Δηµόσια Τοποθέτηση
Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
αναφορικά µε την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σωτήρας
για ακύρωση της θεατρικής παράστασης “Cock”
του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου

Η Δηµοκρατία άρρηκτα δεµένη µε την ελευθερία της έκφρασης, η
δικτατορία αλυσοδεµένη µε την λογοκρισία.
Η επιλογή για ποιο πολίτευµα θέλουµε να αγωνιζόµαστε , ανήκει σε εµάς,
όπως ανήκει και επιλογή σε κάθε δηµότη να αποφασίσει να δει, ή να µην δει,
µια θεατρική παράσταση ως µορφή τέχνης και έκφρασης.
Ο θόρυβος που ταξίδεψε από την Σωτήρα ,σε κάθε λογικά σκεπτόµενο
άνθρωπο δηµιούργησε ερωτηµατικά αλλά και έφερε στην επιφάνεια
κοινωνικές διαστάσεις που άπτονται ζητηµάτων εξισορρόπησης µεταξύ ορίων
και δικαιωµάτων .Ειναι γεγονος ότι κανένα δικαίωµα δεν προστατεύεται κατά
τρόπο απόλυτο, αλλά υπόκειται σε νόµιµους περιορισµούς µε σκοπό να
διασφαλίσει ένα υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον, ή δικαιώµατα τρίτων
προσώπων .
Η παρούσα τοποθέτηση µου αποφασίστηκε µε αφορµή τη δηµόσια συζήτηση
που εκτυλίσσεται τις τελευταίες µέρες σχετικά µε την απόφαση του Δηµοτικού
Συµβουλίου Σωτήρας να µην επιτρέψει την παρουσίαση θεατρικής
παράστασης του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου µε τίτλο «Cock» στον χώρο
του Δηµοτικού Θεάτρου, επικαλούµενο αδυναµία να διασφαλίσει την
ασφάλεια κατά την παράσταση, λόγω αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας. Η
Τοποθέτησή µου αυτή στηρίζεται στις αρµοδιότητές µου ως Εθνική
Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, και συγκεκριµένα στο άρθρο 5
παρ. (δ), εδάφιο (ii) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόµων του 1991 έως
2011, βάσει του οποίου ο Επίτροπος µπορεί τοποθετείται µε απόψεις,
εισηγήσεις και προτάσεις σε περίπτωση που, κατά τη διερεύνηση παραπόνου
για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή εν γένει κατά την άσκηση των
εξουσιών του, διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη για προώθηση και προστασία
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, διατήρηση ή επέκταση της προστασίας τους και
τήρηση θεµελιωδών αρχών από τις υπηρεσίες.
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Νοµικό πλαίσιο
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Κυπριακής Δηµοκρατίας στο άρθρο 19 το οποίο
έχει ταυτόσηµο περιεχόµενο µε το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ:
"Έκαστος έχει το δικαίωµα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε
τρόπον εκφράσεως."
"Το δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν της γνώµης, της λήψεως και
µεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεµβάσεως οιασδήποτε δηµοσίας
αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων."
"Η ενάσκησις των δικαιωµάτων, περί ων η πρώτη και δευτέρα παράγραφος
του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβληθή εις διατυπώσεις, όρους,
περιορισµούς ή ποινάς προδιαγεγραµµένους υπό του νόµου και αναγκαίους
µόνον προς το συµφέρον της ασφαλείας της Δηµοκρατίας ή της
συνταγµατικής τάξεως ή της δηµοσίας ασφαλείας ή της δηµοσίας τάξεως ή
της δηµοσίας υγιείας ή των δηµοσίων ηθών ή προς προστασίαν της
υπολήψεως ή των δικαιωµάτων άλλων ή προς παρεµπόδισιν της
αποκαλύψεως πληροφοριών ληφθεισών εµπιστευτικώς ή προς διατήρησιν
του κύρους και της αµεροληψίας της δικαστικής εξουσίας."
“Ενώ περαιτέρω στο άρθρο 18 του Συντάγµατος ορίζεται ότι:
"Έκαστος έχει το δικαίωµα ελευθερίας σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας”.
Είναι προφανές ότι η ελευθερία της εκφράσεως, ήτοι δεν ορίζεται ρητώς στο
Σύνταγµα , περιλαµβάνει την καλλιτεχνική δηµιουργία και την τέχνη γενικότερα
ως µορφή έκφρασης.
Σύµφωνα µε την νοµολογία του ΕΔΔΑ ,η ελευθερία της εκφράσεως
εξασφαλίζεται υπό την διττή έννοια της ελευθερίας της γνώµης και της
ελευθερίας αναζητήσεως λήψεως και µεταδόσεως πληροφοριών η ιδεών
χωρίς την παρέµβαση των δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων.
Η ελευθερία της έκφρασης, όπως διασφαλίζεται από τα πιο πάνω
προαναφερθέντα άρθρα 19 του Συντάγµατος και αρ.10 της ΕΣΔΑ ,κρίθηκε
από το ΕΔΔΑ ,στην υπόθεση Vereinigung Bildender Kunstler vs Austria
(αρ. υπόθεσης 68354/01) ηµ. 25/4/17 ,ότι συνιστά ένα από τα θεµέλια κάθε
δηµοκρατικής κοινωνίας και είναι όντως µια από τις βασικές προϋποθέσεις για
την πρόοδο και την αυτοπραγµάτωση του ατόµου .Με την επιφύλαξη των εν
λόγω περιορισµών κρίθηκε ότι αυτή (ελευθερία έκφρασης) δεν εφαρµόζεται
µόνο σε πληροφορίες η "ιδέες" που γίνονται ευµενώς αποδέκτες ή θεωρούνται µη προσβλητικές ή οµοιόµορφες ,αλλά επίσης και σε αυτές που προσβάλλουν ,που σοκάρουν ή ενοχλούν το Κράτος ή ένα µέρος του
πληθυσµού .Αυτα επιβάλλονται από τον πλουραλισµό, τη ανεκτικότητα και τη
ευρύτητα πνεύµατος χωρίς τις οποίες δεν υπάρχει µια δηµοκρατική κοινωνία .
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Στην υπόθεση Sunday times του ΕΔΔΑ κρίθηκε ότι τα στοιχεία της
πληροφόρησης και της κρίσης είναι στοιχεία που εντάσσονται στην ελευθερία
της έκφρασης, ενώ περαιτέρω στην υπόθεση Castells v. Spain ,το ΕΔΔΑ
υπογράµµισε ότι η ελευθερία της έκφρασης περιλαµβάνει επίσης
πληροφορίες και ιδέες που προκαλούν ταράζουν ή αναστατώνουν
(information and ideas that offend ,schlock or disturb).
Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω η ελευθερία της έκφρασης περιλαµβάνει
τόσο την προώθηση ιδεών ως µορφή καλλιτεχνικής έκφρασης ,όπως είναι µια
θεατρική παράσταση ,αλλά περιλαµβάνει επίσης την δηµιουργία κρίσης η
οποία προϋποθέτει ελευθερία συνείδησης οπως προστατεύεται ρητά στο
άρθρο 18 του Συντάγµατος.
Ως θεµελιωδες δικαίωµα δεν περιλαµβάνει µόνο γενική αξίωση για σεβασµό
του δικαιώµατος από το κράτος αλλά και από τους τρίτους.
Γίνεται επίσης δεκτό ότι η ελευθερία της τέχνης πέραν του δικαιώµατος
καλλιτεχνικής έκφρασης του δηµιουργού περιλαµβάνει και µια παθητική
διάσταση, η οποία συνίσταται στο δικαίωµα του αποδέκτη, δηλαδή του
κοινού, να απολαµβάνει ανεµπόδιστα ένα έργο τέχνης και να έχει τη
δυνατότητα να λαµβάνει πολλαπλά ερεθίσµατα για την καλλιτεχνική του
εξύψωση.
Το ερώτηµα που αναφύεται τώρα είναι κατά πόσο το δικαίωµα αυτό, της
ελευθερίας εκφράσεως, από οποιαδήποτε µορφή και αν εκδηλώνεται, είναι
απεριόριστο.
Η απάντηση είναι αρνητική.
Το εν λόγω δικαίωµα υπόκειται στους περιορισµούς που το ίδιο το Σύνταγµα
αλλά και η ΕΣΔΑ επιβάλλει, τα οποία περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα δηµόσια ήθη ή χρηστά ήθη όπως είναι πιο ευρέως γνωστά .Η επιβολή όµως του εν
λόγω περιορισµού πρέπει να προνοείται από συγκεκριµένο νόµο και να επιβάλλεται από αρµόδιο όργανο, τηρώντας την αρχή της αναλογικοτητας ,η
οποία διδραµατίζει το κύριο λόγο σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να περιοριστεί ένα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα.
Τι είναι όµως ακριβώς τα χρηστά ήθη ,και πως επηρεάζουν το
κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι σε µια δηµοκρατική κοινωνία.
Σε ένα κράτος δικαίου όπως είναι και η Κυπριακή Δηµοκρατία, τα χρηστά ήθη
είναι µια ,αόριστη, νοµική έννοια .Ειναι ηθικοί κανόνες που ρυθµίζουν την
εξωτερική κοινωνική ,συµπεριφορά και όχι την εσωτερική ,τις σκέψεις δηλαδή
των ατόµων, η οποία δεν µένει στάσιµη αλλά µεταβάλλεται µέσα στο
χρόνο. Είναι δηλαδή το σύνολο των ηθικών αντιλήψεων και αρχών που
διέπουν την συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ένα συγκεκριµένο τόπο.
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Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΑΑ) στην υπόθεση Muller και άλλοι vs Switzerland (1988), το
Δικαστήριο παρατήρησε ότι οι αντιλήψεις περί ηθικής µπορεί να διαφέρουν από
τόπο σε τόπο ενώ στην υπόθεση Handyside v. UK γνωστή ως υπόθεση
του "κόκκινου βιβλίου του µαθητή" διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορετική
εκτίµηση της έννοιας της ηθικής από χώρα σε χώρα .

Συµπεράσµατα
Η ελευθερία της έκφρασης και εν γενεί της τέχνης δεν υπόκειται καταρχήν σε
λογοκρισία.
Κατ ´εξαίρεση αυτή η ελευθερία θα µπορούσε να περιοριστεί αν υπήρχε
λόγος που θα επέσυρε την επιβολή του περιορισµού τους µε βάσει την
διάταξη του Συντάγµατος και του νόµου.
Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριµένου νόµου που να προβλέπει την
εν λόγω παρέµβαση ,την διαπίστωση συγκεκριµένου αδικήµατος προσβολής
ενός άλλου προστατευόµενου αγαθού και τέλος αν η παρέµβαση είχε
οποιοδήποτε νόµιµο σκοπό να εξυπηρετήσει.
Στ η σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η π ε ρ ί π τω σ η λ ή φ θ η κ ε µ ι α α π ό φ α σ η α π ό µ η
εξουσιοδοτούµενο από τον νόµο όργανο, χωρίς την προσφυγή σε αρµόδιο
Δικαστήριο, χωρίς την αποκάλυψη οποιουδήποτε αδικήµατος και χωρίς η παρέµβαση να είναι αναγκαία σε µια δηµοκρατική κοινωνία.
Στο περιεχόµενο της θεατρικής παράστασης άπτονται θέµατα ανθρωπίνων
σχέσεων και δη ερωτικών σχέσεων του ίδιου φίλου.
Το σύµφωνο συµβίωσης µεταξύ προσώπων του ίδιου φίλου ψηφίστηκε πρόσφατα. Η κοινωνική ηθική της κυπριακής κοινωνίας το αποδέχθηκε .Η διαφορετικότητα είναι γεγονός και η αποδοχή της ,αναπόσπαστο κοµµάτι των
δηµοκρατικών αξιών τις οποίες προασπιζόµαστε όλοι µας σαν πολίτες.
Αναντίλεκτα τα χρηστά ήθη ως ηθικοί κανόνες που ρυθµίζουν την εξωτερική
συµπεριφορά της κοινωνίας δεν παραβιάστηκαν.
Οι προσωπικές αντιλήψεις σεβαστές, αλλά δεν µπορούν να επιβάλουν λογοκρισία γενικά και αόριστα. Στη Δηµοκρατία δεν χωρεί αυτοδικία, υπάρχει
σεβασµός στην λαϊκή κυριαρχία ,όπως αυτή εκφράζεται από όλες τις λειτουργίες της Πολιτείας.
Επειδή η διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και η προώθηση της αποδοχής και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί το κύτταρο
µιας δίκαιης κοινωνίας, υποβάλλω δηµόσια την παρούσα
Τοποθέτηση µου καλώντας όλους σε προβληµατισµό και περαιτέρω διάλογο.
Λευκωσία, 8 Δεκεµβρίου 2017
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Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
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