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ΤΟ ΠΚ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ -

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Εισαγωγή



A. Η Ιστορία του ΠΚ

• Η Υπόθεση του Baki Erdoğan

• Κράτηση του Erdoğan στις 10 Αυγούστου, 1993; 10 μέρες 
αργότερα έπεσε σε κώμα και στη συνέχεια απεβίωσε. 

•Επίσημη αιτία θανάτου : πνευμονικό οίδημα εξαιτίας της
απεργίας πείνας.

•Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της σωρού για την 
κηδεία, οι συγγενείς του ανακάλυψαν σημάδια σωματικής 
κακοποίησης και τα κατέγραψαν με το φωτογραφίες.
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• Η υπόθεση του Baki Erdoğan

• Η εναλλακτική ιατρική αναφορά από τον ιατρικό σύλλογο 
του Izmir εκθέτει θάνατο από οξεία αναπνευστική 
ανεπάρκεια η οποία προήλθε από πολλαπλά τραύματα, και 
συγκεκριμένα από ηλεκτρικό σοκ και βασανιστήρια με 
απαγχονισμό.

• Σημείο αναφοράς για την έρευνα: το πρωτόκολλο της 
Minnesota .

•  Ποινική Δίωξη:  
Οι υπαίτιοι κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονία από αμέλεια και 

καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης πεντέμισι ετών.

A. Η Ιστορία του ΠΚ
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A. Η Ιστορία του ΠΚ

1996 Συμπόσιο
Ιατρικής και Ανθρωπίνων Δικαιωματων:

Απόφαση ίδρυσης του ΠΚ



A. Η Ιστορία του ΠΚ
Αυγ. 1999: 

το ΠΚ 
ολοκληρώθηκε 
από περίπου 75 

ειδικούς, 
αντιπροσωπεύοντ

ας 
40 οργανώσεις σε 

15 χώρες 

Δεκ. 2000: 
το ΠΚ υιοθετήθηκε 

από τη Γενική 
Συνέλευση των ΗΕ 

και τον Ύπατο 
Αρμοστή των ΗΕ για 

τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

Μάρτιος 2001:
το ΠΚ εκδόθηκε 
ως τμήμα της 

σειράς 
επαγγελματικής 
κατάρτισης του 

ΟΗΕ



B. Ποιοι οι λόγοι καταγραφής 

των βασανιστηρίων;
•Το ΠΚ δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο να φέρνει τους 
δράστες ενώπιον δικαστηρίων, και επομένως να πολεμάει την 
ασυδοσία.

•Επίσης, φαίνεται να αναφέρεται περισσότερο στις χώρες όπου τα 
βασανιστήρια συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα, συστηματικά ή σπάνια.

•Επομένως, μπορεί αν μην καθίσταται εμφανές με την πρώτη ματιά, 
γιατί η προσπάθεια μιας ενδελεχούς καταγραφής οφείλει να γίνεται 
στις Ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα βασανιστήρια ενδεχομένως δεν 
λαμβάνουν χώρα.

• Σκεφτείτε και προσπαθήστε να βρείτε λόγους , γιατί η καταγραφή
των βασανιστηρίων είναι επίσης λογική και χρήσιμη στην Ευρώπη!



1. Προστατεύει τα άτομα με ψυχολογικά τραύματα από 
το να επιστρέψουν σε δίωξη στις χώρες καταγωγής 
τους

2. Αναγνωρίζει τον πόνο των θυμάτων

3. Τονίζει με σαφήνεια τις παραβάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής

4. Παρέχει στα θύματα τα μέσα να διώξουν νομικά τους 
δράστες σε εθνικά δικαστήρια στις πατρίδες τους

B. Ποιοι οι λόγοι καταγραφής 

των βασανιστηρίων;



5. Πιθανόν να επιτρέπει τη δίωξη των δραστών από 
διεθνή δικαστήρια ή δικαστήρια τρίτων χωρών

6. Διευρύνει τη γνώση σχετικά με τα βασανιστήρια 
και άλλες μορφές κακομεταχείρισης

7. Είναι μακράν ευκολότερο σε ασφαλείς και με 
πολλές δυνατότητες χώρες

8. Στρέφει την προσοχή στο γεγονός ότι τα 
βασανιστήρια ή η κακομεταχείριση μπορεί να 
υφίσταται ακόμη στις λεγόμενες «αναπτυγμένες»
χώρες

B. Ποιοι οι λόγοι καταγραφής 

των βασανιστηρίων;


