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Περίληψη
Ένα ανεξάρτητο και αποτελεσµατικό σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας είναι ουσιώδους
σηµασίας για τη λειτουργία µιας δηµοκρατικής και υπεύθυνης αστυνοµικής υπηρεσίας.
Η ανεξάρτητη και αποτελεσµατική εξακρίβωση των καταγγελιών ενισχύει τη δηµόσια εµπιστοσύνη
στην αστυνοµία και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ατιµωρησία για την ανάρµοστη συµπεριφορά ή την
κακοµεταχείριση.
Ένα σύστηµα καταγγελιών πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει κατάλληλα και ανάλογα ένα ευρύ
σύνολο ισχυρισµών κατά της αστυνοµίας σύµφωνα µε τη σοβαρότητα των παραπόνων του
καταγγέλλοντος και τις επιπτώσεις για τον αστυνοµικό εναντίον του οποίου γίνεται η καταγγελία.
Ένα σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας θα πρέπει να είναι κατανοητό, ανοιχτό και
προσβάσιµο και να δείχνει θετική στάση και κατανόηση για ζητήµατα φύλου, φυλής, εθνικότητας,
θρησκείας, πεποίθησης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας και ηλικίας.
Θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικό και κατάλληλα εφοδιασµένο και να συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας
κουλτούρας φροντίδας στην παροχή των υπηρεσιών αστυνόµευσης.
Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει αναπτύξει πέντε αρχές για την
αποτελεσµατική εξακρίβωση των καταγγελιών κατά της αστυνοµίας βάσει των Άρθρων 2 ή 3 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α):

•
•
•
•
•

Ανεξαρτησία: δεν θα πρέπει να υπάρχουν θεσµικές ή ιεραρχικές σχέσεις ανάµεσα στους
ανακριτές και τον αστυνοµικό κατά του οποίου έχει γίνει η καταγγελία και θα πρέπει να
υπάρχει πρακτική ανεξαρτησία,
Επάρκεια: η έρευνα θα πρέπει να µπορεί να συγκεντρώσει στοιχεία για να καθορίσει εάν η
αστυνοµική συµπεριφορά που καταγγέλλεται ήταν παράνοµη και να εντοπίσει και να
τιµωρήσει τους υπεύθυνους,
Ταχύτητα: η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί εγκαίρως και µε γρήγορο τρόπο ώστε να
διατηρηθεί η εµπιστοσύνη στο κράτος δικαίου,
∆ηµόσιος έλεγχος: οι διαδικασίες και η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να γίνονται ανοιχτά και
µε διαφάνεια ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση ευθυνών, και
Συµµετοχή του θύµατος: ο καταγγέλλων θα πρέπει να συµµετέχει στις διαδικασίες
καταγγελίας, ώστε να διαφυλάξει τα νόµιµα συµφέροντά του.

Αυτές οι πέντε αρχές πρέπει να ισχύουν για την έρευνα θανάτου ή σοβαρού τραυµατισµού κατά την
κράτηση από την αστυνοµία ή ως αποτέλεσµα αστυνοµικής πρακτικής. Παρέχουν επίσης ένα χρήσιµο
πλαίσιο για την εξακρίβωση όλων των καταγγελιών. Η καλύτερη πρακτική υπηρετείται από τη
λειτουργία ενός Ανεξάρτητου Οργανισµού Καταγγελιών κατά της Αστυνοµίας που συνεργάζεται µε την
αστυνοµία.
Ο Ανεξάρτητος Οργανισµός Καταγγελιών κατά της Αστυνοµίας θα πρέπει να έχει τη γενική επίβλεψη
του συστήµατος καταγγελιών κατά της αστυνοµίας και να µοιράζεται την ευθύνη µε την αστυνοµία για:
•
•
•
•
•

την παρακολούθηση και γενική επίβλεψη του συστήµατος,
τις διαδικασίες κοινοποίησης, καταγραφής και κατανοµής των καταγγελιών,
τη διαµεσολάβηση σε καταγγελίες που δεν ερευνώνται,
τη διερεύνηση καταγγελιών και,
την επίλυση καταγγελιών και την επανεξέταση.

Η προσδοκία ότι ποινική ή πειθαρχική δίωξη θα ασκηθεί εναντίον ενός αστυνοµικού, κατά του οποίου
υπάρχουν στοιχεία ανάρµοστης συµπεριφοράς, αποτελεί σηµαντική προστασία ενάντια στην
ατιµωρησία και είναι απαραίτητη για τη δηµόσια εµπιστοσύνη στο σύστηµα καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας. Οι διωκτικές αρχές, η αστυνοµία και ο Ανεξάρτητος Οργανισµός Καταγγελιών κατά της
Αστυνοµίας θα πρέπει να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους που σχετίζονται µε την ποινική και την
πειθαρχική δίωξη για την οποία ευθύνονται.
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1. Εισαγωγή
1. Τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η Επιτροπή για την
Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας
(ΕΠΒ) και ο Επίτροπος για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου έχουν εντοπίσει προβλήµατα στον
τρόπο διαχείρισης των καταγγελιών κατά της αστυνοµίας. Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου που αφορά στην ανάρµοστη συµπεριφορά της
αστυνοµίας και την απουσία αποτελεσµατικών ερευνών και µέτρων αντιµετώπισης εξελίσσεται
γρήγορα. Η ΕΠΒ θεώρησε αναγκαίο να κάνει συστάσεις για την καταπολέµηση της ατιµωρησίας
της αστυνοµίας σε περιπτώσεις κακοµεταχείρισης και ανάρµοστης συµπεριφοράς µετά από
επισκέψεις σε διάφορα κράτη µέλη. Οµοίως, ο Επίτροπος έχει αναφέρει ισχυρισµούς για
ανάρµοστη συµπεριφορά της αστυνοµίας και ατιµωρησία και έχει κάνει συστάσεις υπέρ των
ανεξάρτητων µηχανισµών καταγγελιών κατά της αστυνοµίας σε κάποια κράτη µέλη.
2. Για την καλύτερη κατανόηση των καταγγελιών κατά της αστυνοµίας, ο Επίτροπος οργάνωσε δύο
σεµινάρια το Μάιο 2008 σχετικά µε την ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών
καταγγελιών και τον τρόπο µε τον οποίο οι εθνικές δοµές ανθρωπίνων δικαιωµάτων χειρίζονται τις
1
καταγγελίες κατά της αστυνοµίας.
3. Σύµφωνα µε την εντολή του Επιτρόπου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου που προβλέπει την
προώθηση της ενηµέρωσης, της αποτελεσµατικής συµµόρφωσης και πλήρους απόλαυσης των
δικαιωµάτων του ανθρώπου στα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, καθώς την παροχή
συµβουλών και ενηµέρωσης για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου (Άρθρα 3 και 8
της Απόφασης (99) 50 της Επιτροπής Υπουργών), ο Επίτροπος εκδίδει την παρούσα
Γνωµοδότηση σχετικά µε την ανεξάρτητη και αποτελεσµατική εξακρίβωση των καταγγελιών κατά
της αστυνοµίας.

2. Ορισµοί
Στην παρούσα Γνωµοδότηση ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί.
4. Αστυνοµία : αναφέρεται στις παραδοσιακές αστυνοµικές δυνάµεις ή υπηρεσίες και άλλες δηµόσια
εξουσιοδοτηµένες ή/και ελεγχόµενες υπηρεσίες µε εκχωρηµένες αρµοδιότητες από το Κράτος, µε
πλήρη τήρηση των κανόνων δικαίου, για την παροχή αστυνοµικών υπηρεσιών. Aν και ιδιωτικοί
οργανισµοί, µια ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράδειγµα, µπορεί επίσης
να παρέχουν υπηρεσίες αστυνόµευσης, η παρούσα Γνωµοδότηση δεν προορίζεται για εφαρµογή
σε τέτοιους οργανισµούς.
5. Υπηρεσίες αστυνόµευσης : αναφέρεται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της αστυνοµίας για
την προστασία του συνόλου, που περιλαµβάνουν:
-

διατήρηση της δηµόσιας τάξης,
επιβολή του νόµου,
αποφυγή και εντοπισµό του εγκλήµατος,
προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε τις αρχές της δικαιοσύνης, της
ισότητας και του σεβασµού στα δικαιώµατα του ανθρώπου.
6. Καταγγελία : αναφέρεται στα παράπονα για µια αστυνοµική υπηρεσία ή για τη συµπεριφορά ενός
αστυνοµικού που γνωστοποιήθηκαν στην αρµόδια αρχή, που µπορεί να είναι η εν λόγω
1

Σεµινάριο Εµπειρογνωµόνων «Μηχανισµοί καταγγελιών της αστυνοµίας: διασφάλιση ανεξαρτησίας και
αποτελεσµατικότητας», Στρασβούργο, 26-27 Μαΐου 2008, και Σεµινάριο «Καταγγελίες κατά της αστυνοµίας – ο
χειρισµός τους από τις εθνικές δοµές δικαιωµάτων του ανθρώπου», Αγία Πετρούπολη, 20-21 Μαΐου 2008. Το
τελευταίο σεµινάριο οργανώθηκε στα πλαίσια του Κοινού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συµβουλίου της
Ευρώπης για τη «∆ηµιουργία ενός ενεργού δικτύου ανεξάρτητων µη δικαστικών δοµών για τα δικαιώµατα του
ανθρώπου», γνωστό ως «Πρόγραµµα Peer-to-Peer».

