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Εισαγωγή

Πολλοί ύποπτοι και κατηγορούμενοι έχουν νοητικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα τα
οποία, εφόσον δεν εντοπιστούν εγκαίρως, ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά τους
να συμμετέχουν αποτελεσματικά και ισότιμα στις ποινικές διαδικασίες. Σε αντίθεση με
την ηλικία και τη σωματική ασθένεια, οι οποίες αναγνωρίζονται εύκολα, οι νοητικές και
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες δεν είναι πάντα ορατές και μπορεί να παραμείνουν απαρατήρητες
ή να παρερμηνευτούν. Ενώ μερικοί άνθρωποι μπορεί να ενημερώσουν τις αρχές της ποινικής
δικαιοσύνης για την αναπηρία τους, άλλοι μπορεί να μην έχουν συναίσθηση της κατάστασής
τους ή να προσπαθήσουν να την αποκρύψουν για να αποφύγουν τον στιγματισμό και τον
εκφοβισμό.
Ένας ύποπτος ή κατηγορούμενος με αδιάγνωστη νοητική ή ψυχική πάθηση μπορεί να
αντιμετωπίσει δυσκολίες στην κατανόηση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, του
περιεχομένου του κατηγορητηρίου εις βάρος του, της έννοιας των δικονομικών δικαιωμάτων
του, του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επωφεληθεί από τα δικαιώματα αυτά και των συνεπειών
των αποφάσεών του. Οι αρχές της ποινικής δικαιοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν
προκλήσεις κατά την επικοινωνία τους μαζί του σε σχέση με την κατανόηση των αντιδράσεων
ή των συμπεριφορών του και μπορεί να παραπλανηθούν από τις ενέργειες ή τα λεγόμενά
του εάν δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα σημάδια της αναπηρίας του ή δεν γνωρίζουν
τους τρόπους με τους οποίους αυτή επηρεάζει τη συμπεριφορά του. Κάποιες φορές αυτό
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττή χρήση βίας, άδικη ή πεπλανημένη έρευνα, σπατάλη
χρόνου και πόρων και ατεκμηρίωτη δίωξη.
Το άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να «εξασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για τα άτομα με αναπηρίες σε ίση βάση με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένης και
της πρόβλεψης της κατάλληλης διαδικαστικής και ηλικιακής προσαρμογής για να διευκολύνουν
τον αποτελεσματικό ρόλο τους ως άμεσων και έμμεσων συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων
και ως μαρτύρων σε όλες τις νομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των ανακριτικών
και άλλων προκαταρτικών σταδίων». Η Σύμβαση δεν δίνει τον ορισμό της αναπηρίας,
δεδομένου ότι βασίζεται στην αντίληψη ότι η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη έννοια και
προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες και των φραγμών
που προκύπτουν από νοοτροπίες και περιβαλλοντικούς παράγοντες και δυσχεραίνουν την
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους.
Η Σύμβαση ορίζει την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία, ως μεταχείριση χωρίς καμία
διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό με βάση την αναπηρία, που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα
την παρεμπόδιση ή ακύρωση της αναγνώρισης, της απόλαυσης ή ενάσκησης, επί ίσοις όροις,
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών σε πολιτικό, οικονομικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο πεδίο. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η
άνιση μεταχείριση ή η διάκριση λόγω αναπηρίας περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων,
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Εισαγωγή
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης εύλογης προσαρμογής (αναγκαία και κατάλληλη
τροποποίηση και προσαρμογές οι οποίες δεν επιβάλλουν δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο
βάρος, όπου χρειάζεται σε μια ειδική περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστεί στα άτομα
με αναπηρίες η απόλαυση ή η άσκηση σε ίση βάση με τους άλλους όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών).
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
διακηρύσσει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στη
ζωή της κοινότητας. Η έννοια της «αναπηρίας» δεν ορίζεται στον ίδιο τον Χάρτη, ούτε στις
Συνθήκες ή στο παράγωγο δίκαιο. Εντούτοις, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη
νομολογία του σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω
αναπηρίας στην απασχόληση, έχει κρίνει ότι η αναπηρία πρέπει να νοείται ως μακροχρόνια
σωματική, πνευματική ή ψυχολογική βλάβη, η οποία, σε αλληλεπίδραση με διάφορους
φραγμούς, μπορεί να εμποδίσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του ατόμου στην
κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.
Στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, το πακέτο οδηγιών της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα
συμπληρώνεται από την ειδική σύσταση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά
με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα ευάλωτα άτομα που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται σε
ποινικές διαδικασίες. Η Σύσταση καλεί τα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ειδικά δικονομικά
δικαιώματα των ευάλωτων ατόμων εφαρμόζονται από τη στιγμή που είναι ύποπτα για τη
διάπραξη αδικήματος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ότι τα ευάλωτα άτομα θα
πρέπει να συμμετέχουν στην άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων τους με βάση το βέλτιστο
συμφέρον τους, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά τους να κατανοούν και να συμμετέχουν
ουσιαστικά στη διαδικασία. Η Σύσταση τονίζει τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και της
αποδοχής της ευαλωτότητας και του δικαιώματος των αρμόδιων αρχών να προσφεύγουν
«σε ιατρική εξέταση από ανεξάρτητο πραγματογνώμονα για την αναγνώριση των ευάλωτων
προσώπων και για τον καθορισμό του βαθμού της ευαλωτότητάς τους και των ιδιαίτερων
αναγκών τους». Ειδικότερα, η Σύσταση προτρέπει τα κράτη μέλη να θέσουν σε ισχύ το
τεκμήριο ευάλωτης κατάστασης, ιδίως για τα άτομα με σοβαρές ψυχολογικές, πνευματικές,
σωματικές ή αισθητηριακές αδυναμίες ή ψυχική ασθένεια ή γνωστικές διαταραχές, οι οποίες
τα εμποδίζουν να κατανοούν και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία.
Το πλαίσιο από πλευράς νόμου και πολιτικών, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο
ΕΕ, τονίζει τη σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ικανότητας των
αρχών της ποινικής δικαιοσύνης να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Αυτό αναδεικνύεται ιδίως στο άρθρο 13 της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο επιβάλλει στα
Συμβαλλόμενα Κράτη να υποστηρίζουν την κατάλληλη εκπαίδευση για όσους εργάζονται
στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων του αστυνομικού και του
σωφρονιστικού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση
στη δικαιοσύνη για τα άτομα με αναπηρίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρέχει στις αρχές της ποινικής
δικαιοσύνης βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και επικοινωνίας με
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Εγχειρίδιο για επαγγελματίεσ τησ ποινικήσ δικαιοσύνησ

άτομα των οποίων οι νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες ενδέχεται να επηρεάσουν την
ικανότητά τους να κατανοούν και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία. Περιγράφει
τη φύση και τις συνηθέστερες αιτίες των νοητικών και ψυχοκοινωνικών αναπηριών, εξηγεί
τους τρόπους με τους οποίους οι αναπηρίες αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμετοχή
του ατόμου σε ποινικές διαδικασίες και παρέχει πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο
αναγνώρισης των συμπτωμάτων τους. Επιπλέον, οι αρχές ποινικής δικαιοσύνης μπορούν
να βρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης αυτών των ατόμων
σε περίπτωση υποψίας ή κατηγορίας διάπραξης αξιόποινης πράξης, τις στρατηγικές που
πρέπει να χρησιμοποιούν κατά την επικοινωνία μαζί τους και τον τρόπο αξιολόγησης των
πληροφοριών που αποκτούνται από μια τέτοια επικοινωνία. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει,
επίσης, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι γραπτές
πληροφορίες μπορούν να γίνουν κατανοητές και προσβάσιμες και το πώς ένα σύνθετο
νομικό κείμενο μπορεί να γίνει πιο εύκολο στην ανάγνωση.
Δεν αναμένεται από τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης να είναι σε θέση να διαγνώσουν σε
ένα άτομο νοητικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και οι κατευθυντήριες οδηγίες που
παρέχονται από το παρόν εγχειρίδιο δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως εναλλακτικές
οποιαδήποτε ιατρικής εξέτασης ή παρέμβασης. Αντιθέτως, εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα
άτομο μπορεί να αντιμετωπίζει νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία, συνιστάται πάντα στις
αρχές, οι οποίες συχνά, άλλωστε, υποχρεούνται από τον νόμο, να παραπέμψουν το άτομο
αυτό σε εξειδικευμένους επαγγελματίες. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διασφαλίζεται ότι κατά
τα αρχικά στάδια της διαδικασίας, ακόμη και πριν από την επίσημη έναρξή της, όταν εκκρεμεί
ακόμη αυτή η παραπομπή, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα του ατόμου, πράγμα που
μπορεί να γίνει μόνο εάν τα συμπτώματα της αναπηρίας του έχουν καταλλήλως εντοπιστεί.
Το εγχειρίδιο βασίζεται σε μια σειρά διαθέσιμων μελετών και πρακτικών εργαλείων σχετικά
με την κατάσταση των υπόπτων και των κατηγορουμένων με νοητικές και ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες. Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας
του εγχειριδίου και οι αναγνώστες ενθαρρύνονται να τις χρησιμοποιούν ως πηγές για να
βελτιώσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και τις πρακτικές τους δεξιότητες. Πρόσθετες
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων μελετών ανά χώρα, η επισκόπηση των διαθέσιμων
μεθοδολογιών και μία εκτενής βιβλιογραφία, διατίθενται στην ιστοσελίδα του έργου
OPSIDIANET στη διεύθυνση www.opsidianet.eu
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Τι είναι η νοητική αναπηρία;
Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση ορίζει την νοητική αναπηρία (νοητική αναπτυξιακή
διαταραχή) ως μία κατάσταση που ενέχει δυσλειτουργίες των γενικών νοητικών ικανοτήτων
και που επηρεάζει την προσαρμοστική λειτουργία του ατόμου σε τρεις τομείς (περιοχές), οι
οποίοι καθορίζουν κατά πόσο το άτομο ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά στις καθημερινές του
λειτουργίες: τον νοητικό τομέα (δεξιότητες στη γλώσσα, ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά,
συλλογιστική, γνώση και μνήμη), τον κοινωνικό τομέα (ενσυναίσθηση, κοινωνική κρίση,
διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης φιλιών κ.λπ.)
και τoν πρακτικό τομέα (προσωπική φροντίδα, επαγγελματικές υποχρεώσεις, διαχείριση
χρημάτων, αναψυχή, οργάνωση εργασιών κ.λπ.).
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η νοητική αναπηρία μπορεί να οδηγήσει λίγο
ή πολύ σε μια σημαντικά μειωμένη ικανότητα του ατόμου να κατανοεί μία νέα ή σύνθετη
πληροφορία, να μαθαίνει και να εφαρμόζει νέες δεξιότητες (χαμηλή νοημοσύνη), οι οποίες
καταλήγουν σε μειωμένη ικανότητα να δρα ανεξάρτητα (μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα).

