
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως διαμορφωτικός παράγοντας  

στην άσκηση της Κρατικής εξουσίας 

 

 

Εισαγωγή 

Πριν διακηρυχθούν και κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα επικρατούσε 

μια κατάσταση πολύ θλιβερή για την ανθρωπότητα και για πολλές χώρες.  Οι 

άνθρωποι δεν είχαν δικαιώματα, είχαν μόνο υποχρεώσεις.  Η ανθρώπινη ζωή 

δεν είχε αξία, άνθρωποι φυλακίζονταν για πολλά χρόνια χωρίς να γνωρίζουν 

τους λόγους της κράτησης τους, καταδικάζονταν χωρίς να τους δοθεί η ευκαιρία 

να απολογηθούν. 

 

Ούτε καν είχαν το δικαίωμα να εκθέσουν τις απόψεις τους.  Το δικαίωμα που έχει 

σύμφωνα με το δίκαιο μας ο κατηγορούμενος να καταθέσει χωρίς όρκο ήταν το 

πρώτο βήμα προς κατάργηση αυτής της κατάφωρης αδικίας σε βάρος του.  Η 

κοινωνία ήταν ανδροκρατούμενη όπως ήταν και η οικογένεια.  Το ίδιο συνέβαινε 

και με τα παιδιά που και αυτά αποτελούσαν περιουσιακό στοιχείο του πατέρα.  Οι 

εργαζόμενοι δεν είχαν Δικαιώματα.  Οι νοητικά πάσχοντες ήσαν απόκληροι της 

κοινωνίας και αντιμετωπίζονταν ως εγκληματικά ή επικίνδυνα όντα κατάλληλα 

προς απομόνωση για να μην ενοχλούν το κοινό.  Οι ανάπηροι βρίσκονταν στο 

περιθώριο για να μην αναφερθώ στις περιπτώσεις όπου ακόμα και στον τόπο 

μας όχι πριν πολλά χρόνια αποτελούσαν έκθεμα για σκοπούς επετείας.  

 

Μελετώντας την φιλοσοφία της εξέλιξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

αδιαμφισβήτητα είναι ξεκάθαρο ότι έχουν τις ρίζες τους στις φιλελεύθερες 

δημοκρατικές παραδόσεις που επικρατούσαν στη δυτική Ευρώπη.  Παραδόσεις 

οι οποίες ήταν η επέκταση ή προερχόταν από την Ελληνική φιλοσοφία το 

Ρωμαϊκό δίκαιο, την παράδοση του Ιουδαίου - Χριστιανισμού τις ανθρωπιστικές 

θεωρίες.  Ουσιαστικά τα κοινοβούλια των χωρών της δυτικής Ευρώπης ήταν ο 

απευθείας διάδοχος αυτής της παράδοσης. 
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Ειδικότερα συναντούμε λεπτομερή αναφορά της φιλοσοφίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην Γαλλική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 

πολίτη το 1789 και συγκεκριμένα στο 2ο άρθρο το οποίο αναφέρει: 

«ο στόχος όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι η διατήρηση των φυσικών και 

ανεκχώρητων δικαιωμάτων του ανθρώπου.  Αυτά είναι:  η ελευθερία το δικαίωμα 

της περιουσίας, ασφάλειας και αντίστασης σε κάθε μορφή καταπίεσης. 

 

Στην Αγγλία το 1215 η Magna Carta εγγυήτο στους πολίτες ελευθερία από 

φυλάκιση ή κατάσχεση της περιουσίας τους ως επίσης και ελευθερία από δίωξη 

ή εξορία παρά μόνον κατόπιν νόμιμης απόφασης (των peers) με βάση το δίκαιο 

της χώρας.  Επίσης συμπεριλάμβανε μια πρωτόγονη αναφορά στο δικαίωμα της 

«δίκαιης δίκης» αναφέροντας ότι: «κανενού την περιουσία δεν θα πωλήσουμε, 

και σε κανένα δεν θα αρνηθούμε ή θα καθυστερήσουμε το δικαίωμα για 

δικαιοσύνη». 

 

Ο εμφύλιος πόλεμος και η ειρηνική επανάσταση του 17ου αιώνα οδήγησε στην 

νομοθετική πράξη για το Habeas Corpus και στο νόμο περί προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου το 1689 (ένα αιώνα πριν την γαλλική διακήρυξη των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου) τα οποία διαβεβαίωναν την υπεροχή του 

Κοινοβουλίου, το δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές, το δικαίωμα της ελευθερίας του 

λόγου, το δικαίωμα καταβολής εγγύησης, το δικαίωμα της ελευθερίας από 

σκληρή και ταπεινωτική μεταχείριση και τέλος το δικαίωμα της δίκης από 

ενόρκους.  [Habeas Corpus: έχεις δικαίωμα να κατέχεις και να ορίζεις το σώμα 

σου]. 

