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Αόφαση για το ζήτηµα της ρόληψης των βασανιστηρίων
και άλλης σκληρής, αάνθρωης και ταεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας µέσω του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου της σχετικής σύµβασης του ΟΗΕ (2002)
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µεταχείρισης ή τιµωρίας µέσω του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της σχετικής
Σύµβασης του ΟΗΕ (2002).

Η Ε7ιτρο7ή σε Ολοµέλεια,
Αφού έλαβε την 7ρόταση του Ε΄ Τµήµατος της ΕΕ∆Α 7ου στηρίχθηκε
στην εισήγηση του Ε7ιστηµονικού Συνεργάτη της, κ. Ν. Σιταρό7ουλου, η
ο7οία είχε α7οσταλεί ταχυδροµικώς 7ρο της συζήτησης σε όλα τα µέλη της
Ε7ιτρο7ής 7ροχώρησε στη συζήτηση ε7’ αυτής.
Η εισήγηση ε7ισηµαίνει τα 7αρακάτω:
Το ως άνω Προαιρετικό Πρωτόκολλο συνιστά µία νέα διεθνή
σύµβαση, ιδιαίτερης σηµασίας για τη διεθνή 7ροστασία των δικαιωµάτων
του ανθρώ7ου, και ειδικά των κρατουµένων, 7ου θέτει σε εφαρµογή τη
διακήρυξη της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης της Βιέννης για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώ7ου (1993), µε την ο7οία κλήθηκαν τα Κράτη να λάβουν µέτρα για
την εξάλειψη των βασανιστηρίων κλ7, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην
ρόληψη.

Η 7ρόληψη 7ράξεων σκληρής α7άνθρω7ης ή εξευτελιστικής
µεταχείρισης ή και βασανιστηρίων 7ροσώ7ων α7ό δηµόσιους λειτουργούς
έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα, ό7ου διεθνείς µη κυβερνητικές
οργανώσεις δικαιωµάτων του ανθρώ7ου έχουν 7ρόσφατα καταγράψει,
µεταξύ άλλων, σειρά 7ερι7τώσεων κακοµεταχείρισης ή βασανιστηρίων
κρατουµένων α7ό την αστυνοµία. Παρόµοιες ανησυχίες για 7ερι7τώσεις
«υ7ερβολικής ή αδικαιολόγητης βίας α7ό [ελληνικές] αστυνοµικές δυνάµεις
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδιαίτερα όταν έρχονται σε ε7αφή µε
εθνοτικές µειονότητες και αλλοδα7ούς» έχει εκφράσει ε7ίσης η Ε7ιτρο7ή
του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και ο Αρµοστής του Συµβουλίου της
Ευρώ7ης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ7ου.
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κακοµεταχείρισης 7ροσώ7ων υ7ό κράτηση σε εθνικό ε7ί7εδο 7ρέ7ει να
7ραγµατο7οιείται α7ό τις αρµόδιες Αρχές ταυτόχρονα µε τη λήψη όλων των
αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών κράτησης
7ροσώ7ων. Η ΕΕ∆Α, 7αρακολουθώντας ιδιαίτερα τις εκθέσεις της
Ευρω7αϊκής Ε7ιτρο7ής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT), έχει
εκφράσει τις 7αρατηρήσεις της για το ιδιαίτερα αυτό σοβαρό ζήτηµα στην
Ελλάδα το 2001 και το 2002.
Για τους λόγους αυτούς η κύρωση α7ό την Ελλάδα του Πρωτοκόλλου
έχει ιδιαίτερη σηµασία για την 7ροστασία θεµελιωδών δικαιωµάτων του
ανθρώ7ου στη χώρα µας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά τoυ Πρωτοκόλλου είναι τα εξής:
•

Kύριος στόχος του Πρωτοκόλλου είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος
τακτών ε7ισκέψεων α7ό ένα ανεξάρτητο διεθνές όργανο και ανεξάρτητα
εθνικά όργανα στα συµβαλλόµενα Κράτη, σε χώρους ό7ου 7ρόσω7α
στερούνται την ελευθερία τους, µε σκο7ό την 7ρόληψη βασανιστηρίων
και άλλης σκληρής, α7άνθρω7ης ή τα7εινωτικής µεταχείρισης ή
τιµωρίας.

•

Έτσι, το Πρωτόκολλο δηµιουργεί µια Υ7οε7ιτρο7ή για την Πρόληψη
των Βασανιστηρίων κλ7 («Υ7οε7ιτρο7ή Πρόληψης») ενώ ταυτόχρονα
7ροβλέ7ει τη δηµιουργία ή διατήρηση, σε εθνικό ε7ί7εδο, α7ό τα
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συµβαλλόµενα Κράτη ενός ή διαφόρων «οργάνων ε7ισκέψεων» για την
7ρόληψη των βασανιστηρίων κλ7 («εθνικός 7ρολη7τικός µηχανισµός»).
Θα 7ρέ7ει να υ7ογραµµισθεί ότι 7ρόκειται για την 7ρώτη διεθνή
σύµβαση 7ου 7ροβλέ7ει τη δηµιουργία ανεξάρτητων εθνικών οργάνων
για την 7ρόληψη των βασανιστηρίων και της κακοµεταχείρισης
7ροσώ7ων υ7ό κράτηση.
•

Τα συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υ7οχρέωση να ε7ιτρέ7ουν
στο έδαφός τους ε7ισκέψεις της Υ7οε7ιτρο7ής Πρόληψης και των
εθνικών µηχανισµών σε χώρους ό7ου «7ρόσω7α έχουν στερηθεί ή
µ7ορούν να στερηθούν την ελευθερία τους, είτε δυνάµει εντολής µιας
δηµόσιας Αρχής ή µε την υ7οκίνησή της ή τη συναίνεσή της» («χώροι
κράτησης»).
«Στέρηση της ελευθερίας» εν 7ροκειµένω σηµαίνει «κάθε µορφή

κράτησης ή φυλάκισης ή θέσης ενός 7ροσώ7ου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο
φύλαξης 7ου δεν ε7ιτρέ7εται να εγκαταλειφθεί α7ό τον κρατούµενο
οικειοθελώς δυνάµει εντολής οιασδή7οτε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης
Αρχής».

Μετά α7ό συζήτηση η Ε7ιτρο7ή α7οφάσισε οµόφωνα τα εξής:
1. Υ7ενθυµίζει στην Πολιτεία ότι το ζήτηµα της 7ροστασίας των
δικαιωµάτων των κρατουµένων στη χώρα µας εξακολουθεί να είναι ένα α7ό
τα ζητήµατα των δικαιωµάτων του ανθρώ7ου στην Ελλάδα 7ου χρήζουν
ιδιαίτερης 7ροσοχής, µελέτης και µέριµνας α7ό τις αρµόδιες ελληνικές
Αρχές.
2. Θεωρεί ότι ιδιαίτερη 7ροσοχή θα 7ρέ7ει να δοθεί α7ό την Πολιτεία
στην 7ροστασία των δικαιωµάτων των ψυχασθενών υ7ό κράτηση, ατόµων
ιδιαίτερα ευάλωτων, ό7ως έχει ήδη τονίσει η ΕΕ∆Α, ό7ως ε7ίσης των
αλλοδα7ών και µελών µειονοτικών οµάδων, ατόµων εξίσου ευάλωτων
κοινωνικά και νοµικά.
3. Τονίζει τον ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο 7ου µ7ορεί να διαδραµατίσει το
Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων
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(2002) στη διεθνή και εθνική 7ροάσ7ιση των δικαιωµάτων του ανθρώ7ου
και ειδικότερα των δικαιωµάτων των κρατουµένων.
4. Καλεί την Πολιτεία να 7ροβεί στην 7ροσχώρηση του Πρωτοκόλλου
και στην άµεση κύρωσή του και να διασφαλίσει την α7οτελεσµατική
εφαρµογή του.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2004
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