Νοητική αναπηρία και ψυχική ασθένεια
«Η νοητική αναπηρία συχνά συγχέεται με την ψυχική ασθένεια, αλλά υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Αρχικά, μια νοητική αναπηρία «δεν είναι μια
ασθένεια». Ενώ τα άτομα με ψυχική ασθένεια υποφέρουν από «ενοχλήσεις στις
διαδικασίες σκέψης και τα συναισθήματά τους», τα άτομα με νοητική αναπηρία
έχουν «περιορισμένη ικανότητα μάθησης» και κοινωνικοποίησης. Επιπλέον,
«πολλές μορφές ψυχικής ασθένειας –αν όχι όλες– είναι προσωρινές, κυκλικές ή
επεισοδιακές». Ωστόσο, η νοητική αναπηρία είναι μόνιμη. Επίσης, η θεραπεία που
απαιτείται για την καθεμία μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Αν και πολλά άτομα
υποφέρουν και από τις δύο καταστάσεις, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε
τις παθήσεις αυτές ως ξεχωριστές, καθώς μπορούν να θέσουν διαφορετικές
προκλήσεις στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης».
Samson J. Schatz
Interrogated with intellectual disabilities: the risk of false confession

Η Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες ορίζει τη νοητική
αναπηρία ως μία αναπηρία που χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο
στη νοητική λειτουργικότητα (γενική νοητική ικανότητα, όπως μάθηση, συλλογισμός,
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επίλυση προβλημάτων, κ.λπ.) όσο και στη προσαρμοστική συμπεριφορά (συλλογή
νοητικών, κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων που μαθαίνονται και εφαρμόζονται στην
καθημερινότητα των ανθρώπων).
Σε πολλές περιπτώσεις, η αιτία της νοητικής αναπηρίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν νοητικά
προβλήματα, για τα οποία η αιτία παραμένει άγνωστη, κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%.

Επιπολασμός: 2-3%
Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, η νοητική αναπηρία επηρεάζει μεταξύ του
δύο και τρία τοις εκατό του γενικού πληθυσμού. Η πλειοψηφία των ατόμων
που πλήττονται πάσχει από αναπηρία με ήπια ή μέτρια σοβαρότητα, η οποία
είναι συχνά δύσκολο να γίνει αντιληπτή σε μια αρχική αλληλεπίδραση, ειδικά
από μη ειδικούς.

Οι περιπτώσεις, στις οποίες η αιτία έχει αναγνωριστεί, δείχνουν ότι η νοητική αναπηρία
μπορεί να είναι το αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων. Οι πιο συχνοί είναι τα γενετικά
ελαττώματα που κληρονομούνται από τους γονείς ή προκαλούνται από ένα ατύχημα,
προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή στον τοκετό, η έκθεση σε συγκεκριμένες
ασθένειες (όπως η ιλαρά ή η μηνιγγίτιδα) ή οι τοξίνες (όπως μόλυβδος ή ο υδράργυρος), η
ανεπάρκεια ιωδίου, ο υποσιτισμός κ.λπ.

Ποια είναι τα επίπεδα σοβαρότητας της νοητικής αναπηρίας;
Η νοητική αναπηρία μπορεί να προσλάβει διαφορετικά επίπεδα βαρύτητας. Μια ταξινόμηση
που χρησιμοποιείται ευρέως χρησιμοποιεί τέσσερις κατηγορίες: ελαφρά, μέτρια, βαριά, και
βαρύτατη.
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό των διαφορών μεταξύ των
διαφορετικών ταξινομήσεων της αναπηρίας. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση ορίζει τα
επίπεδα σοβαρότητας με βάση την προσαρμοστική λειτουργικότητα του ατόμου στον
νοητικό, κοινωνικό και πρακτικό τομέα. Η Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές
Αναπηρίες χρησιμοποιεί ως κύριο κριτήριο τον βαθμό υποστήριξης που χρειάζεται. Τα
επίπεδα βαρύτητας συνδέονται επίσης με τον δείκτη νοημοσύνης (IQ). Ωστόσο αυτή η
προσέγγιση έχει σταδιακά εγκαταλειφθεί καθώς αποτυγχάνει να καταγράψει τα ελλείμματα
στην επονομαζόμενη «προσαρμοστική λειτουργικότητα», δηλαδή στην ικανότητα ενός
ατόμου να χειρίζεται αποτελεσματικά και ανεξάρτητα καθημερινά ζητήματα της ζωής.
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Υποπτοι και κατηγορούμενοι με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες:
Αναγνώριση και επικοινωνία

Εγχειρίδιο για επαγγελματίεσ τησ ποινικήσ δικαιοσύνησ

Ελαφρά
νοητική
αναπηρία

Βαθμός IQ : 50-69

Κατανομή

85%

Μέτρια
νοητική
Αναπηρία

Βαθμός IQ: 36-49

Κατανομή

85%

Προσαρμοστική λειτουργικότητα
και καθημερινές δεξιότητες
Κυρίως αυτάρκεις
με επαρκή υποστήριξη

Προσαρμοστική λειτουργικότητα
και καθημερινές δεξιότητες
Επαρκής επικοινωνία αλλά
περιορισμένη κριτική σκέψη

Μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα
στις κοινότητές τους με ένα ελάχιστο
επίπεδο πρόσθετης υποστήριξης.
Αυτή η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει βοήθεια για αποφάσεις
ζωής. Επιπλέον χρόνος, οδηγίες και
υπενθυμίσεις μπορεί να χρειαστούν
για άλλες δεξιότητες ζωής, όπως για
τα οικονομικά, τη διατροφή, τα ψώνια
και τη μετακίνηση.

Τα κοινωνικά σημεία, η κρίση και η
λήψη αποφάσεως χρειάζονται συχνά
υποστήριξη. Οι περισσότερες δραστηριότητες αυτό-φροντίδας μπορούν να
πραγματοποιηθούν, αλλά μπορεί να
χρειαστούν εκτεταμένη καθοδήγηση
και υποστήριξη. Η ανεξάρτητη απασχόληση μπορεί να επιτευχθεί με χαμηλή νοητική ικανότητα ή κοινωνικές
δεξιότητες. Η ανεξάρτητη διαβίωση
μπορεί να επιτευχθεί με μέτρια υποστήριξη, όπως αυτή που διατίθεται σε
χώρους ομαδικής συμβίωσης.

Ένταση υποστήριξης
Διαλειμματική υποστήριξη
Σε πολλές περιπτώσεις, τα άτομα με
ήπια νοητική αναπηρία μπορούν να
ζήσουν ανεξάρτητα μέσα στις κοινότητές τους με ένα ελάχιστο επίπεδο
πρόσθετης υποστήριξης. Η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει βοήθεια
σε αποφάσεις ζωής. Επιπλέον χρόνος,
οδηγίες και υπενθυμίσεις μπορεί να
χρειαστούν για άλλες δεξιότητες ζωής,
όπως για τη διατροφή, τα ψώνια και
τη μετακίνηση.

Ένταση υποστήριξης
Περιορισμένη υποστήριξη
Ορισμένα άτομα με νοητική αναπηρία
μπορούν να μάθουν να βελτιώνουν
την προσαρμοστική συμπεριφορά
τους. Με πρόσθετη εκπαίδευση, μπορούν να αυξήσουν τις νοητικές, τις
κοινωνικές και τις πρακτικές τους
δεξιότητες. Ωστόσο, ενδέχεται να
εξακολουθούν να χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη για τη διαχείριση
της καθημερινότητας.
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Βαριά
νοητική
αναπηρία

Βαθμός IQ: 20-35

Κατανομή

3,5%

Προσαρμοστική λειτουργικότητα
και καθημερινές δεξιότητες
Πολύ Βασικές δεξιότητες
επικοινωνίας
Οι δραστηριότητες αυτό-φροντίδας
απαιτούν καθημερινή βοήθεια. Πολλά
άτομα θα χρειαστούν εποπτεία για την
ασφάλειά τους και υποστηρικτική βοήθεια. Η κατοικία σε υποστηριζόμενη
διαβίωση είναι συνήθως απαραίτητη.
Ένταση υποστήριξης
Εκτεταμένη υποστήριξη
Τα άτομα με σοβαρή διανοητική αναπηρία χρειάζονται υποστήριξη που είναι πιο εντατική. Αυτά τα άτομα έχουν
κάποιες βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και μπορούν να ολοκληρώσουν
ορισμένες εργασίες αυτό-φροντίδας.
Ωστόσο, συνήθως απαιτείται καθημερινή υποστήριξη.
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Βαρύτατη
νοητική
αναπηρία
Βαθμός IQ: < 20

Κατανομή

1,5%

Προσαρμοστική λειτουργικότητα
και καθημερινές δεξιότητες
Εξαρτώνται από άλλους
για όλα τα θέματα
της καθημερινής φροντίδας
Συνήθως απαιτείται 24ωρη φροντίδα
και υποστήριξη. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι αρκετά περιορισμένες. Τα
άτομα με βαρύτατη νοητική αναπηρία
συνήθως έχουν διπλή διάγνωση με
αισθητηριακούς ή φυσικούς περιορισμούς.
Ένταση υποστήριξης
Διάχυτη υποστήριξη
Η διάχυτη υποστήριξη περιγράφει
το πιο έντονο επίπεδο υποστήριξης.
Οι καθημερινές παρεμβάσεις είναι
απαραίτητες για να βοηθήσουν την
ατομική λειτουργία. Η εποπτεία είναι
απαραίτητη για τη διασφάλιση της
υγείας και της ασφάλειάς τους. Η διά
βίου υποστήριξη ισχύει για σχεδόν
κάθε πτυχή της καθημερινότητας
του ατόμου.

