
ΕΙΓΗΓΗ.ΤΤΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση της σύμβασης κατά των Οασανι-

στηρίων χ»; άλλων τράτων σκληρής, απάνθρωπη; ή oj-
τεινωτικη; μεταχείρισης ή τιμωρίας».

ΓΙοος ιη Bov/.rj των E/j-ήνων

Auto το σχέ;·ο νόμου. του ·υτοόά'/.ύ.ίετα· για ψήφιση. απο
βλέπει στη. κύρωση της διεθνούς σύμβασης κ.·ατα τω· βασα
νιστηρίων χα: άλλων τρίτων σχληρη;. χτάνΓθωπης ή ταπει
νωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τον οτοτγράφηκε στη No? 
Γόρκ-η στι; 10 Λεκεχοριου 1984. ημερομηνία κ.ατα την οτοια 
την υπέγραψε κα; η Ελλάδα.

Η διεθνής σύμόαση κ. α : α των βασανιστηρίων απτε/.ε: τη 
διεθνή κιαταδικη των βασαν :ττηρ ίω-ν. Είνχ: προϊόν της εργα
σίας μιας ειδικής επιτροπής τον Οργανισμού Ηνωμένων Ε
θνών τοο επεξεργάστηκε το κείμενο ατό το Μάρτιο τον 1981 
μέχρι το Asr.ta6.pvo τον 1984.

Η Χώρα μας, με τον τότε εκπρόσωπό της, το Γ-Γ. τον 
Ττεσυργείαυ Δικαιοσύνης 7.. Α. Π απαστεοανου. είχε υποχρέω
ση να τρωτοστχτήσει '/.α: πρωτοστχτησ·ε στην κ,χταρτιση της 
σί/μόασης, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν ώχε γνωρίσει τυ
ραννικό κιχ-θεστώ; στηριγκενο στη μέθοδο των βχσχνιστη- 
ρίων. .

Σήμερα. γ:α λόγους εθνικής αξιοπρέπειας και διεθνούς 
συνέπειας, η Χώρα μας επιβάλλεται να είναι ατό τ;ς τρω
τές ταυ -λα την επικυρώσουν, τη στιγμή μώλνστα τον ατό το 
,Νοέμόρ’.ο τον 1984, δηλαδή, πριν χχ/όμη ολοκληρωθούν οι 
εργασίες της επιτροπής too Ο.Η.Ε., ψήφισε το νόμο 1500/ 
1984 γ·.α τον ποινικό κολασμό των 4ασχνιστηρίων, που κα
λύπτει τ:ς βασικές επιταγές - υποχρεώσεις των διατάσεων 
της σύμβασης.

Η σύυΑκση περιλαμβάνει τρία μέρη: Σίτο τρώτε καθσρ:- 
ζετα: η two να των πράξεων του συνι/στούν βασανιστήρια
χα: τροσάιορίζονται ot υποχρβώσεις του -αναλαμβάνουν τα
χρ>άτη του -Six κσυρώσσυν τη σύμβαση. Στο δεύτερο πρββλέ- 
τχται σύστημα ελέγχου της εφαρμογής των ετ:ταγών της 
σύμβσατης χα: στο τράτο χχθαρί-ζετχι ο χρόνος χα: ο τρόπος 
εσχύος της.

Αναλυτικά. στη σύμβαση τροόλάτοντα: τα εξής:

Το άρθρο 1 δίδε: τεν ορισμό των πράξεων του συνιστούν 
Εασανοττήροα. Οι διατάξοις αυτού ταυ άρθρου είναι σχεδόν 
ταυτόσημες μχ τες σχετικές διατάξεις της εσωτερτ/.ής μας 
νομοθεσίας. ;

Το ά,ρθρο 2 περιέχει διατάξεις σχετικές με την υποχρέω- 
ση των χρ ατών - Μερών να -Scttstouv τα χατάλληλα μάτσα 
—νομοθετικά. διοικητικά ή δικαστικά— γ:α την πρόληψη 
πράξεων που τυν:στούν βατχ/ιστήρια.

Το άρθρο 3 ττροόλέττε: ότ: ένα τρόσωσο δεν ατελαύνετα: 
ή εχδί-δετα: σ: ένα άλλχ ηράτσς όταν υσάρχοο/ λάσεμες υτό- 
•Λ>εες ότ: -λα υτοστεί σ’ αυτό το χράτος 6σκ·αν:στήρεα.

Το άρ-λρο 4 τεροόλετε: την υαοχρέωση των χρατών - ΧΙε- 
ρών να -λεστίσουν διατάξε-.ς για την τοΕνηοατοίηση των 6α- 
σχ/'.στηρίων. Στη χώρα μσς η τοιν.χττείτση αυτή έχε: ήδη 
λεστεσλεί με το Ν. 1500/1984.

Το άρλρο 5 τερ:έχε: ϊ:ατάξ.::ς σχετιν-ές με τα μέτρο 
σου είνα: υσσχρεωμένα τα ν.ρ ότ η - Μέρη να λάδουν γ:2 τεν 
v.a-Sc^arjx της δηεαχίόισίας τιον διχαστηρίων τους σε συγχε- 
-/.σιμένεσ αεσ:ττώσε:ς (όταν τα εγκλήματα διατραττσντα: στο 
έ&χσός τους, ή ora-/ ο θεωρούμενος ως δράστης, ή το λύμα, 
είναι υσήχοαί τους).

Το ά:5:ο 5 τσοδλέτε: τη/ υτοχρεωση των ·τυμδαλλομεν<·/> 
ν.ρ ατών να νιαόορίσουν τη δ*.7.α:οσοσ·.α των δ:χαστη::ων τους 
γ:α εχίίχαση των ασ:χημάτων του με το ·άρ-ύ:ο 4 της συμ- 
όασης είνα: υτοχρεωμένα να τοιν-.-χοτοτήσουν ιάταν συντρε- 
χου·/ οι τεροϋτο-υέσεις του ορίζοντα: ττην 1η ταράγρασο του 
άσθσου 5. Ετίσης, τη/ υτοχρέωση τον/ τυμοαλλοοένον/ χρα-

των να εγν. α λ ιδρύσουν τη δτχα'.σδοσία τον/ διχαστή; ίω- τους 
στ:ς τερ’.ττώσεις του ο -θεωρούμενος ως δράστης £ρίσ/.ετα: 
στο έίασος συμέαλλό;Αενο> σ.ράτους 7.α: δεν τον εχδ.δε: σ’ 
:·/7 ατό τα χράτη του-ανασέροντα: στην τασ. 1 του :σ:ου 
α; ύ :ο-·

Η νοαούεσία μας χαλύττε: τ:ς τε::ττώσε:ς. εν.τός ατό 
α.τή του αλλοίατού του τελεί ενα ατέ τα ταρατάνω αδ:χή- 
»ασα στην α/Α,οδατή. δεσομενου ότ: στο άρθρο 8 του Π ν’·/. 
Κώ; δεν τερ:λαμόά/ο/τα: τα α::χήματ2 αυτά ως τ:μωρη- 
οεα τάντοτε χατά τους ελλη/σ/.ούς νόμους. Γ:α το λόγο αυ
τό τρυστίθετα: άσθ'-ο δεύτερο στον χυρωττ/.ό νόμο του εγχα- 
θ’δρυε: αυτή τη ό:αδ:7.ασ:α.

Το άρ^ρο 13 τεροέχε: ::ατάξε:ς σ/ετ·.7.ες με τη :ia::y.a- 
τία κράτησης του -θεωρούμενου ως δράστη. τ:ς τροκαταρκσ:- 
Ο’.ε; ερευνες του υτοχοεουτα: να διενεργήσει ενα κ.ρατος κα: 
τη συνεργασία του με τα άθλα κ.ράτη του εχου< σχέση με 
τη/ υτόθεστ.

Το άρθρο 7 καθορίζει αναλυτικά τις υτοχρεώσε:; του 
'■/.ράσου: το. ετιλαμόά/ετα: της υτοθέσεως.

Το άρθρο 8 καθορίζει έσ: τα εγκλήματα του ανασερονσα: 
στο άρθρο 4 ατοσελούν ε-ρχλήιχατα για τα ετο.α ετιτρέτετα: 
η ε/.’δοση κα: για το /υόγο αυτό τα κ.ράτη αναλαμΐά/ojv την 
υτοχρέωση να τα τερ:λαμ4ά'/ουν ττ:ς ταυ δ ά σεις έκδοση; του 
c α< άτσ ου ν μεταξύ ταυ;.

Το άρθρο 9 τερ’.λαμόάνε: διατάξεις δικαστικής συνδρο- 
ί'^ί·

Το άρθρο 10 θεστιζε: υτοχρέωση κρατών — μερών να 
εκ,ταιδεύουν συστηματικά κ.αι να τληοορορούν το τροσωτικό 
εφαρμογής των νόμων (δηιυόσιου; ή τωσρον:στ:.7.ο·άς υταλλή- 
λους. αστυνομικ.ούς, γιατρούς κ_λτ.) σχετικά με τη/ ατα- 
γόρευση των δασανιστηρίων.

Το άρθρο 11 τεριέχε: διατάξεις σχετικές με τη/ υτοχρε- 
ωση των κ.ρατών να ετιόλέτουν τους τρστους ανάκρισης, 
κράτησης κ.αι σωφρονιστικής μεταχείρισης των τροσώτων 
του συ/./.α.'.όάνοντα: ή κοατούντα: στις συ λακέ; τη:; δικαιο
δοσίας τοτς με σκοτό να ταρεμτσόισθούν τράξεις βασανι
στηρίων.

Το άρθρο 12 τεσιλαμβάνει τιαταξη σχετική με την ευ
θύνη. των κ.ρατών για την ταχεία κα: αυερόληττη. διεξ7γ<·>- 
γή των ανακρίσεων, όταν υτάρχουν υτόνοιες. ότ; διατράχθη- 
ν.αν βασανιστήρια-

Το άρθρο 13 τεριέχε: διάταξη σχετική με τη/ ευθύνη 
των κρατών για την τσοστασία των τροσώτων ταυ ισχυρίζο
νται ότ: είναι θύματα βασανιστηρίων.

Το άρθρο 14 τεριέχε: διατάξεις σχετικά; με την υτο- 
,χρέωση τω^ κ.ρατών για ατοζηυίωση των θυμάτων των βα
σανιστηρίων.

Το άρθρο 15 τεριέχε: διάταξη με την στοία τα κράτη 
εγγυώντα: όθι ο: κ.αταθέσεις του δόθη/.σ/ μετά ατό βασανι
στήρια σε -θα έχουν καμιά ατοδοιν.τική ισχύ ταρά μόνον ε

ναντίον εκείνου του κ.ατηγορείτα: για βασανιστήρια.

Το άρθρο 16 τεριέχε: διατάξεις του ετεκ.τείνουν όλες τις 
τροηγούμενες συθμίσεις κ.αι υτο/χρεώσεις σε κάθε άλ/.η τρά- 
ξη σ/.λησήσ, ατά/θρωτης ή ταπεινωτικής μεταχϊίρισησ ή 
τιμωρίας.

Το άρθρο 17 τροίλέτει τη δηυιουσγία Ετ-τροτής κατά 
των βασσ/ιστηρίων κ.αι καθορίζει τον τρότο σύνθεσής της.

Το άρθρο 18 καθορίζει τον τρότο λειτουργίας της Ετι- 
τροτής αυτής.

