
Γενικές υποθέσεις για

συνεντευξεις



A. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



A. Σκοποσ της έρευνας, εξεταση και 

τεκμηριωση

ΠΚ: „… Ο ευρυς σκοπος της ερευνας ειναι το να 
καθιεωρωθουνε συμερασματα αναφορικά με τα 
ισχυριζομενα περιστατικα βασανισμου

Παραδειγματα συγκεκριμενων καταστασεων: Δίωξη 
σε εθνικα η διεθνες δικαστηρια, αποκατάσταση, 
προστασια περιλαμβανωντας ασυλο, καθιερωση
συνθηκων με στοχο την ληψη λανθασμενων 
ομολογισεων, εξετάσεις υπο προ-κράτηση



Ιατρικη + ψυχολογικη 

αξιολόγηση

Αναγνωρηση και καταγραφη τραυματισμων, 
διατηρηση στοιχειων

Συνεπεια: μεταξυ ιατρικων ευρηματων και
αφηγητικα, μεταξυ ιατρικων και ψυχολογικων

ευρηματων, περιφερειακη πρακτικη 
βασανισμου,  πολιτισμος

Ερμηνεια ειδικων, παραπομπη και συστασεις

See also six principles 



B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΕ

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



B. Διαδικαστικες διαφυλαξεις με σεβασμο στους 

κρατουμενους

Μετα την εξεταση, οι κρατουμενοι μπορει να αντικρισουν 
επιπτωσεισ. Το ΠΚ διαρτηρωνει και απαριθμει διαφυλαξεις 
ωπος το που και πως οι αξιολογησεις θα επρεπε να 
πραγματοποιουνται χωρης να διακινδινευουν τους 
κρατουμενους, και το πως θα επρεπε να  επικοινονουνται τα 
αποτελεσματα

Ειδικα θεματα συμπεριλαμβανουν το δικαιωμα να εξεταστεί 
ιατρικα το φερομενο θυμα απω ανεξαρτητο εξεταστη και να 
συμβουλευτει τον νομικο του συμβουλο κατ ιδιαν δηλαδη 
χωρης την παρουσια επισημων στον χωρο.



Δειτε το Κεφαλαιο περι την δεοντολογια υγειονομικής περίθαλψης

B. Διαδικαστικες διαφυλαξεις με σεβασμο στους 

κρατουμενους

Η εμπιστευτικότητα πρεπει να τηρείται σε όλα τα 
στάδια, επισης μετα την συμπληρωση της αναφορας, 
η οποια υπο καμια συνθικη μπορει να μεταδωθει σε 
επισημους εφαρμοστες του νομου.

Εαν οι κατηγοριες βασανισμου υποστιρυζωνται απω 
ιατροδικαστικη εξεταση, ο κρατουμενος τηα επρεπε 
να οδηγηθει σε δικαστη η εισαγγελεα για να κριθει η 
νομικη διαταξη του. Ο κρατουμενος δεν θα επρεπε να 
επιστραφει στον ιδιο χωρο κρατησεις.



C. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



C. Επισημες επισκεψεις σε κεντρα κρατησεις

Στο ΠΚ η έρευνα ορίζεται ως αντίδραση απο μία άποψη δηλαδή 
μετά την κήρυξη των κατηγοριών. Αυτο ειναι μια συντομη απωψη
πανω σε εναν αλλο τυπο ερευνας :

Ο προληπτικός έλεγχος ειναι ενασ τροπος ερευνας ο οποιος 
εστιαζει την προληψη μελλοντικον πραξεων βασανισμου και 
κακομεταχειρισης.

Ο σκοπος ειναι να λειφθουν μετρα για την προλιψη σηστιματικων 
παραβιασεων, ρωτοντας

„Τι επιτρεπει την πραξη βασανισμων και κακομεταχειρισεων?“ 

Αντι για

„Προεκειψαν βασανισμοι και κακομεταχειρισεις?“



C. Επισημες επισκεψεις σε κεντρα κρατησεις

Ο προληπτικός έλεγχος μπορει να διεξαχθουν απω διαφορετικα οργανα:

Επιπεδο UN 

Περιφερειακα

Εθνικα

• Ειδικό Εισηγητή για το ζήτημα των 
βασανιστηρίων (UNSRT)

• Υποεπιτροπή για την πρόληψη των 
βασανιστηρίων (SPT)

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων(CPT)

• Υπαρχουν επισης διαφορα οργανα στα 
Αφρικανικα/λατινικοαμερικανικα συστηματα

•Εθνικοι Μηχανισμοι Προλιψης (ΕΜΠ)

•Κοινωνικες οργανώσεις πολιτών

•Ενωσεις δικηγωρων

•Κρατικες νομοθετικες, δικαστικες,κτλπ. 
διευθυνσεις Ανθρώπινων Δικαιώματων.