Υποπτοι και κατηγορούμενοι με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες:
Αναγνώριση και επικοινωνία

Εγχειρίδιο για επαγγελματίεσ τησ ποινικήσ δικαιοσύνησ

Πώς μπορεί η νοητική αναπηρία ενός υπόπτου ή κατηγορουμένου να
επηρεάσει τη συμμετοχή του σε ποινικές διαδικασίες;
Επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων με νοητική αναπηρία παρουσιάζει προβλήματα
ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας τα οποία είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, οι αρχές της ποινικής
δικαιοσύνης μπορεί να παρερμηνεύσουν τον τρόπο επικοινωνίας και τη συμπεριφορά τους,
υπερεκτιμώντας τη νοητική τους ικανότητα να κατανοούν την έννοια και τη σημασία των
διαδικασιών. Τέτοια άτομα έχουν δυσκολία στο να κατανοήσουν περίπλοκες έννοιες και
διαδικασίες και μπορεί εύκολα να φοβηθούν και να αναστατωθούν από αυτές.
Τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορεί να είναι πιο επιρρεπή στην επιδεκτικότητα,
προσαρμόζοντας τις απαντήσεις τους στα κοινωνικά σημεία των άλλων και δίνοντας
απαντήσεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι απαραιτήτως αληθείς. Τα άτομα μπορεί να
ανταποκρίνονται με τρόπο που πιστεύουν ότι είναι ο αναμενόμενος για τους άλλους και όχι
ο σωστός, μόνο για να ικανοποιήσουν αυτόν που τους θέτει τις ερωτήσεις. Μπορούν επίσης
να προσπαθήσουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, στις οποίες δεν γνωρίζουν την απάντηση,
μόνο για να μη θεωρηθούν «ανόητα».
Πολλά άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν απώλεια μνήμης σχετικά με στοιχεία και
περιστατικά που δεν αναγνωρίζουν ως σημαντικά.
Τα άτομα με νοητική αναπηρία ενδέχεται να υποτιμήσουν τις νομικές συνέπειες των όσων
λένε κατά τη διάρκεια μιας ανάκρισης. Η ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις συχνά
επηρεάζεται και μπορεί εύκολα να προβαίνουν σε ενοχοποιητικές παραδοχές για τα ίδια
χωρίς να κατανοούν πλήρως τη σημασία αυτών των παραδοχών.
Ομοίως, τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν εύκολα να υπαναχωρήσουν από ορισμένα
δικαιώματά τους, π.χ. το δικαίωμα να έχουν δικηγόρο, με γνώμονα την πεποίθησή τους ότι
το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης θα φροντίσει κατάλληλα για την κατάστασή τους.
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Τι είναι η ψυχοκοινωνική αναπηρία;
Ο όρος ψυχοκοινωνική αναπηρία περιγράφει την εμπειρία των ατόμων με διαταραχές και
περιορισμούς συμμετοχής στην κοινωνική ζωή που σχετίζονται με παθήσεις ψυχικής
υγείας. Αυτές οι διαταραχές μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια λειτουργικότητας, διαύγειας,
πλήρους σωματικής υγείας και διαχείρισης των κοινωνικών και συναισθηματικών πτυχών
της ζωής τους.
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Χρηστών και Επιζώντων Ψυχιατρικής εξηγεί τον όρο «ψυχοκοινωνικός»
ως την αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχολογικών και κοινωνικών / πολιτισμικών στοιχείων
της αναπηρίας. Το ψυχολογικό στοιχείο αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους τα
άτομα σκέφτονται και επεξεργάζονται τις εμπειρίες τους και την αντίληψή τους για τον
περιβάλλοντα κόσμο. Το κοινωνικό / πολιτισμικό στοιχείο αναφέρεται σε κοινωνικά και
πολιτισμικά όρια στη συμπεριφορά που αλληλεπιδρούν με τις ψυχολογικές διαφορές, καθώς
και το στίγμα που αποδίδει η κοινωνία στον χαρακτηρισμό τέτοιων ατόμων ως ανάπηρων.

Η ψυχοκοινωνική αναπηρία είναι ιατρική ή κοινωνική διαταραχή;
Η ψυχοκοινωνική αναπηρία συνήθως περιγράφει διαταραχές που μπορεί να προκύψουν
λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας με έμφαση στις κοινωνικές συνέπειες της αναπηρίας.
Λόγω της εξατομικευμένης φύσης των παθήσεων ψυχικής υγείας, η εμπειρία κάποιου με
μια συγκεκριμένη ψυχική ασθένεια, στην πράξη, δεν θα περιγράφεται απαραιτήτως από μία
συγκεκριμένη ομάδα διαταραχών.
Στο παρελθόν, οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κατανόηση και τον ορισμό της
ψυχοκοινωνικής αναπηρίας βασίζονταν κυρίως στην αντίληψη ότι τα άτομα με αναπηρίες
εξαρτώνται από την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτές οι προσεγγίσεις σταδιακά εγκαταλείφθηκαν
και αντικαταστάθηκαν με μοντέλα που αντιλαμβάνονται τα άτομα με ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες ως ισότιμα στην κοινωνία.
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«Έχουμε περάσει από το να βλέπουμε το άτομο με αναπηρία ως ασθενή που
χρειάζεται φροντίδα και δεν συμβάλλει στην κοινωνία, στο να τον βλέπουμε ως
άτομο που χρειάζεται την αφαίρεση των υφιστάμενων εμποδίων προκειμένου να
πάρει μία ισότιμη θέση ως ένα πλήρως συμμετοχικό μέλος της κοινωνίας. Τέτοιοι
φραγμοί περιλαμβάνουν νοοτροπίες και κοινωνικά, νομικά και περιβαλλοντικά
εμπόδια. Επομένως, πρέπει να διευκολύνουμε περαιτέρω την αλλαγή αντίληψης
από το παλιό ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας στο κοινωνικό και δικαιωματικό
μοντέλο. Έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο άτομο ως το επίκεντρο μίας
συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων
με αναπηρία. Κατά συνέπεια, υπήρξε μια αλλαγή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
για την ενεργή προώθηση πολιτικών που δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο με
αναπηρία να ελέγχει τη ζωή του».
Σύσταση Rec (2006) 5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη σχετικά με το
Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση των δικαιωμάτων και της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία:
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη 2006-2015

Ιστορικά τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζονταν είτε ως ανίκανα να μεριμνήσουν για
τον εαυτό τους, και επομένως σε συνεχή ανάγκη φιλανθρωπίας ή προνοιακών επιδομάτων
(φιλανθρωπική προσέγγιση), είτε ως πάσχοντες από ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο
πρέπει να αντιμετωπιστεί από έναν επαγγελματία υγείας (ιατρικό μοντέλο) ή το οποίο
μπορούν, με επαρκή προσπάθεια, να ξεπεράσουν μόνοι τους (μοντέλο αποκατάστασης).
Οι αντιλήψεις αυτές αντικαταστάθηκαν από ένα νέο κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας, το
οποίο έστρεψε την προσοχή από την κατάσταση του ατόμου στα εμπόδια που βιώνει. Το
κοινωνικό μοντέλο επιδιώκει να αλλάξει την κοινωνία προκειμένου να αποδεχθεί τους
ανθρώπους που ζουν με αναπηρία, αντί να προσπαθεί να αλλάξει τα άτομα με αναπηρία
ώστε να γίνουν αποδεκτά στην κοινωνία. Η προσέγγιση αυτή περιγράφει την αναπηρία ως
το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των ατόμων που ζουν με αυτήν και των φραγμών που
υφίστανται γι’ αυτά στο φυσικό, συμπεριφορικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιβάλλον
τους. Το μοντέλο αυτό έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να
συμμετέχουν στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους, επικεντρώνοντας στις δυνατότητες
των ανθρώπων, εντοπίζοντας τα εμπόδια στη συμμετοχή και επιδιώκοντας να ξεπεράσουν τα
εμπόδια αυτά. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, η βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση βλέπει
την αναπηρία ως συνδυασμό παραγόντων σε σωματικό, συναισθηματικό και περιβαλλοντικό
επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι οι αναπηρίες συχνά οφείλονται σε ασθένεια ή τραυματισμό,
αλλά ταυτόχρονα δεν απορρίπτει την επίδραση των βιολογικών, συναισθηματικών και
περιβαλλοντικών ζητημάτων στην υγεία, την ευημερία και τη λειτουργία στην κοινωνία.
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H ψυχοκοινωνική αναπηρία δεν είναι ευρέως κατανοητή
«Για να αναγνωρίσουμε τις ατομικές ανάγκες και να δούμε με σαφήνεια πώς ένα
άτομο με σοβαρή και διαρκή ψυχική ασθένεια και ψυχοκοινωνική αναπηρία
μπορεί να ακολουθήσει τη δική του πορεία ζωής, είναι σημαντικό να υπάρχει
μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου από
επαγγελματίες που κατανοούν την ψυχική ασθένεια και τις ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες. Οι οικογένειες και οι φροντιστές πρέπει να συμπεριληφθούν στην
αξιολόγηση αυτή, όπου κρίνεται σκόπιμο, ιδίως όταν το άτομο βιώνει ανοσογνωσία. Η ανοσογνωσία είναι η έλλειψη επίγνωσης ή συνειδητοποίησης και
οδηγεί στην πεποίθηση του ατόμου ότι δεν είναι άρρωστο ή ανάπηρο. Θεωρείται
ως ο βασικότερος λόγος για τον οποίο τα άτομα με σχιζοφρένεια και διπολική
διαταραχή δεν λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή και αυτό επηρεάζει
σημαντικά την ικανότητά τους να ανακάμψουν».
The National Mental Health Consumer and Career Forum
Understanding psychosocial disability

Υπάρχει σχέση μεταξύ ψυχοκοινωνικής αναπηρίας και ποινικού αδικήματος;
Η σχέση μεταξύ ψυχοκοινωνικής αναπηρίας και αξιόποινης πράξης είναι περίπλοκη. Μερικές
φορές, τα προβλήματα ψυχικής υγείας που προκαλούν ψυχοκοινωνική αναπηρία μπορεί
να είναι η άμεση αιτία της παραβατικής συμπεριφοράς. Παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις,
για παράδειγμα, μπορεί να παραπλανήσουν το άτομο να θεωρήσει τους άλλους ως απειλή
και να γίνει επιθετικό, όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοια απειλή. Σε πολλές
περιπτώσεις, ωστόσο, η ψυχική κατάσταση μπορεί να διαδραματίσει ασήμαντο ή κανένα
ρόλο στην έκνομη συμπεριφορά. Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 10% των αδικημάτων
συνδέονται με μια ψυχική διαταραχή. Ταυτόχρονα, ο στιγματισμός συμπεριφορών
οδηγεί συχνά την κοινωνία να πιστεύει ότι το ποσοστό αυτό είναι στην πραγματικότητα
πολύ υψηλότερο. Έρευνες έχουν δείξει ότι το κοινό φαίνεται να αποδοκιμάζει τα άτομα με
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες σημαντικά περισσότερο από τα άτομα με άλλες παθήσεις, όπως
η σωματική ασθένεια, θεωρώντας ότι ελέγχουν ή ακόμα και προκαλούν την αναπηρία τους.

Πώς μπορεί η ψυχοκοινωνική αναπηρία να επηρεάσει τη συμμετοχή στις
ποινικές διαδικασίες;
Τα άτομα με ψυχοκοινωνική αναπηρία μπορεί να υποφέρουν τόσο από λειτουργικές (κακή
διάθεση, μειωμένα κίνητρα για σωματική δραστηριότητα, κοινωνική απόσυρση) όσο και από
γνωστικές διαταραχές (διαταραχές της σκέψης, προβλήματα μνήμης, δυσκολία εστίασης της
προσοχής σε μια δραστηριότητα).
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Ψυχοκοινωνική αναπηρία
Αν και η ψυχοκοινωνική αναπηρία μπορεί να είναι επεισοδιακή, αόρατη και συχνά μη
αναγνωρίσιμη, οι επιπτώσεις της δεν πρέπει να υποτιμώνται. Τα άτομα που πάσχουν από
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες μπορεί να έχουν δυσκολία στο να θέσουν στόχους και να κάνουν
σχέδια, να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση και άλλες
κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Ορισμένες διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν
την ικανότητα ευελιξίας ή την ικανότητα ελέγχου της συμπεριφοράς του ατόμου και μπορεί
να προκαλέσουν σύγχυση στους ανθρώπους.

Διαταραχές ψυχικής υγείας και συναφείς παθήσεις
«Ενώ ορισμένες παθήσεις ψυχικής υγείας ή διαταραχές είναι διακριτές και προσδιορίζονται εύκολα, υπάρχουν επίσης διασταυρούμενες εκδηλώσεις συμπτωμάτων και τα άτομα μπορεί να έχουν μια σειρά από σχετικές σύνοδες παθήσεις. Για
παράδειγμα, ο αυτισμός συχνά διαγιγνώσκεται παράλληλα με άλλες παθήσεις,
όπως μαθησιακές αναπηρίες ή/και δυσκολίες. Πολλαπλά σύνθετα ζητήματα
μπορεί να εμπλέκονται, όπως για παράδειγμα, η διαταραχή προσωπικότητας ή η
διαταραχή μετατραυματικού στρες, σε συνδυασμό με κατάχρηση ουσιών. Στην
περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη συνδυαστική επίδραση
στη συμπεριφορά και τις ικανότητες του εν λόγω ατόμου».
The Crown Prosecution Service
Mental Health: suspects and defendants with mental health conditions or disorders

Ορισμένοι παράγοντες καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα τα άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες
κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών και ιδίως κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Πολλοί
από αυτούς τους ανθρώπους εμφανίζουν απόσπαση προσοχής εξαιτίας περιβαλλοντικών
ερεθισμάτων και τους είναι δύσκολο να εστιάσουν ή να συγκεντρωθούν. Μπορούν επίσης να
έχουν κενά μνήμης τα οποία επηρεάζουν την εκτελεστική τους λειτουργία και την ικανότητά
τους να έχουν επίγνωση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων ή σκέψεων. Κάποιοι μπορεί
να μην είναι σε θέση να διατηρήσουν οπτική επαφή ή να μιλήσουν σε ανθρώπους. Όλες
αυτές οι διαταραχές συχνά επιδεινώνονται εάν το άτομο βρεθεί υπό πίεση, γεγονός που
συμβαίνει συχνά όταν ένα άτομο έρχεται σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
Κάθε άτομο με ψυχική ασθένεια δεν αντιμετωπίζει ψυχοκοινωνική αναπηρία. Ωστόσο,
ορισμένες παθήσεις, όπως οι διαταραχές του σχιζοφρενικού φάσματος, οι αγχώδεις
διαταραχές και οι διαταραχές της διάθεσης συνεπάγονται σημαντικές μακροπρόθεσμες
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. Η ψυχοκοινωνική αναπηρία μπορεί να εντείνει τις αρνητικές
επιπτώσεις των παθήσεων ψυχικής υγείας, προκαλώντας κοινωνική απομόνωση και οικονομική
περιθωριοποίηση που μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση, απώλεια στέγης, φτώχεια και κίνδυνο
βλάβης του προσώπου.
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Σε αντίθεση με τα άτομα με νοητική αναπηρία, τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
συχνά προσπαθούν να διαχειριστούν ή αγνοούν τα προβλήματά τους ώστε να φαίνονται
«φυσιολογικά» και να αποφύγουν τον στιγματισμό.
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Αναγνώριση των νοητικών
και ψυχοκοινωνικών αναπηριών

Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη αναγνώριση;
Η αναπηρία είναι ένας δείκτης ευαλωτότητας. Χωρίς επαρκή υποστήριξη στην επικοινωνία
ή άλλα κατάλληλα μέτρα, οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν νοητικές
ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες μπορεί να βρεθούν σε μειονεκτική και άδικη θέση κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν ή να παρερμηνεύουν τις προσπάθειες
των δημόσιων αρχών να επικοινωνήσουν μαζί τους και, ως εκ τούτου, μπορεί να αντιληφθούν
εσφαλμένα τις παρεχόμενες πληροφορίες και να υποτιμήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης
και τις πιθανές συνέπειες της συμπεριφοράς τους. Μπορεί επίσης να στενοχωρηθούν, να
απογοητευτούν ή να μπερδευτούν ή να αρχίσουν να συμφωνούν με όλα όσα τους λένε για
να αποφύγουν το αίσθημα φόβου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κινδυνεύουν να κριθούν
βάσει εσφαλμένων απαντήσεων ή ασυνήθιστης συμπεριφοράς.
Προκειμένου να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, οι αρχές της ποινικής δικαιοσύνης πρέπει
να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν συμπτώματα νοητικής ή ψυχοκοινωνικής διαταραχής
προτού προβούν σε επίσημες διαδικαστικές ενέργειες που σχετίζονται με τον ύποπτο
ή τον κατηγορούμενο.

Δυσκολίες αναγνώρισης όταν ο κατηγορούμενος μπορεί να
είναι ευάλωτος
«Δεν είναι ασυνήθιστο για τους κατηγορούμενους να εμφανίζονται στο δικαστήριο χωρίς καμία ένδειξη ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν παθήσεις ψυχικής υγείας,
μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες παθήσεις που απαιτούν υποστήριξη. Υπάρχει μία
σειρά λόγων για αυτό, συμπεριλαμβανομένης της άγνοιας των ίδιων των κατηγορούμενων ότι έχουν μια συγκεκριμένη πάθηση ή του γεγονότος ότι η πάθησή
τους δεν έχει διαγνωστεί. Πολλοί άνθρωποι με παθήσεις ψυχικής υγείας και
μαθησιακές δυσκολίες δεν αισθάνονται άνετα να αποκαλύψουν την κατάστασή
τους και θα προσπαθήσουν να αποκρύψουν τις ανάγκες τους για υποστήριξη.
Αυτό οφείλεται συχνά στο στίγμα που σχετίζεται με τέτοιες παθήσεις, ή τον
φόβο ότι θα γελοιοποιηθούν ή ότι θα τους επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις».
The Prison Reform Trust / Rethink Mental Illness
Mental health and learning disabilities in the criminal courts
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Αναγνώριση των νοητικων και ψυχοκοινωνικών αναπηριών
Η έγκαιρη αναγνώριση θα επιτρέψει στις αρχές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση
σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν με την υπόθεση, ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για
να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στο άτομο, εάν πρέπει το άτομο να παραπεμφθεί
σε κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία για περαιτέρω εξέταση, ποιες είναι οι ιδιαίτερες
ανάγκες του και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την κάλυψή τους.

Μπορεί η αναγνώριση να αντικαταστήσει την ιατρική εξέταση;
Η αναγνώριση που διενεργείται από μια αρχή της ποινικής δικαιοσύνης δεν μπορεί και δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται ως εναλλακτική της ιατρικής εξέτασης, εφόσον αυτή κρίνεται
αναγκαία. Δεν αναμένεται από τους υπαλλήλους της ποινικής δικαιοσύνης να αξιολογήσουν
επίσημα ή να διαγνώσουν τους δράστες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους. Αντίθετα,
αναμένεται να είναι προετοιμασμένοι να επιδείξουν την ιδιαίτερη προσοχή που μπορεί
να απαιτείται κατά την επαφή τους με άτομα με νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία. Η
παραπομπή σε κάποιον ειδικό είναι πάντα η βέλτιστη επιλογή σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά
πολύ συχνά πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα πριν από την παραπομπή αυτή, προκειμένου
να διαφυλαχθούν τα δικονομικά δικαιώματα του ατόμου.

Πώς να συλλέξετε πληροφορίες
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αξιολόγηση της νοητικής και ψυχοκοινωνικής
πάθησης ενός υπόπτου ή κατηγορουμένου είναι το πώς να συλλέξει κανείς επαρκείς πληροφορίες
για τον σκοπό αυτόν πριν από την έναρξη οποιασδήποτε επίσημης διαδικασίας που αφορά
το εν λόγω πρόσωπο. Συνολικά, υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι για τη συλλογή τέτοιων
πληροφοριών: η παρατήρηση, η επικοινωνία και η διαβούλευση με άλλες διαθέσιμες
πηγές. Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες τους ή συνδυαστικά, ανάλογα
την περίπτωση, τους νομικούς κανόνες που πρέπει να τηρηθούν και τους πόρους που
διαθέτουν οι αρχές της ποινικής δικαιοσύνης.

Τι να αναζητήσετε
Κατά την επαφή με έναν ύποπτο ή κατηγορούμενο, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι
η παρατήρηση του ίδιου του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον του. Σε πολλές περιπτώσεις,
πολλές σχετικές πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν παρατηρώντας απλώς την εμφάνιση
του ατόμου, την συμπεριφορά του και την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του.
Οι αρχές ποινικής δικαιοσύνης μπορούν να αντιληφθούν αμέσως τη φυσική κατάσταση
του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Ορατά σημάδια τραυματισμού ή πόνου, αφύσικη
επιδερμίδα και ορισμένες προφανείς οσμές είναι εύκολο να παρατηρηθούν και θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη. Άλλα σωματικά συμπτώματα που συχνά συνδέονται με μια ορισμένη
πάθηση ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν τον αυξημένο καρδιακό ρυθμό, τη γρήγορη αναπνοή,

22

Υποπτοι και κατηγορούμενοι με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες:
Αναγνώριση και επικοινωνία

Εγχειρίδιο για επαγγελματίεσ τησ ποινικήσ δικαιοσύνησ

την υπερβολική εφίδρωση, τους τεταμένους μύες και συμπτώματα όπως ο πονοκέφαλος ή
η ναυτία, οι σπασμοί ή το τρέμουλο.

Ψυχική ευαλωτότητα συγκαλυμμένη πίσω από άλλα
προβλήματα
«Οι αξιωματούχοι και το προσωπικό μπορούν εύκολα να αγνοήσουν την ψυχική
ασθένεια ή τις μαθησιακές δυσκολίες όταν ένα άτομο έχει μια πιο άμεσα εμφανή ανάγκη, όπως μια σωματική ασθένεια, ένα τραυματισμό, ή/και κατάχρηση
ναρκωτικών ή αλκοόλ. Οι αξιωματούχοι και το προσωπικό θα πρέπει πάντα να
εξετάζουν την πιθανότητα λιγότερο εμφανών παθήσεων. Ορισμένες παθήσεις
ψυχικής υγείας και μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν. Oι
ενδείξεις της αναπηρίας μπορεί συχνά να συγκαλυφθούν από εκφράσεις αγωνίας,
άγχους, επιθετικότητας ή θυμού, των συμπτωμάτων της χρήσης ναρκωτικών ή
αλκοόλ, ή των συνυπαρχόντων κοινωνικών ή συμπεριφορικών προβλημάτων».
College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness

Στοιχεία συμπεριφοράς όπως η αποφυγή βλεμματικής επαφής ή η απόκρυψη του προσώπου, η
πραγματοποίηση συγκεκριμένων χειρονομιών (όπως κούνημα χεριών ή έκταση δακτύλων) και
το κράτημα ή το σφίξιμο αντικειμένων μπορούν επίσης να εξεταστούν. Οι αρχές της ποινικής
δικαιοσύνης μπορούν επίσης να προσέξουν τι κάνει το πρόσωπο και σε ποιο βαθμό αυτό
αντιστοιχεί στην κατάσταση. Πιθανά σημάδια νοητικής ή ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας
μπορεί να είναι η αγνόηση ή η ασέβεια προς τους γύρω ανθρώπους, συγκεκριμένη διάθεση
που δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στο περιβάλλον (π.χ. συγκρουσιακή, επιφυλακτική, κοινωνική,
έξαλλη, φοβική, χαρούμενη ή λυπημένη), επιφυλακτικότητα στην επικοινωνία, και συχνές
αλλαγές συμπεριφοράς χωρίς εμφανή λόγο.
Ορισμένα συνήθη στοιχεία συμπεριφοράς, συχνά συνδέονται με τις νοητικές
δυσλειτουργίες. Τα άτομα με νοητικές δυσκολίες έχουν συνήθως βραδύτερους χρόνους
επεξεργασίας και αντίδρασης και έχουν την τάση να αποδέχονται και να ενεργούν σύμφωνα
με τις προτάσεις των άλλων. Ενδέχεται να είναι παθητικά και να απαντούν πρώτοι για να έχουν
το προβάδισμα. Η μειωμένη ικανότητά τους να ελέγχουν τον θυμό και άλλα συναισθήματα
μπορεί να τους κάνει να φαίνονται πιο ευερέθιστοι, ευέξαπτοι ή αναστατωμένοι για πράγματα
που δεν φαίνονται πολύ σημαντικά. Τα άτομα αυτά ενδέχεται να μην είναι σε θέση να
ακολουθήσουν οδηγίες ή κατευθύνσεις ή να καταλάβουν σωστά συνομιλίες. Βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα προβλήματα μνήμης μπορεί να οδηγήσουν τα άτομα σε δυσκολία
απομνημόνευσης γεγονότων ή περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών
ενός συμβάντος. Τα άτομα με νοητική αναπηρία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο
να διατηρήσουν την προσοχή τους ή να επικεντρωθούν είτε σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα
είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ασάφεια στην έννοια του χρόνου, στην επίγνωση και
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στη διαχείρισή του, δυσκολία στην ταξινόμηση ημερομηνιών, αριθμών και γεγονότων και
δυσκολία στην κατανόηση κοινωνικών κανόνων, όπως το να παίρνουν τον λόγο και να δίνουν
στους ανθρώπους τον προσωπικό τους χώρο, αποδίδονται συχνά σε νοητικές διαταραχές.

Απροθυμία αναφοράς
«Λόγω του προσλαμβανόμενου στίγματος, της προσωπικής αμηχανίας ή των
προηγούμενων αρνητικών τους εμπειριών, κάποια άτομα μπορεί να είναι απρόθυμα στο να αποδεχτούν την ψυχική τους ασθένεια ή τις μαθησιακές δυσκολίες
τους. Μπορούν να κάνουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι παραμένουν
απαρατήρητες ή να τις κρύβουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι φοβούνται ή αισθάνονται ανασφαλείς, ή διότι δεν επιθυμούν να χαρακτηριστούν
με συγκεκριμένο τρόπο ή να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άλλους».
College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness

Κάποια στοιχεία συμπεριφοράς συνήθως συνδέονται με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Τα
άτομα με τέτοιες αναπηρίες μπορεί να εμφανίζουν ψευδείς αισθητηριακές αντιλήψεις (ακούν,
βλέπουν, μυρίζουν και νιώθουν πράγματα που δεν υπάρχουν), στιγμιαία ή εκτεταμένα κενά
στην προσοχή (σαν να ακούν κάτι που δεν υπάρχει), ελλειμματική συγκέντρωση, διάσπαση
προσοχής, ή ακατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις (συναισθήματα αντιφατικά με
την ομιλία ή τις σκέψεις). Συχνά αντιδρούν υπερβολικά σε κάποιες καταστάσεις (μερικές
φορές με υπερβολικά θυμωμένο ή τρομακτικό τρόπο), μπορεί να φαίνονται μπερδεμένα ή
αποπροσανατολισμένα, και μπορεί να έχουν ψευδείς πεποιθήσεις ή εντυπώσεις, παρά το
γεγονός ότι έρχονται σε αντίθεση με την πραγματικότητα ή ένα ορθολογικό επιχείρημα.
Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν άγχος ή παρορμητικότητα, υπερευαισθησία στον ήχο, το φως
ή την αφή, παράξενες στάσεις σώματος, ιδιοτροπίες, επαναλαμβανόμενες ή τελετουργικές
κινήσεις, αλλόκοτη ένδυση ή μακιγιάζ, άτονες ή υποτονικές κινήσεις, βηματισμός, διέγερση,
παραμέληση του εαυτού, έκφραση συναισθημάτων απελπισίας ή αδυναμίας.
Εάν το άτομο μιλάει, η ομιλία του και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί, θα μπορούσαν
επίσης να είναι ενδεικτικά μιας συγκεκριμένης νοητικής ή ψυχοκοινωνικής πάθησης.
Τρεμάμενη, συναισθηματική, μπερδεμένη ή επαναλαμβανόμενη ομιλία, κακή έκφραση ή
δυσκολία με την προφορά, ακατάλληλες ή συγκεχυμένες απαντήσεις, χρήση επιθετικής ή
ακατάλληλης γλώσσας, ανακατεμένες λέξεις, απόδοση ασυνήθιστης σημασίας σε λέξεις ή
φράσεις, συχνή χρήση αποσπασμάτων (π.χ. από δημοφιλή τραγούδια ή ποιήματα) είναι
μερικά από τα συμπτώματα, που, αν υπάρχουν, δεν πρέπει να παραβλέπονται.
Υπάρχουν ορισμένα γνωστικά σημεία που συνήθως συνδέονται με νοητικές διαταραχές.
Αυτές περιλαμβάνουν περιορισμένο λεξιλόγιο και γραμματικές δεξιότητες, δυσκολία στην
κατανόηση πιο αφηρημένων ή πολύπλοκων προτάσεων, μειωμένη ικανότητα κατανόησης
και επεξεργασίας πολλών πληροφοριών και δυσκολία στην εξήγηση της αλληλουχίας των
γεγονότων.
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Πολιτισμικές διαφορές
«Κάποια συμπεριφορά μπορεί να είναι συνηθισμένη σε μια κουλτούρα, αλλά
να φαίνεται περίεργη σε μια άλλη. Για παράδειγμα, σε ορισμένες θρησκείες μια
προσευχή πρέπει να ειπωθεί δυνατά, αλλά αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση
ότι κάποιος μιλάει στον εαυτό του. Οι επαγγελματίες πρέπει να προσέξουν να
μην κάνουν υποθέσεις σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο, τη γλώσσα και τις
πεποιθήσεις ενός ατόμου. Αντ‘ αυτού, θα πρέπει να ρωτήσουν τα άτομα άμεσα και διακριτικά για τις πολιτισμικές και θρησκευτικές τους ανάγκες και πώς
πρέπει να καλυφθούν».
College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness

Οι συνήθεις λεκτικές ενδείξεις για τις ψυχοκοινωνικές αναπηρίες περιλαμβάνουν την
επικοινωνία ενός συνδυασμού ασύνδετων ή αφηρημένων θεμάτων, την έκφραση ιδεών
μεγαλείου ή την πεποίθηση ότι κάποιος είναι σπουδαίος, την επίδειξη ακραίας καχυποψίας
ή φόβου παρενόχλησης ή απειλής (όπως το να αποφεύγει κανείς τρόφιμα ή φάρμακα από
φόβο δηλητηρίασης ή να παρουσιάζει δυσκολία στον ύπνο λόγω φόβου τραυματισμού), την
επίδειξη προσήλωσης σε συγκεκριμένες ιδέες όπως ο θάνατος, τα μικρόβια ή η ενοχή, την
εμφάνισή τους ως υπερβολικά θρησκευόμενων ή προληπτικών, την παραληρηματική ομιλία
ή τη φλυαρία, τη δυσκολία διαχωρισμού ή σύνδεσης σκέψεων, την επανάληψη λέξεων ή τη
βεβιασμένη ομιλία, την ομιλία με μεγάλη βραδύτητα ή με ενθουσιασμό ή δυνατή φωνή, την
εριστικότητα, εχθρικότητα ή παράλογη επιθετικότητα, η άρνηση απάντησης σε ερωτήσεις
και η παρερμηνεία των προθέσεων και των λεγομένων των άλλων.
Η νοητική ή ψυχοκοινωνική κατάσταση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου θα μπορούσε
επίσης να αξιολογηθεί παρατηρώντας την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Οι
αρχές της ποινικής δικαιοσύνης μπορούν να παρατηρήσουν πού βρίσκεται το άτομο, εάν
υπάρχουν άλλοι άνθρωποι κοντά και πώς αλληλεπιδρά με τους άλλους. Οι ενδείξεις που
πρέπει να ελεγχθούν περιλαμβάνουν την έλλειψη προσανατολισμού, την εσφαλμένη αντίληψη
του περιβάλλοντος, την ασυνήθιστη αντίδραση σε ορισμένα στοιχεία του περιβάλλοντος
(όπως ασυνήθιστη αντίδραση στο φως και τους ήχους) και την έλλειψη επίγνωσης της
παρουσίας των άλλων.
Τα προσωπικά αντικείμενα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου μπορεί να περιλαμβάνουν
αντικείμενα που υποδεικνύουν νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία. Εάν έχει εκδοθεί ένταλμα
έρευνας, συνιστάται στις αρχές ποινικής δικαιοσύνης να αναζητούν ιατρικές συνταγές,
φάρμακα ή έγγραφα που σχετίζονται με πρόσφατες ή παρελθούσες επισκέψεις σε γιατρό,
νοσοκομείο ή κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και ασυνήθιστα αντικείμενα όπως παιδικά
αντικείμενα, είδη οικιακής χρήσης, τελετουργικά αντικείμενα ή σκουπίδια.
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Μπορεί να υπάρχουν άλλες εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του ατόμου;
Η ασυνήθης συμπεριφορά του υπόπτου ή του κατηγορουμένου μπορεί να επιδέχεται άλλη
εξήγηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την επαφή τους με το σύστημα ποινικής
δικαιοσύνης ως μια αγχωτική εμπειρία και ορισμένοι μπορεί να βρεθούν σε μια συγκεκριμένη
συναισθηματική κατάσταση απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται σε μια νέα και άγνωστη
συνθήκη. Πολύ συχνά μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ του υπόπτου ή του
κατηγορουμένου που ενδέχεται να έχει νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία ή απλώς βιώνει
υψηλότερο βαθμό στρες, άγχους ή δυσφορίας λόγω του περιστατικού ή της επακόλουθης
παρέμβασης των αρμόδιων αρχών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άτομο μπορεί σκοπίμως να συμπεριφέρεται με έναν
συγκεκριμένο τρόπο σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει την αρχή της ποινικής δικαιοσύνης
και να αποφύγει τη δίωξη. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για τα συμπτώματα που παρατηρούνται,
συνιστάται να γίνεται πάντα καταγραφή τους και να προχωράει η διαδικασία, όποτε είναι
εφικτό, σαν να είναι πραγματικά. Το να τα αντιμετωπίζονται ως ψευδή χωρίς κατάλληλη
επαλήθευση αυξάνει τον κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων του υπόπτου ή του
κατηγορουμένου λόγω κακής ή προκατειλημμένης κρίσης. H γνώμη ενός εξειδικευμένου
επαγγελματία ή η παραπομπή του ατόμου για εξέταση είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για
την επαλήθευση των αρχικών παρατηρήσεων.