4

CommDH(2009)4

αστυνοµική υπηρεσία ή ένας ανεξάρτητος οργανισµός καταγγελιών κατά της αστυνοµίας. Η
Γνωµοδότηση αυτή ισχύει καταρχήν για καταγγελίες που έγιναν σχετικά µε τη συµπεριφορά
αστυνοµικών. Καταγγελίες που έγιναν για τα πρότυπα αστυνόµευσης, τις οδηγίες επιχειρήσεων ή
την πολιτική µιας αστυνοµικής υπηρεσίας θα αναφέρονται στην παρούσα Γνωµοδότηση ως
«καταγγελίες υπηρεσίας» ώστε να διαχωρίζονται από τις καταγγελίες συµπεριφοράς.
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία που αποδίδεται στις καταγγελίες υπηρεσίας, ειδικά σε σχέση µε την
προσδοκία ότι όλες οι καταγγελίες θα λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, θα τυγχάνουν κατάλληλου
χειρισµού και µε σκοπό την αποκόµιση διδαγµάτων, θα υπάρξει αναφορά στην παρούσα
Γνωµοδότηση στις καταγγελίες υπηρεσίας, στα σηµεία που σχετίζονται µε τη διατήρηση της
δηµόσιας εµπιστοσύνης στο σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας.
7. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του Άρθρου 2 της ΕΣ∆Α, το δικαίωµα στη ζωή, ή του Άρθρου
3, η απαγόρευση των βασανιστηρίων, κάθε µορφής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή
τιµωρίας, η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου απαιτεί τη
διενέργεια έρευνας ανεξάρτητα από το εάν έγινε καταγγελία εναντίον της αστυνοµίας ή όχι. Στην
παρούσα Γνωµοδότηση, ένα σοβαρό επεισόδιο αυτού του τύπου θα αναφέρεται ως καταγγελία
που πρέπει να ερευνηθεί σύµφωνα µε τις πέντε αρχές της ΕΣ∆Α για την αποτελεσµατική έρευνα
των καταγγελιών κατά της αστυνοµίας.
8. Πέντε αρχές της ΕΣ∆Α για την αποτελεσµατική έρευνα των καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας - ανεξαρτησία, επάρκεια, ταχύτητα, δηµόσιος έλεγχος και συµµετοχή του θύµατος - :
αναφέρονται στους όρους, βάσει της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, έρευνας σοβαρών περιστατικών που εµπλέκουν την αστυνοµία και ενεργοποιούν τα
Άρθρα 2 ή 3 της ΕΣ∆Α (βλ. παρακάτω, Παράγραφο 30).
9. Καταγγέλλων : αναφέρεται σε ένα άτοµο που έχει κάνει µια καταγγελία εναντίον της αστυνοµίας ή
ένα άτοµο που δεν έκανε καταγγελία αλλά υπήρξε θύµα ή, σε περίπτωση θανάτου, συγγενής του
θανόντος, για ένα σοβαρό περιστατικό µετά το οποίο η αστυνοµία ή ο ανεξάρτητος οργανισµός
καταγγελιών κατά της αστυνοµίας διεξήγε έρευνα σαν να είχε υπάρξει καταγγελία.
10. Ανεξάρτητος Οργανισµός Καταγγελιών κατά της Αστυνοµίας (AOKA) : αναφέρεται σε ένα
δηµόσιο οργανισµό που έχει αρµοδιότητες για το χειρισµό των καταγγελιών κατά της αστυνοµίας
και δεν συνδέεται ούτε σχετίζεται µε αυτή.
11. Σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας : αναφέρεται στο λειτουργικό πλαίσιο για το
χειρισµό καταγγελιών κατά της αστυνοµίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καταγγελιών:
1. προβολή και δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα: αφορά στην προώθηση της
ενηµέρωσης του κοινού και την ευκολία µε την οποία µπορεί να γίνει µια καταγγελία,
2. κοινοποίηση, καταγραφή και κατανοµή: αφορά στον τρόπο µε τον οποίο οι
καταγγέλλοντες γίνονται δεκτοί, το πώς καταγράφονται οι καταγγελίες και στον
καθορισµό της κατάλληλης διαδικασίας για το χειρισµό διαφορετικών τύπων
καταγγελιών,
3. διαδικασία διαµεσολάβησης: αφορά στον τρόπο χειρισµού των καταγγελιών που δεν
ερευνώνται,
4. διαδικασία της έρευνας: αφορά στον τρόπο χειρισµού των καταγγελιών που ερευνώνται,
5. επίλυση: αφορά στην έκβαση της καταγγελίας ως αποτέλεσµα της έρευνας και,
6. διαδικασίες αναθεώρησης: αφορά στο δικαίωµα του καταγγέλλοντος να αµφισβητήσει
τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η διαχείριση της καταγγελίας του ή την έκβαση της
καταγγελίας.
12. Εξακρίβωση καταγγελίας : αναφέρεται στην πορεία µιας καταγγελίας µέσω όλων των
διοικητικών µη δικαστικών διαδικασιών, που κορυφώνεται µε οποιαδήποτε σύσταση γίνει σε µια
αρχή ποινικής δίωξης ή αστυνοµική υπηρεσία. Η παρούσα Γνωµοδότηση δεν ισχύει για τη
διεξαγωγή οποιασδήποτε δικαστικής ή διερευνητικής ακρόασης σε σχέση µε ποινική ή πειθαρχική
δίωξη κατά αστυνοµικού που µπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσµα µιας καταγγελίας.
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3. Παροχή υπηρεσιών αστυνόµευσης: γενικές αρχές
13. Υπάρχουν ορισµένες διεθνώς αναγνωρισµένες αρχές που αφορούν στη διοίκηση της αστυνοµίας
2
και την παροχή υπηρεσιών αστυνόµευσης.
14. Αρκετοί παράγοντες συµβάλλουν στο να θεωρείται η αστυνοµία ένας δηµόσιος θεσµός υψηλού
κύρους και µεγάλης εκτίµησης:
- η παροχή βασικών δηµόσιων υπηρεσιών,
- η πολύ συχνή αλληλεπίδραση µε το κοινό,
- η εντατική πρόληψη του εγκλήµατος, η δηµόσια ασφάλεια και οι εκστρατείες πληροφοριών
για την εξακρίβωση του εγκλήµατος και οι εκκλήσεις στο κοινό για υποστήριξη και βοήθεια,
- το δίκτυο των τοπικών αστυνοµικών τµηµάτων/χώρων και
- η διατήρηση στενών σχέσεων µε τις τοπικές κοινότητες.
15. Προς όφελος της ανεξάρτητης, αµερόληπτης και αποτελεσµατικής παροχής υπηρεσιών
αστυνόµευσης και για την προστασία από την πολιτική παρεµβολή, παρέχεται στην αστυνοµία
ένας µεγάλος βαθµός απόλυτης δικαιοδοσίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.
16. Για το σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων της, η νοµοθεσία παρέχει στην αστυνοµία εξουσίες
καταναγκασµού και η αστυνοµία µπορεί να χρησιµοποιήσει τη δύναµή της σε λογικά πλαίσια όταν
ασκεί νοµίµως τις εξουσίες της.
17. Καθώς η κοινωνία έχει γίνει πιο περίπλοκη τις τελευταίες δεκαετίες και η επιστηµονική και
τεχνολογική γνώση έχει εξελιχθεί, οι ειδικές εξουσίες που έχουν παραχωρηθεί στην αστυνοµία µε
σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων της και η δυνατότητά της να εισβάλλει στις ζωές των
ανθρώπων και να εµπλέκεται στην απόλαυση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, έχουν αυξηθεί.
18. Η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου ισχύει για την αστυνοµία µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει
και για κάθε άλλο µέλος του κοινωνικού συνόλου. ∆εν θα πρέπει να γίνεται καµία προσπάθεια
συγκάλυψης, παράβλεψης ή δικαιολόγησης της αθέµιτης άσκησης καταναγκαστικών ή
παρεµβατικών εξουσιών από έναν αστυνοµικό λόγω του ότι ο ίδιος έχει νόµιµη πρόσβαση σε
καταναγκαστικές ή παρεµβατικές εξουσίες. Η δεοντολογία της αστυνοµίας και η τήρηση των
επαγγελµατικών προτύπων εξυπηρετούν τη διασφάλιση παροχής αστυνοµικών υπηρεσιών
άριστης ποιότητας. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει ατιµωρησία της αστυνοµίας για κακοµεταχείριση ή
ανάρµοστη συµπεριφορά.
19. Όπως έχουν αυξηθεί οι εξουσίες της αστυνοµίας, το ίδιο έχει αυξηθεί και η προσδοκία ότι οι
αστυνοµικές υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές της δηµοκρατίας, της ευθύνης και του
σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου. ∆ηλαδή, όπως αναφέρεται και στο Προοίµιο του
Κώδικα Συµπεριφοράς για τους Αστυνοµικούς Υπαλλήλους των Ηνωµένων Εθνών - «κάθε
οργανισµός επιβολής του νόµου θα πρέπει να αντιπροσωπεύει, να ανταποκρίνεται και να είναι
υπόλογος στο σύνολο της κοινωνίας».
20. Ένα δίκτυο διοικητικών, πολιτικών, νοµικών και οικονοµικών ρυθµιστικών µηχανισµών λειτουργεί
µε σκοπό την επίτευξη µιας αστυνοµικής υπηρεσίας που είναι δηµοκρατική, υπεύθυνη και
σύµφωνη µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό σύστηµα καταγγελιών
κατά της αστυνοµίας είναι απαραίτητο στοιχείο ενός τέτοιου ρυθµιστικού δικτύου και
θεσµοθετηµένοι Ανεξάρτητοι Οργανισµοί Καταγγελιών κατά της Αστυνοµίας έχουν δηµιουργηθεί

2

Βλ., για παράδειγµα, Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκός Κώδικας Αστυνοµικής ∆εοντολογίας, Επιτροπή του
Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, Τα Πρότυπα της ΕΠΒ, Κεφάλαιο IX.
Καταπολέµηση της Ατιµωρησίας, Ηνωµένα Έθνη, Κώδικας Συµπεριφοράς για τους Αστυνοµικούς Υπαλλήλους,
Συµβούλιο της Ευρώπης Κοινή Ανεπίσηµη Οµάδα για την Αστυνοµία και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου,
Αστυνόµευση σε µια ∆ηµοκρατική Κοινωνία, Οι αστυνοµικές σας υπηρεσίες είναι υπέρµαχοι των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων; Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στη Ευρώπη, Οδηγός στη ∆ηµοκρατική
Αστυνόµευση, Ηνωµένα Έθνη ∆ιεθνής Αστυνοµική ∆ύναµη, Οδηγίες του Επιτρόπου για ∆ηµοκρατική
Αστυνόµευση στην Οµοσπονδία Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.
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σε πολλές δικαιοδοσίες παγκοσµίως τα τελευταία χρόνια για να επιβλέπουν τη διαχείριση της
διαδικασίας καταγγελιών.

4. Ο σκοπός και η φύση ενός συστήµατος καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας
21. Οι αστυνοµικές υπηρεσίες συνδέονται στενά µε διενέξεις ανάµεσα σε άτοµα και οµάδες ατόµων
και την επίλυσή τους. Η αστυνοµική πρακτική, εποµένως, διατρέχει τον κίνδυνο σφάλµατος και
παρανόησης. Η ανακλαστική αστυνοµική πρακτική, περιλαµβανοµένης της προθυµίας
αντιµετώπισης των προσφυγών και αναγνώρισης των λαθών µε την πρώτη ευκαιρία και την
αποκόµιση διδαγµάτων από τις καταγγελίες, ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της αστυνοµίας και
την εµπιστοσύνη των πολιτών στην αστυνοµία. Μια αστυνοµική υπηρεσία µε κατανόηση και
υπευθυνότητα που είναι εµφανώς πρόθυµη να αντιµετωπίσει τους φόβους των πολιτών, θα είναι
σε καλύτερη θέση να διασφαλίσει τη δηµόσια εµπιστοσύνη και πίστη στη δυνατότητα και
δέσµευσή της να αποτρέψει εγκλήµατα και κατάχρηση εξουσίας από τους αστυνοµικούς.
22. Οι κύριοι σκοποί ενός συστήµατος καταγγελιών κατά της αστυνοµίας είναι:
- η αντιµετώπιση των προσφυγών των καταγγελλόντων
- η αναγνώριση ανάρµοστης συµπεριφοράς της αστυνοµίας και, όπου είναι δυνατό, η
παροχή στοιχείων που συνιστούν βάση για
i. ποινικές διαδικασίες,
ii. πειθαρχικές διαδικασίες ή,
iii. άλλα µέτρα διοικητικής µορφής,
- η παροχή σχολίων προς την αστυνοµία από τα µέλη του κοινωνικού συνόλου που έχουν
άµεση εµπειρία της αστυνοµικής πρακτικής,
- η διευκόλυνση άσκησης αποτελεσµατικής προσφυγής για την παραβίαση ενός
δικαιώµατος της ΕΣ∆Α, σύµφωνα µε το Άρθρο 13 της ΕΣ∆Α,
- η αποφυγή κακοµεταχείρισης και ανάρµοστης συµπεριφοράς από την αστυνοµία,
- σε συνεργασία µε την αστυνοµία και άλλα ρυθµιστικά σώµατα, ο καθορισµός, η επίβλεψη
και η επιβολή προτύπων αστυνόµευσης και,
- η αποκόµιση διδαγµάτων σχετικά µε τις πολιτικές και τις πρακτικές της αστυνοµίας.
23. Όλες οι καταγγελίες, περιλαµβανοµένων και των καταγγελιών υπηρεσίας, παρέχουν στις
αστυνοµικές υπηρεσίες ευκαιρίες να πάρουν µαθήµατα απευθείας από το κοινωνικό σύνολο και
χρησιµεύουν σαν σηµαντικοί δείκτες της ανταπόκρισης και της ευθύνης λογοδότησης της
αστυνοµίας στο κοινωνικό σύνολο.
24. Για να είναι αποτελεσµατική η αποφυγή της κακοµεταχείρισης και της ανάρµοστης συµπεριφοράς
της αστυνοµίας, όλες οι προσφυγές κατά της αστυνοµίας, περιλαµβανοµένων και των καταγγελιών
υπηρεσίας, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε κατάλληλα µέσα. Οι καταγγελίες και ο τρόπος µε
τον οποίο γίνεται η διαχείρισή τους θα πρέπει να διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τη σοβαρότητα
του ισχυρισµού και των πιθανών συνεπειών για τον αστυνοµικό εναντίον του οποίου έχει γίνει η
καταγγελία.
25. Το σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας θα πρέπει να λειτουργεί σωρευτικά και όχι
εναλλακτικά σε σχέση µε ποινικές, δηµόσιες και ιδιωτικές προσφυγές για ανάρµοστη αστυνοµική
συµπεριφορά.
26. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι καταγγελιών κατά της συµπεριφοράς ενός αστυνοµικού που
αφορούν ισχυρισµούς για:
- ανάρµοστη συµπεριφορά από την οποία προκύπτουν ζητήµατα ποινικής ευθύνης,
- παραβίαση του θεµελιώδους ανθρώπινου δικαιώµατος της ελευθερίας,
- ανάρµοστη συµπεριφορά από την οποία προκύπτουν ζητήµατα πειθαρχικής ευθύνης και,
- κακή ή ακατάλληλη εργασιακή απόδοση.
27. Οι διαδικασίες για λιγότερο σοβαρές καταγγελίες δεν θα πρέπει να είναι τόσο γραφειοκρατικές,
ώστε να αποτρέπουν έναν πιθανό καταγγέλλοντα να προβεί στην καταγγελία. Εάν προκύπτουν
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ποινικές διαδικασίες ή πειθαρχικές ενέργειες σαν αποτέλεσµα µιας καταγγελίας θα πρέπει να
υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να προστατεύονται τα δικαιώµατα του αστυνοµικού εναντίον
του οποίου γίνεται η καταγγελία.
28. Ένα σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας θα πρέπει να είναι κατανοητό, ανοιχτό και
προσβάσιµο και να δείχνει θετική στάση και κατανόηση για ζητήµατα φύλου, φυλής, εθνικότητας,
θρησκείας, πεποίθησης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας και
ηλικίας. Θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικό και κατάλληλα εφοδιασµένο και να συµβάλλει στην
ανάπτυξη µιας κουλτούρας φροντίδας στην παροχή των υπηρεσιών αστυνόµευσης.

5. Ανεξάρτητος Οργανισµός Καταγγελιών κατά της Αστυνοµίας
29. Ένα ανεξάρτητο και αποτελεσµατικό σύστηµα καταγγελιών είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση και
τη διατήρηση της δηµόσιας εµπιστοσύνης στην αστυνοµία και θα χρησιµεύσει ως θεµελιώδης
προστασία κατά της κακής µεταχείρισης και της ανάρµοστης συµπεριφοράς. Ένας ανεξάρτητος
οργανισµός καταγγελιών κατά της αστυνοµίας (ΑΟΚΑ) θα πρέπει να αποτελεί ένα καίριο µέρος
ενός τέτοιου συστήµατος.
30. Πέντε αρχές αποτελεσµατικής εξακρίβωσης των καταγγελιών κατά της αστυνοµίας έχουν
αναπτυχθεί στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου που αφορά
στα Άρθρα 2 και 3 της ΕΣ∆Α:
1. Ανεξαρτησία: δεν θα πρέπει να υπάρχουν θεσµικές ή ιεραρχικές σχέσεις ανάµεσα στους
ανακριτές και τον αστυνοµικό κατά του οποίου έχει γίνει η καταγγελία και θα πρέπει να
3
υπάρχει πρακτική ανεξαρτησία
2. Επάρκεια: η έρευνα θα πρέπει να µπορεί να συγκεντρώσει στοιχεία για να καθορίσει εάν
η αστυνοµική συµπεριφορά που καταγγέλλεται ήταν παράνοµη και να εντοπίσει και να
4
τιµωρήσει τους υπεύθυνους
3. Ταχύτητα: η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί εγκαίρως και µε γρήγορο τρόπο ώστε να
5
διατηρηθεί η εµπιστοσύνη στο κράτος δικαίου
4. ∆ηµόσιος έλεγχος: οι διαδικασίες και η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να γίνονται ανοιχτά
6
και µε διαφάνεια ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση ευθυνών και
5. Συµµετοχή του θύµατος: ο καταγγέλλων θα πρέπει να συµµετέχει στις διαδικασίες
7
καταγγελίας, ώστε να διαφυλάξει τα νόµιµα συµφέροντά του.
31. Τα Άρθρα 2 και 3 της ΕΣ∆Α είναι θεµελιώδεις διατάξεις και διαφυλάσσουν τις βασικές αξίες των
δηµοκρατικών κοινωνιών που συνιστούν το Συµβούλιο της Ευρώπης. 8 Υπάρχουν δύο κύριοι
σκοποί των πέντε αρχών της ΕΣ∆Α για την αποτελεσµατική εξακρίβωση των καταγγελιών κατά
της αστυνοµίας. Από τη µια πλευρά, αναπτύχθηκαν για να διασφαλίσουν ότι ένα άτοµο έχει στη
διάθεσή του ένα αποτελεσµατικό µέσο αντιµετώπισης για µια υποτιθέµενη παραβίαση του Άρθρου
2 ή 3 της ΕΣ∆Α.9 Από την άλλη, οι αρχές έχουν σκοπό να προστατεύουν από την παραβίαση
αυτών των θεµελιωδών δικαιωµάτων παρέχοντας ένα διερευνητικό πλαίσιο που είναι
10
αποτελεσµατικό και ικανό να οδηγήσει τους παραβάτες στη δικαιοσύνη.

