
στο σχέΰιο νόμου νΚύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης γιο την 
ιόληφη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτι- 
•ς μεταχείρισης ή τιμωρίας*

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αυτό το σχέδιο νόμου που υποβάλλεται στη Βουλή για ψήφι- 
„ αποβλέπει στην κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
■όληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτι- 
ς μεταχείρισης ή τιμωρίας που υπογράφηκε στο Στρασβούργο 
ις 26.11.1987, ημερομηνία κατά την οποία την υπέγραψε και η 
λάδα.
Ήδη η Σύμβαση αυτή έχει επικυρωθεί από 15 κράτη - μέλη του 
μβουλίου της Ευρώπης και επιβάλλεται να κυρωθεί και από τη 
jpa μας, η οποία έχει ήδη επιδείξει την ευαισθησία της σε θέ- 
.τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μάλιστα υπήρξε πρωτοπόρος 
ην καταδίκη των βασανιστηρίων και κάθε άλλης απάνθρωπης 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας τόσο με τη συνταγματι- 
κατοχύρωση της απαγόρευσης των βασανιστηρίων (άρθρο 7 

:ρ. 2 του Συντάγματος), όσο και με τη θέσπιση κατά το έτος 1984 
ων διατάξεων για τον ποινικό κολασμό των ενόχων πράξεων 
ισανιστηρίων, οι οποίες περιλήφθηκαν στον Ποινικό Κώδικα (άρ 
jo 137 Α' και επ.).
Με τη σύμβαση αυτήν, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ο 
εθνής σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ταυτόχρονα 
φράζεται η ταύτιση των κρατών στην ανάγκη λήψης ευρύτερων 
;ι αποτελεσματικότερων μέτρων σε διεθνές επίπεδο, προκειμέ- 
υ να ενδυναμωθεί η προστασία ανθρώπων που έχουν στερηθεί 
ν ελευθερία τους.
Η ανάγκη αυτή προέκυψε από την μέχρι σήμερα εμπειρία των 

ιατών, στη διαμόρφωση της οποίας συνέβαλε κατά πολύ και η 
ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαι
ούται ν.
Κρίθηκε ότι το σύστημα εποπτείας που καθιερώθηκε από τη Σύμ- 
ιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών Ελευθεριών της 
ς Νοεμβρίου 1950, το οποίο στηρίζεται σε παράπονα (αναφο- 
ς) ατόμων ή πολιτειών που καταγγέλλουν ότι έχουν λάβει 
;ρα παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα μπορούσε να συ- 
ληρωθεί με ένα μη δικαστικό σύστημα, προληπτικού χαρακτή- 

.. έργο του οποίου θα είναι να εξετάσει τη μεταχείριση 
Όοώπων που έχουν στερηθεί την ελευθερία ταυς, με στόχο τον 
τοπισμό τυχόν περιπτώσεων βασανιστηρίων και τη βελτίωση 
ν συνθηκών κράτησης, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση του 
άτους - Μέρους στη Σύμβαση.
Είναι προφανές ότι ο καθιερούμενος αυτός προληπτικός έλεγ- 
ς. δεν επεκτείνεται ο' ολόκληρο το ποινικό και σωφρονιστικό 
στημα των Κρατών, αλλά περιορίζεται μόνο σπς συνθήκες κρά
σης, και αυτό πάντα εν όψει της διαπίστωσης αν αυτές συνιστούν 
.σανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, 
“ic την υλοποίηση του στόχου αυτού, δημιουργείται με τη Σύμ- 

:ση μια Επιτροπή, η οποία βοηθούμενη από εμπειρογνώμονες, 
αγματοποιεί περιοδικές επισκέψεις στους τόπους όπου κρατού- 
οι τα πρόσωπα αυτά, οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία της κρά
σης. Στις αρμοδιότητές της δεν εμπίπτει ο έλεγχος για τη νόμιμη 
μη νόμιμη στέρηση της ελευθερίας, αρ.ιεί αυτή να χαρακτηρί- 
ται ως αποτέλεσμα ενέργειας δημόσιας αρχής.
Ος εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επισκέψεις 
σο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά καταστήματα όπως π.χ. φυ- 
,κές, σωφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων, νοσοκομεία κρατου- 
νων, δημόσια ή ιδιωτικά ψυχιατρεία (εφ- όσον δεν πρόκειται για 
ομα που νοσηλεύονται εκεί με τη θέλησή τους), στρατώνες κ_λπ.. 
Εκτός από τις περιοδικές επισκέψεις, η Επιτροπή μπορεί να ορ- 
νώσει και κάθε άλλη επίσκεψη (AD HOC) που κατά τη γνώμη 
ς απαιτείται από τις περιστάσεις.
Πριν όμως από την πραγματοποίηση της επίσκεψης η Επιτρο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ πή θα γνωστοποιεί στη Κυβέρνηση του Κράτους - Μέρους την 
πρόθεσή της αυτήν και κατά γενική αρχή, η επίσκεψη θα πραγμα
τοποιείται μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος 
από της γνωστοποιήσεως.