Ερωτήσεις σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή
«Λαμβάνετε κάποια φαρμακευτική αγωγή;
Παίρνετε χάπια;
Μπορώ να δω τα φιαλίδια;
Τα λαμβάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού;
Πότε πήρατε τελευταία φορά τα χάπια σας; Πόσα πήρατε;
Πότε λάβατε τελευταία φόρα τα φάρμακά σας;
Μπορώ να πάρω αυτά τα φιαλίδια μαζί μου για να τα δείξω στον γιατρό;»
Centre for Addiction and Mental Health
Not just another call: police response to people with mental illnesses in Ontario

Η σωματική ασθένεια, η φαρμακευτική αγωγή ή άλλη τοξίκωση μπορεί να προκαλέσουν
τις ίδιες εκδηλώσεις συμπεριφοράς με μία νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία. Για
παράδειγμα, ορισμένα φάρμακα ενδέχεται να προκαλούν παρενέργειες όπως υπνηλία, θολή
όραση, τρέμουλο, ασταθή βάδιση ή ακούσιες κινήσεις της γνάθου ή της γλώσσας, οι οποίες
μπορεί να παρερμηνευθούν ως συμπτώματα ψυχοκοινωνικής αναπηρίας. Το ίδιο ισχύει
και για τα προβλήματα κατάχρησης ουσιών, αν και δεν είναι ασύνηθες τέτοια προβλήματα
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να εκδηλώνονται παράλληλα με συγκεκριμένο πρόβλημα ψυχικής υγείας (μια κατάσταση
γνωστή ως «διπλή διάγνωση»). Μελέτες δείχνουν ότι πολλά άτομα με ψυχικές παθήσεις
χρησιμοποιούν ναρκωτικά ή αλκοόλ βοηθητικά για να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματά
τους. Το μετατραυματικό στρες είναι ακόμη ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει
εκδηλώσεις συμπεριφοράς που μοιάζουν με ψυχοκοινωνική αναπηρία. Σε αντίθεση με
τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία είναι μια κλινικά διαγνωσμένη πάθηση, το
μετατραυματικό στρες είναι μια συχνή αντίδραση όταν βιώνει κανείς ένα τραυματικό ή αγχώδες
συμβάν. Άτομα που βιώνουν μετατραυματικό στρες μπορεί να έχουν αυξημένο καρδιακό
παλμό, τρέμουλο στα χέρια, εφίδρωση ή να αισθάνονται φόβο και άγχος. Τα συμπτώματα του
μετατραυματικού στρες συνήθως υποχωρούν λίγες ημέρες μετά το συμβάν, αλλά μπορεί να
είναι στιγμιαία έντονα, ιδιαίτερα σε καταστάσεις που υπενθυμίζουν στο άτομο το περιστατικό.

Πώς να ερμηνεύσετε τη γλώσσα του σώματος
Η γλώσσα του σώματος είναι ο συνδυασμός των μη λεκτικών σημάτων που χρησιμοποιούν
οι άνθρωποι για να επικοινωνούν. Αυτά τα μη λεκτικά σήματα αποτελούν ένα τεράστιο μέρος
της καθημερινής επικοινωνίας και μπορεί να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το εξήντα
τοις εκατό της επικοινωνίας.

Βασικά ανθρώπινα συναισθήματα και
αντίστοιχες εκφράσεις του προσώπου τους
Θυμός: φρύδια τραβιούνται προς τα κάτω στο κέντρο, άνω και κάτω βλέφαρα
είναι τραβηγμένα προς τα πάνω και χείλη σφιγμένα.
Αηδία: φρύδια τραβιούνται προς τα κάτω, μύτη ζαρωμένη επάνω, άνω χείλος
είναι τραβηγμένο προς τα επάνω, κάτω χείλος χαλαρό.
Φόβος: φρύδια τραβιούνται μαζί προς τα επάνω, άνω βλέφαρα τραβιούνται
προς τα επάνω και στόμα τεντώνεται.
Ευτυχία: σφιγμένοι μύες γύρω από τα μάτια, «πόδι της χήνας» γύρω από τα
μάτια, γωνία των χειλιών διαγώνια, μάγουλα σηκωμένα προς τα επάνω.
Θλίψη: σηκωμένες εσωτερικές γωνίες των φρυδιών, γωνίες των χειλιών τραβηγμένες προς τα κάτω, βλέφαρα χαλαρά.
Έκπληξη: σύντομο ανέβασμα φρυδιών, έτσι ώστε τα μάτια και οι ρυτίδες του
μετώπου να ανοίγουν τελείως, σαγόνι χαλαρό και γενικά πεσμένο.
Περιφρόνηση: μάτια ουδέτερα, η γωνία ενός μόνο χείλους τραβηγμένη προς
τα πάνω και προς τα πίσω.
Lance Workman, Will Reader
Evolution and behaviour
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Υπάρχουν δύο τρόποι για να διαβάσει κανείς τη γλώσσα του σώματος των άλλων. Η
αποκωδικοποίηση είναι η ικανότητα να λαμβάνεις τα σήματα των ανθρώπων. Είναι το πώς
τα κρυφά συναισθήματα, οι πληροφορίες και η προσωπικότητα ενός ατόμου ερμηνεύονται
με βάση τα μη λεκτικά του σήματα. Κωδικοποίηση είναι η δυνατότητα να στέλνεις σήματα
σε άλλους. Είναι το πώς ένα άτομο προάγει την προσωπική του εικόνα, ποια πρώτη εντύπωση
δίνει και πώς οι αισθάνονται άλλοι όταν είναι μαζί του. Η γλώσσα του σώματος συχνά
διαχωρίζεται σε διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, όπως εκφράσεις προσώπου, στάσεις
σώματος (κίνηση, κλίση, χειρονομίες) και αξεσουάρ (ρούχα, κοσμήματα, γυαλιά).
Η κατανόηση της γλώσσας του σώματος των ατόμων με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές
διαταραχές μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της σωματικής τους στάσης και των τικ που
εμφανίζουν, τα οποία μπορεί να δώσουν μια λανθασμένη εντύπωση. Τέτοια άτομα μπορεί
να είναι διστακτικά στο να έρθουν σε οπτική επαφή ή να εκφραστούν μη λεκτικά, ή μπορεί
να νεύουν χωρίς πραγματικά να καταλαβαίνουν τι ακούν.
Τα άτομα που αντιμετωπίζουν νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες μπορεί επίσης να έχουν
συμπεριφορές που δείχνουν την απογοήτευσή τους ή την ενόχλησή τους, τις οποίες, αν δεν
έχει προηγούμενη γνώση, η αρχή της ποινικής δικαιοσύνης μπορεί να μην ερμηνεύσει σωστά.
Τα άτομα με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές διαταραχές μπορεί επίσης να δυσκολευτούν να
ερμηνεύσουν τη γλώσσα του σώματος των άλλων, ή μπορεί να ελέγχουν εξονυχιστικά
τους άλλους με τρόπο που μπορεί να μη γίνει αντιληπτός. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν το
νόημα πίσω από τις χειρονομίες άλλων ή τις εκφράσεις του προσώπου τους.

Ποιες ερωτήσεις μπορείτε να θέσετε
Οι αρχές ποινικής δικαιοσύνης μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη νοητική ή
ψυχοκοινωνική πάθηση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου επικοινωνώντας απευθείας
μαζί του. Αυτή η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεπίσημα και αμέσως μετά την
πρώτη επαφή, αλλά δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις δικονομικές εγγυήσεις. Η ενημέρωση
του προσώπου σχετικά με τα δικαιώματά του θα πρέπει πάντοτε να γίνεται πριν από την
ανάληψη οποιονδήποτε διαδικαστικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της
επίσημης ανάκρισης.
Ταυτόχρονα, οι αρχές της ποινικής δικαιοσύνης ενδέχεται να χρειαστεί να αξιολογήσουν τη
νοητική και ψυχοκοινωνική κατάσταση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, πριν δοθούν οι
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, προκειμένου να επιλέξουν τον καταλληλότερο
τρόπο για να τους παρέχουν τη σχετική πληροφόρηση. Σε αυτήν την περίπτωση μία άτυπη
συζήτηση, που αποσκοπεί στην αναγνώριση συμπτωμάτων νοητικών ή ψυχοκοινωνικών
δυσλειτουργιών, είναι εύλογη και δεν θα πρέπει να νοείται ως παραβίαση των δικαιωμάτων
του ατόμου εφόσον οι ερωτήσεις έχουν επιλεγεί καταλλήλως, δεν σχετίζονται με
τo φερόμενο αδίκημα και οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται
εναντίον του ατόμου.
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Μια συνιστώμενη προσέγγιση για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη νοητική και
ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου είναι να χρησιμοποιείτε έναν συνδυασμό ερωτήσεων
που να αναφέρονται στην καθημερινή τους ζωή, την παιδική τους ηλικία, τις προηγούμενες
εμπειρίες τους από χρήση υπηρεσιών του συστήματος υγείας και τη βοήθεια ή την υποστήριξη
που μπορεί να λαμβάνουν.
Οι ερωτήσεις σχετικά με την καθημερινή ζωή μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά
με το πού ζει το άτομο και με ποιον, πώς περνάει την ημέρα του, πόσον ετών είναι ή πότε
είναι τα γενέθλιά του και αν γνωρίζει τι ημέρα ή ώρα είναι.
Η παιδική ηλικία διερευνάται καλύτερα με την υποβολή ερωτήσεων σχετικά με το σχολείο,
όπως το πού πήγε σχολείο, πόσο ετών ήταν όταν αποφοίτησε και αν επανέλαβε κάποια από
τις σχολικές χρονιές.
Οι προηγούμενες εμπειρίες με το σύστημα υγείας μπορούν να ελεγχθούν διατυπώνοντας
ερωτήσεις σχετικά με πρόσφατες επισκέψεις σε γιατρό ή σε νοσοκομείο και τους λόγους
αυτών των επισκέψεων ή πρόσφατες συνταγογραφούμενες φαρμακευτικές αγωγές ή άλλη
μορφή θεραπείας.
Τέλος, οι ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξη μπορεί να αναφέρονται στο αν το άτομο
έχει κάποιον να του παρέχει βοήθεια, όπως ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας γιατρός ή μία
νοσοκόμα και αν εκτελεί μόνο του ή με βοήθεια άλλες συνηθισμένες δραστηριότητες της
καθημερινότητας, όπως την πληρωμή λογαριασμών, τα ψώνια, τον καθαρισμό, το μαγείρεμα,
ή τα ταξίδια. Συνιστάται επίσης να διασταυρώνετε μερικές από τις απαντήσεις ζητώντας
παραδείγματα, όπως ποιος λογαριασμός πληρώθηκε πρόσφατα, πόσο κόστισε και πού και
πώς το άτομο τον πλήρωσε.

