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Mε την ως άνω ιδιαίτερα σημαντική απόφασή του (Αρ. Προσφυγής
22978/05)1.

το

Σμήμα

Ευρείας

ύνθεσης

(Grand

Chamber)

του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΔΔΑ) επανέφερε
στο προσκήνιο μια παραλλαγή του κλασικού στο χώρο της πολιτικής
φιλοσοφίας ηθικού ζητήματος του περίφημου «σεναρίου της ωρολογιακής
βόμβας»2 που συνοψίζεται στον προβληματισμό περί του επιτρεπτού της

Βι. πεξηιεπηηθή παξνπζίαζή ηεο ζε ΠνηλΥξνλ. 2010, ζ.819. Δπίζεο Νatasha Simonsen:
“Is torture ever justified? The ECHR decision in Gӓfgen v. Germany”, δηαζέζηκν ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.ejiltalk.org , κε εθηεηακέλεο αλαθνξέο ζηελ πξνγελέζηεξε
ζπλαθή λνκνινγία ηνπ ΔπξΓΓΑ θαζώο θαη Βuyse Antoine: “Introductory Note to the
European Court of Human Rights (Grand Chamber: Gӓfgen v. Germany)” 49
International Legal Materials 6 (2010),1597-1639+.
1

2

Γηα ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε βι. ελδεηθηηθά Dershowitz Alan (2002) Why Terrorism Works, Yale
University Press θαη (ηνπ ηδίνπ): “The Torture Warrant: A response to Professor Strauss”, New
York Law School Law Review, 2004, Vol. 48,ζ. 275-294, ν νπνίνο κάιηζηα πξνηείλεη ηελ

1

προσφυγής των κρατικών αρχών στη χρήση βασανιστηρίων σε

άκρως

πιεστικές καταστάσεις ανάγκης, όπως αυτή της τοποθέτησης ωρολογιακής
βόμβας σε άγνωστο σημείο με στόχο πλήθος αθώων προσώπων (λ.χ.
σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς) της οποίας η έκρηξη επίκειται και ο
ύποπτος που έχει συλληφθεί αρνείται ν’ αποκαλύψει πληροφορίες που θα
οδηγούσαν

στην

αποτροπή

του

άμεσα

επικειμένου

εγκληματικού

αποτελέσματος3. Με τη συγκεκριμένη απόφαση , το Δικαστήριο αν και
επανέλαβε την καθιερωμένη ρητορική του (παρ. 107 της απόφασης) περί
του απόλυτου χαρακτήρα της απαγόρευσης των βασανιστηρίων καθώς και
κάθε άλλης απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης (αρ. 3 ΕΔΑ)4
παξνρή ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ηεο εμνπζίαο λα εθδίδνπλ ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο «εληάικαηα
βαζαληζκνύ» (torture warrants), Allhoff Fritz: “Terrorism and Torture”, International Journal of
Applied Philosophy 17:1 (2003), ζ. 105-118, θαζώο επίζεο θαη ηελ αληίθξνπζε ησλ ζέζεώλ ηνπο,
κεηαμύ άιισλ, ζε Brecher Bob (2007) “ Torture and the ticking bomb”, Blackwell Publishing
θαη (ηνπ ηδίνπ): “Torture and the “ticking bomb”: A Brief Inquiry into Fantasy in the “War on
Terror”, δηαζέζηκν ζηελ ει.δηεύζπλζε:
http://www.inter-disciplinary.net/ptb/wvw/wvw4/brecher%20paper.pdf, Strauss Marcy S., “The
Lessons of Abu Ghraib”, Ohio State Law Journal, Vol. 66, (2005), Wisnewski J. Jeremy and
Emerick R.D.: “The Ethics of Torture”, Continuum (2009), Kleinig John: “Ethics and Criminal
Justice (an Introduction)”, Cambridge University Press (2008),ζ.46-48, Luban David:
“Unthinking the Ticking Bomb”, Georgetown Law Faculty Working Papers, δηαζέζηκν ζηηο ει.
δηεύζπλζεηο: http://lsr.nellco.org/georgetown/fwps/papers/68/, http://ssrn.com/abstract=1154202.
Mayerfeld Jamie: “In Defence of the Absolute Prohibition of Torture”,22 Public Affairs
Quarterly (2008),ζ. 109-128.Γηα ην ίδην δήηεκα (ππό ην πξίζκα κηαο ζρεηηθηζηηθήο εζηθήο θαη
λνκηθήο ζεώξεζεο) βι. Sherry Colb: “Why is Torture “Different” and how “Different” it is?”, 30
Cardozo Law Review (2008-9), ζ.1411-73. Βι. επίζεο, ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο
ηελ εμαληιεηηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο από ηνλ Κ. Βαζηώηε ζην πιαίζην ηεο
κνλνγξαθίαο ηνπ: «Σξαγηθά δηιήκκαηα ζηελ επνρή ηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» (Από
ηελ ζαλίδα ηνπ Καξλεάδε ζην «Πνηληθό Γίθαην ηνπ Δρζξνύ»)», εθδ. Nνκηθή Βηβιηνζήθε, 2010,
ηδίσο ζην Α΄ Κεθ. ηνπ 2νπ Μέξνπο (ζ.193-344).
ρεηηθά κε ηελ απξνζθνξόηεηα ηεο ρξήζεο βαζαληζηεξίσλ θαη ηνλ αηειέζθνξν ραξαθηήξα
ηνπο ζην πιαίζην θαηαζηάζεσλ ηύπνπ «ζελαξίνπ σξνινγηαθήο βόκβαο» βι. Joyner C.
Christopher: “Terrorizing the terrorists: an essay on the permissibility of torture”, ζε Sadat L.N.
θαη Scharf M. (eds.): “The Theory and Practice of International Criminal Law (Essays in Honor
of M. Sherif Bassiouni)”, Martinus Nijhoff Publishers (2008), ζ. 227-252 (ζηηο ζ.246-8).Eπίζεο,
γηα ηνλ θίλδπλν θαηάρξεζεο νπνηαζδήπνηε εμαηξεηηθήο ξήηξαο (escape clause) ζηηο παξαπάλσ
θαηαζηάζεηο θαη αλεπίηξεπηεο δηαζηνιήο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο από ηηο θξαηηθέο αξρέο ζε
ιηγόηεξν πηεζηηθέο θαη εζηθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηζηάζεηο βι. Perry Michael: “The Idea of
Human Rights (Four Inquiries)”, Oxford University Press (1998), ζ.105-106.
3

Άξ. 3 ηεο ΔΓΑ (Απαγόξεπζε ησv βαζαvηζηεξίσv): «Οπδείο επηηξέπεηαη vα ππoβιεζή εηο
βαζάvoπο oύηε εηο πoηvάο ή κεηαρείξηζηv απαvζξώπoπο ή εμεπηειηζηηθάο». Σν αξ. 3 ηεο ΔΓΑ
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,απεφάνθη κατά πλειοψηφία (11-6) ότι η αποδοχή της εγκυρότητας
αποδεικτικών

μέσων

που

αποκτήθηκαν

ως

άμεση

επιστράτευσης εκ μέρους των διωκτικών αρχών

απόρροια

της

ενεργειών που θα

μπορούσαν να υπαχθούν στην έννοια της απάνθρωπης και εξευτελιστικής
μεταχείρισης δεν επηρέασαν το δικαίωμα του προσφεύγοντος σε δίκαιη
δίκη.
ύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο προσφεύγων παρέσυρε ένα
12χρονο αγόρι στο διαμέρισμά του στην Φρανκφούρτη όπου και το
δολοφόνησε μέσω της υποβολής του σε ασφυξία. τη συνέχεια πέταξε το
άψυχο σώμα του αγοριού δίπλα σε μια λίμνη και ζήτησε από τους γονείς
του παιδιού την καταβολή λύτρων για την υποτιθέμενη απελευθέρωσή του.
Ο προσφεύγων εισέπραξε το ποσό των λύτρων αλλά συνελήφθη στο
αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης το απόγευμα της ίδιας ημέρας. τους
αστυνομικούς που τον ανέκριναν δήλωσε ότι το παιδί ήταν ζωντανό και ότι
κρατείτο από δύο συνεργούς του σε μια καλύβα κοντά σε μια λίμνη,
αρνούμενος όμως ν’ αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Έχοντας την
πεποίθηση ότι η ζωή του παιδιού διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο και εν όψει της
συνεχιζόμενης άρνησης συνεργασίας του υπόπτου, ο υποδιοικητής της
Αστυνομίας της Φρανκφούρτης εξουσιοδότησε έναν από τους ανακρίνοντες
αστυνομικούς ν’ απειλήσει τον ύποπτο με την πρόκληση σοβαρού
σωματικού πόνου, αν αυτό καθίστατο αναγκαίο. ύμφωνα με το σενάριο
που παρουσιάστηκε στον προσφεύγοντα, η πρόκληση πόνου θα λάμβανε
χώρα υπό ιατρική επίβλεψη από έναν ειδικευμένο προς τούτο αστυνομικό ο
οποίος ήδη πετούσε με ελικόπτερο για την Φρανκφούρτη. Η ως άνω
αλαπαξάγεη ηελ αληίζηνηρε δηαηύπσζε ηνπ αξ. 5 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ Ο.Η.Δ. (1948), κε παξάιεηςε όκσο ηνπ όξνπ «ζθιεξή»
(cruel).Aλ θαη από ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο ύκβαζεο δελ πξνθύπηεη επζέσο θάηη
δηαθσηηζηηθό, πηζαλνινγείηαη πσο ζεσξήζεθε όηη ν όξνο «απάλζξσπε» ππεξαθνληίδεη ην λόεκα
ηνπ πξώηνπ, κε ζπλέπεηα λα πεξηηηεύεη ε ζπκπεξίιεςή ηνπ. Βι. Πξνπαξαζθεπαζηηθέο Δξγαζίεο
(Σravaux Prѐparatoires) ηνπ αξ. 3 ηεο ΔΓΑ, CDH 77 (3) ,ζηε ζ.13 επ. (ηα ζρεηηθά θείκελα
ηπγράλνπλ δηαζέζηκα ζηελ ει. δλζε: http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/6B852F7A-3357-49E38842-2B186CCDF22E/0/ECHRTravauxART3CDH773BIL1338884.PDF).
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εξουσιοδότηση κατεγράφη κανονικά στον σχετικό φάκελο, παρά τις
αντίθετες ρητές προς τούτο εντολές των προϊσταμένων των πρωταγωνιστών
της υπόθεσης. Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε επίσης ότι

απωθήθηκε βίαια

πολλές φορές με συνέπεια να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο και
απειλήθηκε με σεξουαλική κακοποίηση. Δέκα λεπτά αργότερα και υπό το
κράτος της ως άνω συμπεριφοράς των αστυνομικών, ο προσφεύγων
ομολόγησε ότι το αγόρι ήταν νεκρό και συμφώνησε να υποδείξει στους
αστυνομικούς το μέρος όπου είχε κρύψει το άψυχο σώμα του.
Η ομολογία του προσφεύγοντος κατά την προδικασία κηρύχθηκε από
το ποινικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκε ως παρανόμως κτηθέν
αποδεικτικό μέσο και ως εκ τούτου μη δυνάμενο να ληφθεί υπόψη για την
καταδίκη του κατηγορουμένου. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τα πειστήρια
(real

evidence)

που

αποκτήθηκαν

ως

αποτέλεσμα

της

παράνομα

αποσπασθείσας ομολογίας και κυρίως του ίδιου του σώματος του άτυχου
παιδιού. Σην δεύτερη μέρα της διαδικασίας, αφού ενημερώθηκε ότι όλες οι
προηγούμενες απολογίες του είχαν κηρυχθεί απαράδεκτες αλλά ότι είχαν
πλέον εκπνεύσει οι δικονομικές προθεσμίες για να προσβάλλει την
εγκυρότητα των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, ο κατηγορούμενος προέβη
σε μερική αποδοχή της ενοχής του, ενώ στην τελική του απολογία προέβη
σε

πλήρη

αποδοχή

της

κατηγορίας

(που

συνίστατο

σε

αρπαγή

,

ανθρωποκτονία με πρόθεση και εκβίαση) , εκφράζοντας τη μετάνοιά του και
την πλήρη ανάληψη της ευθύνης. Κατόπιν τούτου, το δικαστήριο τον
καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη.

Η απόφαση της Σμήματος Ευρείας ύνθεσης περιεστράφη γύρω από
δύο καίρια ζητήματα: πρώτον, αν υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος για
τη μη υποβολή σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη και εξευτελιστική
μεταχείριση (αρ. 3 ΕΔΑ) και δεύτερον αν υπήρξε προσβολή του
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (αρ. 6 ΕΔΑ). Αναφορικά με την παραβίαση
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του αρ. 3 ,το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι η απλή απειλή πρόκλησης
σημαντικού πόνου σε βάρος κρατουμένου από την αστυνομία συνιστά
ανεπιφύλακτα προσβολή του αρ. 3 της ΕΔΑ5. το σημείο όμως αυτό, θα
πρέπει να τονισθεί η ιεραρχική διάκριση που το ΕυρΔΔΑ πραγματοποίησε
για πρώτη φορά κατά την εκδίκαση της διακρατικής προσφυγής της
Ιρλανδίας/Ην. Βασιλείου το 1978 μεταξύ της έννοιας των «βασανιστηρίων»
και αυτής της «απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης», παρά το
γεγονός ότι μια τέτοια ιεράρχηση δεν υποστηρίζεται από το κείμενο της
ΕΔΑ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το αρ. 15 αυτής, ουδεμία παρέκκλιση
επιτρέπεται από τις απαγορεύσεις του αρ. 3 στο σύνολό του ακόμη και σε
καταστάσεις πολέμου ή άλλης έκτακτης ανάγκης που απειλεί τη ζωή του
έθνους6. υγκεκριμένα, το ΕυρΔΔΑ απεφάνθη ότι οι πέντε επίμαχες

Γηα κηα ιεπηνκεξή επηζθόπεζε ησλ θξηηεξίσλ δηάθξηζεο κεηαμύ βαζαληζηεξίσλ αθελόο θαη
απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο αθεηέξνπ ζύκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ ΔπξΓΓΑ,
βι. Διέλε πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ, «Η έλλνηα ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ησλ άιισλ πξνζβνιώλ
ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο ζηνλ Πνηληθό Κώδηθα», ΠνηλΥξνλ. 2009, ζ.3 επ.Δπίζεο, Aisling
Reidy: “The prohibition of torture (a guide to the interpretation of art. 3 of the ECHR)”, Human
Rights Handbooks, no. 6, Directory General of Human Rights, Council of Europe, ζ.16-17,
θαζώο θαη De Vos M. Christian: “Mind the Gap: Purpose, Pain, and the Difference between
Torture and Inhuman Treatment”, 14 No. 2 Human Rights Brief 51 (2007), ζ. 4-10.
5

Bι. ζρεηηθά ηελ απόθαζε ηνπ ΔπξΓΓΑ επί ηεο πξνζθπγήο Selmouni/Γαιιίαο ηεο 28 Iνπιίνπ
1999, ECHR 1999–V, (2000) 29 EHRR 403 (ζηελ παξ. 95).Αληίζεηα, ζύκθσλα κε ην αξ. 2 παξ.
2 ηεο ύκβαζεο ηνπ Ο.Η.Δ., ε απαγόξεπζε παξέθθιηζεο ζε θαηξό πνιέκνπ ή θαηάζηαζεο
6

αλάγθεο αθνξά κόλν ηελ πεξίπησζε ησλ βαζαληζηεξίσλ, όρη όκσο θαη ηεο ζθιεξήο,
απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο. Πεξαηηέξσ, ην αξ. 7 ηνπ Γηεζλνύο
πκθώλνπ γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα, πνπ πξνβιέπεη ηελ απαγόξεπζε
ηόζν ησλ βαζαληζηεξίσλ όζν θαη θάζε απάλζξσπεο θη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο ή
ηηκσξίαο, πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ησλ κε επηδερνκέλσλ παξεθθιίζεηο πξνβιέςεσλ ηνπ
πκθώλνπ, κε ζπλέπεηα λα εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη ζε πεξηόδνπο πνιέκνπ ή
θαηάζηαζεο αλάγθεο. Η πξόβιεςε απηή κάιηζηα δηεθδηθεί , ζύκθσλα κε κεξίδα ηεο
ζεσξίαο, status jus cogens Χο πξνο ηνπο θηλδύλνπο ελλνηνινγηθήο ζύγρπζεο θαη
αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμύ βαζαληζηεξίσλ θαη απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο
κεηαρείξηζεο βι. Jeannine Bell: “One thousand shades of grey: the effectiveness of
torture”, Indiana University School of Law-Bloomington Legal Studies Research Paper
Series, Research Paper no. 37, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
http://ssrn.com/abstract=820467 .
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ανακριτικές τεχνικές των βρετανικών αρχών (ορθοστασία σε τοίχο, υποβολή
σε ενοχλητικούς θορύβους, αποστέρηση ύπνου, κάλυψη της κεφαλής με
κουκούλα και ανεπαρκής σίτιση) συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική
συμπεριφορά, πλην όμως δεν τυγχάνουν τέτοιας έντασης και βαρύτητας
ώστε να μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «βασανιστήρια» κατά την έννοια
του αρ. 3 της ΕΔΑ. ε μεταγενέστερες δε αποφάσεις του, με προεξάρχουσα
την υπόθεση Soering/Ηνωμένου Βασιλείου του 1989, το Δικαστήριο υπήρξε
ιδιαίτερα απρόθυμο στο να προσάψει αυτό που αποκάλεσε ως «το ιδιαίτερο
στίγμα της εσκεμμένης απάνθρωπης μεταχείρισης που προκαλεί έντονο
πόνο».7

Παρά ταύτα, τέτοια διάκριση έχει υιοθετηθεί στο πλαίσιο της

ύμβασης του ΟΗΕ8 κατά των Βασανιστηρίων και κάθε άλλης κληρής,
Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Σιμωρίας (στο εξής: «Η
ύμβαση») (αρ. 1 και 16). Έτσι, αναφορικά με το ερώτημα κατά πόσο η
συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών της Φρανκφούρτης συνιστούσε
«βασανιστήρια» ή «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση», το ΕυρΔΔΑ
επιστράτευσε μια σειρά κριτηρίων όπως η χρονική διάρκεια της απειλής, ο
προκληθείς φόβος., το άγχος και η ψυχική οδύνη κατά την ως άνω χρονική
περίοδο, η προφανής απουσία μακροπρόθεσμων ψυχολογικών επιπτώσεων,
η ένταση και ο προμελετημένος χαρακτήρας της απειλής, καθώς και το
γεγονός ότι κατά το ως άνω διάστημα ο προσφεύγων φορούσε χειροπέδες,
ευρισκόμενος έτσι σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση. Εν όψει των ως άνω
κριτηρίων, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των
αστυνομικών αρχών σε βάρος του προσφεύγοντος πληρούσε τον ορισμό της
απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, όχι όμως και αυτόν των
βασανιστηρίων, χωρίς όμως η απόφανσή του αυτή να συνοδεύεται από
7

Γηα κηα ηδηαίηεξα εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΔπξΓΓΑ σο πξνο ηα θξηηήξηα
δηάθξηζεο βαζαληζηεξίσλ θαη απάλζξσπεο θη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο
βι. A. Cullen,
“Defining Torture in International Law: A Critique of the Concept Employed by the European
Court of Human Rights”, 34 California Western International Law Journal (2003-2004), σ.29-46.
8

Σέζεθε ζε ηζρύ ηελ 26-6-1987.Κπξώζεθε από ηελ Διιάδα κε ην Ν.1782/88.Γηα ην
πιήξεο θείκελό ηεο (ζηελ αγγιηθή) βι. ηελ ηζηνζειίδα:
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cat.pdf
6

κάποια ειδικότερη αιτιολόγηση αναφορικά με το ποια κριτήρια ελήφθησαν
υπόψη και με ποια βαρύτητα το καθένα. Η μάλλον πλημμελής αυτή
αιτιολόγηση εκ μέρους του Δικαστηρίου ομολογουμένως προκαλεί έντονο
προβληματισμό ως προς τις δυνητικές συνέπειές της, δεδομένου μάλιστα ότι
σύμφωνα με το άρ. 15 της

ύμβασης, δηλώσεις που αποσπώνται με τη

χρήση βασανιστηρίων δεν επιτρέπεται ν’ αξιοποιούνται στο πλαίσιο ποινικής
διαδικασίας, ενώ κάτι παρόμοιο δεν συνάγεται απαραίτητα με αντίστοιχες
δηλώσεις που αποσπώνται με τη χρήση πρακτικών που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν απλά ως «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση». Από τις
προπαρασκευαστικές εργασίες της ύμβασης προκύπτει ότι σύμφωνα με
την αρχική διατύπωση του αρ. 15 «Κάθε υμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται
να διασφαλίσει ότι κάθε δήλωση που έλαβε χώρα ως αποτέλεσμα
βασανιστηρίων

ή

άλλης

σκληρής,

απάνθρωπης

κι

εξευτελιστικής

μεταχείρισης δεν θα τυγχάνει δεκτική επίκλησης εναντίον του προσώπου
από το οποίο προέρχεται ή σε βάρος τρίτων προσώπων στο πλαίσιο
οποιασδήποτε διαδικασίας»9.Παρά ταύτα και μετά από κοινή πρόταση της
Αυστρίας, των Η.Π.Α. και του Ην. Βασιλείου, το ρυθμιστικό εύρος του αρ.
15 στην τελική του μορφή συρρικνώθηκε σημαντικά, με την απαλοιφή της
φράσης «ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης κι εξευτελιστικής μεταχείρισης»
και την αντικατάστασή της με τη φράση «με την εξαίρεση προσώπου το
οποίο

κατηγορείται

ότι

απέσπασε

τη

δήλωση

αυτή

με

τη

χρήση

βασανιστηρίων»10. Μεταγενέστερα, η Γεν. υνέλευση του Ο.Η.Ε. επιχείρησε
9

Commission on Human Rights, Report on the 35th Session (12 February-16 March
1979), p.36, para.12 (Doc. E/1979/36).
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Με ηνλ ηξόπν απηό, ην πξνζηαηεπηηθό εύξνο ηνπ αξ. 15 ηεο ύκβαζεο ηπγράλεη
ζπξξηθλσκέλν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πξόβιεςε ηεο ζεζκηθήο ηεο πξνθαηόρνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ Πξνζηαζία Όισλ ησλ Πξνζώπσλ από ηελ
Τπνβνιή ηνπο ζε θιεξή, Απάλζξσπε θη Δμεπηειηζηηθή Μεηαρείξηζε ή Σηκσξία, πνπ
πηνζεηήζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ο.Η.Δ. κε ην Φήθηζκα ππ‟αξ. 3452 (ΥΥΥ)
ηεο 9-12-1975, ζην αξ. 12 ηεο νπνίαο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ αλάγθε απνθιεηζκνύ
ηεο απνδεηθηηθήο αμηνπνίεζεο δειώζεσλ πνπ έρνπλ απνζπαζηεί κε ηε ρξήζε
βαζαληζηεξίσλ αιιά θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή
εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο.
7

να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του αρ. 15 της ύμβασης,
με την υιοθέτηση των Αρχών για την Προστασία όλων των Προσώπων που
τελούν υπό οποιασδήποτε μορφής Κράτηση ή Περιορισμό, που ακολούθως
υιοθετήθηκαν

από

το 8ου υνέδριο

του Ο.Η.Ε. για την Πρόληψη του

Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Δραστών , τον επτέμβριο του
1990.ύμφωνα με την Αρχή υπ’αρ. 16, οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να
αρνούνται την αξιοποίηση ως νομίμων αποδεικτικών στοιχείων των
δηλώσεων που έχουν αποσπαστεί με τη χρήση βασανιστηρίων ή άλλης
μορφής κακομεταχείρισης (ill-treatment)11. Tέσσερα χρόνια αργότερα και
στο πλαίσιο της υιοθέτησης των Κανόνων Διαδικασίας του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου για την πρ. Γιουγκοσλαβία (ICTY), καθορίστηκε, δια
του Κανόνα υπ’αρ. 95, ότι θα κηρύσσεται απαράδεκτο οποιοδήποτε
αποδεικτικό στοιχείο που αποκτήθηκε άμεσα ή έμμεσα με τρόπο που
συνιστά

σοβαρή παραβίαση των διεθνών προστατευομένων ανθρωπίνων

δικαιωμάτων. ύμφωνα δε με μεταγενέστερη τροποποίηση του 1995, το
ρυθμιστικό εύρος του κανόνα επεκτάθηκε σημαντικά, περιλαμβάνοντας
αποδεικτικά

στοιχεία

τα

οποία

«αποκτήθηκαν

με

μεθόδους

που

δημιουργούν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία τους ή που η
κήρυξή τους ως παραδεκτών τυγχάνει αντίθετη ή θα μπορούσε να βλάψει
σημαντικά την ακεραιότητα των διαδικασιών». ύμφωνα δε με την 2η Ετήσια
Έκθεση του ICTY “η τροποποίηση του Κανόνα υπ’αρ. 95, που έλαβε χώρα
στη βάση των προτάσεων των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των
Η.Π.Α., θέτει υπόψη των Κρατών-Μερών ότι, παρ’όλο που το Δικαστήριο δεν
δεσμεύεται από τους εθνικούς κανόνες του δικαίου της απόδειξης, θα
αρνείται να κρίνει παραδεκτά στοιχεία, ανεξάρτητα από την ένταση της
αποδεικτικής αξίας τους, εάν αυτά έχουν αποκτηθεί με ακατάλληλες
μεθόδους

(improper

means).Μεταγενέστερα,

παρόμοιοι

κανόνες

συμπεριλήφθηκαν στους Κανόνες Διαδικασίας και Απόδειξης του Διεθνούς

11

U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 at 189.
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Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, τα Ειδικά Δικαστήρια για τη ιέρρα
Λεόνε και το Αν. Σιμόρ καθώς και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC).
Σο αρ. 15 της ύμβασης περιέχει την πρώτη, σε διεθνές κείμενο,
κωδικοποίηση

κανόνα

αποκλεισμού

αποδεικτικών

στοιχείων

που

αποκτήθηκαν με τη χρήση βασανιστηρίων και κανένα από τα Κράτη-Μέρη
αυτής ,κατά την επικύρωση ή προσχώρηση στη ύμβαση δεν έχει
διατυπώσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ως προς το άρθρο αυτό. Σο 1992, ο τότε
Ειδικός Εισηγητής του Ο.Η.Ε. για τα Βασανιστήρια Peter Koojimans, στο
πλαίσιο της Έκθεσής του προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Ο.Η.Ε., εξέθεσε την άποψή του ως προς τον δικαιολογητικό λόγο
υιοθέτησης του κανόνα του αρ. 15 της ύμβασης, επισημαίνοντας ότι η
παραδοχή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών δηλώσεων που έχουν
αποσπαστεί με τη χρήση βασανιστηρίων τυγχάνει υπεύθυνη για την
εκτεταμένη χρήση τους και ότι η θέσπιση της υποχρέωσης αποκλεισμού
τέτοιων στοιχείων, θα καθιστούσε τη χρήση βασανιστηρίων ατελέσφορη και
επομένως μη ελκυστική. Πέραν δε της εξουδετέρωσης του ως άνω κινήτρου
για

τη

χρήση

βασανιστηρίων,

ο

αποκλεισμός

της

αξιοποίησης

ως

αποδεικτικών στοιχείων των δηλώσεων και ομολογιών που αποσπώνται με τη
χρήση τους δικαιολογείται αλλά και επιβάλλεται, εξαιτίας της εγγενούς
αναξιοπιστίας των στοιχείων αυτών και της ανάγκης διαφύλαξης της
ακεραιότητας των διαδικασιών ενώπιον των δικαστικών αρχών12
12

Βι. Manfred Nowak and Elizabeth McArthur, "The United Nations Convention Against
Torture - A Commentary" , Oxford University Press (2008), ζ.530 επ. Δπίζεο, J. Herman
Burgers & Hans Danelius, “The U.N. Convention Against Torture: A handbook on the
Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(1988), σ.148. H κε ξεηή αλαθνξά, πάλησο, ηεο ύκβαζεο ηνπ Ο.Η.Δ. ζηελ απαγόξεπζε
αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ απνθηήζεθαλ κε ηε ρξήζε βαζαληζηεξίσλ από θνξείο ηεο
εθηειεζηηθήο εμνπζίαο γηα επηρεηξεζηαθνύο ζθνπνύο (αζηπλόκεπζε, ζπιιήςεηο,
παξαθνινπζήζεηο, επηρεηξήζεηο ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ θιπ.) ζπγθξνηεί έλα λνκηθό θελό πνπ
έρεη ηύρεη επξείαο εθκεηάιιεπζεο από ηηο αξρέο αξθεηώλ ρσξώλ, όπσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε
Γαιιία θαη ε Γεξκαλία, νη νπνίεο, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο
θαη αληηηξνκνθξαηίαο, πηνζεηνύλ κηα ζπλεπή ζηάζε αδηαθνξίαο σο πξνο ηνλ ηξόπν θαη ηηο
κεζόδνπο απόθηεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ από αξρέο ηξίησλ ρσξώλ (no questions asked) ώζηε λα
επσθεινύληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Βι. Chatham House “Intelligence co-operation and torture”,
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Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, από το 5ο Σμήμα του ΕυρΔΔΑ σε 1ο
βαθμό, η γερμανική κυβέρνηση είχε υποστηρίξει και το Δικαστήριο
αποδεχθεί ότι , έστω με δεδομένη τη συνδρομή της παραβίασης του αρ. 3
της ΕΔΑ, ο προσφεύγων δεν θα μπορούσε πλέον να θεωρείται ως «θύμα»
της παραβίασης κατά την έννοια του αρ. 34 της ΕΔΑ, δεδομένου ότι τα
εθνικά δικαστήρια είχαν ήδη αναγνωρίσει την παραβίαση, οι ομολογίες του
είχαν κηρυχθεί απαράδεκτες και εξαιρέθηκαν από την αξιολόγηση στο
πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ενώ σε βάρος των υπαιτίων αστυνομικών
απαγγέλθηκαν ποινικές καταδίκες και .απαλλάχθηκαν από τα ανακριτικά
καθήκοντά τους13. Σο Σμήμα Ευρείας ύνθεσης όμως ανέτρεψε την
απόφαση του πρωτοβαθμίου Σμήματος, θεωρώντας ότι η όποια επανόρθωση
δεν υπήρξε επαρκής ώστε ν’αποστερήσει τον προσφεύγοντα της ιδιότητας
του θύματος. υγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ναι μεν οι υπεύθυνοι
αστυνομικοί καταδικάστηκαν για το αδίκημα της παράνομης βίας και της
ηθικής αυτουργίας σε αυτή, πλην όμως τους επιβλήθηκε μόνο ποινή
προστίμου (και μάλιστα με αναστολή) , ενώ ένας απ’ αυτούς έλαβε
προαγωγή. Επιπλέον το Σμήμα Ευρείας ύνθεσης επεσήμανε ότι η συνήθης
επανόρθωση σε περιπτώσεις παραβίασης του αρ. 3 της ΕΔΑ συνίσταται

International Law Discussion Group Meeting Summary , 5 July 2010.Eηδηθά δε, αλαθνξηθά κε
ηελ απξόζπκε ζηάζε ησλ γεξκαληθώλ αξρώλ αζθαιείαο αιιά θαη ησλ γεξκαληθώλ δηθαζηεξίσλ
σο πξνο ηε δηεξεύλεζε θαηαγγειηώλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δειώζεηο θαη θαηαζέζεηο
πξνζώπσλ πνπ ιήθζεθαλ ζην εμσηεξηθό ππό ζπλζήθεο πνπ ειέγρνληαη σο ππαγόκελεο ζηελ
έλλνηα ησλ βαζαληζηεξίσλ ή ηεο απάλζξσπεο θη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο θαη σο εθ ηνύηνπ
εκπίπηνπζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ απαγνξεπκέλσλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ θαη‟άξ.136α ηνπ ΚΠΓ
(StPO) βι. Δuropean Center for Constitutional and Human Rights Alternative Report to the Fifth
Periodic Report of the Federal Republic of Germany to the Committee Against Torture
(CAT/C/DEU/5),Berlin, Οctober 2011 ,δηαζέζηκν ζηελ ει. δηεύζπλζε: http://www.ecchr.eu.
Γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο Φξαλθθνύξηεο ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ αζηπλνκηθώλ βι.
Respect for Human Dignity in Today's Germany: Regional Court (Landgericht) of Frankfurt am
Main, Decision of 20 December 2004, Daschner Wolfgang and E. Case , Journal of International
Criminal Justice 4 (2006), ζ. 862-865.Γηα ην πιήξεο θείκελν ηεο απόθαζεο (ζηε γεξκαληθή
γιώζζα) βι. ζε Νeue Juristische Wochenschrift, 2005, ζ.692-696.
13
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στην επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης, κάτι που δεν συνέβη στην υπόψη
περίπτωση.
Αναφορικά, τώρα, με την παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, το
Σμήμα Ευρείας ύνθεσης επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με
την οποία δεν επήλθε παραβίαση του αρ. 6 της ΕΔΑ. υγκεκριμένα, έγινε
δεκτό ότι ναι μεν υφίστατο ακυρότητα των προανακριτικών απολογιών που
αποσπάστηκαν με την απειλή πρόκλησης σωματικού πόνου, πλην όμως
αυτό ουδόλως επέδρασε στο κύρος των ομολογιών στις οποίες προέβη ο
κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι η
ενημέρωση του κατηγορουμένου ως προς τα δικαιώματά του και ιδίως περί
του δικαιώματος σιωπής κατά την ακροαματική διαδικασία είχε επιφέρει τη
διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των απολογιών και της
προηγηθείσας απάνθρωπης και εξευτελιστικής συμπεριφοράς. Περαιτέρω,
το Σμήμα Ευρείας ύνθεσης επιβεβαίωσε την απόφανση του πρωτοβάθμιου
Σμήματος ότι η δικονομική αξιοποίηση των πειστηρίων που αποκτήθηκαν
κατόπιν

της

εξαναγκαστικής

προανακριτικής

ομολογίας

του

κατηγορουμένου (και ιδιαίτερα το σώμα του απαχθέντος παιδιού και τα
ίχνη των ελαστικών του οχήματος του κατηγορουμένου στο χώρο ανεύρεσης
του σώματος) δεν συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Σο
Δικαστήριο μάλιστα διατύπωσε την άποψη ότι το συμπέρασμα θα μπορούσε
να ήταν διαφορετικό εάν η απόκτηση των πειστηρίων είχε λάβει χώρα με
την επιστράτευση συμπεριφοράς εκ μέρους των διωκτικών αρχών που θα
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «βασανιστήρια» και όχι απλά «απάνθρωπη
και εξευτελιστική μεταχείριση», όπως ήδη απεφάνθη για την υπό κρίση
υπόθεση. Με τον τρόπο το Δικαστήριο πρακτικά απέφυγε να τοποθετηθεί
με την δέουσα σαφήνεια και επιχειρηματολογική πληρότητα ως προς το αν
πράγματι μπορεί στο πλαίσιο του αρ. 6 της ΕΔΑ να υιοθετηθούν
διαφορετικά κριτήρια

εγκυρότητας αποδεικτικών μέσων που αποκτώνται

κατά παράβαση του αρ. 3 της ΕΔΑ, ανάλογα με τον χαρακτήρα και τη
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βαρύτητα της απαγορευμένης συμπεριφοράς14. Αξίζει δε στο σημείο αυτό να
επισημανθεί ότι η ύμβαση του ΟΗΕ για τα Βασανιστήρια δεν ρυθμίζει τα
σχετικά με το παραδεκτό των πειστηρίων στο πλαίσιο της ποινικής
διαδικασίας, απαιτώντας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατ’αρ. 15 αυτής,
μόνο την εξαίρεση δηλώσεων που έχουν λάβει χώρα ως προϊόντα χρήσης
βασανιστηρίων.Σο

γεγονός

αυτό

έχει

προκαλέσει

μια

ερμηνευτική

διχογνωμία ως προς το αν η ύμβαση με την ως άνω ρύθμιση θεσπίζει απλά
ένα minimum standard, το οποίο τα κράτη-μέρη καλό θα ήταν να
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση της υπέρβασής του ή αν αντίθετα η
ρύθμιση αυτή, βάσει του ερμηνευτικού κανόνα expressio unius est
exclusio alterius, θα πρέπει να θεωρείται ως το maximum της παρεχομένης
προστασίας. Σο Σμήμα Ευρείας ύνθεσης, αν και με ισχυρή μειοψηφία
(11-6) κατά τον αυτό τρόπο με το πρωτοδίκως δικάσαν 5ο Σμήμα επικύρωσε
και αποδέχτηκε κατ’ ουσίαν το σκεπτικό του πρωτοβαθμίως δικάσαντος
εθνικού δικαστηρίου (Περιφερειακό Δικαστήριο της Φρανκφούρτης), ότι
δηλαδή μόνο οι δηλώσεις στις οποίες προέβη ο κατηγορούμενος στο
πλαίσιο

των

προανακριτικών

εξετάσεών

του

τυγχάνουν

απαράδεκτα

αποδεικτικά μέσα, ως αποσπασθείσες με τη χρήση μέσων αθεμίτου
εξαναγκασμού. Σο πιο εντυπωσιακό, όμως, και αμφιλεγόμενο σημείο του
14

ε πξνεγνύκελε πάλησο απόθαζή ηνπ (Jalloh/Γεξκαλίαο, αξ. Πξνζθπγήο
54810/00,απόθαζε ηεο 11-7-06), πνπ αθνξνύζε ηελ εμαλαγθαζηηθή
ρνξήγεζε
θαξκάθσλ πξόθιεζεο εκεηνύ ζε κηθξνδηαθηλεηή λαξθσηηθώλ, ν νπνίνο, ελ όςεη ηεο
ζύιιεςήο ηνπ από ηνπο αζηπλνκηθνύο, έζπεπζε λα θαηαπηεί ηελ ζπζθεπαζία κε ηελ
κηθξνπνζόηεηα θνθατλεο πνπ θαηείρε, ην Σκ. Δπξείαο ύλζεζεο ηνπ ΔπξΓΓΑ
δηαπίζησζε ηόζν παξαβίαζε ηνπ αξ. 3 όζν θαη ηνπ άξ. 6 παξ.1 ηεο ΔΓΑ, βαζηδόκελν
θπξίσο ζηνλ έληνλα θαηαλαγθαζηηθό ραξαθηήξα ηεο εθαξκνζζείζαο κεζόδνπ θαζώο θαη
ζην ελδερόκελν ζνβαξώλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία ηνπ ζπιιεθζέληνο. Πάξα ηαύηα, από
ηα obiter dicta ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο απόθαζεο (βι. θπξίσο ηελ παξ. 119), ην Γηθαζηήξην
δείρλεη λα εληάζζεη ηελ απόθαζή ηνπ ζην πιαίζην κηαο ζηάζκηζεο ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο ζπγθξηηηθά κε ηελ βαξύηεηα ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνλ
βαζκό ζνβαξόηεηαο ηεο δηαηάξαμεο ηεο έλλνκεο ηάμεο. Με άιια ιόγηα, ε εθαξκνγή ηεο
ίδηαο πξαθηηθήο ζ‟έλαλ κεγαινδηαθηλεηή λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο
λα ζεσξεζεί ζπκβαηή κε ηα άξ. 3 θαη 6 παξ. 1 θαη 3 ηεο ΔΓΑ. Γηα κηα θξηηηθή ζηελ σο
άλσ απόθαζε βι.Αshworth Andrew: “Self-Incrimination in European Human Rights
Law: A Pregnant Pragmatism?”, 30 Cardozo Law Review 3 (2008), ζ.751-774 (ζηηο
ζ.765-7).
12

σκεπτικού του δικάσαντος εθνικού δικαστηρίου, με το οποίο εν πολλοίς
ταυτίστηκε το αντίστοιχο σκεπτικό του ΕυρΔΔΑ συνοψίζεται στην επίκληση
της αρχής της αναλογικότητας για την επίλυση της διαφαινόμενης
σύγκρουσης της υποχρέωσης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του
κατηγορουμένου αφενός και της ανάγκης για διακρίβωση της ουσιαστικής
αλήθειας

και της πραγμάτωσης της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας

αφ’ετέρου: ταθμίζοντας, από τη μια μεριά την βαρύτητα της προσβολής
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου (εν προκειμένω, την
απειλή της σε βάρος του άσκησης σωματικής βίας) και από την άλλη την
σοβαρότητα του ερευνώμενου εγκλήματος (ανθρωποκτονία σε βάρος
παιδιού) το δικαστήριο κατέληξε στην απόφανση ότι ο δικονομικός
αποκλεισμός

των

αποδεικτικών

στοιχείων

που

αποκτήθηκαν

ως

αποτέλεσμα των δηλώσεων του κατηγορουμένου (οι επιλεγόμενοι και
«καρποί του δηλητηριώδους δέντρου» (fruits of the poisonous tree)15,
σύμφωνα με την παρ. 27 της πρωτόδικης απόφασης του 5ου Σμ. του
ΕυρΔΔΑ), ιδιαιτέρως δε η ανακάλυψη του πτώματος του παιδιού και τα
στοιχεία της αυτοψίας του χώρου ανεύρεσης του πτώματος θα συνιστούσε
μέτρο προφανούς δυσαναλογίας και επικαλούμενο απόψεις της θεωρίας

