Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012
∆ελτίο Τύπου
Καταδίκη της Ελλάδας για απάνθρωπη µεταχείριση κρατούµενου
Η καταδίκη της Ελλάδας, από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου επιβεβαιώνει τις επισηµάνσεις και προειδοποιήσεις που
είχε απευθύνει ο Συνήγορος του Πολίτη προς τη διοίκηση σχετικά µε την
υπόθεση κακοποίησης αλλοδαπού από στελέχη του Λιµενικού Σώµατος
στα Χανιά. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιχαίρει για τη δικαίωση των
επισηµάνσεών του µε αυτόν τον τόσο δυσάρεστο για την Ελλάδα τρόπο,
επισηµαίνει όµως ότι η καταδίκη θα είχε αποφευχθεί αν η διοίκηση είχε
εγκαίρως λάβει υπόψη τις εισηγήσεις του.
Με απόφασή του της 17ης Ιανουαρίου 2012 (υπόθεση Zontul), το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για
παραβίαση της απαγόρευσης βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής µεταχείρισης (άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου). Για την υπόθεση αυτή, όπως αναγράφεται και
στο ίδιο το κείµενο της απόφασης, είχε προηγηθεί παρέµβαση του Συνηγόρου
του Πολίτη, ο οποίος είχε επισηµάνει σοβαρότατες πληµµέλειες στη
διενεργηθείσα διοικητική έρευνα και είχε ρητά εισηγηθεί την επανάληψή της,
προκειµένου να αξιοποιηθούν πρόσθετα ευρήµατα της δικαστικής έρευνας,
ιδίως δε η διαπίστωση βιασµού µε χρήση αστυνοµικής ράβδου.
Στην
Ετήσια
Έκθεση
2007
του
Συνηγόρου
του
Πολίτη
<http://new.synigoros.gr/resources/docs/6adik_anth.pdf>
(σελ.
47-48),
επισηµάνθηκαν τόσο «η επίµονη άρνηση της ηγεσίας του Λιµενικού Σώµατος
και του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας […] να απευθύνουν, ως ελάχιστη
ένδειξη ότι αποδοκιµάζουν τέτοια φαινόµενα και δεσµεύονται για την
αποτροπή τους στο µέλλον, επιστολή συγγνώµης», όσο και το γεγονός ότι «η
εντελώς ανεπαρκής διοικητική διερεύνηση του περιστατικού είχε επιφέρει
µάλλον αµελητέες, σε σχέση µε τη σοβαρότητα του συµβάντος, κυρώσεις εις
βάρος των δραστών». Στην ίδια απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
παρατίθενται αναλυτικά οι επισηµάνσεις εκείνες, καθώς και η προειδοποίηση
του Συνηγόρου του Πολίτη ότι η έκβαση της υπόθεσης αυτής θα µπορούσε να
εκθέσει τη χώρα ως προς τη δυνατότητα αποτελεσµατικής προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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