Σε ποιον άλλον μπορείτε να μιλήσετε
Σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα νοητικής και ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας
του υπόπτου ή κατηγορουμένου μπορούν να ληφθούν από άλλα άτομα που είτε γνωρίζουν
το εν λόγω πρόσωπο είτε ήταν παρόντα στον τόπο του περιστατικού.
Το άτομο που ανέφερε το περιστατικό και τυχόν άτομα που βρίσκονταν στην τοποθεσία
(συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας) μπορούν να περιγράψουν τον τρόπο με
τον οποίο συμπεριφέρθηκε το άτομο πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το περιστατικό.
Ο ίδιος ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος μπορεί επίσης να ερωτηθεί σχετικά με άλλα πρόσωπα
με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην συγκεκριμένη περίπτωση.
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Συγκατάθεση
«Πριν ζητήσει πληροφορίες από άλλα άτομα, η αστυνομία θα πρέπει, όπου είναι
δυνατόν, να λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι
λόγοι για τους οποίους κάποιος θα προτιμούσε να μην εμπλακούν συγκεκριμένα
άτομα. Σε μια περίπτωση ενδοοικογενειακής κακοποίησης, για παράδειγμα,
όπου ο γονέας ή ο φροντιστής είναι ο ύποπτος δράστης, η επικοινωνία με το
εν λόγω άτομο μπορεί να είναι ακατάλληλη. Ακόμη και με συγκατάθεση, η
αστυνομία θα πρέπει να είναι προσεχτική με το τι αποκαλύπτει για το πρόσωπο
αυτό στους άλλους».
College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness

Γνωστά μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες και άλλα σχετιζόμενα άτομα, οι οποίοι
γνωρίζουν τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, μπορεί να ερωτηθούν αν το πρόσωπο αυτό
πάσχει από μια συγκεκριμένη ιατρική πάθηση ή ασθένεια, εάν παίρνει οποιοδήποτε φάρμακο,
ή εάν έχει επισκεφθεί πρόσφατα γιατρό και γιατί. Ανάλογα με το πόσο καλά γνωρίζουν οι
άνθρωποι τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, μπορεί να τους ζητηθεί να περιγράψουν τις
συνήθειες αυτού του ατόμου, το περιβάλλον διαβίωσής του, τις ειδικές του ανάγκες ή άλλες
λεπτομέρειες της καθημερινής του ζωής. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μπορεί να
βοηθήσει την αρχή ποινικής δικαιοσύνης να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης του
προσώπου, να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του και να αποφύγει, στο μέτρο του
δυνατού, οποιεσδήποτε ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετη δυσφορία. Ταυτόχρονα,
συνιστάται στις αρχές ποινικής δικαιοσύνης, πριν επικοινωνήσουν με αυτά τα άτομα, να
εξηγήσουν στον ύποπτο ή κατηγορούμενο τι σκοπεύουν να κάνουν, και να ζητήσουν και
να λάβουν, ει δυνατόν, τη συγκατάθεσή του, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η επαφή
μπορεί να είναι επιβλαβής για το άτομο.

Ποιες άλλες πηγές μπορούν να ελεγχθούν
Εφόσον είναι δυνατόν, οι αρχές της ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να αναζητήσουν
αξιόπιστες και προσβάσιμες πηγές που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα με
νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα τέτοιων πηγών διαφέρει
σημαντικά από χώρα σε χώρα. Οι εύκολα προσβάσιμες πηγές που υπάρχουν σε μία χώρα
μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου σε άλλες ή να μην είναι άμεσα προσβάσιμες από τις αρχές
της ποινικής δικαιοσύνης.
Πηγές που μπορούν να ελεγχθούν, εφόσον υπάρχουν, είναι τα μητρώα των άτομων με
νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία, ιατρικά ή κοινωνικά μητρώα περίθαλψης και άλλες
παρόμοιες βάσεις δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσφυγή στις πηγές
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αυτές συνιστάται μόνο εάν είναι άμεσα προσβάσιμες, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου
ή μέσω διαδικτύου, και δεν απαιτούν περίπλοκη προηγούμενη έγκριση (για παράδειγμα
έγκριση από το δικαστήριο). Εάν υπάρχουν τέτοιες πηγές, αλλά δεν είναι δυνατή η έγκαιρη
πρόσβαση, οι αρχές δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αμέσως τις πληροφορίες
που χρειάζονται και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν
προσέγγιση. Δεδομένου ότι πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οι αρχές πρέπει
να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειές τους για τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών είναι σύμφωνες
με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τους κανόνες
προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Πολλά άτομα με ψυχοκοινωνικές ή νοητικές αναπηρίες μπορεί να είναι γνωστά στους
τοπικούς φορείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε παρόχους εθελοντικών υπηρεσιών
ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που συνεργάζονται με τέτοια άτομα. Οι αρχές ποινικής
δικαιοσύνης μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις τους και τις υπηρεσίες
που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας τους και να επικοινωνήσουν μαζί τους, εάν είναι
δυνατόν, για το εάν έχουν σχετικές πληροφορίες για τη νοητική ή ψυχοκοινωνική πάθηση
του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Ταυτόχρονα, συνιστάται στις αρχές να ζητήσουν
τέτοιες πληροφορίες μόνο όταν μπορούν να τις αποκτήσουν γρήγορα και μόνο όταν είναι
ανάλογες προς τους υφιστάμενους κινδύνους και απαραίτητες για να εξασφαλίσουν τις
ανάγκες του ατόμου.
Πληροφορίες για τη νοητική και ψυχοκοινωνική πάθηση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου
μπορεί να είναι διαθέσιμες από προηγούμενη επαφή του ατόμου με το σύστημα ποινικής
δικαιοσύνης. Εάν το άτομο είχε συλληφθεί πριν ή ήταν στη φυλακή, είναι πολύ πιθανό τα
αρχεία στον τόπο κράτησής του να περιλαμβάνουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη
νοητική και ψυχοκοινωνική του πάθηση. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται είτε
από το ίδιο το άτομο είτε από κάποια ιατρική εξέταση που πραγματοποιήθηκε όταν έγινε η
κράτησή του ή κατά τη διάρκειά της. Εάν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος είχε εμπλακεί σε
άλλες ποινικές διαδικασίες στο παρελθόν, τα αρχεία αυτών των υποθέσεων είναι μια ακόμη
προτεινόμενη πηγή για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη νοητική ή ψυχοκοινωνική
πάθησή του.
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Πώς να μιλήσετε σε άτομα με νοητικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί πρακτικοί κανόνες για την επικοινωνία με άτομα με νοητική
ή ψυχοκοινωνική αναπηρία που μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς από τις αρχές της
ποινικής δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ή άλλης προφορικής επικοινωνίας
με υπόπτους και κατηγορούμενους που βιώνουν τέτοιες διαταραχές.

Τι να κάνετε
«Συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από όλες τις πιθανές
πηγές πριν από την επικοινωνία.
Αφιερώστε χρόνο και εξαλείψτε θορύβους και περισπασμούς, όπως τηλεόραση,
ραδιόφωνο, έντονα φώτα.
Ζητήστε πρώτα άδεια.
Αντιμετωπίστε το άτομο με αξιοπρέπεια και σεβασμό όπως θα θέλατε να αντιμετωπιστεί ένα μέλος της οικογένειάς σας.
Κρατήστε αποστάσεις και σεβαστείτε τον προσωπικό χώρο του ατόμου.
Μιλήστε αργά και ήσυχα – συστήστε τον εαυτό σας και τους άλλους παρόντες και
εξηγήστε τις προθέσεις / ενέργειές σας – οι ενέργειές σας θα πρέπει να είναι αργές
και θα πρέπει να προειδοποιείτε όποτε σκοπεύετε να μετακινηθείτε στον χώρο.
Εξηγήστε με μια σταθερή αλλά απαλή φωνή ότι θέλετε να βοηθήσετε και ρωτήστε πώς μπορείτε να είστε χρήσιμος.
Αναπτύξτε την αίσθηση ότι συνεργάζεστε «βοηθήστε με να καταλάβω τι σας
συμβαίνει».
Εάν το άτομο φοβάται τον εξοπλισμό σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξηγήσετε ότι τον χρησιμοποιείτε για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας, η
οποία είναι να προστατεύετε τον ίδιο και τους άλλους.
Δώστε επιλογές όποτε είναι δυνατόν για να δώσετε στο άτομο την αίσθηση
κάποιου βαθμού ελέγχου».
Centre for Addiction and Mental Health
Not just another call: police response to people with mental illnesses in Ontario
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κανόνες αυτοί προτείνονται μόνο όταν οι αρχές της
ποινικής δικαιοσύνης επικοινωνούν με το άτομο με ανεπίσημο τρόπο και η επικοινωνία δεν
αποτελεί μέρος συγκεκριμένης διαδικαστικής πράξης, η οποία θα επέτρεπε τη μετέπειτα
χρήση των πληροφοριών ως αποδεικτικών στοιχείων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εις
βάρος του. Όταν η επικοινωνία αποτελεί μέρος μιας τυπικής διαδικαστικής πράξης, στην
οποία το άτομο συμμετέχει ως ύποπτος ή κατηγορούμενος (όπως η ανάκριση, η έρευνα ή η
κατάσχεση, η αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων), η προφορική επικοινωνία πρέπει
πάντα να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νομικούς κανόνες και τις
διαδικασίες, παρουσία δικηγόρου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία.
Ένας τέτοιος πρακτικός κανόνας είναι να ξεκινήσετε τη συζήτηση με μια σύντομη, απλή και
σαφή εισαγωγή για εσάς: ποιος είστε, γιατί κάνετε ερωτήσεις και πώς θα χρησιμοποιήσετε
τις πληροφορίες που θα λάβετε. Η εισαγωγή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από μια απλή
και κατανοητή εξήγηση για τον λόγο για τον οποίο το άτομο βρίσκεται σε αυτήν τη θέση και
το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια και πότε. Το να απευθύνεστε στο άτομο με το όνομά του
κατά τη διάρκεια της συνομιλίας είναι επίσης μια συνιστώμενη τεχνική για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης και την αποφυγή ανεπιθύμητου άγχους και αναστάτωσης.
Οι ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται με σαφήνεια και αργά, χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα
και αποφεύγοντας την ορολογία. Τα άτομα με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες συχνά
παρερμηνεύουν τις λέξεις και τις χειρονομίες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον άγχος
και δυσπιστία απέναντι στο άτομο που θέτει τις ερωτήσεις. Για αυτόν τον λόγο, οι αρχές της
ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον προσπάθεια για να χρησιμοποιήσουν
απλή και ξεκάθαρη γλώσσα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί ακολουθώντας ορισμένους
κοινούς κανόνες, όπως οι σύντομες προτάσεις, η αποφυγή της χρήσης διαφορετικών λέξεων
για την ίδια έννοια (όπως «άνθρωποι» και «άτομα»), την αποφυγή της χρήσης ακρωνύμων,
συντομογραφιών, μεταφορικού λόγου (σαρκασμός ή μεταφορές) και αφηρημένων αναφορών.