3

Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007, Bati κατά
Τουρκίας (Αίτηση αρ. 33097/96 και 57834/00), Απόφαση 3 Ιουνίου 2004.
4
Βλ. για παράδειγµα, Nachova κατά Βουλγαρίας (Αίτηση αρ. 43577/98 και 43579/98), Απόφαση 6 Ιουλίου 2005,
Aksoy κατά Τουρκίας (100/1995/606/694), Απόφαση 18 ∆εκεµβρίου 1996.
5
Βλ. για παράδειγµα, Isayeva κατά Ρωσίας (Αίτηση αρ. 5794/00, 57948/00 και 57949/00), Απόφαση 24
Φεβρουαρίου 2005, Aydin κατά Τουρκίας (57/1996/676/866), Απόφαση 25 Σεπτεµβρίου 1997.
6
Βλ. για παράδειγµα, Ognyanova κατά Βουλγαρίας (Αίτηση αρ. 46317/99), Απόφαση 23 Φεβρουαρίου 2006,
Chitayev κατά Ρωσίας (Αίτηση αρ. 59334/00), Απόφαση 18 Ιανουαρίου 2007.
7
Βλ. για παράδειγµα, McKerr κατά Ηνωµένου Βασιλείου (Αίτηση αρ. 28883/95), Απόφαση 4 Μαΐου 2001.
8
Βλ. για παράδειγµα, McCann κατά Ηνωµένου Βασιλείου (17/1994/464/545), Απόφαση 20 Φεβρουαρίου 1995,
Selmouni κατά Γαλλίας (Αίτηση αρ. 25803/94), Απόφαση 28 Ιουλίου 1999.
9
Βλ. για παράδειγµα, Salman κατά Τουρκίας (Αίτηση αρ. 21986/93), Απόφαση 27 Ιουνίου 2000, § 123.
10
Βλ. για παράδειγµα, Nachova κατά Βουλγαρίας (Αίτηση αρ. 43577/98 και 43579/98), Απόφαση 6 Ιουλίου 2005,
§ 110.
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32. Η ελάχιστη υποχρέωση ενός κράτους µέλους είναι η διασφάλιση ενός πλαισίου σύµφωνου µε τις
πέντε αρχές σε περίπτωση ενεργοποίησης του Άρθρου 2 ή 3 της ΕΣ∆Α. Για την προώθηση του
στόχου αυτού, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (ΕΠΒ) ενθαρρύνει έντονα τη
11
δηµιουργία ενός πλήρως αναπτυγµένου ανεξάρτητου οργανισµού διερεύνησης καταγγελιών.
33. Γενικότερα, οι πέντε αρχές χρησιµεύουν επίσης ως οδηγίες για το χειρισµό όλων των καταγγελιών.
Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου οργανισµού για τις καταγγελίες κατά της αστυνοµίας (ΑΟΚΑ) µε
πλήρεις αρµοδιότητες για την επίβλεψη ολόκληρου του συστήµατος καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας θα ενισχύσει την αρχή της ανεξαρτησίας. Στην παρούσα Γνωµοδότηση προτείνονται
πρακτικές υπέρ ενός συστήµατος καταγγελιών κατά της αστυνοµίας εναρµονισµένου µε τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, το οποίο θα επιτρέπει κατάλληλη και επαρκή ανταπόκριση προς όλες
τις καταγγελίες.
34. Η βασική νοµοθεσία θα πρέπει να προβλέπει τη λειτουργία ενός ΑΟΚΑ µε γενικές αρµοδιότητες
για τη γενική επίβλεψη του συστήµατος καταγγελιών κατά της αστυνοµίας και σαφή αρµοδιότητα
για τη διερεύνηση καταγγελιών κατά τα Άρθρα 2 και 3 σύµφωνα µε την αρχή της ανεξαρτησίας της
ΕΣ∆Α. Θα χρειαστούν ρυθµίσεις µε τη µορφή, για παράδειγµα, εκτελεστικής νοµοθεσίας,
κανονισµών, νοµικής καθοδήγησης και πρωτοκόλλων, για να δώσουν τη δυνατότητα στην
αστυνοµία και τον ΑΟΚΑ να συνεργαστούν και να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση όλων των
καταγγελιών γίνεται µε τρόπο δίκαιο, ανεξάρτητο και αποτελεσµατικό.
35. Ο θεσµικός σχεδιασµός των ΑΟΚΑ που έχουν δηµιουργηθεί σε κάποιες δικαιοδοσίες στην
Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τη µορφή ιδρυµάτων ειδικευµένων διαµεσολαβητών ή,
εναλλακτικά, δοµών µόνιµων επιτροπών. Ο διορισµός ενός Αστυνοµικού ∆ιαµεσολαβητή ή µιας
Επιτροπής Καταγγελιών κατά της Αστυνοµίας, που θα αποτελείται από έναν αριθµό επιτρόπων
που θα συντονίζονται από έναν Πρόεδρο, µπορούν να επιβλέψουν ένα δίκαιο, ανεξάρτητο και
αποτελεσµατικό σύστηµα καταγγελιών. Οι Αρχές για το καθεστώς και τη λειτουργία εθνικών
ιδρυµάτων για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που έχουν
υιοθετήσει τα Ηνωµένα Έθνη (Αρχές του Παρισιού) µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως
βάση εξέτασης της ανεξαρτησίας και της λειτουργίας των ΑΟΚΑ. Φυσικά, οι συνταγµατικές
ρυθµίσεις και τα συστήµατα αστυνόµευσης µαζί µε τις ιστορικές, πολιτικές και πολιτισµικές
επιρροές κάθε κράτους µέλους θα παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των θεσµικών
διευθετήσεων για έναν ΑΟΚΑ.
36. Ο ΑΟΚΑ πρέπει να λειτουργεί µε διαφάνεια και να είναι υπόλογος. Κάθε Αστυνοµικός
∆ιαµεσολαβητής ή Επίτροπος Καταγγελιών κατά της Αστυνοµίας θα πρέπει να διορίζεται και να
δίνει αναφορά σε µια νοµοθετική συνέλευση ή µια επιτροπή εκλεγµένων αντιπροσώπων που δεν
12
σχετίζεται άµεσα µε την παροχή αστυνοµικών υπηρεσιών.
37. Πρέπει να διατίθενται επαρκείς δηµόσιοι πόροι στον ΑΟΚΑ ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί
τις λειτουργίες διερεύνησης και επιτήρησης. Οι ανακριτές του ΑΟΚΑ πρέπει να διαθέτουν πλήρεις
αστυνοµικές εξουσίες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν δίκαιες, ανεξάρτητες και
αποτελεσµατικές έρευνες.
38. Ο ΑΟΚΑ θα πρέπει να είναι ποικιλόµορφος πληθυσµιακά και να φροντίζει να συµβουλεύεται
όλους τους εµπλεκόµενους στο σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας. Σε αυτούς
περιλαµβάνονται οι καταγγέλλοντες και οι αντιπρόσωποί τους, οι αστυνοµικές υπηρεσίες και
αντιπροσωπευτικές ενώσεις προσωπικού, τα κεντρικά και τοπικά κυβερνητικά τµήµατα µε
αστυνοµικές ευθύνες, οι εισαγγελείς, οργανώσεις κοινοτήτων και οι ΜΚΟ µε ενδιαφέρον στην
αστυνόµευση.
39. Ο ΑΟΚΑ θα πρέπει να σέβεται την λειτουργική ανεξαρτησία της αστυνοµίας και να υποστηρίζει τον
αρχηγό της αστυνοµίας ως πειθαρχική αρχή για την αστυνοµική υπηρεσία. Θα πρέπει να τηρείται
ένας σαφής καταµερισµός ευθυνών ανάµεσα στον ΑΟΚΑ και την αστυνοµία µε την πλήρη
συνεργασία της αστυνοµίας, που θα βοηθήσει στη διατήρηση υψηλών προτύπων συµπεριφοράς
και θα βελτιώσει την απόδοση της αστυνοµίας.

11
12

Τα Πρότυπα της ΕΠΒ, Κεφάλαιο IX., § 38.
Βλ. για παράδειγµα, Khan κατά Ηνωµένου Βασιλείου (Αίτηση αρ. 35394/97), Απόφαση 27 Ιουνίου 2000, § 46.
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40. Ο ΑΟΚΑ θα πρέπει να έχει αρµοδιότητα για την έρευνα καταγγελιών στις οποίες:
- ενεργοποιείται το Άρθρο 2 ή 3 της ΕΣ∆Α ή,
- προκύπτει ζήτηµα ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης.
Επιπλέον, η αστυνοµία µπορεί εθελοντικά να παραπέµψει καταγγελίες στον ΑΟΚΑ, το µέλος της
Κυβέρνησης που είναι υπεύθυνο για την αστυνόµευση µπορεί να ζητήσει από τον ΑΟΚΑ να
διεξάγει µια έρευνα για ένα αστυνοµικό θέµα που θεωρείται ότι αφορά το δηµόσιο συµφέρον ή, ο
ΑΟΚΑ µπορεί να ξεκινήσει έρευνα για οποιοδήποτε αστυνοµικό θέµα που θεωρείται ότι αφορά
13
το δηµόσιο συµφέρον.
41. Η αστυνοµία θα πρέπει να έχει αρµοδιότητα για την έρευνα καταγγελιών στις οποίες:
- δεν ενεργοποιείται το Άρθρο 2 ή 3 της ΕΣ∆Α, ή
- δεν προκύπτει ζήτηµα ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης ή,
- ο ΑΟΚΑ παραπέµπει την ευθύνη για το χειρισµό µιας καταγγελίας στην αστυνοµία.

6. Λειτουργία του συστήµατος καταγγελιών κατά της αστυνοµίας
6.1 Προβολή και δυνατότητα πρόσβασης
42. Η αστυνοµία και ο ΑΟΚΑ θα πρέπει να επωµιστούν εξίσου την ευθύνη για την προβολή και τη
δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας. Το υψηλό κύρος και οι
συχνές αλληλεπιδράσεις της αστυνοµικής υπηρεσίας µε το κοινό της δίνουν ιδανική θέση για την
προώθηση της ενηµέρωσης του κοινού για το σύστηµα καταγγελιών που επιβλέπεται από τον
ΑΟΚΑ.
43. Παραδείγµατα καλής πρακτικής περιλαµβάνουν:
- παροχή πληροφοριών σχετικά µε καταγγελίες σε διαφηµιστικό υλικό της αστυνοµίας,
- εµφανή θέση των πληροφοριών καταγγελιών σε όλες τις εγκαταστάσεις της αστυνοµίας,
ιδιαίτερα σε χώρους κρατητηρίων,
- όλα τα άτοµα που κρατούνται σε εγκαταστάσεις της αστυνοµίας πρέπει να ενηµερώνονται
γραπτώς για το πώς να κάνουν µια καταγγελία όταν αφεθούν ελεύθερα,
- όταν βρίσκονται σε υπηρεσία οι αστυνοµικοί θα πρέπει να διαθέτουν «ενηµερωτικές
κάρτες καταγγελιών» που µπορούν να δώσουν σε άτοµα που εκφράζουν δυσαρέσκεια µε
την αστυνοµία,
- παρουσίαση πληροφοριών για καταγγελίες κατά της αστυνοµίας σε δηµόσιους χώρους
που ελέγχονται από εγκληµατολογικούς και δικαστικούς φορείς, περιλαµβανοµένων
υπηρεσιών δίωξης, παρακολούθησης, φυλάκισης και δικαστικών υπηρεσιών και,
- παρουσίαση πληροφοριών για καταγγελίες κατά της αστυνοµίας σε δηµόσιους χώρους
που δεν υπάγονται στο ποινικό δικαστικό σύστηµα, περιλαµβανοµένων κοινοτικών
οργανισµών, συµβουλευτικών οργανισµών και οργανισµών πρόνοιας.
44. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι αστυνοµικοί έρχονται σε συχνή επαφή µε ένα ευρύ
φάσµα προσώπων και η κοινωνική υπόσταση ενός πιθανού καταγγέλλοντα µπορεί να επηρεάσει
το αν αυτός αισθάνεται ασφάλεια για να εµπλακεί ή όχι στο σύστηµα καταγγελιών. Η πρόσβαση
στο σύστηµα θα πρέπει να γίνεται µέσω της αστυνοµίας ή του ΑΟΚΑ. Θα πρέπει να είναι
διαθέσιµες διάφορες µέθοδοι που θα διευκολύνουν την πρόσβαση για τον σίγουρο καταγγέλλοντα
που γνωρίζει πλήρως το δικαίωµά του να κάνει µια καταγγελία και επιθυµεί να έλθει σε επαφή
αµέσως και απευθείας µε την αστυνοµία. Ο καταγγέλλων που δεν αισθάνεται ασφαλής και θα
προτιµούσε να ζητήσει συµβουλές και όχι να έχει άµεση επαφή µε την αστυνοµία θα πρέπει
επίσης να έχει πλήρη και ολοκληρωµένη πρόσβαση στο σύστηµα καταγγελιών.
45. Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ένα νοµικό αντιπρόσωπο,
φορέα ή τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους για να ενεργήσει για λογαριασµό τους σε όλες τις
φάσεις της καταγγελίας τους. Για να διαφυλαχθούν τα νόµιµα συµφέροντά τους, θα πρέπει να
προσφέρεται στους καταγγέλλοντες οικονοµική βοήθεια για νοµικές συµβουλές και νοµική
εκπροσώπηση.
13

Βλ. για παράδειγµα Acar κατά Τουρκίας (Αίτηση αρ. 26307/95), Απόφαση 8 Απριλίου 2004, § 221
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46. Η πρόσβαση στο σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας, από τον καταγγέλλοντα ή από τον
ορισµένο αντιπρόσωπό του, µπορεί να γίνει µε διάφορες µεθόδους, που περιλαµβάνουν:
- αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της αστυνοµίας, τη στιγµή που δηµιουργήθηκε η
ανάγκη για καταγγελία ή ακολούθως
- µε τηλεφωνική κλήση στην αστυνοµία ή τον ΑΟΚΑ
- µε αποστολή φαξ στην αστυνοµία ή τον ΑΟΚΑ
- µε επιστολή προς την αστυνοµία ή τον ΑΟΚΑ, ή
- ηλεκτρονικά, µε email ή µέσω διαδικτύου, προς την αστυνοµία ή τον ΑΟΚΑ.
47. Το προσωπικό της αστυνοµίας, που ασχολείται µε τις γενικές ερωτήσεις του κοινού στο χώρο
υποδοχής στις εγκαταστάσεις της αστυνοµίας ή στο τηλέφωνο, θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να
είναι σε θέση να δώσει βασικές συµβουλές για το σύστηµα καταγγελιών.

6.2 Κοινοποίηση, καταγραφή και κατανοµή
48. Όλοι οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυµατισµοί που προκύπτουν κατά την κράτηση από την
αστυνοµία ή σε σχέση µε την παροχή αστυνοµικών υπηρεσιών πρέπει να παραπέµπονται το
14
συντοµότερο δυνατό στον ΑΟΚΑ για να καταγραφούν.
49. Ο ΑΟΚΑ πρέπει να έχει την εξουσία να προχωρήσει άµεσα σε έρευνα περιστατικών που αφορούν
σε θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό χωρίς ύπαρξη καταγγελίας ή συγκατάθεση του θύµατος ή στην
15
περίπτωση θανάτου, του συγγενή του θανόντος.
50. Οι πιθανοί καταγγέλλοντες και ο ορισµένος αντιπρόσωπός τους που επιλέγουν να υποβάλουν
αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά την καταγγελία θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και να
θεωρούνται ευπρόσδεκτοι από την αστυνοµία και τον ΑΟΚΑ, ως πολίτες που ασκούν ένα πολιτικό
τους καθήκον.
51. Η κοινοποίηση µιας καταγγελίας µπορεί να γίνει στην αστυνοµία ή στον ΑΟΚΑ.
52. Όλες οι καταγγελίες θα πρέπει να καταγράφονται από τον ΑΟΚΑ. Όλες οι καταγγελίες που
γίνονται στην αστυνοµία θα πρέπει να προωθούνται στον ΑΟΚΑ για να καταγραφούν.
53. Οι ισχυρισµοί κακοµεταχείρισης ή ανάρµοστης συµπεριφοράς που γίνονται σε δικαστικό λειτουργό
16
θα πρέπει να καταγράφονται και να παραπέµπονται στον ΑΟΚΑ για να καταγραφούν. Το ίδιο
ισχύει για τις περιπτώσεις όπου αξιόπιστα στοιχεία διατίθενται σε ένα δικαστικό λειτουργό.
54. Στις περιπτώσεις που έχουν υπάρξει ισχυρισµοί για κακοµεταχείριση ή ανάρµοστη συµπεριφορά,
17
ή υπάρχουν διαθέσιµα αξιόπιστα στοιχεία, προς έναν λειτουργό ποινικού δικαίου ή έναν
υγειονοµικό, αυτοί θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να παραπέµψουν το θέµα στον ΑΟΚΑ για να
καταγραφεί.
55. Η αστυνοµία θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει καταγγελίες κατά την κοινοποίηση, ενώ
η καταγραφή από τον ΑΟΚΑ εκκρεµεί, που:
- ανήκουν σε κατηγορία που η αστυνοµία έχει αρµοδιότητα να χειριστεί και
- ο καταγγέλλων επιθυµεί να χειριστεί η αστυνοµία χωρίς τη συµµετοχή του ΑΟΚΑ.
56. Ο ΑΟΚΑ θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την κατηγοριοποίηση των καταγγελιών και τον
καθορισµό της διαδικασίας για το χειρισµό τους. Παραδείγµατα αποφάσεων κατανοµής κατά την
καταγραφή µιας καταγγελίας περιλαµβάνουν:
-

καµία άλλη ενέργεια λόγω του ότι ο καταγγέλλων δεν είχε δίκαιη αιτία να προβεί σε
καταγγελία

14

Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007, § 339.
Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007, § 339.
16
Βλ. για παράδειγµα, Τα Πρότυπα της ΕΠΒ, Κεφάλαιο IX., § 28.
17
Βλ. για παράδειγµα, Aksoy κατά Τουρκίας (100/1995/606/694), Απόφαση 18 ∆εκεµβρίου 1996, §§ 56 και 99.
15

11

CommDH(2009)4

-

-

-

καµία άλλη ενέργεια σύµφωνα µε καθοδήγηση του καταγγέλλοντα
καθορισµό της καταγγελίας ως καταγγελίας υπηρεσίας και παραποµπή στην κατάλληλη
αρχή
επιβεβαίωση της απόφασης της αστυνοµίας να ασχοληθεί µε την καταγγελία ενώ η
παραποµπή προς τoν ΑΟΚΑ είναι σε εκκρεµότητα
εάν γίνει σε σχέση µε εκκρεµούσες ποινικές διαδικασίες, προσφυγή στην υπεύθυνη
ερευνητική αρχή για να κριθεί εάν η απόφαση κατανοµής θα πρέπει να αναµένει την
ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας
παραποµπή στην αστυνοµία για διαµεσολάβηση
παραποµπή στην αστυνοµία για διερεύνηση ή
παραποµπή σε ανακριτή του ΑΟΚΑ.

6.3 ∆ιαδικασία διαµεσολάβησης
57. Τα παράπονα που ένας λειτουργός µπορεί να θεωρήσει ασήµαντα µπορεί να προκαλέσουν
δυσφορία σε ένα κοινό πολίτη. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τέτοιες καταγγελίες είναι
πιθανό να επηρεάσει την εµπιστοσύνη των πολιτών στο σύστηµα καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας και την αστυνοµία.
58. Οι αστυνοµικοί ανταποκρίνονται τακτικά σε παράπονα κατά τις συναντήσεις τους µε το κοινό
χωρίς να υπάρχει ανάγκη να γίνει κάποια καταγγελία. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω µιας εξήγησης,
αναγνώρισης ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης ή µιας απολογίας. Στις περιπτώσεις που µια
σχετικά απλή παρεξήγηση ή πρόβληµα στην επικοινωνία ανάµεσα σε έναν αστυνοµικό και έναν
πολίτη οδηγήσει σε µια καταγγελία, µπορεί να µην είναι απαραίτητο για την αστυνοµία ή τον
ΑΟΚΑ να διεξάγει µια εκτενή, λεπτοµερή έρευνα. Επιπλέον, η έρευνα είναι απίθανο να
ικανοποιήσει την προσδοκία του καταγγέλλοντος ότι η απλή καταγγελία του θα επιλυθεί γρήγορα
µε απλό και εύκολο τρόπο. Θα πρέπει να προβλεφθεί τέτοιες καταγγελίες να επιλύονται µε κάποια
διαµεσολάβηση ή ένα λιγότερο επίσηµο µηχανισµό.
59. Ο αστυνοµικός µε αρµοδιότητα να χειριστεί µια καταγγελία που έχει θεωρηθεί κατάλληλη για
διαµεσολάβηση θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να συγκεντρώσει πληροφορίες
σχετικά µε την καταγγελία και το πώς ο καταγγέλλων και ο αστυνόµος εναντίον του οποίου γίνεται
η καταγγελία επιθυµούν να προχωρήσουν και, εάν απαιτείται, να διορίσει έναν διαµεσολαβητή.
60. Παραδείγµατα του πώς µια καταγγελία που επιδέχεται διαµεσολάβηση µπορεί να επιλυθεί
ικανοποιητικά και έγκαιρα µε τη συµφωνία του καταγγέλλοντος και του αστυνοµικού κατά του
οποίου έγινε η καταγγελία περιλαµβάνουν:
- µε επιστολή προς τον καταγγέλλοντα από ανώτερο αξιωµατικό της αστυνοµίας στην
οποία θα παρέχεται µια εξήγηση για την ενέργεια που έχει καταγγελθεί και, όπου είναι
δυνατό, µια απολογία
- µε συνάντηση του καταγγέλλοντος, παρουσία ορισµένου αντιπροσώπου, και ενός
ανώτερου αστυνοµικού
- µε προσφορά χαριστικής πληρωµής, ή
- µε τον προγραµµατισµό µιας συνάντησης ανάµεσα στον καταγγέλλοντα και τον
αστυνοµικό κατά του οποίου έγινε η καταγγελία, µε παρόντες αντιπροσώπους αν έχει
ζητηθεί, που θα έχει συγκληθεί από έναν ανώτερο αστυνοµικό ή ανεξάρτητο
διαµεσολαβητή.
61. Ο καταγγέλλων θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να αµφισβητήσει τον τρόπο διαχείρισης επίλυσης
της καταγγελίας του από την αστυνοµία προσφεύγοντας στον ΑΟΚΑ.

6.4 ∆ιαδικασία έρευνας
62. Οι καταγγελίες κατά τα Άρθρα 2 και 3 πρέπει να ερευνώνται σύµφωνα µε τις πέντε αρχές της
ΕΣ∆Α που αφορούν αποτελεσµατικές έρευνες για την εξακρίβωση των καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας. Επίσης, η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου παρέχει
χρήσιµες οδηγίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας καταγγελιών κατά της αστυνοµίας.
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Ανεξαρτησία
63. Η ύπαρξη ενός ΑΟΚΑ µε εκτενείς αρµοδιότητες για τη γενική επίβλεψη ολόκληρου του συστήµατος
καταγγελιών κατά της αστυνοµίας αποτελεί σηµαντική συµβολή στην αρχή της ανεξαρτησίας. Η
ευθύνη του ΑΟΚΑ για την καταγραφή και κατανοµή της διαχείρισης µιας καταγγελίας ανταποκρίνεται
στην προσδοκία ότι µαζί µε την πρακτική ανεξαρτησία δεν θα πρέπει να υπάρχει καµία θεσµική ή
ιεραρχική σχέση ανάµεσα στους ανακριτές και τον αστυνοµικό εναντίον του οποίου έχει γίνει η
18
καταγγελία. Θα είναι απαραίτητο να υπάρχουν καθιερωµένα κριτήρια προσδιορισµού του υπεύθυνου
προσώπου για την έρευνα µιας καταγγελίας και ποιος πρέπει να τη διεξάγει.
64. Η σοβαρότητα µιας καταγγελίας, σύµφωνα µε την εµπειρία του καταγγέλλοντος, οι συνέπειες για
τον αστυνοµικό εναντίον του οποίου έχει γίνει η καταγγελία και το δηµόσιο συµφέρον, παίζουν
σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του ποιος θα πρέπει να έχει την ευθύνη για µια έρευνα.
65. Οι διαθέσιµοι πόροι θα είναι ένας παράγοντας για να καθοριστεί ποιος οργανισµός, η αστυνοµία ή
ο ΑΟΚΑ, θα διεξάγει την έρευνα και θα επωµιστεί το µεγαλύτερο κόστος.
66. Παραδείγµατα διευθετήσεων για τη συνεργασία ΑΟΚΑ και αστυνοµίας σύµφωνα µε την αρχή της
ανεξαρτησίας, τη σοβαρότητα της καταγγελίας και τις συνέπειες διαχείρισης πόρων,
περιλαµβάνουν:
- ο ΑΟΚΑ να έχει αρµοδιότητα για την έρευνα µιας καταγγελίας που γίνεται από τους
19
ανακριτές του ΑΟΚΑ στην οποία ενεργοποιείται το Άρθρο 2 ή 3 της ΕΣ∆Α
- ο ΑΟΚΑ να έχει αρµοδιότητα για την έρευνα µιας καταγγελίας που µπορεί να γίνει από
ανακριτές του ΑΟΚΑ ή της αστυνοµίας και στην οποία προκύπτει θέµα ποινικής ευθύνης
- ο ΑΟΚΑ ή η αστυνοµία µπορεί να έχει αρµοδιότητα για την έρευνα µιας καταγγελίας που
µπορεί να γίνει από τους ανακριτές του ΑΟΚΑ ή της αστυνοµίας, όπου εµπλέκεται ένα
δικαίωµα ή µια ελευθερία της ΕΣ∆Α, εκτός των Άρθρων 2 και 3, ή προκύπτει θέµα
πειθαρχικής ευθύνης
- µια καταγγελία για κακή ή ακατάλληλη ενεργοποίηση της αστυνοµίας, εάν είναι κατάλληλη
για έρευνα, να αποτελεί αρµοδιότητα της αστυνοµίας και να γίνεται από ανακριτές της
αστυνοµίας
- ο ΑΟΚΑ να έχει αρµοδιότητα για την έρευνα ενός περιστατικού, που καταγράφηκε χωρίς
να έχει υπάρξει καταγγελία, αλλά να διεξάγεται από τους ανακριτές του ΑΟΚΑ ή της
αστυνοµίας.
Επάρκεια
67. Η αρχή της επάρκειας έχει αναπτυχθεί για να διασφαλίσει ότι οι έρευνες των καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας είναι αποτελεσµατικές και µπορούν να οδηγήσουν τους παραβάτες στη δικαιοσύνη.
68. Η αρχή του κράτους δικαίου απαιτεί η έρευνα µιας καταγγελίας για τη συµπεριφορά ενός
αστυνοµικού να γίνεται σύµφωνα µε τις ίδιες διαδικασίες, περιλαµβανοµένων εγγυήσεων για τον
αστυνοµικό εναντίον του οποίου γίνεται η καταγγελία, που ισχύουν για ένα µέλος του κοινωνικού
συνόλου που θεωρείται ύποπτο για κάποιο αδίκηµα.
69. Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής µιας προσεκτικής και εκτενούς έρευνας καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας περιλαµβάνουν:
- λήψη πλήρους και ακριβούς κατάθεσης από τον καταγγέλλοντα που να καλύπτει όλα τα
20
σηµεία της καταγγελίας του
21
- λογική προσπάθεια εντοπισµού µαρτύρων, περιλαµβανοµένων µελών του κοινού και
22
23
αστυνοµικών, µε σκοπό να ληφθούν πλήρεις και ακριβείς καταθέσεις

18

Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007, § 325.
Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007,
§§ 337 - 340.
20
Βλ. για παράδειγµα, Cobzaru κατά Ρουµανίας (Αίτηση αρ. 48254/99), Απόφαση 26 Ιουλίου 2007, § 71.
21
Βλ. για παράδειγµα, Ognyanova κατά Βουλγαρίας (Αίτηση αρ. 46317/99), Απόφαση 23 Φεβρουαρίου 2006, §
110.
22
Βλ. για παράδειγµα, Velikova κατά Βουλγαρίας (Αίτηση αρ. 41488/98), Απόφαση 18 Μαΐου 2000, § 79.
23
Βλ. για παράδειγµα, Assenov κατά Βουλγαρίας (90/1997/874/1086), Απόφαση 28 Οκτωβρίου 1998, § 103.
19
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στις περιπτώσεις που µπορεί να προκύπτουν θέµατα ποινικής ευθύνης, εξέταση
αστυνοµικών που κατηγορούνται ή θεωρούνται ύποπτοι για κάποιο αδίκηµα ως υπόπτων
24
που έχουν δικαίωµα σε δικονοµικές εγγυήσεις, και απαγόρευση να συνδιαλεγούν µε
συναδέλφους πριν απολογηθούν
λογική προσπάθεια διασφάλισης, συγκέντρωσης και ανάλυσης όλων των
25
26
ιατροδικαστικών και ιατρικών στοιχείων
εφαρµογή γραµµών ανάκρισης βάσει λογικών υποψιών χωρίς να αγνοούνται στοιχεία που
27
υποστηρίζουν µια καταγγελία ή να γίνονται δεκτά στοιχεία χωρίς κριτική, ιδιαίτερα
28
29
µαρτυρίες της αστυνοµίας, κατά µιας καταγγελίας
έρευνα καταγγελιών για διακρίσεις από την αστυνοµία ή ανάρµοστη συµπεριφορά της
30
αστυνοµίας για λόγους φυλής,
εθνικότητας, θρησκείας, πεποιθήσεων, φύλου,
ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού, αναπηρίας, ηλικίας ή οποιωνδήποτε
άλλων λόγων και
σε αναγνώριση των δυσκολιών που υπάρχουν για να αποδειχθεί διάκριση, οι ανακριτές
έχουν ένα επιπλέον καθήκον να εξετάζουν διεξοδικά όλα τα γεγονότα για να
31
αποκαλύψουν οποιαδήποτε πιθανά κίνητρα διακρίσεων.

Ταχύτητα
70. Η αρχή της ταχύτητας τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη δράση και ότι δίκαιες και αποτελεσµατικές
32
έρευνες για καταγγελίες πρέπει να γίνονται γρήγορα και εσπευσµένα. Η καθυστέρηση µπορεί να
οδηγήσει στην απώλεια κρίσιµων στοιχείων και στην αποτυχία διεξαγωγής µιας επαρκούς
33
έρευνας.
71. Η αδυναµία διεξαγωγής µιας έρευνας καταγγελιών µε έγκαιρο και λογικά γρήγορο τρόπο µπορεί
να δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει δισταγµός για έρευνα ή συνωµοσία ανάµεσα στους ανακριτές
και τους αστυνοµικούς εναντίον των οποίων έχει γίνει η καταγγελία, για να συγκαλύψουν το
34
αδίκηµα. Η καθυστέρηση µπορεί να είναι άδικη για τον αστυνοµικό εναντίον του οποίου έχει γίνει
η καταγγελία και να ισοδυναµεί µε κατάχρηση της διαδικασίας, που µπορεί να οδηγήσει σε
αδυναµία να οδηγηθεί ένας παραβάτης στη δικαιοσύνη παρά την ύπαρξη αδιάσειστων στοιχείων
35
εναντίον του.
72. Η αρχή της ταχύτητας παίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της εµπιστοσύνης και πίστης στο
κράτος δικαίου και στην τήρηση της βασικής αρχής αστυνόµευσης σύµφωνα µε την οποία οι
αστυνοµικοί είναι υπόλογοι και προστατεύονται από το νόµο καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας
µιας καταγγελίας κατά της αστυνοµίας.
73. Η τήρηση της αρχής της ταχύτητας επιτυγχάνεται µε:
- έγκαιρη εφαρµογή των διαδικασιών κοινοποίησης, καταγραφής και κατανοµής

24

Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007, § 330.
Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007, § 329.
26
Βλ. για παράδειγµα, Aksoy κατά Τουρκίας (100/1995/606/694), Απόφαση 18 ∆εκεµβρίου 1996, § 56.
27
Βλ. για παράδειγµα, Aydin κατά Τουρκίας (57/1996/676/866), Απόφαση 25 Σεπτεµβρίου 1997§ 98.
28
Βλ. για παράδειγµα, Kaya κατά Τουρκίας (158/1996/777/978), Απόφαση 19 Φεβρουαρίου 1998, § 89.
29
Βλ. για παράδειγµα, Cobzaru κατά Ρουµανίας (Αίτηση αρ. 48254/99), Απόφαση 26 Ιουλίου 2007, § 72.
30
Βλ. για παράδειγµα, Nachova κατά Βουλγαρίας (Αίτηση αρ. 43577/98 και 43579/98), Απόφαση 6 Ιουλίου 2005,
§§ 162-168 και σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας αναφορικά µε
τις καταγγελίες που ισχυρίζονται ρατσιστική διάκριση, Σύσταση Γενικής Πολιτικής Αρ. 11, για την Καταπολέµηση
του Ρατσισµού και των Φυλετικών ∆ιακρίσεων στην Αστυνόµευση, § 51.
31
Βλ. για παράδειγµα, Nachova κατά Βουλγαρίας (Αίτηση αρ. 43577/98 και 43579/98), Απόφαση 6 Ιουλίου 2005,
§§ 160-164.
32
Βλ. για παράδειγµα, Ognyanova κατά Βουλγαρίας (Αίτηση αρ. 46317/99), Απόφαση 23 Φεβρουαρίου 2006, §
114.
33
Βλ. για παράδειγµα, Aydin κατά Τουρκίας (57/1996/676/866), Απόφαση 25 Σεπτεµβρίου 1997 § 108.
34
Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007, § 330.
35
Βλ. για παράδειγµα Bati κατά Τουρκίας (Αίτηση αρ. 33097/96 και 57834/00), Απόφαση 3 Ιουνίου 2004, § 147.
25
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-

πλήρη συνεργασία της αστυνοµίας µε τον ΑΟΚΑ στη διερεύνηση των καταγγελιών,
ιδιαίτερα για τη διατήρηση των στοιχείων µετά από σοβαρά περιστατικά και όταν οι
36
αστυνοµικοί είναι στη σκηνή πριν από τους ερευνητές του ΑΟΚΑ και
έγκαιρη διεξαγωγή µιας προσεκτικής και εκτενούς έρευνας και εξακρίβωση µιας
καταγγελίας.

∆ηµόσιος έλεγχος
74. Ο σκοπός της αρχής του δηµόσιου ελέγχου είναι να επιτύχει στην πράξη και στη θεωρία την
απόδοση ευθυνών. Η απόρρητη και ευαίσθητη φύση των ερευνών καταγγελιών κατά της
αστυνοµίας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και ο βαθµός δηµόσιου ελέγχου που απαιτείται µπορεί
37
να ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση.
75. Οι αρχές του δηµόσιου ελέγχου και της συµµετοχής του θύµατος συνδέονται στενά. Θα πρέπει να
στηρίζονται στον όρο ότι οι αναφορές και άλλα έγγραφα θα κοινοποιούνται, ιδιαίτερα στον
καταγγέλλοντα. Η κοινοποίηση των εγγράφων που εξηγούν τους λόγους µιας απόφασης µπορεί
να βοηθήσει στην αποβολή οποιουδόποτε φόβου ότι υπάρχει ατιµωρησία για τα αδικήµατα
38
αστυνοµικών. Σε κάποιες περιπτώσεις, µετά από θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό σε περιπτώσεις
κράτησης για παράδειγµα, µπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει µια δηµόσια εξέταση ενώπιον ενός
39
δικαστικού λειτουργού, ή µια πειθαρχική ακρόαση της αστυνοµίας δηµοσίως.
76. Χωρίς πρόσβαση σε αναφορές και έγγραφα µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγγελιών,
οι καταγγέλλοντες µπορεί να µην έχουν την ευκαιρία να αµφισβητήσουν τον τρόπο µε τον οποίο
40
έγινε ο χειρισµός της καταγγελίας τους ή τον τρόπο µε τον οποίο επιλύθηκε.
Συµµετοχή του θύµατος
77. Η αρχή της συµµετοχής του θύµατος, διασφαλίζοντας τη συµµετοχή του καταγγέλλοντος στην
41
έρευνα, χρησιµεύει στη διαφύλαξη των νόµιµων συµφερόντων του στο σύστηµα καταγγελιών.
Για να διευκολυνθεί η συµµετοχή ενός καταγγέλλοντα, χωρίς να θίγονται τα συµφέροντα του
αστυνοµικού εναντίον του οποίου έχει γίνει η καταγγελία, ο ΑΟΚΑ ή ο αστυνοµικός που είναι
υπεύθυνος για το χειρισµό της καταγγελίας θα πρέπει να φροντίσει να έρθει σε επαφή µε τον
καταγγέλλοντα. Θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις µε τον καταγγέλλοντα και να παραµένει
42
ενήµερος για τις εξελίξεις σε όλη τη διάρκεια της εξακρίβωσης της καταγγελίας.
78. Είναι σηµαντικό η αρχή συµµετοχής του θύµατος να είναι ουσιώδης και να εφαρµόζεται
αποτελεσµατικά και όχι να είναι κενή και θεωρητική. Τα συµφέροντα του καταγγέλλοντος, που
µπορεί να έχει ζηµιωθεί από την εµπειρία του, να στερείται αυτοπεποίθησης ή να µην κατανοεί
πώς λειτουργεί το σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας, δεν διαφυλάσσονται εάν αυτός
αντιµετωπίζει δυσκολία στην επικοινωνία µε την αστυνοµία ή τον ΑΟΚΑ σχετικά µε την καταγγελία
του. Η υποστήριξη του θύµατος και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να
διατίθενται για να βοηθηθούν οι καταγγέλλοντες που έχουν υποστεί ζηµιά να αντιµετωπίσουν τη
δοκιµασία κατά την εξακρίβωση της καταγγελίας τους. Θα πρέπει να διατίθεται νοµική βοήθεια και
εκπροσώπηση προς τους καταγγέλλοντες για την αποτελεσµατική διαφύλαξη των συµφερόντων
43
τους.
79. Η τήρηση της αρχής συµµετοχής του θύµατος, ιδιαίτερα όταν διατίθεται νοµική εκπροσώπηση, θα
παρέχει στον καταγγέλλοντα την ευκαιρία να ελέγξει τις διαδικασίες και να αµφισβητήσει άδικες και
µη αποτελεσµατικές πρακτικές. Θα ενισχύσει επίσης την ανεξαρτησία διασφαλίζοντας ότι τα
36

Βλ. για παράδειγµα, Ramsahai κατά Ολλανδίας (Αίτηση αρ. 52391/99), Απόφαση 15 Μαΐου 2007, § 338.
Βλ. για παράδειγµα, Isayeva κατά Ρωσίας (Αίτηση αρ. 5794/00, 57948/00 και 57949/00), Απόφαση 24
Φεβρουαρίου 2005, § 213.
38
Βλ. για παράδειγµα, McKerr κατά Ηνωµένου Βασιλείου (Αίτηση αρ. 28883/95), Απόφαση 4 Μαΐου 2001, § 338.
39
Βλ. για παράδειγµα, Edwards κατά Ηνωµένου Βασιλείου (Αίτηση αρ. 46477/99) 14 Μαρτίου 2002, § 84.
40
Βλ. για παράδειγµα, Oğur κατά Τουρκίας (Αίτηση αρ. 21594/93), Απόφαση 20 Μαΐου 1999, § 92.
41
Βλ. για παράδειγµα Güleç κατά Τουρκίας (54/1997/838/1044), Απόφαση 27 Ιουλίου 1998, § 82.
42
Βλ. για παράδειγµα, Edwards κατά Ηνωµένου Βασιλείου (Αίτηση αρ. 46477/99) 14 Μαρτίου 2002, § 84.
43
Βλ. για παράδειγµα, τη σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας
αναφορικά µε τις καταγγελίες που ισχυρίζονται ρατσιστική διάκριση, Σύσταση Γενικής Πολιτικής Αρ. 11, για την
Καταπολέµηση του Ρατσισµού και των Φυλετικών ∆ιακρίσεων στην Αστυνόµευση, § 51.
37
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συµφέροντα του καταγγέλλοντα δεν περιθωριοποιούνται από τα συµφέροντα µιας ισχυρής
αστυνοµικής υπηρεσίας.

6.5 Επίλυση και επανεξέταση
80. Κατά την ολοκλήρωση της έκθεσης διερεύνησης οι υπεύθυνοι ανακριτές του ΑΟΚΑ ή της
αστυνοµίας πρέπει να κρίνουν ανεξάρτητα και αµερόληπτα την καταγγελία και να καθορίσουν εάν
µπορεί να γίνει δεκτή ή όχι µε βάση τα στοιχεία. Εάν ο καταγγέλλων αµφισβητήσει τον τρόπο
χειρισµού της καταγγελίας ή το αποτέλεσµα, θα πρέπει να υπάρχει δικαίωµα προσφυγής στον
ΑΟΚΑ εάν η καταγγελία έχει διερευνηθεί από την αστυνοµία ή δικαστικής επανεξέτασης εάν
διερευνήθηκε από τον ΑΟΚΑ.
81. Μετά την επίλυση µιας καταγγελίας πέντε κύριες ενέργειες µπορεί να ακολουθήσουν:
- καµία περαιτέρω ενέργεια
- ποινική δίωξη κατά του αστυνοµικού
- πειθαρχική δίωξη κατά του αστυνοµικού
- η διοίκηση της αστυνοµίας µπορεί να προβεί σε ανεπίσηµες ενέργειες κατά του
αστυνοµικού, ή
- µπορεί να γίνουν αλλαγές στην πρακτική αστυνόµευσης λαµβάνοντας υπόψη τα
διδάγµατα που αποκοµίσθηκαν.
Ο καταγγέλλων θα πρέπει να ενηµερωθεί γραπτώς και προφορικώς για την επίλυση της
καταγγελίας.
82. Η προσδοκία ότι θα ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη κατά του αστυνοµικού εναντίον του
οποίου υπάρχουν στοιχεία ανάρµοστης συµπεριφοράς αποτελεί σηµαντική προστασία κατά της
44
ατιµωρησίας της αστυνοµίας, και είναι απαραίτητη για τη δηµόσια εµπιστοσύνη στο σύστηµα
45
καταγγελιών κατά της αστυνοµίας. Οι αστυνοµικοί υπόκεινται σε ποινική ή πειθαρχική δίωξη
ανεξάρτητα από τις έρευνες των καταγγελιών, και τα δικαιώµατα και οι εγγυήσεις που τους
διατίθενται δεν αφορούν το σκοπό της παρούσας Γνωµοδότησης. Αυτή βασίζεται στην
προϋπόθεση ότι οι αστυνοµικοί υπόκεινται στις τυπικές διαδικασίες ποινικού δικαίου,
περιλαµβανοµένων των δικονοµικών εγγυήσεων, και ότι θέµατα πειθαρχίας αποτελούν ευθύνη της
αστυνοµικής υπηρεσίας.
83. Ένα µοντέλο για τις ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες κατά των αστυνοµικών που προκύπτουν
από τις καταγγελίες είναι η διαχείριση των καταγγελιών από την καθιερωµένη ποινική δικαοσύνη ή
από πειθαρχικές διαδικασίες της αστυνοµίας. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν στοιχεία τα οποία
µπορεί να οδηγήσουν σε δίωξη, ο ΑΟΚΑ θα πρέπει να προωθήσει την αναφορά ερευνών στις
ποινικές διωκτικές αρχές για να αποφασιστεί εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη και στην αστυνοµία για
να αποφασίσει εάν θα ασκήσει πειθαρχική δίωξη.
84. Οι εισαγγελικές αρχές και η αστυνοµία θα πρέπει να σεβαστούν τις συστάσεις που περιέχονται
στην αναφορά του ανακριτή της καταγγελίας όταν θα αποφασίζουν εάν θα ασκηθεί ή όχι ποινική ή
πειθαρχική δίωξη. Οι εισαγγελικές αρχές, η αστυνοµία και ο ΑΟΚΑ θα πρέπει να αιτιολογούν όλες
46
τις αποφάσεις που σχετίζονται µε την ποινική και πειθαρχική δίωξη για την οποία έχουν ευθύνη.
85. Σε κάποια κράτη µέλη υπάρχει ο φόβος ότι η στενή συνεργασία ανάµεσα στην αστυνοµία και τις
εισαγγελικές αρχές στις τυπικές ποινικές διαδικασίες µπορεί να υποσκάψει την ανεξαρτησία και
την αντικειµενικότητα της εισαγγελικής πρακτικής. Μια σηµαντική αιτία φόβου είναι ότι η
συνεργασία ανάµεσα στους ανακριτές της αστυνοµίας και την εισαγγελία µπορεί να αµαυρώσει
την ανεξαρτησία των εισαγγελέων όταν εργάζονται σε υποθέσεις κατά αστυνοµικών. Σε µια
προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό, ειδικές ποινικές διωκτικές αρχές µε δικούς τους
ανακριτές έχουν δηµιουργηθεί σε ορισµένες δικαιοδοσίες για να διερευνούν καταγγελίες κατά
αστυνοµικών και να διεξάγουν ποινικές διαδικασίες.

44

Τα Πρότυπα της ΕΠΒ, Κεφάλαιο IX., § 31.
Βλ. για παράδειγµα Guja κατά Μολδαβίας (Αίτηση αρ. 14277/04), Απόφαση 12 Φεβρουαρίου 2008, § 88.
46
Βλ. για παράδειγµα, McKerr κατά Ηνωµένου Βασιλείου (Αίτηση αρ. 28883/95), Απόφαση 4 Μαΐου 2001, § 157.
45
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86. Αυτός ο τύπος ανεξάρτητου διωκτικού συστήµατος κατά της αστυνοµίας θα µπορούσε να
προσαρµοστεί σε ένα σύστηµα καταγγελιών κατά της αστυνοµίας που λειτουργεί υπό την αιγίδα
ενός ΑΟΚΑ. Ακολουθώντας το παράδειγµα ορισµένων ευρωπαίων Συνηγόρων του Πολίτη που
µπορούν αυτοδίκαια να φέρουν κατηγορητήρια ενώπιον δικαστικών αρχών, µπορούν να
εκχωρηθούν στον ΑΟΚΑ παρόµοιες εξουσίες για να ασκεί ποινική δίωξη µετά την ολοκλήρωση
των ερευνών καταγγελιών. Φυσικά, το συνταγµατικό και νοµικό σύστηµα που επικρατεί σε κάθε
κράτος µέλος θα παίξει σηµαντικό ρόλο στο να κριθεί η σκοπιµότητα µιας τέτοιας διευθέτησης. Θα
πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη εγγυήσεων και στην προστασία των
δικαιωµάτων των αστυνοµικών ως εναγοµένων σε ποινικές διαδικασίες.
87. Υπάρχουν διδάγµατα που µπορούν να αποκοµιστούν από όλες τις καταγγελίες. Ακόµη και όταν
έχει διαπιστωθεί ότι ένας καταγγέλλων δεν είχε λόγο να προβεί σε καταγγελία, θα είναι δυνατό να
µάθουµε κάτι για την κατάσταση των σχέσεων της αστυνοµικής κοινότητας. Η στατιστική και
εµπειρική έρευνα και ανάλυση των καταγγελιών έχει θεµελιώδη σηµασία για τη δηµοκρατική και
υπεύθυνη αστυνόµευση. Ένας ΑΟΚΑ µπορεί να παίξει καίριο ρόλο εκεί που διασταυρώνονται οι
αστυνοµικές λειτουργίες µε τις εµπειρίες των πολιτών και, έτσι να παρέχει στην αστυνοµία και στο
κοινωνικό σύνολο ενηµερωµένες συµβουλές για το πώς µπορούν να βελτιωθούν η
αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών αστυνόµευσης και οι σχέσεις της αστυνοµικής κοινότητας.
Εάν, µετά την επίλυση µιας καταγγελίας ή µετά την έρευνα και την ανάλυση, είτε η αστυνοµία ή ο
ΑΟΚΑ θεωρούν ότι θα πρέπει να εφαρµόσουν οποιαδήποτε διδάγµατα αποκοµίσθηκαν, αυτό θα
πρέπει να γίνει µετά από διαβουλεύσεις µε την άλλη πλευρά.
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