Αυτή η πολιτική φιλοσοφία μεταφέρθηκε από τους αποικιστές στη Βόρεια 

Αμερική.  Ο Thomas Jefferson θερμός υποστηρικτής τους μέσα από τις ομιλίες 

του διακήρυττε ότι «οι ελεύθεροι άνθρωποι διεκδικούν τα δικαιώματα τους γιατί 

αυτά πηγάζουν από τους νόμους της φύσης και αποτελούν δώρο που τους 

δόθηκε από τον δημιουργό τους». 
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Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ίσοι και έχουν προικιστεί από τον δημιουργό τους 

με συγκεκριμένα ανεκχώρητα δικαιώματα, μεταξύ αυτών είναι η ζωή, ελευθερία 

και κατ΄ επέκταση η επιδίωξη της ευτυχίας». 

 

Τέλος μετά την φρίκη του 2ου παγκόσμιου πολέμου και έχοντας ήδη την 

διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ως επίσης την Γαλλική διακήρυξη 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλες οι αρχές οι οποίες περιέχονταν στα δύο κείμενα 

αποτυπώθηκαν και εκφράστηκαν στην Οικουμενική διακήρυξη ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων του 1948 η οποία ψηφίστηκε από όλα τα κράτη μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί την καθαρή έκφραση της αντίληψης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι όπως εξελίχθηκαν μέσα από την πολιτική και 

φιλοσοφική σκέψη. 

 

Να επισημάνω ότι και μέσα από την κουλτούρα και παραδόσεις πολλών άλλων 

χωρών σε διαφορετικές Ηπείρους όπως τις Ινδίες, την Κίνα, Ιαπωνία, Περσία, 

Ρωσία, Τουρκία, Αίγυπτο, Ισραήλ μερικές Αφρικανικές χώρες, προ κολομβιανών 

πολιτισμών της Νότιας Αμερικής, συναντάται η προστασία τους.  Ο αγώνας για 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τόσο παλιός όσο η ιστορία η ίδια, 

γιατί αφορά την ανάγκη προστασίας του ατόμου έναντι της κατάχρησης της 

εξουσίας από τους μονάρχες τους τύρανους της γης κλπ.  Αναγνωρίζεται η 

σπουδαιότητα του ατόμου και συγκεκριμένα σε πολλές Αφρικανικές και Ασιατικές 

χώρες υπάρχει αυξημένη η αντίληψη του ρόλου που πρέπει να διαδραματίζει το 

κάθε άτομο στην οικογένεια και την κοινωνία. 

 

Ο νόμος του Χαμουραμπή ο βασιλιάς της Βαβυλώνα 2000 χρόνια πριν τον 

Χριστιανισμό ρητά αναφέρει ότι σκοπός του Μονάρχη είναι να δημιουργήσει ένα 

βασίλειο γεμάτο δικαιοσύνη, να καταστρέψει τους πονηρούς και βάρβαρους να 

εμποδίσει τους δυνατούς από του να καταπιέζουν τους αδύνατους, να 

αναμορφώσει τη χώρα και να προωθήσει το καλό για όλο τον λαό του».  

Ενδιαφέρον επίσης αποτελούν αναφορές που συναντούμε σε γραπτά Αιγυπτιακά 

κείμενα, και συγκεκριμένα σε κάποιο γραπτό κείμενο ενός Φαραό της Αρχαίας 

Αιγύπτου που καταγράφει τις οδηγίες που έδινε ο φαραό στους Βεζίριδες του για 
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το πως να χειρίζονται τους πολίτες της Αιγύπτου είτε αυτοί ανήκαν στην υψηλή ή 

στην χαμηλή τάξη όπου αναφέρει ότι:  Να βεβαιώνεστε ότι όλα έγιναν σύμφωνα 

με το δίκαιο, ότι όλα τα έθιμα και οι παραδόσεις λήφθηκαν υπόψιν και τα 

δικαιώματα κάθε ανθρώπου σεβάστηκαν». 

 

Με την ίδρυση του Οργανισμού Η.Ε. τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν.  Ο 

Οργανισμός των Η.Ε. συστάθηκε το 1945 με την υπογραφή του χάρτη των Η.Ε. 

που είναι και η πρώτη διεθνής συνθήκη με στόχο τον καθολικό σεβασμό για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Το προοίμιο του χάρτη διασφαλίζει τους οραματισμούς και τα ιδανικά πάνω στα 

οποία βασίστηκαν οι ιδρυτές των Η.Ε. για την οικοδόμηση μίας νέας διεθνούς 

τάξης για τη διασφάλιση της διεθνούς Ειρήνης και ασφάλειας, διακηρύσσοντας με 

αποφασιστικότητα ότι:  «Εμείς οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών είμαστε 

αποφασισμένοι: 

 να σώσουμε τις επερχόμενες γενεές από τη μάστιγα του πολέμου, που 

δυο φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας έχει προκαλέσει ανείπωτο πόνο στην 

ανθρωπότητα και να επαναβεβαιώσουμε την πίστη μας στα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου, στα ίσα 

δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου, στα ίσα δικαιώματα 

ανδρών και γυναικών και εθνών μεγάλων και μικρών, και να δημιουργήσουμε τις 

συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες η δικαιοσύνη και οι υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από τις συνθήκες και άλλες πηγές διεθνούς δικαίου, μπορούν να 

διατηρηθούν και να προωθήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και καλύτερες 

συνθήκες ζωής μέσα σε μεγαλύτερη ελευθερία .....» 

 

Το 1948 τα Ηνωμένα Έθνη με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, έθεσαν τα θεμέλια για την διασφάλιση και το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Αυτή ήταν και η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια 

προς αυτή την κατεύθυνση στην οποία καθοριστικό ρόλο έπαιζε η Eleanor 

Rousvelt. 
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπονται στην οικουμενική διακήρυξη των 

Η.Ε. είναι: 

1. Η υποχρέωση όλων των κρατών μελών να σέβονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

2. Δικαίωμα στη ζωή 

3. Απαγόρευση βασανιστηρίων 

4. Απαγόρευση κάθε μορφής δουλείας και καταναγκαστικής εργασίας 

5. Δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια 

6. Δικαίωμα της «δίκαιης δίκης» 

7. Καμιά τιμωρία χωρίς αυτή να προβλέπεται από νόμο 

8. Δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 

9. Ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 

10. Ελευθερία της έκφρασης. 

11. Ελευθερία του συναθροίζεσθαι και συνεταιρίζεσθαι  

12. Ελευθερία του παντρεύεσθαι  

13. Δικαίωμα αποτελεσματικής θεραπείας 

14. Απαγόρευση διακρίσεων 

15. Δικαίωμα για επιβολή περιορισμών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

16. Επιβολή περιορισμών – απαγορεύσεων πολιτικής δραστηριότητας 

αλλοδαπών 

17. Απαγόρευση κατάχρησης δικαιωμάτων 

18. Περιορισμός απαγορεύσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώνονται στην Κύπρο με ποικίλους τρόπους.  

Από το 1960, δυνάμει της συνθήκης εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(άρθρο 5), προβλέπεται ότι η Δημοκρατία της Κύπρου «διασφαλίζει στον καθένα 

εντός της Δικαιοδοσίας της τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες εν συγκρίσει με αυτές που τίθενται στο άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών 

Ελευθεριών που υπογράφτηκαν στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950 και στο 

Πρωτόκολλο της Σύμβασης αυτής που υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 

1952». 
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Το άρθρο 179 του Συντάγματος μας ρητά αναφέρει ότι το Σύνταγμα αποτελεί τον 

υπέρτατο Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως τέτοιο διασφαλίζει όχι μόνο 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες αλλά προβλέπει και τους τρόπους 

αποτελεσματικής εφαρμογής τους. 

 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί μέρος του 

Κυπριακού Δικαίου με βάση το Ν. 39/62 που κύρωσε τη Σύμβαση και σύμφωνα 

με το 169 του Συντάγματος έχει αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε απλού 

νόμου. 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες προστατεύονται από το Μέρος ΙΙ του 

Συντάγματος στα άρθρα 6-35. 

