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Η αστυνομία ως προασπιστης  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

δεν επιβάλει μόνο τη τάξη σε συνθήκες που η ασφάλεια δια-
κυβεύεται αλλά πρωτίστως ενεργεί κατά τρόπο που να απο-

τρέπει οποιαδήποτε πράξη  η οποία δύναται να βλάψει 
οποιοδήποτε πρόσωπο .

Ο ρόλος της είναι  δηλαδή τόσο προληπτικός όσο και κατα-

σταλτικος και πολλές φορές ιδιαίτερα δύσκολος λόγω έλλει-
ψης συνεργασίας των υπόπτων .

Και εδώ έγκειται το δυσκολότερο της εγχείρημα .Να διασφα-

λίσει από την μια ότι θα διενεργηθούν όλες οι νόμιμες διαδι-
κασίες ώστε η υπόθεση που θα τεθεί ενώπιον του Δικαστηρί-

ου να είναι πλήρης από το αποδεικτικό υλικό που χρειάζεται 
και από την άλλη να διασφαλίσει ότι στην όλη διαδικαστική 
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της  πορεία για την αναζήτησή του αποδεικτικού υλικού δεν 
υπερέβη   στο απόλυτα αναγκαίο για την εξασφάλιση του.

Η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η αστυνομία ως  υπη-

ρέτης του δικαίου  είναι δηλαδή , να διασφαλίσει, ώστε η πά-
ταξη  του εγκλήματος και η προστασία των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων  να είναι σε πλήρη ισορροπία  με τρόπο που  να 
μην καταλύεται αφενός η διαλεύκανση του εγκλήματος και 

αφετέρου ο πυρήνας οποιουδήποτε θεμελιώδους δικαιώμα-
τος, που είναι άμεσα συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση.

Δικαιώματα όπως το απόρρητο της επικοινωνίας και ιδιωτική 

ζωή ,αποτελούν τα δικαιώματα που διακυβεύονται συχνότερα  
ως προς το σκοπό εξιχνίασης ενός εγκλήματος και δη του 

οργανωμένου.

Η σύγχρονη  κοινωνία και κατά συνέπεια η αστυνομία ως το 
κύριο  όργανο για την  προστασία  της, καλείται να αντιμετω-

πίσει όλες τις μεταβαλλόμενες μορφές οργανωμένου εγκλή-
ματος που λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας πέρνει απρό-

βλεπτες διαστάσεις  κάθ´ ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση 
πραγματώνονται με  περισσότερη ευκολία και ταχύτητα .

Σε τέτοια όμως ταχύτητα καλείται και η αστυνομία να παρε-

μποδίσει και να εξιχνίασει ένα έγκλημα και ακριβώς εδώ    
ανακύπτει το ζήτημα του απόλυτου σεβασμού των θεμελιω-
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δών δικαιωμάτων  του ανθρώπου και της ανάγκης για εξιχνί-
αση του εγκλήματος.

 Η ύπαρξη του δίλημματος μεταξύ των δυο απασχόλησε τόσο 

τον νομοθέτη όσο και τα Δικαστήρια .Η ζυγαριά έκλεινε υπέρ   
της προστασίας των θεμελιωδών  δικαιωμάτων, που όμως  η 

άσκηση και η διασφάλιση τους  δεν είναι απόλυτη αλλά  υπό-
κειται σε περιορισμούς  για χάριν ένος επιδιωκόμενου σκο-

πού με μέτρο αναγκαίο και ανάλογο του σκοπού προβλεπό-
μενο ειδικά από το Νόμο.

Είναι πρόδηλο ότι σε δημοκρατική κοινωνία , μεταξύ ποινικής 

δικαιοσύνης και σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέ-
πει να υπάρχει η αναγκαία ισορροπία η οποία διασφαλίζει 

τόσο την προστασία της κοινωνίας με την πατάξη του εγκλή-
ματος όσο και την προστασία του ατομικού δικαιώματος από 

τυχόν αυθαίρετες πράξεις που δεν προβλέπονται από νόμο 
και δεν είναι αναγκαίες για κανένα σκοπό. 

  

 Η άσκηση δηλαδή των αστυνομικών εξουσιών και αρμοδιο-
τήτων για επίτευξη των στόχων αυτών τελεί υπό τη διπλή 

προϋπόθεση τήρησης της αρχής της νομιμότητας και της 
αναλογικότητας. 

Ο στόχος της διασφάλισης της δημόσιας τάξης και της ασφά-

λειας, ενός κοινωνικού αγαθού και δικαιώματος μεγάλης ση-
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μασίας,  αποτελεί  μια σύνθετη και δύσκολη προσπάθεια. Η 
Αστυνομία σήμερα καλείται να διαδραματίσει πολλαπλούς 

ρόλους και σε αρκετές περιπτώσεις,  καλείται να διαχειριστεί 
προβλήματα που αποτελούν συνισταμένη πολλαπλών κοινω-

νικών παραγόντων. 

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, η εδραίωση των 
αρχών της ισονομίας και ισοπολιτείας και η καθολική αποδο-

χή της επικράτησης των αρχών του κράτους  δικαίου, που εί-
ναι διαρκή αιτούμενα για όλη την κοινωνία, βασίζονται ακρι-

βώς στη συντονισμένη λειτουργία όλων των δημόσιων θε-
σμών και φορέων. 

Η Αστυνομία ως θεσμός θα πρέπει να είναι «παρών» για τη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ τα ανθρώπινα 

δικαιώματα συνιστούν ταυτόχρονα το πλαίσιο, τα όρια αλλά 
και τον σκοπό λειτουργίας της Αστυνομίας.  «Αστυνομία» και 

«ανθρώπινα δικαιώματα» είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομί-
σματος. Οι όποιες παρεκκλίσεις από αυτό το σκεπτικό αμφι-

σβητούν, αν όχι ακυρώνουν, το κράτος δικαίου και τη Δημο-
κρατία γι αυτό και αποτελεί , πάγια  θέση ότι η Αστυνομία θα 

πρέπει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή  σε όσα μέλη της πα-
ρεκτρέπονται και  αυθαιρετούν παραβιάζοντας ανθρώπινα 

δικαιώματα.
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Είναι αδιαμφισβήτητο πως εκδηλώσεις  όπως η σημερινή δεί-
χνουν την προσήλωση της Αστυνομίας στον στρατηγικό στό-

χο του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων που όλο μας είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες .

Ευχαριστώ ,
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