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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την πρώτη καταδίκη της Ελλάδας λόγω αυθαίρετου 
εγκλεισµού ψυχικά ασθενούς  

 

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (υπόθεση «Βενιός κατά Ελλάδας») για αναγκαστι-
κό εγκλεισµό ασθενούς σε ψυχιατρική κλινική, επιβάλλει στα υπουργεία Υγείας και ∆ικαιο-
σύνης να λάβουν άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ψυχι-
κά ασθενών. Επιπλέον, η καταδικαστική απόφαση λόγω παραβίασης του άρθρου 5 της Ευ-
ρωπαϊκής Σύµβασης (προσωπική ελευθερία και ασφάλεια) συνιστά πρόκληση για τις δικα-
στικές και εισαγγελικές αρχές της χώρας. Η καταδίκη αυτή υπενθυµίζει ότι η πολύπλευρη 
προστασία των αδύναµων µελών της κοινωνίας δεν είναι φιλανθρωπία αλλά διεθνής υπο-
χρέωση. Η τήρησή της αποτελεί πυλώνα του κράτους δικαίου και δείκτη ανθρωπισµού.  
 
Στην απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011 (υπόθεση «Βενιός κατά Ελλάδας»), το Ευρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου σηµειώνει ότι ο ψυχιατρικός εγκλεισµός διατάσσεται στην Ελλάδα 
µόνο από το ∆ικαστήριο ενώ όλη η διαδικασία, καθώς και οι ενέργειες του Εισαγγελέα, υπόκεινται 
σε συγκεκριµένες προθεσµίες για την αποτροπή της αυθαιρεσίας κατά τη λήψη κρίσιµων για τη 
ζωή του ανθρώπου αποφάσεων (48 ώρες για την εξέταση, 3 ηµέρες για την υποβολή αίτησης του 
Εισαγγελέα στο δικαστήριο, 10 ηµέρες για την εξέταση της υπόθεσης). Ωστόσο, όπως διαπιστώνει 
το ∆ικαστήριο, στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι αυστηρές προθεσµίες, που ορίζο-
νται στο νόµο 2071/1992, και συνεπώς η στέρηση της ελευθερίας του ατόµου δεν έγινε µε νόµιµα 
µέσα. 
 
Το ∆ικαστήριο παραπέµπει ρητά σε κείµενα του Συνηγόρου του Πολίτη προκειµένου να καταγρά-
ψει την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.  
 
Αντίστοιχες υποθέσεις έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τον Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος 
προσπάθησε µε τις παρεµβάσεις του (βλ. πόρισµα: Ακούσια Εξέταση και Νοσηλεία σε Ψυχιατρικό 
Νοσοκοµείο, 2004 και ειδική έκθεση: Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Α-
κούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών, 2007), να αναδείξει τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων των ψυ-
χικά ασθενών και να κινητοποιήσει τους αρµόδιους φορείς. ∆υστυχώς η ανταπόκριση δεν υπήρξε 
ικανοποιητική, όπως και η ανωτέρω καταδικαστική απόφαση καταδεικνύει.     
 