 

Πρότυπο για το περιεχόμενο και τις διασφαλίσεις τους αποτέλεσε η Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Απόλυτα δικαιώματα δεν υπάρχουν.  Εξαίρεση αποτελούν ή απαγόρευση  

1) των βασανιστηρίων 

2) την απάνθρωπης μεταχείρισης 

3) της ταπεινωτικής τιμωρίας 

 

Το Σύνταγμα καθορίζει το ελάχιστο προστασίας τους.  Συνεπώς ο νομοθέτης δεν 

μπορεί να επεκτείνει τις περιπτώσεις στέρησης ή περιορισμού τους που 

καθορίζονται στο Σύνταγμα. 

 

Μπορεί όμως να μεγεθύνει τη συνταγματική προστασία απαγορεύοντας στέρηση 

ή περιορισμό ακόμα και στις περιπτώσεις όπου κατά το Σύνταγμα μια τέτοια 

στέρηση ή περιορισμός θα ήταν πράξη επιτρεπτή. 

(π.χ. κατάργηση, απάλειψη πρόβλεψης θανατικής ποινής από τη ποινική 

νομοθεσία). 
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Το άρθρο 30 του Συντάγματος καθιστά τη δικαστική εξουσία τον αποκλειστικό 

φορέα κρίσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ατόμου καθώς και της 

ποινικής του ευθύνης σ΄ οποιαδήποτε κατηγορία (Kyriakides v. Δημοκρατία Υπ. 

298/96/26.11.1997) 

 

Ο ρόλος των Δικαστηρίων που αποτελούν την δικαστική εξουσία της χώρας στην 

διασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι ιδιαίτερης σημασίας.  Όπως 

είναι φυσιολογικό, το Σύνταγμα καθιστά τις δικαστικές αρχές αρμόδιες για την 

κρίση της συνταγματικότητας των νόμων, κανονισμών καθώς και των διοικητικών 

και εκτελεστικών πράξεων και αποφάσεων αρχών και οργάνων του κράτους. 

 

Όπως αποκαλύπτει η εκτεταμένη, στο συνταγματικό πεδίο, νομολογία του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσαν τον κεντρικό 

άξονα για τη θεώρηση της συνταγματικότητας των νόμων, κανονισμών, πράξεων 

και αποφάσεων. 

 

Η δυνατότητα καθώς και το πλαίσιο επιβολής περιορισμών στα συνταγματικά 

δικαιώματα του ανθρώπου αποτέλεσαν το αντικείμενο πληθώρας δικαστικών 

αποφάσεων.  Η προσέγγιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπήρξε διασταλτική 

όσον αφορά τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της εμβέλειας τους και 

συσταλτική ως προς τον περιορισμό τους. 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν άμεση επίδραση σ΄ ολόκληρο το φάσμα του 

δικαίου, με αποτέλεσμα την αναμόρφωση του, σύμφωνα με τις αρχές τους: 

 

1) ως προς την προσαρμογή του προϊσχύσαντος στη Δημοκρατία δικαίου 

2) ως προς την κρίση της συνταγματικότητας μεγάλου αριθμού 

νομοθετημάτων και κανονισμών. 

 

Στην υπόθεση Police v. Georgiades (1983) 2 CLR33 αναφέρεται ότι:  «επέμβαση 

από οποιοδήποτε, είτε αυτός είναι η πολιτεία ή άλλο άτομο αντίκειται προς το 

Σύνταγμα και επί τούτου ανακύπτει δικαίωμα στο θύμα της παραβίασης, που το 
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νομιμοποιεί να επικαλεστεί τις θεραπείες που προβλέπει το Σύνταγμα, καθώς και 

το ημεδαπό δίκαιο, προς διεκδίκηση τους». 

 

Το άρθρο 30 του Συντάγματος καθιστά τη δικαστική εξουσία τον αποκλειστικό 

φορέα κρίσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ατόμου καθώς και της 

ποινικής του ευθύνης σ΄ οποιαδήποτε κατηγορία. 

 

Η προσφυγή ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου στο οποίο το άτομο δικαιούται να 

προσφύγει βάσει του Συντάγματος, κατοχυρώνεται ως απαραβίαστο δικαίωμα 

του ανθρώπου.  Ενώ παράλληλα αποκλείεται η σύσταση επιτροπών ή εκτάκτων 

δικαστηρίων κάτω από οποιονδήποτε μανδύα. 

 

Η δίκαιη δίκη κατοχυρώνεται ως δικαίωμα του καθενός από το άρθρο. 30.2 του 

Συντάγματος το οποίο επίσης εξειδικεύει τα εχέγγυα της.  Αυτά περιλαμβάνουν 

την κρίση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ατόμου από ανεξάρτητο, και 

ανεπηρέαστο δικαστήριο, καθιστώντας την ανεξαρτησία και αμεροληψία του 

δικαστηρίου συστατικό στοιχείο της έγκυρης απονομής της δικαιοσύνης. 

