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III. Νομική Διερεύνηση για τα 

Βασανιστήρια ή την Κακομεταχείριση
Τα Κράτη είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να 
ερευνήσουν τα περιστατικά βασανιστηρίων που έχουν αναφερθεί.

Οι θεμελιώδεις αρχές μιας οποιασδήποτε βιώσιμης έρευνας είναι:

• Αρμοδιότητα

• Αμεροληψία

• Ανεξαρτησία

• Προθυμία

• Επιμέλεια

Όταν ένα Κράτος είναι ανήμπορο ή απρόθυμο να διώξει ποινικά 
έναν φερόμενο ως δράστη, οφείλει να τον/την εκδώσει σε άλλη 
δικαιοδοσία.



A. ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΜΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Νομική διερεύνηση βασανιστηρίων



A. Επιδιώξεις μιας διερεύνησης για 

τα βασανιστήρια και την 

κακομεταχείριση

ΠΚ: “Η ευρύτερη επιδίωξη της διερεύνησης 
είναι να προσδιορίσει τα γεγονότα σχετικά με
τα υποτιθέμενα περιστατικά βασανιστηρίων”.



A. Επιδιώξεις μιας διερεύνησης για 

τα βασανιστήρια και την 

κακομεταχείριση
Αυτοί που διεξάγουν την έρευνα οφείλουν να:

• προσπαθήσουν να αποκτήσουν καταθέσεις από τα 
θύματα

• ανακτήσουν και να διατηρήσουν τα στοιχεία
(συμπεριλαμβανομένου και ιατρικών στοιχείων) 

• αναγνωρίσουν πιθανούς μάρτυρες και να αποκτήσουν
καταθέσεις

• προσδιορίσουν πως, πότε και που συνέβησαν τα 
υποτιθέμενα περιστατικά βασανισμού

• όπως και οποιαδήποτε μέθοδο ή πρακτική βασανισμού.



B. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Νομική διερεύνηση βασανιστηρίων



B. Οι Αρχές της Διερεύνησης
Οι επιδιώξεις μιας αποτελεσματικής διερεύνησης και

τεκμηρίωσης είναι:

Διευκρίνιση των γεγονότων ,καθιέρωση και αναγνώριση της 
ατομικής και Κρατικής ευθύνης

Προσδιορισμός των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη της 
επανεμφάνισης

Διευκόλυνση της δίωξης ή των πειθαρχικών κυρώσεων για τους 
υπευθύνους

Επίδειξη της ανάγκης για πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση
από το Κράτος (συμπεριλαμβανομένου οικονομικής αποζημίωσης, 
αποκατάστασης)



B. Οι αρχές της διερεύνησης

Τα Κράτη πρέπει να διασφαλίσουν άμεσες και αποτελεσματικές
διερευνήσεις υποθέσεων που υπέπεσαν στην αντίληψη τους.

Απουσία καταγγελιών, τα Κράτη πρέπει να αρχίσουν μια
αυτεπάγγελτη έρευνα, όταν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 
έχουν διαπραχθεί βασανιστήρια . 

Οι Ανακριτές οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι, αρμόδιοι, 
αμερόληπτοι, εξοπλισμένοι με όλους τους απαραίτητους πόρους
και δυνάμεις να συγκαλέσει επισήμους να καταθέσουν και να 
διεξάγουν την έρευνα.

Τα Ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιούνται.



B.Αρχές της διερεύνησης

Θύματα / Μάρτυρες / όσοι διεξάγουν την έρευνα και 
οι οικογένειές τους πρέπει να προστατεύονται από τη 
βία, απειλές για βία ή άλλες μορφές εκφοβισμού

Τα θύματα και οι δικηγόροι τους πρέπει να είναι 
ενήμεροι για/ έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
σχετική  με την ακρόαση πληροφορία.



See ch. IV, V, VI for more details on reports and assessments

B. Αρχές της διερεύνησης

Οι εμπειρογνώμονες γιατροί στη διερεύνηση οφείλουν να 
πράττουν σύμφωνα με τα πρότυπα της δεοντολογίας. Οι
εκθέσεις τους οφείλουν να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

- Τις συνθήκες της συνέντευξης 

- Το υπόβαθρο της ιστορίας (μέθοδοι βασανισμού, κλπ.);

- Σωματική και ψυχολογική εξέταση

- Opinion and record of authorship;

- Επίσης θα πρέπει να είναι εμπιστευτικές και να 
μεταφέρονται στις αρχές με τη συγκατάθεση του θύματος

- Και να διαβιβάζονται στο θύμα



C. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

Νομική διερεύνηση βασανιστηρίων



1. Προσδιορισμός του κατάλληλου 

φορέα διερεύνησης

Αν οι δημόσιοι υπάλληλοι εμπλέκονται ή η αμεροληψία των 
εισαγγελέων αμφισβητείται μία ειδική εξεταστική επιτροπή
πρέπει να ιδρυθεί με:

• τουλάχιστον τις ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις που 
προστατεύονται από τα διεθνές δίκαιο. 

• την υποστήριξη ικανοποιητικού τεχνικού και διοικητικού 
προσωπικού.

• πρόσβαση σε αντικειμενικές, αμερόληπτες νομικές συμβουλές.

• ολόκληρο το πεδίο των πόρων και των εξουσιών του Κράτους.

• την εξουσία να αναζητούν βοήθεια από διεθνείς 
εμπειρογνώμονες.



1. Προσδιορισμός του κατάλληλου 

φορέα διερεύνησης

Η ανάμειξη του Κράτους μπορεί να βολιδοσκοπηθεί 
όταν:

• Το θύμα φαινόταν σώο στην αστυνομική κράτηση

• Ο τρόπος λειτουργίας είναι αναγνωρισμένος (π.χ. τα 
όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στα βασανιστήρια ή 
στην κακομεταχείριση είναι τα ίδια που 
χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα από υπαλλήλους 
σε άλλες περιπτώσεις)

• Υπάρχουν εμπόδια στην έρευνα.



2. Εξετάζοντας δια συνέντευξης το 

φερόμενο ως θύμα και άλλους 

μάρτυρες
Εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης μιας περίπτωσης βασανισμού, 
τα ακόλουθα σημεία πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη προσοχή:

• Το θύμα θα πρέπει να είναι αυστηρά ενήμερο για κάθε 
βήμα της διαδικασίας / υπόθεσης, και θα πρέπει να δώσει 
συγκατάθεση για τη χρήση των πληροφοριών.

• Ο πρωταρχικός ερευνητής πρέπει να επιλέγεται βάσει των 
προτιμήσεων του θύματος (π.χ. φύλο, γλώσσα, 
πολιτιστικό υπόβαθρο).

• Το γενικό πλαίσιο της έρευνας (τόπος, παρευρισκόμενοι, 
ατμόσφαιρα, συνέπεια).



2. Εξετάζοντας δια συνέντευξης το 

φερόμενο ως θύμα και άλλους 

μάρτυρες
• Ασφάλεια των θυμάτων / μαρτύρων και των 

οικογενειών τους

• Επιλογή διερμηνέα

• (Σχεδιάστε) ποιες πληροφορίες πρόκειται να 
αποκτηθούν από το θύμα (π.χ. περιστάσεις, 
ημερομηνίες, τόπος, άτομα που ενεπλάκησαν, μέθοδοι, 
μάρτυρες)

• Καταγραφή / ηχογράφηση της κατάθεσης του θύματος
και αν είναι δυνατόν από τον δράστη.



3. Διασφάλιση και απόκτηση 

σωματικών στοιχείων

Πρέπει να 
συγκεντρωθούν 
όσο το δυνατόν 

περισσότερα 
σωματικά 
στοιχεία

Επομένως οι 
εισαγγελείς
χρειάζονται 
απεριόριστη
πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε 
μέρη ή κτίρια.



3. Διασφάλιση και απόκτηση 

σωματικών στοιχείων
• Το κτίριο ή η περιοχή που ερευνώνται πρέπει 

να είναι κλειστά 

• Όλα τα στοιχεία πρέπει να συλλεχθούν 
σωστά, να διακινηθούν, να πακεταριστούν, 
να τους βάλουν ετικέτες και να τοποθετηθούν 
με ασφάλεια.



4. Ιατρική Εξέταση

• Μέρος κάθε έρευνας.

• (Πολύ γενικά) η κρίσιμη περίοδος του ιατρικού 
πλαισίου ( είναι ) – έξι εβδομάδες (τα σημάδια 
εξαφανίζονται – διατήρηση στοιχείων) ανάλογα με το 
είδος του τραυματισμού.

• Γενικότερα: όσο πιο αργά, τόσο πιο πολλά χάνονται !

• Μια ψυχολογική εξέταση πάντα περιλαμβάνεται και 
είτε αποτελεί τμήμα της ιατρικής εξέτασης ή είναι 
ξεχωριστή εξέταση.

Κοιτάξτε επίσης τα επόμενα 
κεφάλαια !



4. Ιατρική εξέταση

Δείτε επίσης στα επόμενα 
κεφάλαια !

Ενδείξεις για ψευδή 
ισχυρισμό ;

Είναι τα σωματικά και
ψυχολογικά ευρήματα
συνεπή με την έκθεση;

Σωματικοί 
παράγοντες που 
συνεισφέρουν

Ψυχολογικά συμπτώματα 
που αναμένονται σε αυτό 

το πολιτιστικό και 
κοινωνικό υπόβαθρο ;

Χρονικό πλαίσιο ως 
προς τις ψυχικές 

επιπτώσεις στην υγεία
και την ανάρρωση;

Η επίδραση άλλων 
στρεσσογόνων

παραγόντων (όπως η 
προσαγωγή, πτήση, 

εκτοπισμός)

Έξι αρχές 
του 
ιατρικού 
τμήματος 
του ΠΚ



5. Φωτογράφιση

Βασικά σημεία:

• Τμήμα κάθε τεκμηρίωσης

• (Οι φωτογραφίες ) να ληφθούν όσο το δυνατόν 
νωρίτερα εξαιτίας αλλαγών στην παρουσίαση 
του τραύματος, στην επούλωση και στις αλλαγές 
χρώματος, στην μεταχείριση της ως μέρους των 
στοιχείων της αλυσιδωτής κράτησης.

• Καλύτερα απλές φωτογραφίες από το τίποτα , 
ωστόσο – η ποιότητα είναι προτιμότερη. 

Σημείωση: δείτε ειδικές αναβαθμισμένες βασικές και προχωρημένες ενότητες
και περισσότερα στο ΠΚ. Το ΠΚ αναφέρεται μερικώς στην αναλογική 
τεχνολογία. 



D. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νομική διερεύνηση βασανιστηρίων



1-2. Πεδίο της έρευνας & εξουσία

της επιτροπής
Η ουδέτερη δικαιοδοσία θα πρέπει ακριβώς να 

προσδιορίσει το πεδίο της έρευνας ενώ παρέχει και 
ευελιξία.

Η επιτροπή έχει την εξουσία να:

• αποκτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
έρευνα , π.χ. καταθέσεις, ιατρικούς φακέλους, κλπ.

• εκδώσει δημόσια έκθεση

• να διεξάγει επιτόπιες επισκέψεις , 
συμπεριλαμβανομένου και περιοχών όπου θεωρείται 
ότι έχουν συμβεί βασανιστήρια

• να λάβει στοιχεία από μάρτυρες εκτός χώρας



3-4 Κριτήρια μελών & προσωπικό

• Αμεροληψία – Αρμοδιότητα – Ανεξαρτησία είναι τα 
κύρια γνωρίσματα για μέλη μιας εξεταστικής επιτροπής

• Η αντικειμενικότητα διασφαλίζεται καλύτερα με έναν 
μεγάλο αριθμό επιτρόπων.

Ένας επίτροπος γενικότερα οφείλει να μην διεξάγει 
έρευνες για βασανιστήρια ή κακομεταχείριση μόνος/η 
του/της;

• Το προσωπικό οφείλει να περιλαμβάνει αμερόληπτους 
εμπειρογνώμονες συμβούλους με τεχνική κατάρτιση;



5-7. Προστασία 

μαρτύρων,διαδικασίες και

ανακοίνωση της έρευνας
Η Επιτροπή οφείλει να:

• διατηρεί εμπιστευτική την ταυτότητα των μαρτύρων
καθώς μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο;

• να διεξάγει δημόσιες ακροάσεις, διαφορετικά, η 
καταγραφή των διαδικασιών on camera ή οι 
γραπτές καταθέσεις κρίνονται απαραίτητες για την 
προστασία των μαρτύρων

• give wide notice of its establishment και να 
προσκαλεί τους ανθρώπους να δώσουν 
πληροφορίες



8-10. Λήψη & αξιολόγηση 

στοιχείων, δικαιώματα των 

συμβαλλόμενων μερών
Η Επιτροπή οφείλει να:

• έχει την εξουσία να αποσπάσει κατάθεση
(συμπεριλαμβανομένου και των φερόμενων ως δράστες) & 
να διατάξει την παραγωγή φακέλων( π.χ. ιατρικών φακέλων);

• να παρέχει στα φερόμενα ως θύματα πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες

• να επιτρέπει νομικές συμβουλές για τους μάρτυρες

• να αξιολογεί όλες τις πληροφορίες & να καθορίσει την 
αξιοπιστία

• να είναι ευαίσθητη στις κοινωνικά, πολιτιστικά θέματα και 
θέματα ισότητας των φύλων που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των μαρτύρων



11. Η Έκθεση της Επιτροπής

Οι εκθέσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα 
στοιχεία:

• Το πεδίο της έρευνας & τις αρμοδιότητες

• Τις διαδικασίες & μεθόδους αξιολόγησης των 
στοιχείων

• Τη λίστα των μαρτύρων & τεκμήρια, το χρόνο και τον 
τόπο της κάθε συνεδρίασης

• Το υπόβαθρο της έρευνας (κοινωνικό, πολιτικό & 
οικονομικές συνθήκες)

• Τα γεγονότα που προέκυψαν & τα στοιχεία για τα 
πορίσματα



11. Η Έκθεση της Επιτροπής

Οι εκθέσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα 
στοιχεία (συνέχεια):

• Το νόμο πάνω στον οποίο βασίστηκε η επιτροπή

• Τα συμπεράσματα που βασίστηκαν στην ισχύουσα 
νομοθεσία και στα ευρήματα των πραγματικών περιστατικών

• Τις υποδείξεις που βασίστηκαν στις διαπιστώσεις της 
επιτροπής.

Αν τα πορίσματα δεν είναι ομόφωνα αποδεκτά, η μειονότητα 
των επιτρόπων πρέπει να μπορεί να καταθέσει τη 
μειοψηφούσα γνώμη.

Το Κράτος οφείλει να απαντήσει δημόσια στην έκθεση της 
επιτροπής.