Το άρθρο 19 τροόλέτε: τη/ υτοχρέωση των κρατώ·/—Με
ρών να ενημερώνουν με εκθέτεις τη/ Ετιτροτή για τα μέ
τρα του λαμβάνουν τροκ.ειμένου να εκτ/.ηρώσουν τις υτοχσε- 
ώσεις του ατορρέσυν ατό αυτή τη σύμβαση

Το άρθρο 20 χαθοσίζει το έρ-,·ο της Ετιτροτής στην τε- 
ρίττωση. του θα τεριίλθσυν σ' αυτή αξιότιστες τληροσορίες



S>

ότι tsi xscrorα χώρα σμαγμ^ττοποιούντα: συστηματικά. βασανι- 
-τγ,ζ'.ς. Η Επιτροπή έχε: το δικαίωμα να χαλάσει το χράτο; 
να συνεργαστεί μαζί της στην εξέταση των πλησοσοριων. να 
υπεβαλε: τι; παρατηρήσει; τοσ και ακόμη να αναύεσει σ 
ένα μόλο; τη; τη σύνταξη έχόσση; μετά τη σιεξαγωγή 
εμπιστεντική; έρευνα;· Τα πορ-σειατα τη; έρευνα; μαζί με 
σχόλια η υποΒείξει; τα οιαβιβάζει η Επιτροπή στο κράτος 
—.2 το οττεία σοοόκειται. Σ όλα τα στάεια των οιασικασιών 
όλε; ο: ενέργειες έχουν εμπιστευτικέ χαρακτήρα.

Το άεόοε 21 πασέχε: στα κράτη την ευχερεια να αναγνω
ρίζουν την αρμοδιότητα τη; Επ: 
εξετάζει ανακοινώσει; για ττερ 
οιατάξεων αυτή; τη; σύμβασης, 
νονται αϊτό κάποιο συμβαλλόμενο 
πιον τη; Επιτροπής ένα άλλο <

τροπή; να λαμβάνει και να 
πτώσεις παραβιάσεων των 
ερ’ όσον οι παραβιάσει; γί- 
κράτο; και τι; οερει ενώ- 
-μβαλλόμενο κράτος. Προ-

υπόόεση είναι και τα όνο κράτη να έχουν αποοεχόεί την αρ- 
αοσιότητα τη; Επιτροπή; να επιλαμβάνεται αστού του ε ί
σου; των υποόέσεων.

Στο ίϊιο άσόρο προβλέπεται η σιαΒικασία σύιερωνα με την 
οποία εξετάζονται ο: ανακοινώσει; για παραβιάσεις. αερο; 
τη; οποία; αποτελεί' και η -προσπάόεια τη; Επιτροπή; για 
σιλική επίλυση του ζητήματος μεταξύ των ούο κρατών.

Στην παεάγ.ραρο- 2 τον ίίιευ άρόρου ορίζεται ότι για την 
έναρξη ισχύος αστού τοο αρ.ύροσ απαιτείται η συγκέντρωση 
σηλώσεων -πέντε κρατώ'/—Μερών τη; σύμβαση;.

Το άρόρο 22 παρέχει στα κράτη την ευχέρεια να ανα- 
γνωρίζοσν την αρμοοιότητα τη; Επιτροπή;, ω; προ; το να 
λαμβά.ει και να εξετάζει ανακοινώσει; για περιπτώσεις πα
ραβιάσεων των οιατάξεων τη; σύμβαση; από ένα σαμβαλλό- 
μενο ν.ράτο;. τι; οποίες οέρε: ενώπιον τη; Επιτροπή; άτο
μο (αντίστοιχη είναι η δήλωση τοσ άρόρου 25 τη; πύμόα
ση; ανθρωπίνων οικαιωμάτοιν για τι; «ατομικέ; προσοσ- 
γί;»).

Στο ίσιο άρόρο καθορίζονται ο: π.οοσπο'ύέσει; παραοεκτοσ 
μια; τέτοια; αίτηση; και η πιασικασία προώ-όττή; της.

Και για την έναρξη ισχύος αστού τοσ ά μόρου απαιτείται 
η συγκέντρωση σηλώσεων πέντε κρατών—.Μερών τη; σύμ
βασης.

Το άρόρο 23 ορίζει τα προνόμια και τι; ασσλίε; που απο
λαύουν όλα τα μέλη τη; Επιτροπής.

Το άρόρο 24 προβλέπει τη σύνταξη ετήσια; έκόεσης για 
τι; δραστηριότητες τη; Επιτροπή;·

Τα άρ-όρα 25 κ.αι 26 προσδιορίζουν τον τρόπο με τον ο- 
ποιο τα κράτη -Sa γίνουν μέρη τη; σύμβαση; ίοηλ. με επικύ
ρωση ή προσχώρηση).

Το άρόρο 27 κάό ορίζει το χρόνο έναρξη; της ισχύος 
"Τ·?·

Το α ο όρο 28 προβλέπει τη ϊσνατότητα Ο", α τύπωση; από 
τα κράτη επι-ούλαξης σπο άρόρο 20. εηλαοή ότι οεν ?.?- 
γνωρίζουν την αρμοοιότητα τη; Επιτροπή; να οιεξάγε; έ
ρευνα όταν έχε··, πληρορορίε; για οιάπραξη βασανιστηρίων.

Το άρύρο 29 προβλέπει τη οιαοικασία τροποποίηση; οια- 
τ.-ίξεων τη; σύμβασης.

Το αρόρο 30 προβλέπει την υποβολή σε σιαιτησία των 
αμο-ισόητήσεων μεταξύ ουο ή περισσοτέρων κρατών—Μεσών 
για την ερμηνεία ή εςαρ.μογή τη; σύμβασης. Σύμοωνα με 
την παράγραρο 2 τοσ ίοιου άρόροσ τα κράτη μπορούν να οη- 
λωσουν ότι σεν όεωρούν τον εαυτό τοσ; δεσμευμένο από τη 
οιαταξη αυτή.

Το άρόρο 31 ρσόμίζε: τον τρόπο καταγγελία; τη; σύμ- 
βασης.

Τα άρόρα 32 κ-α: 33 προσοιομίζον. τα καόήκοντα τοσ Γε
ν κοσ Γραμματέα τοο Οργανισμού των Ηνωμένων Βόνων .ως 
όεματοσύλακα τη; σύμβασης.

•Αυτά επιδιώκονται με το νομοσχέΒ'.ο ποσ κατατίόετα- ο·.αι 
το οποίο πασακαλούμε να -όητισόεί από τη Βουλή.

Αόήνα, 31 Οκτωβρίου 1987 
Ο Αντιπρόεδρο; τη; Κυβέρνηση; 

και Τπουργό; Δικαιοσύνη;
ΑΓ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Ο: Υπουργοί
Εξωτεβικών Δηιι. Τάση;

Κ. Π Α ΠΟΓΛΙΑ3 ATT. ΔΡΟΣΟΠΑΝΝΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση τη; Σύμόατη; -/.ατά των βασανιστηρίων και άλλων 
τρόπων σκληρής, απάνόρωπη; ή ταπεινωτική; μεταχείρι
ση; ή τιμωρίας.

‘Αρόρο πρώτο.

Κυρώνεται κ.α: έχε: την ιτχύ που ορίζει το άρόρο 28 παρ. 
1 τοσ Συντάγματος, η οιεόνη; σύμβαση κατά των βασανι
στηρίων και άλλων τρόπων σ/.λτ,σή;. απάνόρωπη; ή ταπει
νωτική; μεταχείριση; ή τιμωρίας, που σπογράσηκε στη Νέα 
Τόρκη στις 10 Δεκεμβρίου 1984 και τη; οποία; το κείμενο, 
σε πριοτότυπο στη γαλλική γ/αόσσα και σε μεταοραστ ττην 
ε/.ληνικη έχε: ω; εξής:


