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Παρατηρήσεις για την Έκθεση «Βασικών Πληροφοριών» 

(Core Document) του Υ4ουργείο Εξωτερικών 4ρος χρήση των 

Οργάνων Ελέγχου, τα ο4οία έχουν συγκροτηθεί βάσει των 

συµβατικών κειµένων 4ροστασίας των δικαιωµάτων του 

ανθρώ4ου ∗∗∗∗ 

 

I. Εισαγωγικές ε4ισηµάνσεις 

Η Εκθεση «βασικών >ληροφοριών» (Core Document) συντάχθηκε α>ό 

την Ειδική Νοµική Υ>ηρεσία του Υ>ουργείου των Εξωτερικών (ΕΝΥ) και 

α>οτελεί µέρος της >ρώτης >εριοδικής έκθεσης η ο>οία θα υ>οβληθεί α>ό 

την Ελλάδα στο >λαίσιο του συστήµατος ελέγχου της εφαρµογής του 

∆ιεθνούς Συµφώνου των Ηνωµένων Εθνών για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

δικαιώµατα >ου ε>ικύρωσε η Ελλάδα το 1997 (Ν. 2462/1997). 

Το Σύµφωνο >ροβλέ>ει την υ>οχρέωση των Κρατών µερών να 

υ>οβάλουν µία αρχική έκθεση (µέσα σε διάστηµα ενός έτους α>ό τη θέση σε 

ισχύ του Συµφώνου σε σχέση µε το συγκεκριµένο Κράτος µέρος) και στη 

συνέχεια >εριοδικές εκθέσεις, οσάκις το ζητεί η Ε>ιτρο>ή Ανθρω>ίνων 

δικαιωµάτων >ου συγκροτήθηκε α>ό το Σύµφωνο (άρθρο 40). 

Στο συνοδευτικό γράµµα της >ρος την Εθνική Ε>ιτρο>ή, η ΕΝΥ 

αναφέρει ότι κατό>ιν σχετικού αιτήµατος της Υ>άτης Αρµοστείας των 

Ανθρω>ίνων ∆ικαιωµάτων του Ο.Η.Ε., η εν λόγω έκθεση θα κατατεθεί στην 
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Αρµοστεία και θα χρησιµο>οιηθεί ως κοινό εισαγωγικό κείµενο στις 

εκθέσεις >ου υ>οβάλλονται στο σύνολο των οργάνων τα ο>οία έχουν 

συγκροτηθεί για την εφαρµογή των διαφόρων Συµβάσεων του Οργανισµού 

σχετικά µε την >ροστασία των ανθρω>ίνων δικαιωµάτων (Ε>ιτρο>ή 

Ανθρω>ίνων ∆ικαιωµάτων, Ε>ιτρο>ή για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα, Ε>ιτρο>ή για την Εξάλειψη των Φυλετικών 

∆ιακρίσεων, Ε>ιτρο>ή κατά των Βασανιστηρίων, Ε>ιτρο>ή για την 

Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων έναντι των Γυναικών, Ε>ιτρο>ή για την 

Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού). 

Το κείµενο υ>οβάλλεται στην Εθνική Ε>ιτρο>ή για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώ>ου δυνάµει του άρθρου 1 >αρ. 6 εδ. (ε) του ιδρυτικού Ν. 

2667/1998, το ο>οίο θεµελιώνει την αρµοδιότητα της Ε>ιτρο>ής να εκφέρει 

γνώµη για εκθέσεις >ου >ρόκειται να υ>οβάλει η χώρα σε διεθνείς 

οργανισµούς για θέµατα ανθρω>ίνων δικαιωµάτων. 

Σηµειωτέον, τέλος, ότι το κείµενο συντάχθηκε σύµφωνα µε οδηγίες 

(Consolidated Guidelines) τις ο>οίες έχει διανείµει η Γενική Γραµµατεία 

των Ηνωµένων Εθνών στα συµβαλλόµενα µέρη των ανωτέρω Συµβάσεων 

(U.N. Doc. HRI/GEN/Rev. 1 της 9 Μαΐου 2001). Στις οδηγίες αυτές ζητείται 

α>ό τα συµβαλλόµενα µέρη να δώσουν συγκεκριµένες >ληροφορίες ό>ως 

αυτές >ου αναφέρονται >αρακάτω. 

 

ΙΙ. Γενικές 4αρατηρήσεις 

1. Η έκθεση ακολουθεί σε γενικές γραµµές τις οδηγίες οι ο>οίες 

>εριέχονται στο >αρα>άνω έγγραφο και α>αντά στα ερωτήµατα τα ο>οία 

τίθενται και αφορούν στην >ολιτειακή δοµή της χώρας και στο νοµικό 

>λαίσιο >ροστασίας των ανθρω>ίνων δικαιωµάτων. Το κείµενο >εριορίζεται 

σε µια >εριγραφή του νοµικού συστήµατος της Ελλάδας και, ως ε>ί το 

>λείστον, δεν >ροχωρεί σε θέµατα εφαρµογής, >ράγµα το ο>οίο θα γίνεται 

στις ε>ί µέρους εκθέσεις µε συγκεκριµένη θεµατική >ου θα α>ευθύνονται 

στα >αρα>άνω όργανα. 

Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι µ>ορεί να µην ε>ισηµαίνονται 

γενικότερα >ροβλήµατα ή ελλείψεις >ου οφείλονται είτε σε >ληµµελή 
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νοµοθετική ρύθµιση είτε σε >αραλείψεις κατά την εφαρµογή των ρυθµίσεων 

α>ό τη διοίκηση. Εξ άλλου, ορισµένα α>ό τα ερωτήµατα τα ο>οία τίθενται 

στις οδηγίες δεν µ>ορούν να α>αντηθούν µε σχόλια γενικού >εριεχοµένου, 

αλλά α>αιτούνται συγκεκριµένες α>αντήσεις οι ο>οίες δε µ>ορούν να 

δοθούν εάν δεν εξετάσει κανείς >ώς εφαρµόζεται στην >ράξη το ισχύον 

σύστηµα >ροστασίας. 

2. Οι οδηγίες ζητούν α>ό τα Κράτη να αναφερθούν σε ορισµένα 

στοιχεία σχετικά µε τα εθνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας 

και του >ληθυσµού της, ό>ως κοινωνικο-οικονοµικά και >ολιτισµικά 

στοιχεία (κατά κεφαλήν εισόδηµα, ακαθάριστο εθνικό >ροϊόν, >οσοστό 

>ληθωρισµού, ανεργίας, αλφαβητισµού, θρήσκευµα, οµιλούµενη γλώσσα ή 

γλώσσες εάν οµιλούνται >ερισσότερες της µίας). Ορισµένα ερωτήµατα, ό>ως 

αυτά >ου αναφέρονται στο θρήσκευµα ή την γλώσσα >αραµένουν, ωστόσο, 

χωρίς α>άντηση. 

Ε>ίσης, το τελευταίο µέρος της Εκθεσης >ρέ>ει να αναφέρεται, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες, στα µέτρα >ληροφόρησης και δηµοσιότητας >ου 

έχουν ληφθεί και στις >ροσ>άθειες >ου καταβάλλονται ώστε να ενηµερωθεί 

το κοινό και οι αρµόδιες υ>ηρεσίες για τα >ροστατευόµενα α>ό τις διεθνείς 

συµβάσεις δικαιώµατα. Ζητείται ειδικότερα α>ό τα Κράτη να αναφέρουν 

>οια µέτρα δηµοσιότητας και διάδοσης, >.χ. µέσω µεταφράσεων των 

διαφόρων κειµένων, έχουν ληφθεί, >οια κυβερνητικά όργανα είναι 

υ>εύθυνα για την υ>οβολή εκθέσεων, εάν αντλούν τις >ληροφορίες τους, 

εκτός α>ό τις ε>ίσηµες κρατικές >ηγές, και α>ό µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, τέλος εάν οι εκθέσεις αυτές είναι δηµόσιες για το κοινό. 

Στις α>αντήσεις της Έκθεσης στα >αρα>άνω ερωτήµατα, >ροτείνεται 

να ληφθούν υ>όψη οι ακόλουθες ε>ισηµάνσεις: 

Όσον αφορά στην εκ>αίδευση των αστυνοµικών οργάνων στα 

δικαιώµατα του ανθρώ>ου, θα έ>ρε>ε να γίνει αναφορά στις υ>οδείξεις 

της Εθνικής Ε>ιτρο>ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ>ου. Αναφέρουµε 

σχετικά ότι το ∆’ Τµήµα της Εθνικής Ε>ιτρο>ής (Τµήµα Προώθησης των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ>ου) έχει µε το α>ό 26.03.2001 έγγραφό του στον 

Υ>ουργό ∆ηµόσιας Τάξης ε>ιστήσει την >ροσοχή του Υ>ουργείου ∆ηµόσιας 
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Τάξης στην ιδιαίτερη σηµασία καθιέρωσης ειδικής διδακτικής µονάδας στις 

Σχολές της ΕΛ.ΑΣ, ό>ως ε>ίσης στην άµεση ανάγκη ενδυνάµωσης και 

αναβάθµισης της ∆ιεύθυνσης Εκ�αίδευσης του ίδιου Υ�ουργείου. Το 

Υ>ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης δεν έχει µέχρι σήµερα (αρχές 2002) α>αντήσει 

στο ανωτέρω έγγραφο. Προς την ίδια κατεύθυνση είναι και οι >αρατηρήσεις 

της Εθνικής Ε>ιτρο>ής για την υ>οδοχή των µεταναστών (Έκθεση της 

ΕΕ∆Α για το νοµοσχέδιο >ερί µεταναστών, ∆εκέµβριος 2000), των 

>ροσφύγων (Ιούνιος και Σε>τέµβριος 2001) αλλά και τη βελτίωση της 

κατάστασης των Τσιγγάνων στην Ελλάδα (τέλη Νοεµβρίου 2001). 

Ε>ίσης, σε ό,τι αφορά την εκ>αίδευση των δηµοσίων υ>αλλήλων στα 

δικαιώµατα του ανθρώ>ου και τα ζητήµατα των µεταναστών, των >ροσφύγων 

και των Τσιγγάνων, η Εθνική Ε>ιτρο>ή έχει ε>ισηµάνει την >αρα>άνω 

ε>είγουσα ανάγκη στις >αρατηρήσεις της για την υ>οδοχή των µεταναστών 

(Έκθεση της ΕΕ∆Α για το νοµοσχέδιο >ερί µεταναστών, ∆εκέµβριος 2000), 

των >ροσφύγων (Ιούνιος και Σε>τέµβριος 2001) αλλά και τη βελτίωση της 

κατάστασης των Τσιγγάνων στην Ελλάδα (τέλη Νοεµβρίου 2001). Η Εθνική 

Ε>ιτρο>ή έχει ε>ίσης λάβει και σχετικές >ρωτοβουλίες: έχει υ>οβάλει στο 

Ινστιτούτο Ε>ιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

αναλυτικό >ρόγραµµα για τη διοργάνωση σεµιναρίων για τα δικαιώµατα του 

ανθρώ>ου για τους δηµόσιους υ>αλλήλους. Η τελική έγκριση του 

>ρογράµµατος α>ό το Ινστιτούτο εκκρεµεί. 

3. Ε>ισηµαίνεται ότι η Έκθεση δεν αναφέρεται στις >ροσ>άθειες >ου 

καταβάλλει η Ελλάδα για να συµµορφωθεί στα >ορίσµατα του ελέγχου >ου 

διεξάγουν τα µη δικαιοδοτικά όργανα του Συµβουλίου της Ευρώ>ης 

(Ε>ιτρο>ή κατά των Βασανιστηρίων, Ε>ιτρο>ή του Ευρω>αϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη, Ευρω>αϊκή Ε>ιτρο>ή κατά του Ρατσισµού και της 

Μισαλλοδοξίας). Η Εθνική Ε>ιτρο>ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ>ου έχει 

ε>ισηµάνει τις α>αιτούµενες ενέργειες >ρος τον σκο>ό της >λήρους 

εναρµόνισης µε το ευρω>αϊκό κεκτηµένο στο χώρο των δικαιωµάτων του 

ανθρώ>ου στις Εκθέσεις >ου υιοθέτησε και κοινο>οίησε στο Υ>ουργείο 

Εξωτερικών [βλ. Έκθεση για τη νοµική συνδροµή (Ιούνιος 2001), Έκθεση 

για την >ροστασία των >ροσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα 
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(Ιούνιος 2001), Έκθεση για τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα (Ιούλιος 

2001), Έκθεση για τους αντιρρησίες συνείδησης (Ιούλιος 2001), Έκθεση για 

την >ροστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων των >ροσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα (Σε>τέµβριος 2001), Έκθεση για τα κύρια 

ζητήµατα φυλετικών διακρίσεων στην Ελλάδα (Νοέµβριος 2001) και 

Έκθεση για την κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα (Νοέµβριος 2001)]. 

4. Η Έκθεση του Υ>ουργείου των Εξωτερικών αναφέρεται εκτενώς 

στη συµµόρφωση της Ελλάδας µε τη νοµολογία του Ευρω>αϊκού 

∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ>ου (σελ. 10 και 17). Παρά τις 

>ροσ>άθειες >ου σηµειώνονται >ρος την κατεύθυνση αυτή, δε θα >ρέ>ει να 

λησµονείται ότι σε σύνολο 61 καταδικαστικών Α>οφάσεων σε βάρος της 

Ελλάδας, έχουν εκδοθεί µόνο 15 Ψηφίσµατα της Ε>ιτρο>ής Υ>ουργών του 

Συµβουλίου της Ευρώ>ης >ου ε>ιβεβαιώνουν την εκτέλεση ανάλογων σε 

αριθµό Α>οφάσεων (στοιχεία µέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2002). Στο σηµείο 

αυτό θα >ρέ>ει να ληφθούν υ>όψη και οι ειδικές >αρατηρήσεις της 

Εθνικής Ε>ιτρο>ής ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ>ου >ρος το σκο>ό της >λήρους 

συµµόρφωσης της χώρας στην, >ράγµατι σηµαντική, νοµολογία του 

Στρασβούργου. Αναφέρονται συγκεκριµένα η Έκθεση για τη θρησκευτική 

ελευθερία στην Ελλάδα (Μάρτιος 2001), η Έκθεση για τις συνθήκες 

κράτησης στην Ελλάδα (Ιούλιος 2001) αλλά και οι >ρόσφατες Παρατηρήσεις 

της Εθνικής Ε>ιτρο>ής στην Έκθεση του Υ>ουργείου ∆ικαιοσύνης και του 

Υ>ουργείου Εξωτερικών για την Ε>ιτρο>ή των Ηνωµένων Εθνών κατά των 

βασανιστηρίων (UN CAT). 

 

ΙΙΙ. Ειδικές 4αρατηρήσεις ε4ί του κειµένου 

Σελ. 10: Τα θετικά µέτρα >ου αναφέρονται στο άρθρο 116 >αρ. 2 του 

Συντάγµατος είναι υ>οχρεωτικά για την Πολιτεία και όχι >ροαιρετικά. 

Σελ. 14: Στην κατάσταση των διεθνών Συµβάσεων τις ο>οίες έχει 

ε>ικυρώσει η Ελλάδα, αναφέρεται και το >ρόσθετο Πρωτόκολλο στη 

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ>ης για την Βιοϊατρική. Ε>ισηµαίνεται 

ότι το Πρωτόκολλο δεν έχει κυρωθεί µε νόµο σύµφωνα µε την διαδικασία 
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του άρθρου 28 >αρ. 2 του Συντάγµατος. Το Πρωτόκολλο έχει εγκριθεί α>ό 

την Ελλάδα βάσει της Υ>ουργικής Α>όφασης 4898/21.10.1998. 

Σελ. 14: Μετά την αναφορά των Συµβάσεων της Γενεύης για το 

ανθρω>ιστικό δίκαιο και των Πρωτοκόλλων της, θα έ>ρε>ε να αναφερθεί ότι 

η Ελλάδα έχει υ>ογράψει και βρίσκεται στη διαδικασία της >ροώθησης >ρος 

ε>ικύρωση του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, 

σύµφωνα µε όσα έχει >ροτείνει και η Εθνική Ε>ιτρο>ή (Ολοµέλεια, 

7.12.2000). 

Σελ. 16 (>αρ. 4 σχετικά µε τη νοµοθετική κύρωση των διεθνών 

συµβάσεων): Είναι σαφές ότι ο κυρωτικός νόµος δε µ>ορεί να µεταβάλει το 

>εριεχόµενο της υ>ό κύρωσης συνθήκης, η ο>οία ενσωµατώνεται εν τω 

συνόλω της ως ακριβώς έχει υιοθετηθεί. Είναι ωστόσο δυνατόν, και 

συµβαίνει στην >ράξη, να >εριέχει ε>ιφυλάξεις ή ερµηνευτικές δηλώσεις, 

εφόσον αυτές ε>ιτρέ>ονται α>ό τη συνθήκη ή δεν είναι ασυµβίβαστες µε 

αυτήν. Αυτές µ>ορούν να υ>οβληθούν α>ό τα Κράτη καθ΄ όλη τη διάρκεια 

α>ό της υ>ογραφής έως την ε>ικύρωση (άρθρο 19 της Σύµβασης της Βιέννης 

για το δίκαιο των Συµβάσεων). 

Σελ. 21: η ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη >αρουσιάζεται 

σε Κοινοβουλευτική Ε>ιτρο>ή και όχι σε ειδική συνεδρίαση της 

Ολοµέλειας 

Σελ. 21: ο Συνήγορος του Πολίτη ε>ιλέγεται ύστερα α>ό α>όφαση της 

∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και µε ε>ιδίωξη οµοφωνίας ή >άντως 

µε αυξηµένη >λειοψηφία των τεσσάρων >έµ>των των µελών της (άρθρο 

101Α >αρ. 2 Σ). Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση και τις 

αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη >ου λειτουργεί ως ανεξάρτητη 

αρχή (άρθρο 103 >αρ. 9 Σ). 

Σελ. 22: α>ό το 2000 >ου άρχισε να λειτουργεί, η ΕΕ∆Α έχει 

ασχοληθεί, µεταξύ άλλων, µε ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας, 

>ροστασίας των µεταναστών και των >ροσφύγων, την αναθεώρηση του 

Συντάγµατος, την ο>λοφορία και την ο>λοχρησία των αστυνοµικών, την 

αντιτροµοκρατική νοµοθεσία, τη νοµική συνδροµή, το άσυλο, τις συνθήκες 
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κράτησης, τους αντιρρησίες συνείδησης, την εξάλειψη των φυλετικών 

διακρίσεων και την κατάσταση των Τσιγγάνων. 

Σελ. 23 (>αρ. 5): ε>ισηµαίνεται ότι η Ε>ιτρο>ή Βιοηθικής έχει 

υιοθετήσει τρεις Γνώµες για τα γενετικά τρο>ο>οιηµένα φυτά, τη χρήση 

των γενετικών α>οτυ>ωµάτων στην >οινική διαδικασία και τη χρήση των 

βλαστοκυττάρων στη βιοϊατρική και την κλινική ιατρική. 

 

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2002 

 


