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Παρατηρήσεις για το νοµικό λαίσιο ου αφορά στη χρήση
βίας και όλων αό δηµόσια δύναµη∗
∗

Βασικές

αρχές

του

σύγχρονου

∆ιεθνούς

∆ικαίου

Ανθρω%ίνων

∆ικαιωµάτων

1. Το ζήτηµα της χρήσης βίας και όGλων αGό δηµόσια δύναµη
(Gεριλαµβανοµένων των αστυνοµικών δυνάµεων) σχετίζεται άµεσα µε την
Gροστασία του θεµελιώδους ανθρώGινου δικαιώµατος στη ζωή. Σύµφωνα µε
το άρθρο 6 Gαρ. 1 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά
∆ικαιώµατα (∆ΣΑΠ∆, Ν. 2462/1997) «Κάθε ανθρώGινο ον έχει ένα εγγενές
δικαίωµα στη ζωή. Αυτό το δικαίωµα Gροστατεύεται νοµικώς. ΑGό κανέναν
άνθρωGο δεν αφαιρείται αυθαίρετα η ζωή». Η ΕGιτροGή του ∆ΣΑΠ∆ στο
Γενικό Σχόλιο αρ. 6 (1982) έχει τονίσει την ιδιαίτερη σηµασία της τρίτης
Gρότασης του άρθρου 6 Gαρ. 1, λέγοντας Gαράλληλα ότι τα συµβαλλόµενα
Κράτη θα GρέGει να λαµβάνουν µέτρα όχι µόνο για την Gρόληψη και
τιµωρία της Gαράνοµης αφαίρεσης ζωής αλλά και για την Gρόληψη
«αυθαίρετων ανθρωGοκτονιών» αGό τις δυνάµεις ασφαλείας των ίδιων των
Κρατών αυτών. Ως εκ τούτου η ΕGιτροGή έχει συστήσει ότι ο νόµος GρέGει
να ελέγχει αυστηρά και να Gεριορίζει τις GεριGτώσεις στις οGοίες µGορεί να
αφαιρεθεί η ζωή ενός ατόµου αGό τις ανωτέρω Αρχές.1
∗ Εισηγητής: Νίκος ΣιταρόGουλος, ∆Ν, LLM, ΕGιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α, υGό
δηµοσίευση στον Ποινικό Λόγο (2002).
1 The right to life (art. 6): 30/07/82, CCPR General Comment 6, Sixteenth Session, 1982,
para 3.

2. Η θέση αυτή της ΕGιτροGής διατυGώθηκε σαφώς και στην αGόφασή
της στην υGόθεση Guerrero v. Colombia.2 Στην υGόθεση αυτή η ΕGιτροGή
σηµείωσε ότι η αφαίρεση ζωής κατά το άρθρο 6 Gαρ. 1 δεν GρέGει να
θεωρείται αυθαίρετη, κατ’ αρχήν, στις GεριGτώσεις αυτοάµυνας ή άµυνας
τρίτων GροσώGων ή όταν είναι αGαραίτητη για την σύλληψη ή αGοτροGή
αGόδρασης εγκληµατία (Gαρ. 13.2). Στις 1ερι1τώσεις α1οτρο1ής α1όδρασης
εγκληµατία αυτός θα 1ρέ1ει, σύµφωνα µε την ε1ικρατούσα ά1οψη στις
σχετικές Αρχές 1ου έχει υιοθετήσει ο ΟΗΕ, να συνιστά κίνδυνο για τη ζωή
άλλων 1ροσώ1ων (βλ. infra). Σε όλες τις GεριGτώσεις όµως η σχετική
αξιολόγηση εξαρτάται αGό τα Gραγµατικά Gεριστατικά της υGόθεσης. Στην
ανωτέρω υGόθεση η ΕGιτροGή συµGέρανε, βάσει των Gραγµατικών
Gεριστατικών, ότι οι ανθρωGοκτονίες Gου τελέστηκαν αGό αστυνοµικά
όργανα κατά τη διάρκεια εGιδροµής σε µια κατοικία όGου Gίστευαν ότι
κρατούνταν όµηρος ένας Gρεσβευτής Gαραβίασε την ανωτέρω διάταξη διότι
τα

θύµατα

(Gου

ήταν

αGλώς

ύGοGτοι

διάGραξης

αGαγωγής)

δεν

GροειδοGοιήθηκαν, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να Gαραδοθούν ή να
δώσουν εξηγήσεις για την Gαρουσία τους στον τόGο της αστυνοµικής
εGιδροµής ή για τις Gροθέσεις τους. Βάσει των ανωτέρω, η ΕGιτροGή
συµGέρανε

ότι

τα

αστυνοµικά

όργανα

Gαραβίασαν

την

αρχή

της

αναγκαιότητας και αναλογικότητας, Gου GρέGει και εδώ να διέGουν
αGόλυτα τη χρήση βίας και δη θανατηφόρας βίας, και εGοµένως οι
ανθρωGοκτονίες Gου διεGράχθησαν ήταν αυθαίρετες κατά Gαράβαση του
άρθρου 6 Gαρ. 1 ∆ΣΑΠ∆ (Gαρ. 13.3).
3. Tην αρχή της αναλογικότητας έχει εGίσης εδραιώσει σε σχετική
νοµολογία του το ∆ιαµερικανικό ∆ικαστήριο ΑνθρωGίνων ∆ικαιωµάτων
(∆∆Α∆) στην υGόθεση, µεταξύ άλλων, Neira Alegría et al v. Peru,3 υGόθεση
µε θέµα την υGερβολική χρήση βίας και όGλων αGό δυνάµεις ασφαλείας του
Περού για την καταστολή εξέγερσης σε µια φυλακή όGου κρατούνταν
ιδιαίτερα εGικίνδυνοι εγκληµατίες και Gου είχαν στη κατοχή τους όGλα. Το
∆∆Α∆, αναγνωρίζοντας τις ειδικές συνθήκες στην GερίGτωση αυτή, τόνισε
3 Human Rights Law Journal 1982, 168. Βλ. εGίσης D McGoldrick, The Human Rights
Committee, Oxford, Clarendon Press, 1994, pp 339-343.
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ότι οι ειδικές αυτές συνθήκες δεν έθεταν εκτός ελέγχου και Gεριορισµών τη
χρήση βίας και όGλων/Gυροµαχικών αGό τις κρατικές δυνάµεις καταστολής.
Το ∆ικαστήριο εGανέλαβε την Gαγιωµένη στη νοµολογία του αρχή ότι στις
GεριGτώσεις αυτές η δύναµη του Κράτους δεν είναι αGεριόριστη ούτε
µGορεί να καταφεύγει σε οιαδήGοτε µέσα για να εκGληρώσει τους στόχους
του. Το Κράτος, τόνισε το ∆∆Α∆, υGόκειται στο νόµο και στις αρχές της
ηθικής. Ασέβεια Gρος την ανθρώGινη αξιοGρέGεια δεν δικαιολογείται σε
καµία GερίGτωση κρατικής δράσης (Gαρ. 74-76).
4. Στο ίδιο Gνεύµα µε την ΕGιτροGή του ∆ΣΑΠ∆ και του
∆ιαµερικανικού ∆ικαστηρίου ΑνθρωGίνων ∆ικαιωµάτων κινείται και το
Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του ΟΗΕ το οGοίο έχει υιοθετήσει
και τονίσει την Gρακτική αξία των Αρχών για την α1οτελεσµατική 1ρόληψη
και διερεύνηση 1αράνοµων, αυθαίρετων και συνο1τικών εκτελέσεων Gου θα
GρέGει

να

διανεµηθούν

και

να

συνειδητοGοιηθούν

αGό

όλες

τις

αστυνοµικές, µεταξύ άλλων, δυνάµεις όλων των Κρατών.4 Σύµφωνα µε την
σχετική Αρχή 2 οι Κυβερνήσεις GρέGει να διασφαλίζουν τον αυστηρό
έλεγχο, συµGεριλαµβανοµένης της τήρησης της σαφούς ιεραρχικής σειράς
(“clear chain of command”), αναφορικά µε όλα τα στελέχη της εκτελεστικής
εξουσίας Gου έχουν την ευθύνη για τον εντοGισµό, τη σύλληψη, την
κράτηση, την Gροφυλάκιση και φυλάκιση, αλλά και µε όλα τα στελέχη Gου
είναι εξουσιοδοτηµένα αGό το νόµο να χρησιµοGοιούν βία και όGλα.
ΠρόσωGα Gου είναι θύµατα αυτού του είδους Gαράνοµης βίας GρέGει να
έχουν αGό το νόµο το δικαίωµα Gροστασίας και αGοκατάστασης της
οιασδήGοτε σχετικής βλάβης Gου έχουν υGοστεί µε δικαστικά ή άλλα µέσα
(Αρχή 4).
5. O Kώδικας του ΟΗΕ για την Συµ1εριφορά των στελεχών 1ου είναι
ε1ιφορτισµένα µε το καθήκον ε1ιβολής του νόµου (1979)5 εGίσης τονίζει στο
άρθρο 3 ότι τα ανωτέρω στελέχη µGορούν να χρησιµοGοιούν βία µόνο όταν
αυτό είναι αGολύτως αGαραίτητο και στο βαθµό Gου αυτό αGαιτείται για την
16 Human Rights Law Journal 1995, 403.
ECOSOC Resolution 1989/65, UN Yearbook 1989, pp 626-629.
5 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, UNGA Resolution 34/169, 17/12/1979
and Annex of Code of Conduct for Law Enforcement Officials.
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εκτέλεση του καθήκοντός τους. Σύµφωνα µε το σχολιασµό του ΟΗΕ Gου
αφορά στο ανωτέρω άρθρο, η χρήση όGλων θεωρείται ένα ακραίο µέτρο και
GρέGει να γίνεται κάθε GροσGάθεια για να αGοκλείεται η χρήση όGλων
ιδιαίτερα κατά των Gαιδιών. Ως γενική αρχή έχει Gροβληθεί εν Gροκειµένω
ότι

όGλα

GρέGει

να

χρησιµοGοιούνται

µόνο

όταν

ο

εγκληµατίας

αντιστέκεται ενόGλως ή κατά κάGοιον άλλο τρόGο θέτει σε κίνδυνο τις ζωές
άλλων ατόµων, και εφόσον λιγότερα ακραία µέτρα δεν εGαρκούν για τον
Gεριορισµό ή τη σύλληψη του ανωτέρω. Σε κάθε GερίGτωση όGου γίνεται
χρήση όGλου αGό εκτελεστικά όργανα, αυτά GρέGει να υGοβάλουν αµέσως
αναφορά στις αρµόδιες Αρχές.
6. Οι ειδικότερες και ουσιαστικές διατάξεις των Βασικών Αρχών του
ΟΗΕ για τη χρήση βίας και ό1λων α1ό όργανα ε1ιφορτισµένα µε την ε1ιβολή
του νόµου (1990)6 χρήζουν ιδιαίτερης Gροσοχής GροβλέGοντας τα εξής:

(α) Τα ανωτέρω όργανα δεν GρέGει να χρησιµοGοιούν όGλα κατά GροσώGων
Gαρά µόνο σε GεριGτώσεις
αυτοάµυνας ή
άµυνας άλλων ατόµων κατά εGαGειλούµενου θανάτου ή σοβαρής βλάβης,
για την Gρόληψη ενός ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος Gου συνιστά σοβαρή
αGειλή ζωής,
για τη σύλληψη ατόµου Gου συνιστά τέτοιο κίνδυνο και Gροβάλλει
αντίσταση στις Αρχές, ή για την αGοτροGή της αGόδρασής του.

Σε κάθε GερίGτωση η χρήση όGλων δικαιολογείται µόνον όταν
λιγότερα ακραία µέσα είναι ανεGαρκή για την εGίτευξη αυτών των σκοGών.
ΕGίσης σε κάθε GερίGτωση, η αGό Gρόθεση θανατηφόρα χρήση όGλων
µGορεί να λάβει χώρα µόνον όταν αυτή είναι αναGόφευκτη για την
Gροστασία ζωής (Αρχή αρ. 9).

6 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials,
adopted by the 8th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders, Havana, 27/08-07/09/1990, in UN, Human Rights and Law Enforcement, NY,

4

(β) Στις υGό (α) GεριGτώσεις τα όργανα GρέGει
να κάνουν γνωστή την ιδιότητά τους και
να καταστήσουν σαφές ότι Gροτίθενται να χρησιµοGοιήσουν όGλα, δίδοντας
εGαρκή χρόνο ανταGόκρισης, εκτός εάν αυτό θα έθετε τα στελέχη σε
αδικαιολόγητο κίνδυνο ή θα έθετε σε κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής βλάβης
άλλα άτοµα, ή θα ήταν σαφώς ακατάλληλο ή µάταιο υGό τις συγκεκριµένες
συνθήκες (Αρχή αρ. 10).

(γ) Οι σχετικοί κανόνες ή κανονισµοί χρήσης όGλων αGό τα ανωτέρω όργανα
GρέGει να Gεριέχουν οδηγίες Gου:
να καθορίζουν τις συνθήκες υGό τις οGοίες τα στελέχη νοµιµοGοιούνται να
φέρουν όGλα και τα είδη των όGλων και Gυροµαχικών Gου εGιτρέGονται,
να διασφαλίζουν ότι όGλα χρησιµοGοιούνται µόνο όταν GρέGει και µε τρόGο
Gου µειώνει τον κίνδυνο µη αναγκαίας σωµατικής βλάβης,
να αGαγορεύουν τη χρήση όGλων και Gυροµαχικών Gου εGιφέρουν
αδικαιολόγητη βλάβη ή συνιστούν αδικαιολόγητο κίνδυνο,
να ρυθµίζουν τον έλεγχο, την αGοθήκευση και Gαράδοση οGλισµού,
να GροβλέGουν την ανάγκη GροειδοGοίησης, εάν αυτή µGορεί να υGάρξει,
Gριν τη χρήση όGλων,
να GροβλέGουν ένα σύστηµα αναφοράς µετά αGό κάθε χρήση όGλων αGό τα
ανωτέρω στελέχη.7

Βασικές αρχές του σύγχρονου Ευρω%αϊκού ∆ικαίου Ανθρω%ίνων
∆ικαιωµάτων

H νοµολογία του ΕυρωGαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του
ΑνθρώGου (Ε∆∆Α) στα Gλαίσια ερµηνείας της Gαρ. 2 του άρθρου 2
(δικαίωµα στη ζωή)8 της ΕΣ∆Α (Ν∆ 53/1974) έχει θέσει εGίσης ορισµένες
1997, pp 177-179. Βλ. εGίσης R Crawshaw et al (eds), Human Rights and Policing, The
Hague etc, Kluwer Law, 1998, pp 105-121.
7 Βλ. εGίσης, UN Criminal Justice Standards for Peace-Keeping Police (The Blue Book),
1999, section 2 “Force and Firearms”.
8 Άρθρο 2: 1. Το δικαίωµα εκάστου GροσώGου εις την ζωή Gροστατεύεται υGό του νόµου. Εις
ουδένα δύναται αν εGιβληθή εκ Gροθέσεως θάνατος. … 2. Ο θάνατος δεν θεωρείται ως
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σηµαντικές δικλείδες ασφαλείας για τις GεριGτώσεις χρησιµοGοίησης βίας
και όGλων αGό κρατικές δυνάµεις εGιφορτισµένες µε την εGιβολή του νόµου
και τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης.
Κοµβικό σχετικό σηµείο είναι η ερµηνεία Gου έχει δώσει το Ε∆∆Α
στο εδάφιο 2 του άρθρου 2 ΕΣ∆Α. Θάνατος GροσώGου δικαιολογείται αGό τη
διάταξη αυτή µόνο εάν η χρήση βίας µε την οGοία εGέρχεται θάνατος
καθίσταται αGόλυτα αναγκαία. Σε αρµονία µε τη σχετική νοµολογία της
ΕGιτροGής του ∆ΣΑΠ∆, το Ε∆∆Α στην υGόθεση Mc Cann et al v. The UK9
(υGόθεση αφορούσα τη δολοφονία µελών του IRA αGό ειδικές βρετανικές
δυνάµεις ασφάλειας στο Γιβραλτάρ) τόνισε ότι «αGόλυτα αναγκαία βία»
σηµαίνει ότι η βία Gου χρησιµοGοιείται GρέGει να βρίσκεται σε αναλογία
Gρος την εκGλήρωση των σκοGών Gου έχουν εδραιωθεί στις διατάξεις του
άρθρου 2 Gαρ. 2 (α), (β) (γ). Για την ερµηνεία αυτών των διατάξεων το Ε∆∆Α
έχει τονίσει ότι, ειδικά σε GεριGτώσεις όGου χρησιµοGοιείται αGό Gρόθεση
βία Gου είναι θανατηφόρα, λαµβάνει υGόψη όχι µόνο τη δράση των
κρατικών οργάνων ασφαλείας/τάξης Gου ασκούν την ανωτέρω βία αλλά και
τις

Gραγµατικές

συνθήκες

υGό

τις

οGοίες

ασκείται

η βία

αυτή,

συµGεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και ελέγχου της υGό εξέταση
δράσης.10
Eν Gροκειµένω το Ε∆∆Α καταδίκασε το Ηνωµένο Βασίλειο για
Gαραβίαση του άρθρου 2 Gαρ. 2 (α) ΕΣ∆Α λαµβάνοντας υGόψη, µεταξύ
άλλων Gραγµατικών Gεριστατικών:
(α) την έλλειψη κατάλληλης εκGαίδευσης ή οδηγιών για τη χρήση
όGλων αGό τα αρµόδια κρατικά όργανα της υGό εξέταση εGιχείρησης (αν και
υGήρχαν σχετικοί γενικοί κανονισµοί δράσης Gου κρίθηκαν σύµφωνοι µε τα
GρότυGα του άρθρου 2 ΕΣ∆Α) έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν
εGιβαλλόµενος κατά Gαράβασιν του άρθρου τούτου, εις ας GεριGτώσεις θα εGήρχετο
συνεGεία χρήσεως βίας κατάστασης αGολύτως αναγκαίας: (α) διά την υGεράσGισιν
οιουδήGοτε GροσώGου κατά Gαρανόµου βίας, (β) διά την GραγµατοGοίησιν νοµίµου
συλλήψεως ή Gρος GαρεµGόδισιν αGοδράσεως GροσώGου νοµίµως κρατουµένου, (γ) διά την
καταστολήν, συµφώνως τω νόµω, στάσεως ή ανταρσίας.
9 Judgment of 5 September 1995. Βλ. εGίσης υGόθεση Andronicou and Constantinou v.
Cyprus, judgment of 9 October 1997, paras 156 ff; Kelly v. The UK, appl no 17579/90
Yearbook of ECHR 1993, 37; J Alderson, Human Rights and the Police, Strasbourg,
Council of Europe, 1984, pp. 67-70.
10 Ibid. Paras 148-150.
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την αναγκαιότητα χρήσης όGλων και τραυµατισµού των στόχων τους, βάσει
των συγκεκριµένων συνθηκών της συγκεκριµένης εGιχείρησης,
(β) την έλλειψη κατάλληλης φροντίδας και οργάνωσης της σχετικής
υGό εξέταση εGιχείρησης (σύλληψης τροµοκρατών).11
Tο Ε∆∆Α τόνισε εGίσης στην ίδια υGόθεση ότι µια γενική
αGαγόρευση αυθαίρετου φόνου αGό κρατικά όργανα δεν είναι εGαρκής για
την

αGοτελεσµατική

Gροστασία

των

ανθρωGίνων

δικαιωµάτων

Gου

Gροστατεύει η ΕΣ∆Α. ΠρέGει σε εθνικό εGίGεδο να GροβλέGεται διαδικασία
για τον έλεγχο της νοµιµότητας (“lawfulness”) της χρήσης θανατηφόρας
βίας αGό κρατικές αρχές. ΄Ετσι έχει κριθεί αGό το Ε∆∆Α αGαραίτητη, για
την αGοτελεσµατική Gροστασία του ανθρώGινου δικαιώµατος στη ζωή αGό τα
Κράτη Gου

δεσµεύονται αGό την ΕΣ∆Α,

η ύGαρξη µιας

µορφής

α1οτελεσµατικής ε1ίσηµης έρευνας σε GεριGτώσεις όGου άτοµα έχουν
φονευθεί ως αGοτέλεσµα άσκησης βίας αGό, µεταξύ άλλων, κρατικά όργανα.12
Η τυχόν Gαράλειψη των σχετικών ενεργειών συνιστά Gαραβίαση του
δικαιώµατος στη ζωή, δηλαδή το άρθρο 2 ΕΣ∆Α δεν συνεGάγεται µόνο
υGοχρέωση αGοχής του Κράτους αGό αυθαίρετη αφαίρεση ζωής αλλά και
θετική ενέργεια του Κράτους σε GερίGτωση θανάτωσης GροσώGου.

Το ελληνικό νοµικό %λαίσιο %ου αφορά στη χρήση ό%λων α%ό
αστυνοµικές δυνάµεις

Το βασικό νοµοθετικό Gλαίσιο Gου ρυθµίζει τη χρήση όGλων αGό
δηµόσια δύναµη Gαραµένει αυτό του Ν. 29/1943 «Gερί GεριGτώσεων καθ’ ας
εGιτρέGεται η χρήσις των όGλων υGό της ∆ηµοσίας δυνάµεως»,13 όGως
τροGοGοιήθηκε µε το Π∆ 141/1991. Χρήση όGλων αGό δηµόσια δύναµη
GροβλέGει και το Β∆ 269/1972 «Gερί εγκρίσεως του κανονισµού διαλύσεως
δηµοσίων συναθροίσεων». Το Β∆ 269/1972, βασιζόµενο στο Ν∆ 794/1971
Ibid. paras 209-214. Βλ. εGίσης Ε∆∆Α, Osman v. The UK, judgment of 28 October 1998,
paras 115-116.
12 Ibid. Para 161. Βλ. εGίσης Council of Europe (ed), Human Rights and the Police,
Strasbourg, 1997, pp 39-45.
13 Βλ. Μ Καϊάφα-ΓκµGάντι, Ε Συµεωνίδου-Κατσανίδου, Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι-Ό1λα,
Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1997, σελ. 129 εG.
11
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Gολλές διατάξεις του οGοίου έρχονται σε ευθεία αντίθεση Gρος το άρθρο 11
του Συντάγµατος 1975/198614 και Gρος το άρθρο 11 ΕΣ∆Α, θεωρείται ότι
GρέGει να καταργηθεί άµεσα.
Οι διατάξεις του Ν. 29/1943 έχουν µελετηθεί εGισταµένως και
κριθεί, µεταξύ άλλων, αGό τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην
Γνωµοδότησή του 12/1992,15 ως ‘ατελείς και ασαφείς’. Ο Εισαγγελέας στην
ανωτέρω Γνωµοδότηση έχει Gροτείνει «τη διά νόµου θέσ1ιση διατάξεων, µε
τις ο1οίες, εντός των 1λαισίων του ισχύοντος Συντάγµατος, [α] να καθορίζεται
σαφέστερα η ειδικότερη µορφή και ο ειδικότερος τρό1ος της α1ό τους άνδρες
της αστυνοµίας ε1ιτρε1τής χρήσεως των ό1λων σε κάθε συγκεκριµένη
1ερί1τωση

(ή

κατά

γενικότερες

κατηγορίες

1ερι1τώσεων),

[β]

να

διαγράφονται µε µείζονα κατά το δυνατόν ακρίβεια οι 1ερι1τώσεις, κατά τις
ο1οίες θα υ1άρχουν ευρύτερα όρια δυνατότητας ε1ιτρε1τής α1ό τους άνδρες
της

αστυνοµίας

χρήσεως

των

ό1λων

και

[γ]

να

1ροσδιορίζονται

λε1τοµερέστερα για κάθε συγκεκριµένη 1ερί1τωση (ή κατά γενικότερες
κατηγορίες 1ερι1τώσεων) οι λόγοι α1αλλαγής α1ό κάθε ευθύνη των
1οιουµένων ε1ιτρε1τή χρήση των ό1λων ανδρών της αστυνοµίας».
Η αβεβαιότητα και αοριστία του γράµµατος του Ν. 29/1943 Gαρέµεινε
και µετά τη θέση σε ισχύ του Π∆ 141/1991 το άρθρο 133 (α) του οGοίου
Gρόσθεσε αGλώς ότι χρήση όGλων Gου GροβλέGεται αGό το άρθρο 1 του Ν. 29
γίνεται «εφόσον υGάρχει αGόλυτη ανάγκη και αφού εξαντληθούν όλα τα
ηGιότερα µέσα».
∆εν υGάρχει αµφιβολία ότι η ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία Gερί
χρήσης όGλων αGό τις αστυνοµικές δυνάµεις είναι GεGαλαιωµένη, ατελής
και ασαφής, όGως έχει τονιστεί και στην Gροαναφερθείσα λεGτοµερή
εισαγγελική Γνωµοδότηση. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίος ο άµεσος
εκσυγχρονισµός του υφισταµένου νοµικού Gλαισίου µε νέο νόµο ο οGοίος θα
βασίζεται στις αρχές του σύγχρονου διεθνούς και ευρωGαϊκού δικαίου
Βλ. ΚΧ Χρυσόγονο, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας,
1998, σελ. 390, Π∆ ∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο-Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β’, Αθήνα, Αντ.
Ν. Σάκκουλας, 1991, σελ. 733.
15 Υ1εράσ1ιση, 1993, σελ. 164. Βλ. και σχετικές Gαρατηρήσεις της Ε ΣυµεωνίδουΚαστανίδου, ibid. Σελ. 167 και σχετική Γνωµοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, 1802/96, Ποινικά Χρονικά, 1996, σελ. 1523.
14

8

ανθρωGίνων δικαιωµάτων, όGως αυτές έχουν διατυGωθεί και ερµηνευθεί,
κυρίως, στο Gλαίσιο του ΟΗΕ και του Συµβουλίου της ΕυρώGης (ΕΣ∆Α).
Ειδικότερα, κρίνεται σκόGιµη η άµεση ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία των βασικών σχετικών Αρχών του ΟΗΕ όGως αυτές έχουν
εδραιωθεί στον Gροαναφερθέντα Κώδικα του 1979 και κυρίως τις Βασικές
Αρχές του 1990. Πρόκειται Gερί γενικά Gαραδεδεγµένων, Gρακτικών και
σαφών αρχών δράσης δηµόσιων δυνάµεων και για το λόγο αυτό κρίνεται ότι
µGορούν να διαδραµατίσουν καταλυτικό ρόλο στη δηµιουργία της ασφάλειας
δικαίου Gου αGαιτείται να υGάρχει σε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο,
δικαιοGολιτικά, χώρο.

Αθήνα, 4 ΑGριλίου 2001
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; 210 7233216;
φαξ: 210 7233217; e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr

Αάντηση της Προέδρου της ΕΕ∆Α στην αό 22.03.2001
ειστολή του Υουργού ∆ηµόσιας Τάξης µε την οοία
ζητείται γνωµοδότηση της ΕΕ∆Α για το νοµοθετικό λαίσιο
ου αφορά στην ολοφορία και ολοχρησία των
αστυνοµικών δυνάµεων

Αθήνα, 05 ΑGριλίου 2001
ΑΠ: 110/05.04.2001
Κύριε ΥGουργέ
Σε αGάντηση της αGό 22.03.2001 εGιστολής σας µε την οGοία ζητείτε
την άGοψή µας για µια σειρά ζητηµάτων Gου αφορούν στην οGλοφορία και
οGλοχρησία των αστυνοµικών, εGιθυµώ να σας γνωστοGοιήσω, εκ µέρους της
Ολοµέλειας της Εθνικής ΕGιτροGής για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώGου
(ΕΕ∆Α), τα εξής:
1. Θεωρούµε αGαραίτητο να υGάρξει µια νέα νοµοθετική ρύθµιση των
θεµάτων Gου αGοτελούν το αντικείµενο της εGιστολής σας για τους εξής
λόγους:
α) ∆ιότι η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία είναι ασαφής και αόριστη
όGως έχει εGισηµάνει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αGό το 1992
(Γνωµοδότηση 12/1992) και ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου το 1996
(Γνωµοδότηση 1802/1996).
β) Μεταξύ των άλλων νοµοθετηµάτων, το Β∆ 262/1972 ‘Gερί
εγκρίσεως του Κανονισµού διαλύσεως δηµοσίων συναθροίσεων’, το οGοίο
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Gεριέχει διάταξη σχετική µε τη χρήση όGλων αGό αστυνοµικές δυνάµεις,
είναι εντελώς αGαράδεκτο σε µια σύγχρονη δηµοκρατική Πολιτεία.
γ) ∆ιότι έχει εGιδεινωθεί η Gραγµατική κατάσταση η σχετική µε τις
συγκρούσεις µεταξύ αστυνοµικών και Gολιτών και τον αριθµό των θυµάτων
και αGό τις δύο Gλευρές. ΕGιGλέον είναι γνωστό ότι ο αριθµός των
οGλοφορούντων κακοGοιών έχει αυξηθεί σηµαντικότατα και µάλιστα µε
όGλα εξελιγµένης τεχνολογίας.
δ) Η ανάγκη νέας νοµοθετικής ρύθµισης ενισχύεται αGό το γεγονός
ότι GρέGει να ληφθούν υGόψη οι διεθνείς κανόνες Gου αφορούν στα θέµατα
αυτά και Gεριλαµβάνονται στις διάφορες διεθνείς συµβάσεις και οδηγίες
τόσο του Συµβουλίου της ΕυρώGης όσο και του ΟΗΕ. Οι κανόνες αυτοί
θεωρούµε αGαραίτητο να διδάσκονται στους αστυνοµικούς σύµφωνα µε
σύγχρονες µεθόδους εκGαίδευσης Gου έχουν διατυGωθεί σε διεθνείς οδηγίες
τόσο του Συµβουλίου της ΕυρώGης όσο και του ΟΗΕ.
2. ΕGίσης θεωρούµε αGαραίτητο να εGισηµάνουµε ότι η τυχόν αύξηση
της οGλοφορίας και οGλοχρησίας εκ µέρους των αστυνοµικών µε νέα
νοµοθετική ρύθµιση GρέGει να γίνεται µε γνώµονα τον όσο το δυνατό
µεγαλύτερο σεβασµό της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας τόσο των
αστυνοµικών όσο και των Gολιτών, και να συνδυάζεται µε:
α) σοβαρή εξάσκηση στη χρήση των όGλων και µάλιστα µε ανδρείκελα
κλG, ώστε όχι µόνο να αGοκτάται σκοGευτική ικανότητα αλλά και να
ασκείται η αυτοκυριαρχία και η ετοιµότητα των αστυνοµικών οργάνων.
β) την αύξηση του αισθήµατος ασφάλειας των αστυνοµικών µε κάθε
µέσο (κατάλληλο εξοGλισµό µε όλα τα σύγχρονα µέσα, κλG) ώστε να
καταGολεµηθεί το αίσθηµα ανασφάλειας Gου είναι γενεσιουργό βίαιων και
εκρηκτικών αντιδράσεων. Ιδιαίτερα σηµαντική για το λόγο αυτό είναι
εGίσης η ύGαρξη ειδικής ρύθµισης για τη συνταξιοδότηση των αστυνοµικών
θυµάτων και την εξασφάλιση των οικογενειών τους.
3. Εν τέλει Gαρακαλούµε να µας αGοσταλούν όλες οι εγκύκλιοι ή
άλλο υλικό (οδηγίες, κανονισµοί κλG) της ΕΛ.ΑΣ. Gου αφορούν στη χρήση
όGλων αGό τους αστυνοµικούς. Μετά αGό τη λήψη και αυτών των στοιχείων
εGιφυλασσόµεθα να αGοστείλουµε λεGτοµερείς σχετικές Gροτάσεις. Στη
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χθεσινή συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΕΕ∆Α κατέθεσε ο εκGρόσωGος του
ΥGουργείου σας κ. Γ. ΜητρόGουλος το αGό 04.04.2001 σχετικό Gρος το θέµα
Ενηµερωτικό Σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης ΕκGαίδευσης του Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ. Θα θέλαµε να γνωρίζουµε αGό Gότε εφαρµόζεται στην Gράξη ή εν
µέρει το Gεριεχόµενο αυτού του εγγράφου.
Προς το Gαρόν αGοστέλλουµε συνηµµένως την αGό 29.03.2001
έκθεση του ΕGιστηµονικού Συνεργάτη της ΕΕ∆Α κ. Ν. ΣιταρόGουλου όGου
Gαρουσιάζονται συνοGτικά οι σχετικές θεµελιώδεις αρχές και οι κανόνες
Gου ισχύουν στο Gλαίσιο του ΟΗΕ και του Συµβουλίου της ΕυρώGης.

Με ιδιαίτερη εκτίµηση
Η Πρόεδρος
Καθηγήτρια Αλίκη ΓιωτοGούλου-ΜαραγκοGούλου
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