Κρίθηκε εξάλλου, ότι η επαφή της Επιτροπής με τον κρατούμε
νο αποτελεί στοιχείο αποφασιστικής σημασίας για τη σωστή έρευ
να και την εκπλήρωση του σκοπού της.

Για το λόγο αυτόν, παρέχεται στα μέλη της η δυνατότητα να 
συνομιλήσουν κατ' ιδίαν με τα άτομα που επισκέπτονται, χωρίς 
την παρουσία εκπροσώπου ή ανώτερου υπαλλήλου του ενδιαφε- 
ρόμενου Κράτους.

Η δυνατότητα αυτή της απευθείας επικοινωνίας με τον κρατού
μενο, ο οποίος πρέπει πάντα να θεωρείται ότι αποτελεί ανθρώπι
νη ύπαρξη με πλήρη δικαιώματα, αποτελεί προϋπόθεση για την 
κατάκτηση της εμπιστοσύνης του και του ξαναδίνει την επιβεβαί
ωση της ανθρώπινης αξίας ταυ. Από την άλλη πλευρά είναι ευ
νόητο ότι ο κρατούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να συνομιλήσει 
με τα μέλη της Επιτροπής. Η επί του θέματος αυτού απόφασή του, 
αποτελεί δική του ελεύθερη επιλογή.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στους χώρους που ανα
φέρθηκαν, η Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να διεξάγει ανακρί
σεις με τη νομική έννοια του όρου, ούτε να προβαίνει στη λήψη 
ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων. Έχει όμως τη δυνατότητα να 
ερευνήσει για τη διαπίστωση τυχόν παραβιάσεων και μέσω συζη
τήσεων με το προσωπικό των φυλακών (ψυχιάτρων, νοσοκόμων, 
γιατρών, διευθυντών, φυλάκων κ.λπ.).

Κατά την εκτέλεση της αποστολής της, ενεργεί διακριτικό με 
πνεύμα συνεργασίας, έχοντας απόλυτη υποχρέωση τηρήσεως του 
αυστηρά εμπιστευτικού χαρακτήρα της αποστολής της.

Το κράτος το οποίο δέχεται την επίσκεψη, οφείλει να παρέχει 
στην Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου της, πρόσβαση στο 
έδαφός του, το δικαίωμα να μετακινείται χωρίς περιορισμούς, κάθε 
πληροφορία σχετική με τους τόπους κράτησης, απεριόριστη πρό
σβαση σε κάθε χώρο όπου βρίσκονται τα κρατούμενα πρόσωπα 
και κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη σ' αυτή. Σε εξαιρετικές περι
πτώσεις, παρέχεται στο κράτος η δυνατότητα να διατυπώσει α
ντιρρήσεις, οι οποίες θα αφορούν είτε το χρόνο της επίσκεψης, 
είτε το συγκεκριμένο χώρο τον οποίο προτίθεται να επισκεφθεί 
η Επιτροπή. Οι αντιρρήσεις αυτές, θα μπορούν να προβληθούν 
μόνο για λόγους εθνικής άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας ή λόγω 
σοβαρών ταραχών στους χώρους κράτησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή και το Μέρος προχωρούν 
σε διαβουλεύσεις, προκειμένου να εξευρεθεί λύση, η οποία θα ε
πιτρέψει στην Επιτροπή να ασκήσει τα καθήκοντά της.

Μετά την πραγματοποίηση της επίσκεψης, η Επιτροπή συντάσ
σει και υποβάλλει έκθεση για τα γεγονότα που διεπίστωσε κατά 
τη διάρκειά της, με όλες τις συστάσεις ή εισηγήσεις, τις οποίες 
θεωρεί απαραίτητες για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Εάν 
το Μέρος δεν συνεργάζεται η αονείται να δεχθεί τισ τ'στ,νό^εις 
αυτές, η Επιτροπή μπορεί να αποφάσισε· ·„·ε -λεισοηΦία των δύο 
τρίτων των μελών της να κάνει δημόσια δήλωση σχετικά με το θέμα 
αυτό.

Στην Ελλάδα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
τηΥ προετοιμασία της εφαρμογής της Σύμβασης, την ανάλογη ε
νημέρωση των ενδιαφερομένων Υπουργείων, υπηρεσιακών παρα
γόντων, του προσωπικού των φυλακών, πολιτικών ή στρατιωτικών, 
των αστυνομικών αρχών, του ιατρικού προσωπικού των ψυχια
τρείων κλπ..

Στη Σύμβαση δεν υπάρχει ο ορισμός του όρου βασανιστήρια.
Αφήνεται να προσδιοριστεί από συγκεκριμένους τύπους κακο

μεταχείρισης που θα εντοπίζονται από την Επιτροπή κατά περί
πτωση. Ο λόγος είναι να αποφευχθούν νομικές αντιδικίες για την 
ανεύρεση ενός αφηρημένου ορισμού, ο οποίος ενδεχομένως θα 
αφήνει κενά, ως προς ορισμένες μορφές βασανισμού, ταπεινωτι
κής μεταχείρισης ή συμπεριφοράς.

