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Προτάσεις για το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώ'ου 

 

Συνο8τικές Προτάσεις 8ρος την Convention (στοιχεία κατάθεσης 

εγγράφου στην Convention: Charte 4425/00,Contribution 279) 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

1. Η Εθνική Ε8ιτρο8ή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ8ου της Ελλάδας κατ’ 

αρχήν θεωρεί θετική την α8όφαση της Ευρω8αϊκής Ένωσης να α8οκτήσει 

τη δική της Χάρτα ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ8ου. Η α8όφαση αυτή είναι 

ενδεικτική αφ΄ ενός της 8ρόθεσής της να τονίσει τη σηµασία των 

δικαιωµάτων του ανθρώ8ου για την Ευρω8αϊκή Ένωση, αλλά και δηλωτική 

8εραιτέρω ανά8τυξης της ενο8οιητικής διαδικασίας και δη σε σφαίρα 8ολύ 

ευρύτερη α8ό τη ρύθµιση στενά οικονοµικών συµφερόντων, α8ό ό8ου η 

ΕΟΚ είχε ξεκινήσει. 

2. Για να α8οκτήσει, 8άντως, κά8οτε ουσιαστική και µάλιστα θετική 

σηµασία η νέα Χάρτα θα 8ρέ8ει όχι µόνο να µην υστερεί του διεθνούς και 

ιδιαίτερα του ευρω8αϊκού κεκτηµένου στον τοµέα των δικαιωµάτων του 

ανθρώ8ου, αλλά και να συµβάλλει σε 8εραιτέρω εξέλιξη των αντιλήψεων 

και τάσεων, 8ου η διεθνής και ιδίως η ευρω8αϊκή 8ρακτική γέννησαν, για 

την α8οτελεσµατικότερη και ουσιαστικότερη 8ροστασία των δικαιωµάτων 

του ανθρώ8ου. Αλλιώς η Χάρτα αυτή µ8ορεί να α8οβεί ουσιαστικά 8εριττή 

αν όχι ε8ιζήµια. 

∆ε θεωρούµε άσκο8ο να τονίσουµε ότι, ό8ως είναι γνωστό, όλες οι 

χώρες-µέλη της Ευρω8αϊκής Ένωσης είναι και µέλη του Συµβουλίου της 

Ευρώ8ης, το ο8οίο διαθέτει ήδη αξιόλογη νοµική θωράκιση των 
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δικαιωµάτων του ανθρώ8ου, ατοµικών και 8ολιτικών (ΕΣ∆Α) καθώς και 

οικονοµικών και κοινωνικών (µετά την 8ρόσφατη κωδικο8οίηση και τον 

εµ8λουτισµό µε 8ρόσθετα 8ρωτόκολλα του Ευρω8αϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη). Θα ήταν λοι8όν ο8ισθοδροµικό και α8οφευκτέο να 8εριληφθούν 

στη Χάρτα της Ευρω8αϊκής Ένωσης των 15 χωρών αρχές και διατάξεις 8ου 

να µειονεκτούν α8έναντι των αντίστοιχων ή ανάλογων διατάξεων των 

instruments του Συµβουλίου της Ευρώ8ης 8ου 8εριλαµβάνει 41 χώρες, 

δηλαδή τις ίδιες 15 της Ευρω8αϊκής Ένωσης αλλά και 8ολύ 8ερισσότερες 

άλλες 8ου βρίσκονται σε στάδιο µετάβασης («transition») 8ρος τη 

δηµοκρατία και το Κράτος δικαίου. 

Αλλά και οι τάσεις 8ου 8ροκύ8τουν α8ό τα νεότερα Συντάγµατα των 

χωρών-µελών της Ευρω8αϊκής Ένωσης σε σχέση µε τα δικαιώµατα του 

ανθρώ8ου δεν ε8ιτρέ8εται να αγνοηθούν, αφού και αυτές α8οτελούν 

ευρω8αϊκό κεκτηµένο. 

3. Η Χάρτα, εµ8νεόµενη α8ό τις 8αρα8άνω αρχές, θα µ8ορούσε όχι 

µόνο να εισαγάγει ρητώς µερικά νεώτερα δικαιώµατα, αλλά και να 

διατυ8ώσει µε βάση νέο 8νεύµα µερικά 8αλαιότερα δικαιώµατα. Παρακάτω 

θα αναφέρουµε µερικές 8ροτεινόµενες ειδικές διατάξεις 8ου στηρίζονται σε 

αυτή την κατευθυντήρια γραµµή. 

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Κατ’ αρχήν θεωρούµε ότι 8ρέ8ει να καθιερωθεί στη Χάρτα µία 

ουσιαστικότερη έννοια της ισότητας. Η 8ράξη α8έδειξε, ό8ως αναγράφει 

σειρά ιστορικών α8οφάσεων της Ολοµέλειας του Ελληνικού Συµβουλίου της 

Ε8ικρατείας (Α8οφάσεις 1917-1929/1998 και 1933/1998 της 8ης Μαΐου 

1998) ότι η καθιέρωση α8λώς τυ8ικής ισότητας ενώ8ιον του νόµου για 

όλους, α8οτελεί υ8οκρισία και στην 8ράξη διαιώνιση της αδικίας σε βάρος 

των µειονεκτουσών και 8εριθωριο8οιηµένων κοινωνικο-οικονοµικών 

οµάδων, κατηγοριών κλ8. Η µεγαλύτερη α8ό αυτές τις οµάδες είναι οι 

γυναίκες (µισός 8ληθυσµός της γης). 

Γι’ αυτό η λήψη ειδικών θετικών µέτρων όχι µόνο δεν α8οτελεί 

«διάκριση» λόγω φύλου, χρώµατος, θρησκεύµατος κτλ, δηλαδή 8εριορισµό ή 



 3 

αναίρεση της ισότητας, αλλά µέσο για εφαρµογή ουσιαστικής ισότητας και 

8αραµερισµό της κοινωνικής αδικίας, δηλαδή ουσιαστικών διακρίσεων. 

Ε8ιτρέψτε µας να υ8ενθυµίσουµε τις σχετικές διατυ8ώσεις για την 

ισότητα των άρθρων των εξής Ευρω8αϊκών Συνταγµάτων: 

α) Γερµανικού, άρθρο 3 8αρ. 2, 

β) Πορτογαλικού, άρθρο 9 8αρ. d και h, άρθρο 109, 

γ) Αυστριακού, άρθρο 7 8αρ. 2, 

δ) Ιταλικού, άρθρο 3, 

στ) Γαλλικού, άρθρο 3 ό8ως τρο8ο8οιήθηκε 8ρόσφατα, 

ε) ∆ιαφόρων γερµανικών Länder. 

Στην Convention ενα8όκειται να ε8ιλέξει µία α8ό αυτές ως 

διατυ8ώσεις ή άλλη ευστοχότερη κατά την κρίση της. 

Ειδικά για την ισότητα των φύλων αναγκαία 8αρίσταται α8ό την 

8ράξη η αναφορά ρητής διάταξης στη Χάρτα 8ροσθετέας µετά τη γενική 

διάταξη 8ερί ισότητας. Η διάταξη αυτή 8ρέ8ει να εµ8νέεται α8ό τις 

σχετικές διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης εναντίον των ∆ιακρίσεων κατά 

των Γυναικών (CEDAW), η ο8οία έχει ήδη εισαχθεί στα δικαιϊκά 

συστήµατα των Χωρών-Μελών της Ευρω8αϊκής Ένωσης, αφού όλες την 

κύρωσαν. 

Πιο συγκεκριµένα, 8ιστεύουµε ότι αναγκαία και σύµφωνη µε το 

σήµερα κρατούν 8νεύµα διεθνώς και στην Ευρώ8η µε ειδικά κείµενα της 

Ευρω8αϊκής Ένωσης (ιδίως άρθρο 2 8αρ. 4 της Οδηγίας 76/207/9.2.1976), 

ό8ως ερµηνεύθηκε και α8ό 8ρόσφατη α8όφαση του Ευρω8αϊκού 

∆ικαστηρίου του Λουξεµβούργου (Α8όφ. 1 της 28ης Μαρτίου 2000, Affaire 

Badeck C-158/97) είναι η 8αρακάτω διατύ8ωση 8ρόσθετης 8αραγράφου στο 

άρθρο 1α του Conven 36: «1.Η ουσιαστική ισότητα µεταξύ γυναικών και 

ανδρών #ρέ#ει να εξασφαλίζεται και να #ροάγεται σε όλους τους τοµείς. 

Ο#οιαδή#οτε άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου α#αγορεύεται. 2. 

Ενδείκνυται η λήψη #ροσωρινών θετικών µέτρων, κατά κύριο λόγο για τη 

βελτίωση της θέσης των γυναικών, #ου θα ισχύουν έως ότου ε#ιτευχθεί 

ουσιαστική ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών» 

2. Χρήσιµη θεωρούµε και τη ρητή αναφορά της αρχής ότι κάθε 

συναλλαγή 8ου αφορά το ανθρώ8ινο σώµα ή τµήµα του α8αγορεύεται ως 
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αντιστρατευόµενη την ανθρώ8ινη αξία, την αξιο8ρέ8εια, τη σωµατική, 

8νευµατική και ψυχική υγεία ή ακεραιότητα, ακόµα και τη ζωή σε όχι 

λίγες 8ερι8τώσεις, και 8ρέ8ει να τιµωρείται, αφού το ανθρώ8ινο σώµα είναι 

αγαθό extra commercium. Συνε8ώς οι νέες µορφές δουλείας, ιδίως η 

σεξουαλική εκµετάλλευση των γυναικών και των 8αιδιών ως διεθνικό 

οργανωµένο έγκληµα 8ου µαστίζει σήµερα την Ευρώ8η, καθώς και η 

εµ8ορία οργάνων για µεταµόσχευση, συχνά συνδυασµένη µε βαρύτατα 

εγκλήµατα, 8ρέ8ει να ανασχεθούν µε ριζικά µέτρα σε συνεργασία όλων των 

χωρών –τιµωρητικά των ενόχων και κοινωνικής συµ8αράστασης και ένταξης 

των θυµάτων - βάσει 8ρογράµµατος συνεργασίας όλων των ευρω8αϊκών 

χωρών. 

Σχετική διάταξη θα 8ρέ8ει να εισαχθεί στο άρθρο 1 (CONVENT 28). 

3. Η 8ράξη α8έδειξε ότι ορισµένες καταστρατηγήσεις των 

δικαιωµάτων του ανθρώ8ου µε ε8ίκληση δήθεν εθίµων θρησκευτικών, 

8ολιτισµικών, ιστορικών 8ου σήµερα ενισχύονται ιδίως α8ό 8ολιτικές ή 

θρησκευτικές αρχές 8ου εµ8νέονται α8ό θρησκευτικό εξτρεµισµό 

(φονταµενταλισµό) 8ρέ8ει να σταµατήσουν. Συχνά συνίστανται σε 

κατάργηση σχεδόν όλων των δικαιωµάτων του ανθρώ8ου ευρειών λαϊκών 

µαζών, ιδίως των γυναικών. 

Η εισαγωγή στη Χάρτα διατάξεων ανάλογων µε των 8αρ. Ι 5 και ΙΙ Β 

3, 38 της ∆ιακήρυξης και του Προγράµµατος ∆ράσης της Βιέννης του 1993 

για τα ανθρώ8ινα δικαιώµατα, θεωρούµε ότι ε8ιβάλλεται α8ό τη σηµερινή 

συγκυρία, ακόµα και στην Ευρώ8η, ό8ου οι σε ευρω8αϊκές χώρες 

διαβιούντες 8ολυάριθµοι ο8αδοί τέτοιων κινηµάτων, (ιδίως ισλαµιστικών, 

αλλά και του Βατικανού) ε8ιµένουν να εφαρµόζουν 8ρακτικές αντίθετες µε 

τα δικαιώµατα του ανθρώ8ου. 

4. Η ρητή α8αγόρευση της θανατικής 8οινής στις χώρες-µέλη της 

Ευρω8αϊκής Ένωσης είναι ώρα 8λέον να θεσ8ισθεί στη Χάρτα των 

δικαιωµάτων του ανθρώ8ου. 

5. Last but not least, θεωρούµε ε8ιβαλλόµενη την ενίσχυση α8ό τη 

σχεδιαζόµενη Χάρτα των κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων γενικά. 

Το Συµβούλιο της Ευρώ8ης το έ8ραξε ήδη µε τη διεύρυνση και ενίσχυση 

της Χάρτας του Τορίνο το 1991 (Πρωτόκολλο τρο8ο8οίησης του Ευρω8αϊκού 
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Κοινωνικού Χάρτη, EΤS αρ. 142, Ν. 2422/1996, ΦΕΚ Α’ 144) και ιδίως µε 

την 8ροσθήκη σε αυτήν του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 9ης Νοεµβρίου 

1995, 8ου για 8ρώτη φορά αναγνωρίζει και δικαίωµα συλλογικής αναφοράς-

8ροσφυγής για 8αραβιάσεις κοινωνικών δικαιωµάτων. 

Εκείνο, όµως, 8ου ε8ιβάλλει την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

ενίσχυση αυτών των δικαιωµάτων είναι το γεγονός 8ου 8ροέκυψε α8ό τη 

διεθνή 8ρακτική και έντονα διακήρυξε η 8ρόσφατη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη 

της Γενεύης (Copenhagen +5, 24-26 Ιουνίου 2000) ότι η οικονοµική 

8αγκοσµιο8οίηση γίνεται διαρκώς 8ιο α8άνθρω8η και καταλυτική της 

δικαιοσύνης µεταξύ ατόµων και χωρών (αφού ελάχιστοι 8λούσιοι, άτοµα και 

Κράτη, γίνονται διαρκώς 8λουσιότεροι, ενώ οι λαϊκές µάζες και οι χώρες του 

τρίτου κόσµου γίνονται φτωχότερες). Αλλά γίνεται καταλυτική και της ίδιας 

της δηµοκρατίας (αφού διαρκώς λιγότεροι άνθρω8οι σε κάθε χώρα γίνονται 

οι κύριοι ιδιοκτήτες του 8λούτου και των ΜΜΕ). Έτσι 8ρώτη εξουσία 

καθίσταται µία εξουσία ελάχιστων 8ροσώ8ων, µη αναγνωριζόµενη α8ό τα 

δηµοκρατικά συντάγµατα, µη εκλεγόµενη α8ό τον λαό και ουσιαστικά µη 

ελεγχόµενη (αφού οι 8ολιτικοί την φοβούνται και όχι αυτή τους 

8ολιτικούς). 

Η ανάσχεση αυτής της εξέλιξης, την ο8οία τα όσο το δυνατόν 

α8οτελεσµατικότερα 8ροστατευόµενα κοινωνικά δικαιώµατα µ8ορούν να 

χαλιναγωγήσουν, εν µέρει τουλάχιστον, θα είναι 8ρος το συµφέρον όλων –

και των ολίγων 8λουσίων– αφού έτσι θα µ8ορούσαν να α8οφευχθούν 

µοιραίες συγκρούσεις κοινωνικές και 8όλεµοι. 

Η ευρω8αϊκή εξέλιξη των τελευταίων ετών καταδεικνύει κραυγαλέα 

την εµφάνιση όλων των 8αρα8άνω φαινοµένων και α8οδεικνύει ότι ο 

8αραµερισµός ή ο 8εριορισµός των κοινωνικών δικαιωµάτων α8οτελεί 

8ολιτική άδικη, αντιδηµοκρατική και άφρονα. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2000 