15

Ννκηθή κεηαθνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο Η.Π.Α. πξνθεηκέλνπ λα
πεξηγξάςεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε παξάλνκν ηξόπν .Η ινγηθή
ηεο έγθεηηαη ζην όηη, εθόζνλ ε πεγή πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ (ην δέληξν) ηπγράλεη
ειαηησκαηηθό, ηόηε oηηδήπνηε πξνέξρεηαη απ‟ απηή πάζρεη εμίζνπ από ειάηησκα. .H
ζρεηηθή απνδεηθηηθή απαγόξεπζε , πνπ βαζίδεηαη ζηελ 4ε Σξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο
ησλ Η.Π.Α. θαη ππόθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο, δηαηππώζεθε γηα πξώηε θνξά
από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην ησλ Η.Π.Α. ην 1920 κε ηελ απόθαζή ηνπ ζηελ ππόζεζε
Silverthorne Lumber Co. v. United States (βι. ζρεηηθά Bransdorfer, Mark S.
(1987)."Miranda Right-to-Counsel Violations and the Fruit of the Poisonous Tree
Doctrine". Indiana Law Journal 62: 1061), Rolando V. Del Carmen “Criminal Procedure,
Law and Practice”, 8th ed.ζ.101-2..Η έθθξαζε πξνέξρεηαη από ηελ Καηλή Γηαζήθε (Καηά
Μαηζαίνλ Δπαγγέιην, Κεθ.7.,ζη.17-20 (Η επί ηνπ Όξνπο Oκηιία ηνπ Ιεζνύ Υξηζηνύ):
«Οὕηω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, ηὸ δὲ ζαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηρούς
ποιεῖ. Οὐ δύναηαι δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον ζαπρὸν καρποὺς
καλοὺς ποιεῖν.Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπηεηαι καὶ εἰς πῦρ βάλλεηαι».
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καθώς

και

προηγούμενη

νομολογία

των

γερμανικών

δικαστηρίων16,

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απαγόρευση αξιοποίησης αποδεικτικών
μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα, που καθιερώνεται στο αρ. 136α παρ.
3 του γερμανικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε συνδυασμό με τα άρ. 1
και 104 παρ. 1 του γερμανικού υντάγματος, δεν μπορεί να τύχει
εφαρμογής στην υπό κρίση περίπτωση17. ύμφωνα με το σκεπτικό της
απόφασης του Σμ. Ευρείας ύνθεσης (παρ. 178) « Η καταστολή της χρήσης
ανακριτικών μεθόδων που αντιβαίνουν στο αρ. 3

και η συνακόλουθη

προστασία των ατόμων μπορεί ν’ απαιτεί κατά κανόνα

(as a rule) τον

αποκλεισμό από τη χρήση κατά τη δίκη των αποδεικτικών στοιχείων που
αποκτήθηκαν
περίπτωση

κατά παράβαση του αρ. 3,αν και στη συγκεκριμένη
τα

επίμαχα

στοιχεία

τυγχάνουν

περισσότερο

μεμακρυσμένα από την παραβίαση του ως άνω άρθρου σε σχέση με
τα αντίστοιχα που αποσπάστηκαν ως συνέπεια της παραβίασης
αυτής» (υπογραμμίσεις δικές μας). Σο ως άνω σκεπτικό δείχνει μεν ν’
απομακρύνεται από το αντίστοιχο που υιοθέτησε το Δικαστήριο στην
απόφασή του επί της προσφυγής Jalloh/Γερμανίας, σύμφωνα με το οποίο η
σοβαρότητα του ερευνωμένου ποινικού αδικήματος θα μπορούσε να
Αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν θαη ην ζθνπό ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο ζην γεξκαληθό
πληαγκαηηθό Γίθαην, βι. G. L. Neuman, The U.S. Constitutional Conception of the Rule of Law
and the Rechtsstaatsprinzip of the Grundgesetz, Columbia Law School, Public Law & Legal
Theory Working Paper Group, Paper Number 5, ζ. 18 επ., δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=195368.
16

Γηα κηα επηζθόπεζε ηεο λνκνινγίαο ησλ γεξκαληθώλ δηθαζηεξίσλ πάλσ ζην δήηεκα ησλ
απνδεηθηηθώλ απαγνξεύζεσλ ζηελ πνηληθή δίθε βι. Stephan Ast, “The Gӓfgen Judgment of the
European Court of Human Rights: On the consequences of the threat of torture for criminal
proceedings”, German Law Journal, vol. 11 (2010) No 12, ζ. 1393-1405. Πεξαηηέξσ, γηα κηα
θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ππόζεζεο ζην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζήο ηεο από ηε γεξκαληθή
δηθαηνζύλε , βι. Κ. Βαζηώηε, ν.π., ζ.275-9 θαη 309-14 (αλαθέξεηαη, από ην όλνκα ηνπ
επηθεθαιήο αζηπλνκηθνύ πνπ έδσζε ηελ εληνιή γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ππόπηνπ ζηελ επίκαρε
κεηαρείξηζε, σο «ππόζεζε Daschner») θαη Jessberger Florian: “Bad Torture-Good Torture? What
International Lawyers May Learn from the Recent Trial of Police Officers in Germany”, Journal
of International Criminal Justice 3 (2005), ζ.1059-1073, o oπνίνο, αλαθεξόκελνο ζηελ πνηληθή
αληηκεηώπηζε πεξηπηώζεσλ «απνηξεπηηθώλ βαζαληζηεξίσλ» (preventive torture), όπσο ζηελ
ππόζεζε Gӓfgen , ζην ρώξν ηνπ δηεζλνύο πνηληθνύ δηθαίνπ, ηάζζεηαη ππέξ ηεο θαηάθαζεο ηεο
απόιπηεο απαγόξεπζεο, κε ηελ αλαγλώξηζε, όκσο, ησλ πηζαλώλ αιηξνπηζηηθώλ θηλήηξσλ ηνπ
δξάζηε σο ειαθξπληηθώλ πεξηζηάζεσλ.
17

14

επηρεάσει την απόφανση ως προς το αν συγκεκριμένη συμπεριφορά εκ
μέρους των διωκτικών αρχών ισοδυναμεί με παραβίαση του αρ. 3 της ΕΔΑ
και συνακόλουθα αν η αποδοχή αποδεικτικών στοιχείων που αποκτήθηκαν
πατά παράβαση του ως άνω άρθρου θα μπορούσε να συνιστά παράβαση του
αρ. 6 της ΕΔΑ. Η αποφυγή όμως εκ μέρους του Δικαστηρίου να μιλήσει
απερίφραστα για απόλυτη απαγόρευση σε κάθε περίπτωση, εξαρτώντας την
ακυρότητα των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών στοιχείων από κάποια
μάλλον

δυσπροσδιόριστη

και

διαβλητή

σχέση

αμεσότητας

με

την

απαγορευμένη συμπεριφορά, δημιουργεί εύλογη ανασφάλεια ως προς τα
αποδεκτά όρια, πολλώ δε μάλλον διότι, ειδικά σε ό,τι αφορά την απόδειξη
στα πλαίσια μιας ποινικής διαδικασίας

το ΕυρΔΔΑ δεν εκφέρει άποψη

σχετικά με το ζήτημα του παραδεκτού των αποδείξεων, καθώς το άρθρο 6
της ΕΔΑ δεν περιλαμβάνει αντίστοιχους κανόνες, ούτε σχετικά με την
εκτίμησή τους, όπου ο πρώτος λόγος

επιφυλάσσεται για τις εθνικές

δικαιοδοσίες, με την αναγνώριση ενός ιδιαίτερα ευρέος περιθωρίου
εκτίμησης (margin of appreciation),αρκεί, ωστόσο, αυτές να αιτιολογούν τις
σχετικές αποφάσεις τους , του Δικαστηρίου περιοριζομένου να ερευνήσει αν
η εξεταζόμενη διαδικασία, όπως διεξήχθη ως σύνολο, είχε ένα δίκαιο
χαρακτήρα18.
Η ως άνω θέση του ΕυρΔΔΑ γεννά σειρά σοβαρών ερωτημάτων
αναφορικά με την έκταση της προστασίας του δικαιώματος σε μη

18

Έηζη, Δ. Πνπιαξάθεο «Η λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ αλαθνξηθά κε ηελ απόδεημε ζηελ
πνηληθή δίθε», ΠνηλΓηθ. 2008,ζ.1094 επ. Δπίζεο, σο πξνο ην επξύηεξν δήηεκα ηεο
λνκνινγίαο ηνπ ΔπξΓΓΑ ζρεηηθά κε ηηο απνδεηθηηθέο απαγνξεύζεηο ζην πιαίζην ηεο
πνηληθήο δίθεο θαζώο θαη ηε λνκνινγηαθή αληηκεηώπηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηε κε
απηνελνρνπνίεζε θαη‟αξ. 6 ηεο ΔΓΑ βι. ηηο εμαηξεηηθά εκπεξηζηαησκέλεο
παξαηεξήζεηο ηνπ Νηθ. Μαξγαξίηε ζηελ απόθαζε ηνπ ΔπξΓΓΑ ηεο 23-3-2010 επί ηεο
πξνζθπγήο Hakan Duman/Σνπξθίαο, Πεηξατθή Ννκνινγία,3/2010,ζ. 329 επ., κε
εθηεηακέλεο αλαθνξέο ζηελ αληίζηνηρε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ Η.Π.Α. , θαζώο
επίζεο θαη Berger Mark: “Europeanizing Self-Incrimination: the Right to Remain Silent
in the European Court of Human Rights”, Columbia Journal of European Law, Vol. 12
(2006),ζ.340-381.
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αυτοενοχοποίηση19, δείχνει δε να παρεκκλίνει, αν όχι να οπισθοδρομεί σε
σχέση με την προηγηθείσα νομολογία του. υγκεκριμένα, το ΕυρΔΔΑ έχει
επανειλημμένα τονίσει τον απόλυτο χαρακτήρα του δικαιώματος που
κατοχυρώνεται στο άρ. 3 της ΕΔΑ, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του
θύματος και τις συνοδευτικές περιστάσεις αυτής, ως επίσης και τη φύση
οποιασδήποτε τυχόν απειλής σε βάρος της ασφάλειας του κράτους20. Όπως
επισημαίνει η δικαστής Kalaydjieva στη διαφωνούσα γνώμη της επί της
πρωτόδικης απόφασης του 5ου Σμ. του ΕυρΔΔΑ, ο παράνομος και αθέμιτος

Γηα κηα θξηηηθή επηζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο ηνπ ΔπξΓΓΑ θαη ηεοθαηαξγζείζαο κε ην 11ν Πξσηόθνιιν ηεο ΔΓΑ- Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξώπνπ βι. Trechsel Stefan: “Human Rights in Criminal Proceedings”, Oxford
University Press, 2006, ζ. 347-350,o νπνίνο ππνζηεξίδεη (ζ.350) όηη , ζε πεξίπησζε πνπ
θάπνην πξόζσπν αλαθξίλεηαη από ηηο δησθηηθέο αξρέο θαη είλαη απνθαζηζκέλν λα κελ
απαληήζεη ζε εξσηήζεηο, δελ ππάξρεη κέζνδνο εμαλαγθαζκνύ πνπ λα κπνξνύζε λα θξηζεί
ζπκβαηή κε ηα πην βαζηθά standards πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη
ππ‟απηή ηελ έλλνηα ην δηθαίσκα ζηε κε απηνελνρνπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ αξ. 6 ηεο
ΔΓΑ δελ έρεη λα πξνζζέζεη θάηη ηδηαίηεξν ζηελ απαγόξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη
θάζε απάλζξσπεο θη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο .
19

Βι. ελδεηθηηθά ηηο απνθάζεηο Ramirez Sanchez/Γαιιίαο ηνπ 2006 (παξ. 96) θαη
Labita/Ιηαιίαο ηνπ 2000 (παξ. 119).Δπίζεο, ζηελ απόθαζή ηνπ επί ηεο πξνζθπγήο
D./Hλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηνπ 1997, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε (βι. παξ. 47) όηη ην αξ. 3
απαγνξεύεη ηα βαζαληζηήξηα θαζώο θαη θάζε άιιε απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή
κεηαρείξηζε θαη όηη νη εγγπήζεηο ηνπ εθαξκόδνληαη αλεμάξηεηα από ηελ απνθξνπζηηθή
θύζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ. Πεξαηηέξσ, ζε ζεηξά ππνζέζεσλ
πνπ αθνξνύζαλ ηελ απέιαζε αλεπηζύκεησλ αιινδαπώλ, (βι. ελδεηθηηθά Chahal/Ηλ.
Βαζηιείνπ ηνπ 1996 (παξ. 79-80), Ν./Φηλιαλδίαο ηνπ 2005 (παξ. 59), Saadi/Ιηαιίαο ηνπ
2008 (παξ. 139-40) ην Γηθαζηήξην απνζαθήληζε κε θξπζηάιιηλεο δηαηππώζεηο όηη ε
απαγόξεπζε ηνπ αξ. 3 ηπγράλεη απόιπηε θαη όηη νη παξειζνύζεο θαζώο θαη νη
ελδερόκελεο κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ πξνζθπγόλησλ, αλεμάξηεηα από ην πόζν
αλεπηζύκεηεο ή επηθίλδπλεο θξίλνληαη, δελ ηπγράλεη επηηξεπηό λ‟ απνηειέζνπλ
αληηθείκελν αμηνιόγεζεο. Βι.επίζεο ζρεηηθά, Sitaropoulos, Nikolaos: “The Role and Limits of
20

the European Court of Human Rights in Supervising State Security and Anti-Terrorism Measures
Affecting Aliens' Rights” ζε: A. Baldaccini, E. Guild, (eds.) «Σerrorism and the Foreigner”,
Martinus Nijhoff Publishers, 2007, ζ.85-120. Χο πξνο ηελ παληειή έιιεηςε δπλαηόηεηαο

αλαγλώξηζεο πξάμεσλ «δηθαηνινγεκέλεο θαθνκεηαρείξηζεο» ζην πιαίζην ηνπ αξ. 3 ηεο
ΔΓΑ, κε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηελ εμέιημε ηεο λνκνινγίαο ηεο-θαηαξγεζείζαο κε ην 11ν
Πξσηόθνιιν ηεο ΔΓΑ- Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ βι.
ηκηηζήο Κσλζηαληίλνο: «Η απαγόξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ησλ άιισλ ηξόπσλ
απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο ζην Γηεζλέο Γίθαην», εθδόζεηο
Αλη. άθθνπια (1996), ζ.300-302.
16

εξαναγκασμός του υπόπτου σε σχέση με την διερεύνηση κατηγορίας
ποινικού χαρακτήρα θα πρέπει να διακρίνεται σαφώς από οποιαδήποτε
άλλη μορφή κακομεταχείρισης, λόγω τόσο του ιδιαίτερου σκοπού της
(πρόκληση αυτοενοχοποίησης), όσο και του αποτελέσματός της (προσβολή
του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη), το οποίο αποτελεί μείζονα και αυτοτελή
μορφή παραβίασης της ΕΔΑ. Η δε δυνατότητα του κατηγορουμένου να
προσβάλλει και ενδεχομένως να επιτύχει τον αποκλεισμό αποδεικτικών
στοιχείων στο πλαίσιο της εις βάρος του ποινικής διαδικασίας, δεν θα
πρέπει να εκλαμβάνεται ως βαρύνουσα παράμετρος στο τέστ εξισορρόπησης
μεταξύ

της

βαρύτητας

της

κακομεταχείρισης

αφενός

και

της

επικινδυνότητας του κατηγορουμένου καθώς και της σοβαρότητας της
αποδιδομένης κατηγορίας αφετέρου, περιοριζομένης της αξιολόγησής της
μόνο στα πλαίσια του ελέγχου της εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων
μέσων, για τις ανάγκες της κρίσης περί του παραδεκτού της προσφυγής. Η
απόφαση του ΕυρΔΔΑ δείχνει να διέπεται από το ακόλουθο παράδοξο : η
κατάφαση της παραβίασης του αρ. 3 της ΕΔΑ

επαναξιολογείται στο

πλαίσιο της αυτής υπόθεσης υπό το πρίσμα της ενδεχομένης παράβασης
του άρ. 6 της ΕΔΑ, καταλήγοντας όμως στο

αντίθετο συμπέρασμα.

Συγχάνει, ομολογουμένως, εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αντιληπτό πώς μια
πρόδηλη παραβίαση ενός δικαιώματος απολύτου χαρακτήρα, όπως αυτό
που κατοχυρώνεται στο αρ. 3 της ΕΔΑ μπορεί να καμφθεί, ιδωμένη σε
σχέση με συγκεκριμένες περαιτέρω

συνέπειές της που αναμφίβολα

συνδέονται άρρηκτα και αιτιωδώς μ’ αυτή την παραβίαση. Σο Δικαστήριο
δείχνει

να

έχει

επίγνωση

του

εμφανώς

ατόπου

μιας

παρόμοιας

συλλογιστικής, γι’ αυτό και σπεύδει να αιτιολογήσει την στάση του
αποφαινόμενο ότι οι παρανόμως ληφθείσες προανακριτικές ομολογίες και
τα εξ αυτών συναρτώμενα πειστήρια δεν σχετίζονται με την τελική καταδίκη
του κατηγορουμένου, αφού μεσολάβησε η ομολογία του στο ακροατήριο, εξ
ου και η έλλειψη παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (παρ. 180).
Αναρωτιέται όμως κανείς ποια θα ήταν η απόφανση του Δικαστηρίου στην
περίπτωση που ο προσφεύγων δεν είχε προβεί σε αποδοχή της ενοχής του
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ενώπιον της διαδικασίας στο ακροατήριο (εξέλιξη που δείχνει εν προκειμένω
να λειτουργεί περισσότερο ως συλλογιστικό πρόσχημα) αλλά αναιρούσε την
προανακριτική του ομολογία και επέμεινε στη στάση του αυτή μέχρι
τέλους.21 Πέραν, όμως των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα: Από την μελέτη της νομολογίας του ΕυρΔΔΑ προκύπτει ότι, κατά
κανόνα, το Δικαστήριο αποκλίνει από τη νομολογία του

με σκοπό την

παροχή ακόμη μεγαλύτερης προστασίας και την περαιτέρω θωράκιση των
προστατευομένων δικαιωμάτων. την προκειμένη όμως περίσταση, το Σμ.
Ευρείας ύνθεσης φαίνεται να οπισθοδρομεί22, με την προσφυγή

σε

ερμηνευτικά σχήματα που θυσιάζουν την προστασία των ατομικών
δικαιωμάτων προς όφελος άλλων δημόσιων σκοπών, τη στιγμή που η
πιθανή σύγκρουσή τους έχει a priori και in abstracto επιλυθεί από τους
συντάκτες της ΕΔΑ υπέρ των πρώτων, μέσω της περιβολής τους με την
πανοπλία της απόλυτης προστασίας23. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το
Όπσο πνιύ νξζά αλαθέξεη ν Ν. Μαξγαξίηεο (ό.π.) , ε θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ βαζίδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο εθάζηνηε ππόζεζεο, γεγνλόο πνπ ζηεξεί από ην
κειεηεηή ηεο λνκνινγίαο ηνπ ηε δπλαηόηεηα ζπλαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ πνπ λα κπνξνύλ λα
γεληθεπηνύλ θαη λα απνηειέζνπλ κηα αζθαιή εξκελεία ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ άξζξνπ 6 παξ 1
εθαξκόζηκε ζε νκνηάδνπζεο πεξηπηώζεηο. Δπηπιένλ, ην ραξαθηεξηζηηθό απηό, αθαηξεί από ην
ζθεπηηθό ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνλ ραξαθηήξα ηεο δνγκαηηθά δνκεκέλεο ζθέςεο, ζηελ νπνία έρεη
κπεζεί ν εθαξκνζηήο ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ θαη πξνζδίδεη ζηηο απνθάζεηο ηνπ πνιιέο θνξέο ηνλ
ραξαθηήξα ησλ αζπζηεκαηνπνίεησλ ζθέςεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ παξακεηξνπνηεί θξηηήξηα θαη
ζρεηηθνπνηεί δηθαηώκαηα ρσξίο λα αθνινπζεί θάπνηνπο ζπλεθηηθνύο θαλόλεο εζσηεξηθήο
ινγηθήο. Πεξαηηέξσ, γηα ηελ ππνρξέσζε εληαίαο θαη αδηάζπαζηεο εθαξκνγήο ηνπ αξ. 6 παξ. 1
ηεο ΔΓΑ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, βι. Chrisje Brants & Stijn Franken: “The
protection of fundamental human rights in criminal process”, Report for the First Intermediate
Congress of the International Academy of Comparative Law (AIDC) concerning „The Impact of
Uniform Law on National Law. Limits and Possibilities‟ Mexico City on 13-15th November,
2008, 5 Utrecht Law Review 2 (2009), ζ.7-65 (ζηε ζ.9).
21

