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Προς 

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών και 

κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας 

και δι '  αυτών σε όλους τους Εισαγγελικούς  Λειτουργούς 

της Υπηρεσίας τους 

  

 Θέµα:   Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου  

    ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου σχετικά µε  

    την κακοµεταχείριση ατόµων που τελούν  

    υπό κράτηση  

 

Θα θέλαµε  να σας  ενηµερώσουµε , ότι   η  Εισαγγελία του  Αρείου 

Πάγου  και  το  Συµβούλιο  της Ευρώπης αναζητούν από  κοινού  οδούς  

προς την εξάλειψη  των βασανιστηρίων και  της  κακής  µεταχείρισης, 

εστιάζοντας την προσοχή  στα άτοµα που  στερούνται  της ελευθερίας 

τους. Όπως όλοι  γνωρίζουµε , τόσο  το  διεθνές όσο  και  το  ευρωπαϊκό  

δίκαιο  δικαιωµάτων του  ανθρώπου  απαγορεύει  τα βασανιστήρια και 

τη  συναφή  κακή  µεταχείριση  µε  απόλυτο  τρόπο .  

∆υστυχώς, όµως,  η  εν λόγω απαγόρευση  δεν τηρείται  στην 

πράξη , όπως προκύπτει  και  από  το  γεγονός ότι  το  Ευρωπαϊκό  

∆ικαστήριο  ∆ικαιωµάτων του  Ανθρώπου  έχει  εκδώσει  µεγάλο  αριθµό  

σχετικών αποφάσεων εναντίον διαφόρων κρατών µελών,  

συµπεριλαµβανοµένης της  Ελλάδας.  Ενδεικτικά παραθέτουµε  τις 

ακόλουθες αποφάσεις κατά της Ελλάδος: 
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Αρ. Προσφυγής Υπόθεση Χρόνος 

δηµοσίευσης της 

απόφασης 

Χρόνος κατά τον οποίο 

η απόφαση κατέστη 

οριστική 

50385/99 Μ. 20/12/2004 Grand Chamber 

15250/02 ΜΠ. και Κ. 13/12/2005 13/03/2006 

25771/03 A. A. 18/01/2007 23/05/2007 

17060/03 Z. 24/05/2007 24/08/2007 

27850/03 Κ. 21/06/2007 21/09/2007 

21449/04 C. 05/07/2007 05/10/2007 

44803/04 Π.-Τ. 06/12/2007 06/03/2008 

43326/05 Λ. 08/01/2009 05/06/2009 

2945/07 G. 14/01/2010 14/04/2010 

2954/07 Σ. 22/04/2010 04/10/2010 

12294/07 Z. 17/01/2012 17/04/2012 

33349/10 Σ. ΚΑΙ Π. 25/01/2018 25/04/2018 

42660/11 A. 26/04/2018 26/07/2018 

  

Η εκτέλεση  αυτών  των αποφάσεων αποτελεί  πρόκληση  για 

κάθε  εισαγγελικό  λειτουργό , δεδοµένου  του  καθοριστικού  του  ρόλου  

στην ποινική  διαδικασία, ενώ η  ανάγκη  να γεφυρωθεί  το  χάσµα  

µεταξύ  των ισχυόντων κανόνων και  της εφαρµογής τους  προβάλλει  

επιτακτική . 

Κατόπιν των ανωτέρω φρονούµε , ότι  η  µη  συµµόρφωση  µε  τις 

αποφάσεις του  ως  άνω  ∆ικαστηρίου  δεν επιφέρει  µόνο  οικονοµική  

επιβάρυνση  στον κρατικό  προϋπολογισµό  αλλά  θέτει  και  τη  χώρα  

υπό  καθεστώς σχετικής επιτήρησης.  

Για τον λόγο  αυτό  θα θέλαµε  να  επιστήσουµε  την ιδιαίτερη 

προσοχή  σας  τόσο  κατά το  προκαταρκτικό  στάδιο  εξέτασης των 
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υποθέσεων κακοµεταχείρισης  ατόµων, που  τελούν υπό  

κράτηση , όσο  και  κατά την εκδίκασή  τους.    

 

H Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 

 

Ξένη ∆ηµητρίου-Βασιλοπούλου 
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