C. Επισημες επισκεψεις σε κεντρα κρατησεις

Προετοιμασία: 

- Αποκτηση πληροφοριων απω αναφορες κοινωνικων οργανώσεων πολιτών

,διεθνες οργανισμοι παρακολούθησης, προηγοθμενς αναφορες ΕΜΠ, 
μηνυτες, αρθρα Τυπου, κτλπ.

- Συμφωνία κοινων στοχων, διαχωρισμος ρολων των μελων της ομαδας, 
σύνθεση ομάδας απω τουλαχιστον 2 ατομα για να διεξαγουν τις 
συνεντευξεις με βαση την αρχη ¨4 ματια

Σειρα: 

- Συνέντευξη με τον Διευθυντη για πληροφοριες για νέες αφίξεις, θανάτοι υπό 
κράτηση, τρέχουσα έρευνα, μητρωα, κτλπ.

- Καθορισμός προτεραιότητας των εγκαταστασεων για επισκεψη, αρχηστε με 
συνεντευξεις (τουλαχιστιον τον μισο χρονο) με κραοτυμενους που μωλης 
εφτασαν η κρατουνται σε κελι απομονωσης/τιμωριας- Συνεντευξεις με ιατρικο 
προσωπικο και προσωπικο κρατησης

Προληπτικός Ελεγχος 



C. Επισημες επισκεψεις σε κεντρα κρατησεις

Το να διενεργουνται επισκεψεις παρακολουθισεις ωπος και 
ερευνες μετα απω κατηγοριες με εναν αντικειμενικό και  
επαγγελματικο τροπο, μπορει να ειναι δυσκολο, ιδιαιτερα σε 
χωρεσ στις οποιες πραττουν βασανισμο, επειδη οι κρατουμενοι 
διατρεχουνε κυνδινο αντεκδικησης.

Για αυτο οι επισκεψεις ερευνας/παρακολουθισεις θα επρεπε να 
διενεργουνται απω εκπαιδευμένους επαγγελματίες, και εαν 
δυνατον, περιοδικα (πανω απω μια φορα!).

Ολα τα προληπτικα μετρα θα επρεπε να λειφθουν για να 
σιγουρευτειτε οτι οι κρατουμενοι δεν κινδινευουν μωλης 
απωχωρησουν οι  ερευνητες. Σε καθε περιπτωση, θα επρεπε να
συναίνεσουν ύστερα από ενημέρωση για την χρηση των 
πληροφοριων που παρεχουν.



C. Επισημες επισκεψεις σε κεντρα κρατησεις

Οι Διερμηνείς κατα προτιμιση να προερχονται εκτος 
της περιφερειας οστε να μην μπορουν να πιεστουν 
απω τις αρχες και να κρινονται και αυτοι ουδετεροι 
σαν τους ερευνητες

Και του τελευταιου ατομου αξιζει η ιδια προσοχη, ο 
ιδιος χρονος και σεβασμος τησ πρωτης ημερας, και 
να μην αναφερει νεα στοιχεια σχετικα με την 
ερευνα.

Αλλα στοιχεια τα οποια πρεπει να 
λειφθουν υποψη εν ωρα 

παρακολουθισεις και ερευνας



D. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



D. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Τo na akouει κανεις
einai pio shmantiko 

apo to να κανει 
erwthseis. Επισης, 

αποφευγετε να
διακοπτετε την 

συνεντευξη.

Για τον κρατουμενο, 
μπορει να ειναι πιο 

συμαντικο να 
συζητισει για 

ηκογενεια παρα για 
βασανισμο=> θα 

επρεπε να 
προβλεπεται χρονος 

για αυτο.

Τα ατομα δεν θα 
επρεπε να πιεστουν 
να συζητησουν για 

οποιαδηποτε μορφη 
βασανισμου εαν 

νιωθουν αβολα για 
αυτο. 

Ερευνητες θα 
επρεπε να 

προσεγγιζουν αυτο 
το θεμα με 
αβροτητα, 

ενδιαφερον και
εμπαθια.



E. TΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



E. Τεκμηριωση υποβαθρου

Τεκμηριωστε οσο δυνατον πιο λεπτομερης :

• Ψυχοκοινωνική ιστορια και προ-σύλληψη

• Περίληψη κρατησης και κακομεταχείρισης

• Περιστασεις κρατησεις

• Χωρος και συνθηκες κρατησης

• Μέθοδοι βασανισμου και κακομεταχείρισης



E. Τεκμηριωση υποβαθρου

Ψυχοκοινωνική ιστορια και προ-σύλληψη

• Εαν το ατομο δεν ειναι πλεον υπο κρατηση: ερωτηση
για την καθημερινη ζωη(φιλοι, συγενεις, δουλεια, 
χρηση αλκοολ, μελλοντικά σχέδια, κτλπ.)

• Εαν το ατομο ειναι ακομα υπο κρατηση: ερωτηση για 
την Ψυχοκοινωνική ιστορια με ποιο περιορισμενο 
τροπο (δραστηριότητες, σχεσεις με αλλοθσ 
κρατουμενους, κτλπ.). ιδιως, ερωτηση για 
συνταγογραφούμενα φάρμακα που περνει συνηθως.



E. Τεκμηριωση υποβαθρου

Περίληψη κρατησης και κακομεταχείρισης

• Σε νομικές διαδικασίες, μια σαφες και συνεπης
αφήγηση με χρονο, συχνότητα, διαρκεια και 
τοποθεσιες βασανισμου εχει καίρια σημασία. Θυματα 
συχνα χρειζονται βοηθεια με την δημουργηση τετοιου 
πλαισιου υποβαθρου για την αναφορα. 

(Δειτε επομενα κεφαλαια).

• Η αποκτηση η δημιουργηση χαρτη οπου 
εντοπιστηκαν τα βασανιστιρια μπορει να βοηθησει να 
ενωθουν διαφορες προσωπικες μαρτυριες



E. Τεκμηριωση υποβαθρου  

Περιστασεις κρατησεις: Ειναι κρισιμο να ειναι λεπτομερης και ακριβες. Π.χ. 
Ωρα σύλληψης, τοπος, πολεμικη η πολιτικη στολη, οπλοφορηση, μαρτυρες, 
περιορισμοι, τροπος μεταφορας, χρηση βιας εν μεταφορας, λεκτικες 
αλληλεπιδρασεις, ονοματα επησημων, κτλπ.  

Χωρος και συνθηκες κρατησης: Περιγραφη σε λεπτομέρειες:

- Τροφη, ποτα, τουαλετα, θερμοκρασια και αλλα υλικά στοιχεία;

- Ποσα αλλα ατομα ηταν κρατουμενοισυνωστισμός, απομόνωση? Ποιοι 
ηταν οι αλλοι? Δυνατοτητες για ανταλλαγη λεξεων? Υπογραφη καποιου 
εγγραφου?

- Επαφη με ατομα εκτοσ κρατησης? Συγγενεισ, δικηγορος, επαγγελματιες 
υγείας?

- Προχωρηστε χρονολογικα, για να μην χασετε στοιχεια



E. Τεκμηριωση υποβαθρου 

Μεθοδοι βασανισμου και κακομεταχειρισης

- Για καθε κακομεταχειριση, σημειώστε με ακρίβεια: θέση του 
σώματος, περιορισμοι, διαρκεια, συχνοτητα, τοπουεσια 
τραυματων στο σωμα, αιμορραγια, απώλεια συνείδησης, εργαλεια 
που χρησιμοποιηθηκαν, ποιο υλικο,ασφυξία, λεκτικες 
αλληλεπιδρασεις.

- Ποιοσ το επρακσε? (εαν δεν μπορουν να αναγνωρηστουν οι 
δραστες, καποια σημαδια, φωνη, ροθχα μποροθν να βοηθησουν 
στην ερευνα)

- Με αβροτητα, επεισης ερευνηστε σεξουαλική 
κακοποίησς(ποιος,συχνοτητα, κτλπ.)



F. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



F. Εξεταση Υποβαθρου 

Επιζωντες βασανιστηριων δυσκολευονται να θυμηθουνε 
λεπτομερειες:

• Παραγοντες εν ωρας βασανιστηριου(π.χ. Δεμενα ματια,κρανος)

• Φοβος of placing themselves or others at risk;

• Ελλειψη εμπιστοσυνης στον εξεταζοντα κλινικο η διερμηνεα;

• Ψυχολογικη προσκρουση του βασανισμου και του τραυματος;

• Αναπηρια νευροψυχιατρικης μνυμης; 

• Προστατευτικοι μηχανισμοι καθησυχασης;

• Πολιτισμικά καθορισμενεσ κυρωσεις;

Ο ερευνητης πρεπει να ψαχνει για αλλα στοιχεια που 
υποστηριζουν η αντικρουουν την ιστορια. Επισης πρεπει να ειναι 
υπομονετικός και να μην αντιμετοπιζει την κατασταση με δυσπιστια



G. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



G. Ανασκόπηση τεχνικων  

βασανισμου
Κυρια στοιχεια:

• Μετα απω λεπτομερή απολογισμό, εξεταστε αλλεσ 
τεχνικες.

• Το να ρωτησετε για συγκεκριμενα παραδειγματα 
βοηθαει πολυ αν ψυχολογικοι παραγοντες ωπος η 
ψυχολογική δυσφορία, εγκεφαλικό τραύμα η το 
πολιτιστικό υπόβαθρο περιορηζουν αυθόρμητες 
αναφορές. 

• χρησιμοποιειστε πληροφοριες για τοπικες τεχνικες.

• Ο διαχωρισμος του ψυχολογικου και σωματικου 
βασανισμου ειναι τεχνητος.



G. Ανασκόπηση τεχνικων  

βασανισμου
Παραδειγματα:

• Αμβλύ τραύμα

• Βασανισμος θεσης

• Εγκαύματα

• Ελεκτροπληξια

• Ασφυξία

• Συντριπτικοι τραυματισμοι



G. Ανασκόπηση τεχνικων  

βασανισμου
Παραδειγματα „σωματικου“ βασανισμου:

• Διαπεραστικό τραυμα

• Eκθεση σε χημικες ουσιες

• Σεξουαλική βία

• Ιατρικος ακρωτηριασμός

• Φαρμακολογικός βασανισμος

• Συνθηκες κρατησης



Ανασκόπηση τεχνικων  

βασανισμου
Παραδειγματα „ψυχολογικου“ βασανισμου:

• Στερηση

• Ταπείνωση

• Προσποιημενοι θανατοι

• Απειλή βασανισμου

• Παραβιαση ταμπου

• Εξαναγκασμος συμπεριφορας

• Εξαναγκαση του θηματος να παρακολουθησει 
φρικαλεότητες η βασανισμους



G. Ανασκόπηση τεχνικων  

βασανισμου

Σημείωση: Στην πρακτικη, πρεπει να λειφθει υποψη 
οτι ο σωματικος βασανισμος σχεδον παντα εχει
ψυχολογικες πτυχες και επίδρασεις, η χρησιμοποιείται 
σε συνδιασμο με ψυχολογικα βασανιστιρια. 

„Ψυχολογικα“ βασανιστιρια παντα οδηγουν σε 
παροδικό η συχνα και σε μακράς διαρκείας 
νευροφυσιολογικες και εγκεφαλικες αλλαγες, το οποιο 
αντικατοπριζεται σε ψυχολογικα συμπτοματα.  

Αυτα μπορουν να ειναι μη αναστρέψιμα.



G. Ανασκόπηση τεχνικων  

βασανισμου
Σημείωση: Τεχνικες βασανισμου μπορουν να 
εφαρμωστουν τυχαια, αλλα μποροθν επισης να 
εκφρασουν συγκεκρυμενουσ στοχους και στρατιγηκες
των δραστων.

Στοχοι αναζητηση πληροφοριων

δημιουργια πανικου
στο θημα η το 

κοινωνικό του δίκτυο
τιμωρία για προσωπικη

„ικανοποίηση“



G. Ανασκόπηση τεχνικων  

βασανισμου

Διαφορετικοι στοχοι μποροθν να οδηγησουν σε 
συγκεκρυμενες τεχνικες, τροποθς εφαρμογης, και
συνεπως διαφορετικους τραυματισμους.

Παραδειγμα: Αυξημενη χρηση συγκεκρυμενων 
τεχνικων οι οποιες αποδεικνύωνται δυσκολα  σε μια 
συγκεκρημενη χωρα μπορουν ενδείξουν– μεταξυ 
αλλων κίνητρων– η προθεση για αυξημενη επιπτωση 
του πονου ζημιωνοντας την αξιοπιστια του 
θυματοςand η δυσκολευοντας την δίωξη.



H. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΑΝΑΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



H. Κινδυνος επανατραυματισμου

Επιζωντες μπορουν να υφιστονται σοβαρη δυστυχία 
προκαλεσμενη απω προφανες η απροσδόκητες πτυχες
του νομικου, ιατρικου, και ψυχολογικων συνέντευξεων 
η απω το περιβαλλον(ιδιαιτερα εαν εκτελειτε 
ανεπαρκης). 

Αυτο μπορει να οδηγησει σε πονο, αδιακοπα
ψυχολογικα τραυματα, η επαναληψη και επιταση του 
τραυματος.

Διστυχια μπορει επισης να παρεμβαινει με την ποιτητα 
των αποτελεσματων της ιατρικης και νομικης 
εξετασης/ ερευνας.



“Ακινδυνες” ιατρικες επεμβασεις μπορουν
να προκαλεσουν αναμνησεις βιας.

παραδειγματα:

Ηλεκτροδια in an ηλεκτροκαρδιογραφημα
(used to monitor the heart) 

Ανοιγμα των ποδιων για γυναικολογικη 
εξεταση προκαλει αναμνησεις βιασμου

Γαστροσκοπηση προκαλει αναμνησεις 
στοματικου βιασμου

Κινηση ποδιου οδηγει σε πονο προκαλοντας
αναδρομες (εντονες ανεπιθυμητες
αναμνησεις) στην εξεταση η φυσιοθεραπεια



H. Κινδυνος επανατραυματισμου

Λογο της σημασιας τησ υποθεσης
καλυπτεται σε διαφορα κεφαλαια του ΠΚ και σε
ειδικη μοναδα ARTIP :

„Ψυχολογικες πτυχες της διαδικασιας της 
συνεντευξης“



I. Χρηση διερμηνεων

Εξιγηση ρολων και υποχρεωσεων, χρηση ανεξαρτητων 
διερμηνεων, διασφαλισεις,  - το ατομο πρεπει να ειναι και να 
νιωθει οσο ασφαλεις γινεται

εμπιστευτικότητα

Αποτελεσματικη και ολοκληρωμενη μεταφραση, περιθαλψη
στην αντιμετωπηση ευαίσθητων θεματων , προστασια εναντιον
τραυματησμων στην διερμηνεια (επίβλεψη και εκπαιδευση)

Επαγγελματικοτητα

Διαφοερτικοι ρολοι, φυλο, εθνικη προκαταληψη
διαστροφή εν. διευκρίνιση πληροφοριων

Πολιτισμος

Κρατηστε αμεση μη λεκτικη επαφη μεταξυ εξεταστη και 
θυματος

Περιβαλλον



J. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΥΛΟ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



J. θεματα που αφορουν το φυλο

Πολιτισμος

φυλο τοθ 
δραστη

Στην πρακτικη, η αποφαση για το ποιος 
πραγματοποιησει την συνεντευξη ατομικα 
ισορροπημένη εναντιον εναντιον πολιτισμικον
θεματων που αφορουν το φυλο και τον πηθανω 
φοβο συνδεδεμένο με τον ερευνητη να εχει το ιδιο 
φυλο με τον δραστη(ες).

(Παραδειγμα:  ενας ανδρας μπορει να πρωτημαει να μηλησει με 
εναν ανδρα για σεξουαλικο βασανιστηριο και λογο πολιτισμηκων 
οριον αποκαληψης, μια γυναικα μονο με γυναικα) 

Δυο φυλα στην 
ομαδα 
εξετασεις, για
ευελιξία



K.ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΟΜΠΗ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



K. Ενδειξεις για αναπομπη

Αναπομ
πη

Δευτερη 
γνωμη

πρόσθετη 
εμπειρογνω

μοσύνη η
διαγνωστικέ

ς 
διαδικασίες 
απαραιτητη

Θεραπεία 
απαραιτητη

συμβουλευσ
η και

υποστήριξη



L. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γενικές υποθέσεις για συνεντευξεις



L. Ερμηνεια ευρηματων και συμπερασματα

Ολες οι πτυχές που επηρεαζουν τραυματα
πρεπει να λειφθουν υποψη(Δειτε επεισης τα 
ειδικα εγχειρίδια για βασανηστιρια στην λίστα 
βιβλιογραφίας)

Συμπεριλαμβανουν προηγουμενη σύσταση, 
αυστηρότητα, θεραπεια τραυματων μετα την 
προκαλεση τους, συγκεκριμένα εργαλεια, 
διατροφη και σκοπιμες στρατηγηκες που 
χρησιμοποιουνται για την απωκριψη 
βασανιστηριων η για την δυσφημίσει θυματων. 

Δειτε ειδικη μοναδα για παγιδες