22

Αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο κε νπηζζνδξόκεζεο, θαη ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο από
ην ΔπξΓΓΑ ηεο αλεπηπγκέλεο κνξθήο ηνπ εμειηθηηθά δηακνξθνύκελνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
δηθαηώκαηνο βι. Β. Υεηξδάξε: «Η θξηηηθή ζην ηξαζβνύξγν, ηα όξηα εξκελείαο, ην
«πεξηζώξην εθηίκεζεο» θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΔΓΓΑ», ΝνΒ 2009 (57), ζ.1980 επ.
(ηδίσο ζηε ζ. 1991).Σνπ ηδίνπ: Παξαηεξήζεηο ζηελ ππόζεζε Βεξβεζόο/Διιάδνο, ΝνΒ
2010 (58), ζ.2110 επ.
Oη Ο. Schutter θαη F. Tulkens επηζεκαίλνπλ ζρεηηθά όηη ε αλαγλώξηζε εθ κέξνπο ηεο ΔΓΑ
δηθαησκάησλ απνιύηνπ ραξαθηήξα απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε απόδεημε όηη ε ύκβαζε δελ
23
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πιο πιθανό συμπέρασμα στο οποίο θα μπορούσε να καταλήξει κανείς
έγκειται στο ότι

βρισκόμαστε, ενδεχομένως, ενώπιον μιας αρχόμενης

νομολογιακής τάσης που ευνοεί την υπό προϋποθέσεις σχετικοποίηση και
κάμψη του θεωρουμένου ως απολύτου χαρακτήρα του δικαιώματος που
προστατεύεται από το άρ. 3 της ΕΔΑ24 καθώς και της αποσύνδεσης της
παραβίασής του από τυχόν περαιτέρω έννομες συνέπειες , με την
επιστράτευση συλλογιστικών παρεκβάσεων καθώς και

την παρεισαγωγή

κριτηρίων που οδηγούν στον εκάστοτε ad hoc υπολογισμό των επιτρεπτών

ηπγράλεη δεθηηθή ππνβνιήο ζε εξκελεπηηθά ζρήκαηα σθειηκηζηηθώλ ππνινγηζκώλ (utilitarian
calculations) κεηαμύ ησλ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ αθελόο θαη ησλ θνηλσληθώλ ζπκθεξόλησλ
αθεηέξνπ, όζν ζεκαληηθά θη αλ θξίλνληαη ηα ηειεπηαία. Βι. Schutter O. And Tulkens F.: “ Rights
in Conflict: The European Court of Human Rights as a Pragmatic Institution”, ζε Brems Eva
(ed.): “Conflicts Between Fundamental Rights”, Intersentia, (2008).Δπηπιένλ ,ν Christian
Tomuschat δηαηππώλεη ηε ζέζε όηη νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν επηδησθόκελνο επγελήο ζθνπόο
θαη ηδηαίηεξα ε αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, νη θξαηηθέο αξρέο
δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθεύγνπλ ζηελ επηζηξάηεπζε κεζόδσλ πνπ πξνζθξνύνπλ ζηελ
απαγόξεπζε ηνπ αξ. 3 ηεο ΔΓΑ, θαζώο δελ δηαζέηνπλ ζρεηηθή επηινγή, αθνύ ην θάζκα ησλ
δηαζέζηκσλ ζηξαηεγηθώλ πεξηνξίδεηαη από ζηεγαλέο θαη κε ππεξβάζηκεο νξηνζεηηθέο γξακκέο,
βι. Σomuschat Christian: “What is a “Breach” of the ECHR?” ζε: Lawson Rick and De Blois
Matthijs (eds.): “The Dynamics of the Protection of Human Rights in Europe (Essays in Honor of
Henry G. Schemers)” vol. III, Martinus Nijhoff Publishers (1994), ζ. 315-335 (ζηε ζ. 321). Με
εμαηξεηηθά γιαθπξή δηαηύπσζε,ν Σorsten Stein ππνζηεξίδεη όηη ηα θξαηηθά όξγαλα νθείινπλ λα
δηαζώδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
ππό νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο, «έζησ θη αλ κεξηθέο θνξέο ρξεηαζηεί λα ην θάλνπλ κε ηηο γξνζηέο
ζθηγκέλεο κέζα ζηηο ηζέπεο ηνπο» ( βι Stein T.: “How Much Humanity Do Terrorists Deserve?”,
ζε: Αstrid J.M. Delissen and Jerard J. Tanja (eds.): “Humanitarian Law of Armed Conflict:
Challenges Ahead”, T.M.C. Asser Institute (The Hague). ζ.567-581 (ζηε ζ.581).
Χο πξνο ην αθξηβέο πεξηερόκελν ηεο έλλνηαο ηνπ «απόιπηνπ ραξαθηήξα» ηνπ δηθαηώκαηνο πνπ
θαηνρπξώλεηαη ζην αξ. 3 ηεο ΔΓΑ θαη ηελ επηξξνή ησλ ππνθεηκεληθώλ αμηνινγήζεσλ ησλ
δεδνκέλσλ ηεο εθάζηνηε ππό θξίζε ππόζεζεο ζηελ αθξηβή νξηνζέηεζή ηνπ βι. Addo Michael θαη
Grief Nicholas: “Does art. 3 of the ECHR enshrine absolute rights?”, European Journal of
International Law, 9 (1998), ζ. 510-24.Πεξαηηέξσ, γηα ηηο δπζρέξεηεο επαθξηβνύο εξκελεπηηθήο
νξηνζέηεζεο ηνπ όξνπ «απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε», ρσξίο όκσο εμ απηνύ θαη
κόλν ηνπ ιόγνπ λα ακθηζβεηείηαη ν απόιπηνο ραξαθηήξαο ηεο ζρεηηθήο απαγόξεπζεο ηνπ αξ. 3
ηεο ΔΓΑ, βι.Cassese A. “Prohibition of Torture and Other Degrading Treatment or
Punishment” ζε (ηνπ ηδίνπ).: “The Human Dimension of International Law (Selected
Papers)”,Oxford University Press (2008), ζ.295-331 (ηδίσο ζηηο ζ.296-8),ηκηηζήο, ν.π., ζ.326 επ.
Αληίζεηα, σο πξνο ηελ αλάγθε λνεκαηνδόηεζεο ησλ ελλνηώλ ηεο απάλζξσπεο θη εμεπηειηζηηθήο
κεηαρείξηζεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε θξηηεξίσλ πνπ θηλνύληαη ζην ρώξν ηνπ πνιηηηζκηθνύ
ζρεηηθηζκνύ (cultural relativism) θαη κε βαζηθή αλαθνξά ζηελ ππόζεζε Tyrer/Hλ. Βαζηιείνπ
βι.Dembour Marie-Bѐnѐdicte: “Who believes in human rights?”, Cambridge University Press
(2006), ζ.170-176.
24
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ορίων χρήσης μέσων καταναγκασμού στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας,
ανάλογα με το υφιστάμενο διακύβευμα ή τις ιδιαίτερες περιστάσεις της
εκάστοτε υπόθεσης (επικινδυνότητα του υπόπτου ή συνδρομή στο πρόσωπό
του άλλων χαρακτηριστικών που τον καθιστούν αντιπαθή, απεχθής
χαρακτήρας του ερευνώμενου εγκλήματος, αμεσότητα του υφισταμένου
κινδύνου και ατελέσφορος χαρακτήρας των διατιθεμένων μέσων αποτροπής,
αντίκτυπος στην κοινή γνώμη, περιρρέουσα κοινωνική και πολιτική
ατμόσφαιρα, πίεση προς τις διωκτικές αρχές για γρήγορη διαλεύκανση,
κίνδυνος σοβαρής διατάραξης των διεθνών σχέσεων της χώρας

κλπ.), με

ορατό το ενδεχόμενο παρενεργειών σε ό,τι αφορά την προστασία του
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη25.

Όπσο πνιύ εύζηνρα παξαηεξεί ε Ν. Simonsen (ν.π.), ην Γηθαζηήξην ζέιεζε ζηελ πξνθεηκέλε
ππόζεζε «θαη ηελ πίηα νιόθιεξε θαη ην ζθύιν ρνξηάην» (to have its cake and eat it too).
Ιδηαίηεξε εληύπσζε πξνθαιεί, πάλησο, ε κεηαλνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ Steven Greer,ζύκθσλα κε
ηελ νπνία ζε ππνζέζεηο όπσο ε πξνθεηκέλε, όπνπ ζπγθξνύνληαη κεηαμύ ηνπο δύν ή πεξηζζόηεξα
εμίζνπ πξνζηαηεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΓΑ δηθαηώκαηα, ε δένπζα ιύζε θαζίζηαηαη
αδύλαην λα εμαρζεί κε βάζε ηελ λνκηθή ινγηθή θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηείηαη ε άζθεζε εθ κέξνπο
ηνπ Γηθαζηεξίνπ κηαο «εζηθήο επηινγήο» (moral choice).Σνύην δηόηη ην θεληξηθό εζηθό δήηεκα,
πνπ ζύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα νπδείο από ηνπο δηθάζαληεο δηθαζηέο θαηόξζσζε λα δηαηππώζεη
ζπλίζηαηαη ζην εμήο: Γηα πνηνπο ιόγνπο ην δηθαίσκα ελόο ππόπηνπ , γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη
ζρεδόλ αθιόλεηε πεπνίζεζε όηη έρεη πξνβεί ζηελ απαγσγή ελόο παηδηνύ κε ζθνπό ηελ είζπξαμε
ιύηξσλ, πξέπεη λα πξνθπιαρζεί από έλαλ εμαηξεηηθά βξαρύ ζε δηάξθεηα ςπρηθό πόλν πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ πξνθαιέζεη ε απεηιή ππνβνιήο ηνπ ζε βαζαληζηήξηα θαη λα ζεσξεζεί όηη
ππεξέρεη, ζπγθξηλόκελν κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ ζύκαηόο ηνπ, ην νπνίν πθίζηαηαη κηα ζαθώο πην
βαξηά θαη παξαηεηακέλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηαηαιαηπώξεζε πνπ θηάλεη κέρξη ηνλ θίλδπλν
απώιεηαο δσήο, απνηειέζκαηα απνθιεηζηηθά νθεηιόκελα ζηηο έθλνκεο ελέξγεηεο ηνπ θεξνκέλνπ
σο δξάζηε. Βι. Steven Greer: “Should police threats to torture suspects always be severely
punished ? Reflections on the Gӓfgen case”, Human Rights Law Review 11:1, ζ.67-89 (ηδίσο ζηηο
ζει.78-85).Δπηπιένλ, ν Ακεξηθαλόο Καζεγεηήο ηεο Φηινζνθίαο ηνπ Γηθαίνπ Μichael Moore,
έλαο από ηνπο πιένλ επηθαλείο ππνζηεξηθηέο ηεο δπλαηόηεηαο θαη αλαγθαηόηεηαο αλαγλώξηζεο
ελόο πεξηνξηζκέλνπ δηθαηώκαηνο ζηε ρξήζε βαζαληζηεξίσλ, ζρνιηάδνληαο ηελ ίδηα ππόζεζε
ππνζηεξίδεη ηε ζέζε όηη, αθόκε θαη αλ ήζειε γίλεη δεθηό πσο από λνκηθή θαη εζηθή ζθνπηά ηα
βαζαληζηήξηα ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ απνιύησο απαγνξεπκέλα ζε θάζε πεξίπησζε, δελ
ζπκβαίλεη απαξαίηεηα ην ίδην κε ηελ απιή πξόζεζε ρξήζεο βαζαληζηεξίσλ: ην λ‟απνβιέπεη
θαλείο ζηε ρξήζε ηνπο ή λα κελ ελεξγεί πξνο απνηξνπή ηνπο ηπγράλεη, ππό ην πξίζκα κηαο
σθειηκηζηηθήο νπηηθήο, επρεξέζηεξν λα δηθαηνινγεζεί απ‟όηη ηα βαζαληζηήξηα θαζαπηά .Βι.
Moore M.S.: “Patrolling the Boundaries of Sequential Justifications: The Scope of Agent-relative
Restrictions‟, Law and Philosophy 27 (2008), ζ.35-96 (ζηηο ζ.57-59).Η παξαγλώξηζε εθ κέξνπο
ηνπ ζπγγξαθέα ηεο ππνρξέσζεο αμηνιόγεζεο ηεο απεηιήο ρξήζεο βαζαληζηεξίσλ ζην πιαίζην
ηεο απαγόξεπζεο θάζε απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο είλαη πξνθαλήο.
25
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Επίλογος-υμπεράσματα:
Με δεδομένη την απόλυτη απαγόρευση τόσο των βασανιστηρίων όσο
και οποιασδήποτε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης κι εξευτελιστικής
μεταχείρισης από το αρ. 3 της ΕΔΑ σε κάθε περίπτωση, η μέχρι πρόσφατα
πρακτική επίπτωση της ως άνω διάκρισης στη νομολογία του ΕυρΔΔΑ
έδειχνε να περιορίζεται στο κόστος του ηθικού στιγματισμού του καθ’ού η
απόφαση κράτους καθώς και στο ύψος της χρηματικής αποζημίωσης που
επιδικαζόταν στα θύματα. Μετά την απόφαση επί της προσφυγής Gӓfgen
/Γερμανίας, όπως και την αντίστοιχη επί της προσφυγής Jalloh/Γερμανίας
όμως, η παραπάνω διάκριση τυγχάνει προφανές ότι προσλαμβάνει
ιδιάζουσα θεσμική σημασία, με πρακτικές επιπτώσεις που άπτονται άμεσα
της

πλήρους

κι

αποτελεσματικής

προστασίας

δικαιωμάτων που προστατεύονται από την ΕΔΑ.

ετέρων

θεμελιωδών

Εν όψει των ανωτέρω

διαπιστώσεων, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη η ισχυρή μειοψηφία
των 6 δικαστών του Σμήματος Ευρείας ύνθεσης26, οι οποίοι αναφορικά με
την παραβίαση του αρ. 6 παρ. 1 και 3 της ΕΔΑ διατύπωσαν με ιδιαίτερα
ρωμαλέα γλώσσα την άποψη ότι, ανεξάρτητα από το πόσο απεχθής μπορεί
να θεωρηθεί η συμπεριφορά κάποιου κατηγορουμένου, η πραγμάτωση της
προστασίας του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη προϋποθέτει το σεβασμό των
αρχών του κράτους δικαίου και ως εκ τούτου συνεπάγεται αυτονόητα και
αυτοδίκαια την εξαίρεση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου έχει
αποκτηθεί κατά παράβαση του αρ. 3 της ΕΔΑ. τις σκέψεις των δικαστών
23.πγθεθξηκέλα νη δηθαζηέο Ρνδάθεο, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku θαη Power.ηελ παξ. 6
κάιηζηα ηεο θνηλήο ελ κέξεη δηαθσλνύζαο γλώκεο ηνπο, δηαηππώλνληαη ηδηαίηεξα θαπζηηθέο
αηηηάζεηο γηα ηε ζπιινγηζηηθή θαη ην modus operandi ηεο πιεηνςεθίαο: ν θαηαθεξκαηηζκόο θαη ε
«δηακεξηζκαηνπνίεζε» (compartmentalisation) ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ πηνζέηεζε ε
πιεηνςεθία πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνδνρή ηεο εγθπξόηεηαο ησλ απνδεηθηηθώλ
ζηνηρείσλ ραξαθηεξίδεηαη σο κέζνδνο όρη κόλν θνξκαιηζηηθή αιιά θαη κε ξεαιηζηηθή, αθνύ
δείρλεη λ‟ αγλνεί ην πξαθηηθό πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ δηεμάγνληαη νη πνηληθέο δίθεο θαζώο θαη
ηηο δπλακηθέο αιιειεμαξηήζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο.
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της μειοψηφίας αφουγκράζεται κανείς την αγωνία και την περίσκεψη
μήπως η περιορισμένη έστω αναγνώριση εξαιρέσεων με τη

χρήση

περίτεχνων δικανικών διατυπώσεων και την επιστράτευση δυσδιάκριτων και
ιδιαίτερα ρευστών κριτηρίων , ενίοτε με

contra legem περιεχόμενο,

οδηγήσει σε μια δυνητικά επικίνδυνη σχετικοποίηση και κάμψη του
κανόνα της απόλυτης και ανεπίδεκτης παρεκκλίσεων απαγόρευσης που
θεσπίζεται στο αρ. 3 της ΕΔΑ, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς εξελίξεις
δείχνουν να ευνοούν μια τέτοιας μορφής έκπτωση και οπισθοδρόμηση των
καθιερωμένων δικαιϊκών αξιών σε πλανητική κλίμακα27.Απομένει να
27

Βι. κεηαμύ άιισλ ηελ πξόηαζε ηνπ Oren Gros ζηα άξζξα ηνπ “Σhe prohibition of
torture and the limits of Law”, ζε Sanford Levinson (ed.) “Torture”, Oxford University
Press, 2004 θαη “Are torture warrants warranted? Pragmatic Absolutism and Official
Disobedience”, 88 Minnesota Law Review (2004), ζ. 101-175 γηα ηελ δπλαηόηεηα ex
post δηθαηνιόγεζεο θαη επηθύξσζεο ηεο ρξήζεο βαζαληζηεξίσλ ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο
πνπ απνδεηρζεί όηη πξάγκαηη ζπλέβαιαλ νπζησδώο ζηελ απνηξνπή κείδνλνο βιάβεο ή
δηαθηλδύλεπζεο δσηηθώλ ελλόκσλ αγαζώλ. Παξεκθεξέο ζθεπηηθό πηνζεηεί θαη ν Σamar
Meisels, ν νπνίνο, αλ θαη ζπλεγνξεί θαη‟αξρήλ, όπσο θαη ν Gros, ππέξ ηεο απόιπηεο
απαγόξεπζεο ησλ βαζαληζηεξίσλ, ηόζν από δενληνινγηθή όζν θαη σθειηκηζηηθή άπνςε,
παξ‟όια απηά ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο ex post δηθαηνιόγεζήο ηνπο ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο
αλάγθεο ή αλππέξβιεηνπ θαηαλαγθαζκνύ (duress) ,βι. Tamar Meisels: “The Trouble
with Terror (Liberty, Security and the Response to Terrorism)”, Cambridge University
Press, 2008, ζ.225 σο επίζεο θαη ν Cohan Alan John ζε: «Σorture and the Necessity
Doctrine”, Valparaiso University Law Review, Vol. 41 (2007), ζ. 1587-1632. Contra,
Bernhart Schlink “The problem with “torture lite”, Cardozo Law Review, 2007, ζ. 85-89,
ν νπνίνο, πξαγκαηνπνηώληαο αλαθνξά κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ ππόζεζε Gӓfgen,
ππνζηεξίδεη όηη ην αλαπόθεπθην θαη έληνλα πηεζηηθό εζηθό θαη λνκηθό δίιεκκα ελώπηνλ
ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ζε παξόκνηεο πεξηπηώζεηο ηα θξαηηθά όξγαλα κπνξεί
λ‟αληηκεησπηζζεί κόλν κε ηελ απνρή από ηε ράξαμε νπνηαζδήπνηε νξηνζεηηθήο γξακκήο
κεηαμύ επηηξεπηώλ θαη κε επηηξεπηώλ «εληζρπκέλσλ ηαθηηθώλ αλάθξηζεο». Πεξαηηέξσ ν
Μ. Perry (ν.π., ζ.106), επηρεηξώληαο κηα ζηάζκηζε ηνπ δηιήκκαηνο ππό ην πξίζκα κηαο
ξεαιηζηηθήο νπηηθήο, αλ θαη αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα θαηνρύξσζεο από ην δηεζλέο
δίθαην ζπγθεθξηκέλσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δελ επηδέρνληαη παξεθθιίζεηο,
ππνζηεξίδεη όηη ζα ήηαλ εληειώο νπηνπηθό λα πηζηεύεη θαλείο πσο ην γεγνλόο θαη κόλν
όηη θάπνην δηθαίσκα θαηνρπξώλεηαη από ην δηεζλέο δίθαην σο ηέηνην ζα απέηξεπε ηηο
θξαηηθέο αξρέο από ην λα ην παξαβηάζνπλ ζε θαηαζηάζεηο in extremis: ζε παξόκνηεο
πεξηπηώζεηο, ην δίθαην πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απεθδύεηαη de facto
ηεο θαλνληζηηθήο ηνπ δεζκεπηηθόηεηαο θαη ζπξξηθλώλεηαη ιεηηνπξγηθά ζην επίπεδν κηαο
απιήο εζηθήο δύλακεο (moral force).Δπίζεο, σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππεηζέιεπζεο
ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληνινγηθώλ παξακέηξσλ θαη ηεο επαθόινπζεο λόζεπζεο ησλ
θξηηεξίσλ δηάθξηζεο κεηαμύ βαζαληζηεξίσλ θαη «εληζρπκέλσλ ηερληθώλ αλάθξηζεο»
(enhanced interrogation techniques) βι. Mary-Hunter Morris McDonnell, Loran F.
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διαπιστωθεί αν οι ρίζες του «δηλητηριώδους δέντρου» θα κατορθώσουν να
εισχωρήσουν βαθιά στο υπέδαφος της ευρωπαϊκής νομικής κουλτούρας και
δικαστικής πρακτικής.

Nordgren θαη George Loewenstein: “Torture in the eyes of the beholder: The
psychological difficulty in defining torture in law and policy”, Vanderbilt Journal of
Transnational Law, vol. 44 (87), ζ.87-122.
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