 

Το αιτιολογημένο των δικαστικών αποφάσεων, συνυφασμένο με τον αποκλεισμό 

της αυθαίρετης κρίσης, καθώς και η απονομή της δικαιοσύνης μέσα σε εύλογο 

χρόνο σημαίνουσας σημασίας για την αποτελεσματική προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η δημόσια λειτουργία των φορέων της 

δικαιοσύνης, επίσης κατοχυρώνονται ως αναπόσπαστο μέρος της δίκαιης δίκης.  

Τα δικαιώματα του διαδίκου συνυφασμένα με τη διεξαγωγή της δίκαιης δίκης 

κατοχυρώνονται από το άρθρο 30.3 του Συντάγματος και του κατηγορουμένου 

στην ποινική δίκη από το αρθ. 12.5 του Συντάγματος και περιλαμβάνουν: 

πληροφόρηση για τους λόγους για τους οποίους καλείται ο διάδικος στο 

Δικαστήριο, ευχέρεια προετοιμασίας της υπόθεσης του, εκπροσώπηση από 

δικηγόρο της επιλογής του, ελευθερία προβολής των ισχυρισμών του και 

προσαγωγής μαρτύρων ενώπιον του Δικαστηρίου,  

δωρεά παροχή υπηρεσιών διερμηνέα, παροχή νομικής αρωγής αν το επιβάλλει 

το συμφέρον της δικαιοσύνης. 
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Τα δικαιώματα του διαδίκου είναι συνυφασμένα με τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.  Η 

στέρηση τους επιφέρει την ακύρωση της δίκης. 

Στην υπόθεση Ευσταθίου ν. Αστυνομίας (1990) 2 ΑΑΔ 294 στην σελ. 301 το ΑΑΔ 

διέγραψε τις επιπτώσεις που ενέχει η παρέκκλιση από τα θέσμια της δίκαιης 

δίκης. 

«Παραβίαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο αρθ. 30.2 καθιστά την 

διαδικασία άκυρη στην ολότητα της.  Το άρθ. 30.2 οριοθετεί τις προϋποθέσεις για 

την έγκυρη διαπίστωση των αστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πολίτη 

καθώς και της ποινικής του ευθύνης.  Η διάγνωση τους έξω από τα πλαίσια αυτά 

αποτελεί εκτροπή από τα συνταγματικά θέσμια και καθιστά τη διαδικασία άκυρη 

ως μέσο διαπίστωσης των αστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή της 

ποινικής ευθύνης του κατηγορούμενου». 

(Psaras and another v. Republic (1987) 2 C.L.R.132.) 

 

Οι πρόνοιες του άρθρου 6 της Σύμβασης των Η.Ε. συμπίπτουν σε ουσιαστικό 

βαθμό με εκείνες των άρθρων 12 και 30 του Συντάγματος. 

 

Το άρθρο 6 αναφέρεται σε «ανεπηρέαστη» αντί για «δίκαιη» δίκη.  Το δικαστήριο 

ουσιαστικά εξετάζει κατά πόσο υπήρχε δυνατότητα επηρεασμού της διαδικασίας 

ή της κατάληξης της σαν αποτέλεσμα μιας ισχυριζόμενης αδικίας για να γίνει 

διάκριση μεταξύ ουσιαστικών και ασήμαντων παρατυπιών.  Αρνητικοί 

παράγοντες που μπορεί να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην εκδίκαση της 

υπόθεσης είναι: 

π.χ.  

1.  η ισότητα των όπλων μεταξύ των διαδίκων 

2.  η συμπεριφορά των δικαστών,  

3.  κάποια δραματική επέμβαση που μπορεί να επηρεάσει τη δίκαιη εκδίκαση της 

υπόθεσης. 

 

π.χ. 

i σύλληψη μαρτύρων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 

ii εξοντωτική εκστρατεία του τύπου 
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iii συμπεριφορά απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης από όργανα της 

αστυνομίας κατά του κατηγορούμενου 

iv παραβίαση κανόνων απόδειξης (πχ αποδοχή συγκεκριμένης 

ανεπίτρεπτης μαρτυρίας) 

v μάρτυρες που δεν εμφανίζονται 

vi απόκρυψη μαρτυρικού υλικού 

vii μαρτυρία που εξασφαλίζεται παράνομα 

viii στέρηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο 

viiii ασυλίες 

 

Το θύμα της παραβίασης έχει δικαίωμα αποζημίωσης. 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα τυγχάνουν καθολικής Εφαρμογής, ισχύουν έναντι 

πάντων, της πολιτείας και παντός ετέρου, αρχή η οποία αναγνωρίστηκε επίσης 

στην απόφαση Police v. Georghiades (1983) 2 C.L.R. 33, και επαναβεβαιώθηκε 

σε σειρά μεταγενέστερων αποφάσεων (βλ. μεταξύ άλλων Methodja v. Police 

(1987) 2 C.L.R. 227, Parpas v. Republic (1988) 2 C.L.R. Αστυνομία ν. 

Γιάλλουρου (1992) 2 ΑΑΔ 147. 

 

Θεσμοί και μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου. 

Η εφαρμογή των Διεθνών συμβάσεων για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων παρακολουθείται και ελέγχεται από: 

α)  τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας 

β)  την Επίτροπο Διοικήσεως 

γ)  τις Επιτροπές παρακολούθησης (Α.Δ. Ι &  Παρ. κατά μελών της Αστυνομίας) 

δ) το ενιαίο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης 

στο Στρασβούργο. 

ε)  τον εθνικό Οργανισμό προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

στ) την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

ζ)  μη κυβερνητικές Οργανώσεις 
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Με βάση τα όσα έχω αναφέρει πιο πάνω όπως και παρατηρήσαμε μέσα από την 

πρακτική δηλαδή μέσα από τις δικαστικές αποφάσεις την νομοθεσία, 

εξελίσσονται, περιορίζονται οι παραβιάσεις τους, εξειδικεύονται, δίνουν 

κατευθυντήριες γραμμές στα όργανα της εξουσίας για την ορθή εφαρμογή και 

άσκηση τους.  Απευθύνονται στα κρατικά όργανα και περιορίζουν την εξουσία 

τους όταν αυτή εκφράζεται ως αυθαιρεσία, γιατί η κρατική αυθαιρεσία σε 

οποιαδήποτε μορφή της αποτελεί αδικία η αδικία, οργή και ή οργή αντίδραση ένα 

φαύλο κύκλο που μπορεί να οδηγήσει σε αναρχία. 

 

Η αστυνομία είναι το κατ΄ εξοχήν αρμόδιο κρατικό όργανο με βάση τις 

διευρυμένες εξουσίες που έχει νομοθετικά να εφαρμόζει τους νόμους του 

κράτους και να διασφαλίζει την τήρηση της έννομης τάξης και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. 

 

Η αστυνομία θα πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα στους πολίτες 

εφαρμόζοντας η ίδια τους νόμους και προστατεύοντας η ίδια τα ανθρώπινα 

δικαιώματα όλων των πολιτών έτσι ώστε να κερδίζει τον σεβασμό και την 

εμπιστοσύνη τους κατά την άσκηση της εξουσίας της. 

 

Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ίδια την αστυνομία αποδυναμώνει 

τον ρόλο και το έργο της. 

 

Το κράτος εξ΄ ορισμού ελέγχει, κατευθύνει και επεμβαίνει είτε άμεσα είτε έμμεσα 

στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών του.  Η μορφή και ο βαθμό αυτής της 

σχέσης κράτους – πολίτη που υπάρχει σήμερα ήταν αδιανόητος πριν 100 

χρόνια. 

 

Αποτελεί γεγονός ότι η πολιτική κουλτούρα και η πρακτική μέσα από τους αιώνες 

της εφαρμογής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους λαούς 

της γης διαμόρφωσαν σε όλα τα επίπεδα, (δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική 

εξουσία).  Την κρατική εξουσία έναντι του πολίτη για μια πιο δημοκρατική και 

ειρηνική διαβίωση των πολιτών. 
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Το πρακτικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη για την προστασία 

και αποτελεσματική εφαρμογή τους θα απορρέει πάντα από αντίληψη που θα 

έχουν οι κρατικοί φορείς ως προς το τι αποτελεί κράτος. 

 

Καθήκον όλων μας είναι να τα εφαρμόζουμε και να τα προστατεύουμε γιατί μέσα 

από αυτά διασφαλίζεται η εξέλιξη και ο πολιτισμός μας, είτε ως κοινωνίας είτε ως 

άτομα. 

 

 

 

                                                                                         Δένα Θεοδώρου, 

                                                                                 Δικηγόρος της Δημοκρατίας. 

 

 