Με την πεποίθηση ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι ήδη προετοι
μασμένη να δεχθεί τις ρυθμίσεις της Σύμβασης αυτής, έχουμε τη
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τιμή να υποβάλουμε το νομοσχέδιο αυτό στην κρίση της Εθνικής 
Αντιπροσωπείας και να παρακαλέσουμε να το κυρώσει με την ψή
φο της.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

MAP. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ I. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση σύμβοοης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των.βασο- 
νιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τι
μωρίας, που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1987, της 
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε με
τάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Les Etats membres ου Consell de Γ Europe, slgnatalres Oe la 
prdsente Convention,

Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits 
de I' Homme et des Llbertds tondamentales;

Rappelant qu' aux termes de Γ article 3 de la mdme Convention, 
'nul ne peut dtre soumis d la torture nl d des pelnes ou traltements 
Inhumalns ou ddgradants*;

Constatant que les personnes qui se prdtendenl vlctimes de 
violations de Γ article 3 peuvent se prdvalolr du mdcanlsme prdvu 
par cette Convention;

Convalncus que la protection des personnes privdes de liberty 
contre la torture et les peines ou traltements Inhumains ou 
ddgradants pourrait dtre rentorcde par un mdcanisme non 
judiciaire, d caractere preventll, fondd sur des visites,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I 
Article ler

II est Instltud un Comity europeen pour la prevention de la torture 
et des peines ou traltements inhumains oy ddgradants (ci-aprds 
ddnommd: *le Comltd'). Par le moyen de visites, le Comltd examine 
le traltement des personnes privdes de llberte en vue de rentorcer, 
le cas dchdant, leur protection contre la tonure et les peines ou 
traltements inhumains ou ddgradants.

Article 2

Cheque Partle autorise la visile, contormdment d la prdsente 
Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction ou des personnes 
sont privdes de llbertd par une autoritd publlque.

Article 3

Le Comltd et les autoritds natlonales compdtentes de la Partie 
concemde cooperent en vue de Γ application de la prdsente 
Convention.

CHAPITRE II
Article A

1. Le Comitd se compose d' un nombre de membres dgal ή celui 
des Parties.

2. Les membres du Comity sont choisis parmi des personnalitds 
de haute moralitd, connues pour leur competence en matidre de 
droits de I’ homme ou ayant une experience protessionnelle dans 
les domaines dont tralte la prdsente Convention.

3. Le Comltd ne peut comprendre plus d' un national du mime 
Etat.

4. Les membres siegent d titre individuel, sont independents ef 
Impartiaux dans I' exercice de leurs mandats et se rendent 
disponibles pour remplir leurs tonctlons de manidre effective.

Article 6

1. Les membres du Comltd sont dlus par le Comitd des Mimstres 
du Conseil de Γ Europe έ la majorltd absolue dee voix, sur une liste 
de noms dressde par le Bureau de I' Assemble Consultative du 
Consell de Γ Europe; la delegation nationale έ I' Assemblde 
Consultative de cheque Partie prdsente trois candidats dont deux 
au molns sont de sa nationailtd.

2. La mdme procedure est suivie pour pourvoir les sldges devenus 
vacantes.

3. Les membres du Comltd sont dlus pour une durde de quatre 
ans. I Is ne sont rddliglbles qu' une fois. Toutefols. en ce qui 
concerns ies membres ddslgnds d le premldre dlection, les 
tonctlons de trois membres prendront fin d Γ issue d' une pdriode 
de deux ans. Les membres dont les tonctions prendront fin au 
terme de la pdriode Initiate de deux ans sont ddsignds par tirage 
au son eftectud par le Secrdtaire Gdndral du Consell de I1 Europe 
immddiatement aprds qu’ II aura dtd procddd d la premiere dlection.

Article 6

1. Le Comltd sidge a huis clos. Le quorum est constitud par la 
majorltd de ses membres. Les ddcisions du Comitd sont prises d 
la majorttd des membres prdsents, sous rdserve des dispositions 
de Γ article 10, paragraphe 2.

2. Le Comltd dtabllt son reglement intdrieur.
3. Le Secrdtariat du Comltd est assurd par le Secrdtaire Gdndral 

du Consell de Γ Europe.

CHAPITRE III
Article 7

1. Le Comltd organise la vislte des lieux visds d Γ article 2. Outre 
des visites pdriodiques, le Comitd peut organiser toute autre visite 
lui paraissant exigde par ies circonstances.

Z Les visites sont eftectudes en rdgle gdndrale par au moins 
deux membres du Comitd. Ce dernier peut s’ II I' estime ndcessaire, 
dtre assistd par des experts et des Interprdtes

Article E

1. Le Comltd notlfie au gouvemement de la Partie concemde son 
Intention d’ eftectuer une vislte. A la suite d’ une telle notification, 
le Comltd est habllltd d visiter, d tout moment, les lieux visds d 
Γ article 2.

Z Une Partie dolt toumlr au Comitd les facllltds suivantes pour 
Γ accomplissement de sa tdche:


