηλ. όλων των 
δικαιωμάτων του κρατουμένου, και, οπωσδήποτε, υγειονο-
μική περίθαλψη «επιπέδου ανάλογου με αυτό του λοιπού 
πληθυσμού (άρ. 27 § 1 Σωφρ.Κ.). Συνεπώς, ο ακαταλόγιστος 
ψυχικά ασθενής δεν μπορεί να στερείται ενός θεραπευτικού 
μέσου, όπως είναι οι άδειες, το οποίο παρέχεται στους λοι-
πούς ασθενείς, του ίδιου νοσοκομείου. Βέβαια, σύμφωνα 
με τη διάταξη του  άρ. 54 § 3 Σωφρ. Κ. εξαιρούνται από την 
εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρ. 55 επ. Σωφρ. Κ., για τις 
τακτικές άδειες, όσοι τελούν υπό το μέτρο του άρ. 69 ΠΚ. 
Αυτή η ρύθμιση, όμως, αφορά τον καθορισμό των αρμόδιων 
οργάνων χορήγησης (δηλ. Πειθαρχικό συμβούλιο) και, επι-
πλέον, συγκεκριμένα ήδη αδειών (τακτικές, εκπαιδευτικές). 
Δεν αποκλείεται, όμως, η χορήγηση θεραπευτικών αδειών, οι 
οποίες υπόκεινται στους κανόνες τις (ψυχ)ιατρικής επιστήμης 
και εξυπη ρετούν τον σκοπό του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό 
κατάστημα, δηλ. τη θεραπεία. 

Όπως, εξάλλου, έχει γίνει δεκτό από την Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου8  «η φύλαξις των ακαταλόγιστων εγκληματι-
ών κατ’ ανάγκην θα λάβη χώραν εις οιονδήποτε δημόσιον 
θεραπευτήριον ψυχικώς νοσούντων ατόμων. Το ιατρικόν 
και νοσηλευτικόν προσωπικόν των θεραπευτηρίων αυτών 
έχει αρμοδιότητα μόνον δια την θεραπείαν και νοσηλείαν 
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βεβλημένο, δηλ. εδώ τη θεραπεία του ασθενούς μέσω της 
χορήγησης αδειών, ο ψυχίατρος οφείλει να λύσει το δίλημμα, 
κατά το άρ. 15 ΚΙΔ, δηλ. «με βάση την επιστημονική του γνώ-
ση, τη σύγκριση των έννομων αγαθών που διακυβεύονται, τον 
απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας 
και τη συνείδησή του».

Γ. Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χορήγηση άδειας εξόδου, για 
θεραπευτικούς λόγους, σε άτομο που βρίσκεται σε δημόσιο 
ψυχιατρικό κατάστημα κατά άρ. 69 ΠΚ, δεν απαγορεύεται από 
τη νομοθεσία. Αντίθετα, επειδή μια τέτοια ιατρική πράξη είναι 
αποδεκτή ως θεραπευτικό μέσο από την επιστημονική-ψυχι-
ατρική κοινότητα, ο ψυχίατρος οφείλει να προβεί σ’ αυτήν, 
εφόσον υπαγορεύεται από την επιστημονική του κρίση, ως 
επωφελής για τη θεραπεία του ψυχικά ασθενούς-εγκλείστου. 
μια τέτοια ενέργεια του Ψυχιάτρου, εξάλλου, επιβάλλεται 
ή, πάντως, συγχωρείται και από τους δεσμευτικούς κανόνες 
ιατρικής δεοντολογίας. •

με κάθε μορφή (εκούσια – ακούσια) και σε κάθε 
πλαίσιο13. Ειδικότερα, σύμφωνα με το  άρ. 28 § 3 
του Κ.Ι.Δ. (ν. 3418/2005) «Ο ψυχίατρος οφείλει 
να προβαίνει σε θεραπευτικές παρεμβάσεις στο 
μέτρο που αυτές περιορίζουν ελάχιστα την ελευ-
θερία του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές 
διαταραχές …». Συνεπώς, ο ψυχίατρος οφείλει, 
κατά την άσκηση του έργου του, να λαμβάνει τα 
λιγότερα περιοριστικά μέτρα προς τον ασθενή και, 
εν προκειμένω, οφείλει να μην αποφεύγει την 
επιλογή ενός «λιγότερο περιοριστικού μέτρου», 
όπως είναι η θεραπευτική άδεια.

Σε κάθε περίπτωση, και αν ακόμα ήθελε θεω-
ρηθεί ότι νομικώς δεν ήταν δυνατή η χορήγηση 
θεραπευτικής άδειας σε πρόσωπο που τελεί υπό 
το μέτρο του άρ. 69 ΠΚ, θα ανέκυπτε περίπτωση 
σύγκρουσης καθηκόντων, η οποία αίρει τον κα-
ταλογισμό. Ειδικότερα, σε μια τέτοια περίπτωση, 
όπου το νομικό δέον αντιβαίνει στο ιατρικώς επι-
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