Tι να μην κάνετε
«Μην εξαπατάτε – να είστε ειλικρινείς και ανοικτοί σε κάθε περίπτωση όπως
είστε στην πραγματικότητα
Μην προκαλείτε
Μην εμπαίζετε ή υποτιμάτε
Μην ξεχνάτε τον πόνο και τον φόβο που βιώνουν – θυμηθείτε ότι τα συναισθήματα μπορεί να είναι επώδυνα
Μην παραβιάζετε τον προσωπικό τους χώρο
Μην ξεχνάτε να ρωτήσετε για τα φάρμακα που χρησιμοποιούν»
Centre for Addiction and Mental Health
Not just another call: police response to people with mental illnesses in Ontario
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Τα άτομα με νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία ενδέχεται να δυσκολεύονται να προσδιορίσουν
τον ακριβή χρόνο και τον τόπο των γεγονότων. Μια προτεινόμενη προσέγγιση για την αποφυγή
σύγχυσης είναι να τεθούν τα ερωτήματα με την ίδια χρονολογική σειρά με τα γεγονότα στα
οποία αναφέρονται και να ερωτηθεί το άτομο για την ακολουθία των γεγονότων και όχι για
τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο συνέβησαν.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα άτομα με νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία είναι
επιδεκτικά και πρόθυμα να δώσουν απαντήσεις που πιστεύουν ότι αναμένονται από αυτά
παρά να δώσουν τις σωστές απαντήσεις. Γι’ αυτό δεν συνιστάται η χρήση διπλής άρνησης
ή η επανάληψη της ίδιας ερώτησης περισσότερες από μία φορά. Η διπλή άρνηση ενδέχεται
να ερμηνευτεί ως υπαινιγμός για τη σωστή απάντηση, ενώ η επανάληψη της ερώτησης
μπορεί να εκληφθεί ως πίεση και μήνυμα ότι η πρώτη απάντηση ήταν λάθος.
Τα άτομα με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες μπορεί συχνά να μπερδεύονται με τις
ανοιχτές ερωτήσεις. Εάν είναι απαραίτητο, τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να ακολουθούνται
ή να διαιρούνται σε περισσότερες κλειστές ή πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις, οι οποίες
γίνονται ευκολότερα κατανοητές και θα βοηθήσουν το άτομο να παραμείνει συγκεντρωμένο.
Οι απαντήσεις «Ναι / Όχι» μπορούν με τη σειρά τους να ελεγχθούν με διερευνητικές ερωτήσεις
ώστε να ξεπεραστεί η απροθυμία του ατόμου να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Πρόσθετες
ερωτήσεις μπορούν επίσης να τεθούν για την εξεύρεση της αληθινής απάντησης μεταξύ
πολλαπλών αντιφατικών απαντήσεων. Θα πρέπει, ωστόσο, να θυμάστε ότι, ανεξάρτητα από
την πολυπλοκότητα των ερωτήσεων, τα άτομα που αντιμετωπίζουν νοητική και ψυχοκοινωνική
αναπηρία ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν και να
δώσουν την απάντησή τους. Επομένως, συνιστάται στις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης
να μην πιέσουν το άτομο να ανταποκριθεί γρήγορα ούτε να θέσουν μια άλλη ερώτηση πριν
απαντηθεί η προηγούμενη.
Οι αρχές της ποινικής δικαιοσύνης πρέπει να διασφαλίζουν πάντα ότι οι ερωτήσεις έχουν
γίνει κατανοητές. Εάν υπάρχει αμφιβολία, μπορούν να ζητήσουν από τον ύποπτο ή τον
κατηγορούμενο να επαναλάβει την ερώτηση με δικά του λόγια. Αυτός θεωρείται καλύτερος
τρόπος για να ελέγξετε σε τι βαθμό το άτομο μπορεί να παρακολουθήσει τη συνομιλία
από το να ρωτάτε αν έχει καταλάβει την ερώτηση. Ο σωστός έλεγχος της κατανόησης της
επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν το άτομο ενημερώνεται για τα δικαιώματά
του, όταν του ζητείται να παρέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν
και όταν ομολογεί.
Τα άτομα με νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία αποσπώνται ευκολότερα και συχνά
χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Γι’ αυτό είναι σκόπιμο να αποφεύγετε τις μεγάλες ερωτήσεις
και να κάνετε πάντα διαλείμματα σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα για να κρατήσετε το
άτομο συγκεντρωμένο. Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο κατανόησης ή των δεξιοτήτων
επικοινωνίας, τόσο πιο δύσκολο είναι συνήθως για το άτομο να αντέξει (πάνω από μία ώρα)
μια μακρύτερη συνομιλία χωρίς να χάσει τη συγκέντρωσή του. Εάν, παρά τα διαλείμματα, ο
ύποπτος ή ο κατηγορούμενος αναστατώνεται όλο και περισσότερο, συνιστάται να σταματήσετε
την ανάκριση και να συνεχίσετε την επόμενη μέρα.
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Πού και πότε να κάνετε την ανάκριση
Τα άτομα με νοητικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες συχνά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν
και μπορεί εύκολα να μπερδεύονται, να αποσπώνται ή να στρεσάρονται. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο, η επιλογή ή η δημιουργία ενός κατάλληλου μέρους για τη διεξαγωγή
της ανάκρισης μπορεί να αποτρέψει τόσο τις λανθασμένες απαντήσεις λόγω άγχους ή
σύγχυσης, όσο και την πρόκληση δυσανάλογων αρνητικών επιπτώσεων στον ύποπτο ή
τον κατηγορούμενο.

Αποκλιμάκωση
«Η αποκλιμάκωση είναι μια τεχνική και μια σειρά μεθόδων που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από την αστυνομία ή άλλους επαγγελματίες για να ηρεμήσουν ένα ταραγμένο άτομο ώστε να μειωθεί ή να αποτραπεί η χρήση βίας ή η
ακινητοποίησή του.
Η λεκτική αποκλιμάκωση και o περιορισμός ενός διαταραγμένου ή σε κατάσταση
σύγχυσης και ευάλωτου ατόμου σε ένα ήρεμο, ιδανικά οικείο, κλειστό περιβάλλον
μπορεί να είναι ασφαλέστερη και λιγότερο τραυματική για το άτομο. Μπορεί
να μειώσει την ανάγκη για ακινητοποίησή του και εγκλεισμό.
H ειδικοί συστήνουν, όπου είναι δυνατόν, οι αξιωματούχοι και οι επαγγελματίες
να μεγιστοποιούν τον χρόνο και τον χώρο που διατίθεται, έτσι ώστε το άτομο
να έχει κάθε ευκαιρία για να ηρεμήσει.
Η παράλειψη να ακούσουν ή να εμπλακούν ενεργά σε διάλογο για την εξήγηση
μιας φαινομενικά επιθετικής ή περίεργης συμπεριφοράς αποτελεί για τις αρχές
μια χαμένη ευκαιρία να αποκλιμακωθεί και να επιλυθεί μια κατάσταση με ανεπίσημο τρόπο πριν από τη σύλληψη και τον περιορισμό. Ένα άτομο που είναι
φοβισμένο, σε σύγχυση ή τραυματισμένο μπορεί να φαίνεται ότι πάσχει από
ψυχική ασθένεια, αλλά αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο πριν του δοθεί
μια καλή ευκαιρία για να εξηγήσει τι συμβαίνει».
College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness

Πολλοί άνθρωποι με νοητικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες μπορεί να δυσκολεύονται σε έναν
θορυβώδη, πολυσύχναστο και συνωστισμένο χώρο. Εάν η ανάκριση έχει προγραμματιστεί
να πραγματοποιηθεί στα κεντρικά της αρχής της ποινικής δικαιοσύνης, συνιστάται το
περιβάλλον να είναι ήσυχο και απαλλαγμένο από παράγοντες που αποσπούν την
προσοχή όπως φωτεινά φώτα, ασυνήθιστους ήχους ή άτομα που συμπεριφέρονται
παρορμητικά ή απρόβλεπτα.
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Εάν το άτομο έχει ανακριθεί κατά το παρελθόν στον ίδιο χώρο ή όταν η ανάκριση γίνεται σε
διαφορετικές συνεδρίες, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χώρο και να αποφύγετε
την αλλαγή αίθουσας. Αυτό θα κάνει τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο να αισθανθεί ότι
βρίσκεται σε ένα οικείο περιβάλλον και θα μειώσει το άγχος και τη δυσφορία του.
Η αποφυγή επίδειξης ισχύος, όπως η τοποθέτηση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου
σε χαμηλότερο ύψος, ή η διατήρησή του σε καθιστή θέση ενόσω το άτομο που θέτει τις
ερωτήσεις στέκεται όρθιο και το αντίστροφο, μπορεί να βοηθήσει στο χτίσιμο και τη
διατήρηση της εμπιστοσύνης.
Όταν τα άτομα με νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία καλούνται για ανάκριση στις
εγκαταστάσεις της αρχής της ποινικής δικαιοσύνης, συνιστάται να ενημερώνονται με
κατανοητό τρόπο πού και πότε αναμένεται να εμφανιστούν, γιατί πρέπει να πάνε και τι
πρέπει να φέρουν μαζί τους (όπως το διαβατήριο ή την ταυτότητά τους).
Οι ίδιες συστάσεις ισχύουν επίσης όταν η ανάκριση πραγματοποιείται σε άλλη τοποθεσία,
όπως ο τόπος του συμβάντος ή το σπίτι του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Οι αρχές ποινικής
δικαιοσύνης πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσουν ένα
κατάλληλο περιβάλλον, στο οποίο ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος θα αισθανθεί άνετα και
δεν θα αποσπαστεί η προσοχή του ή θα ενοχληθεί.
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Γιατί είναι σημαντικές οι γραπτές πληροφορίες;
Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι λαμβάνουν
συχνά σημαντικές πληροφορίες γραπτώς. Συνήθως καλούνται με γραπτή κλήτευση,
μπορεί να λάβουν πληροφορίες για τα δικαιώματά τους εγγράφως, τα έγγραφα απαγγελίας
της κατηγορίας και τo κλητήριο θέσπισμα υποβάλλονται συνήθως γραπτώς, τα αρχεία
διαδικαστικών ενεργειών και ακροάσεων επίσης συντάσσονται γραπτώς. Ορισμένα από
αυτά τα έγγραφα πρέπει να υπογραφούν από τον ύποπτο και τον κατηγορούμενο, ο οποίος
πιστοποιεί ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενό τους.
Σε υπόπτους και κατηγορούμενους με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, η κατανόηση
των γραπτών πληροφοριών μπορεί συχνά να προκαλεί προβλήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν
χρειάζεται να δοθούν γραπτές πληροφορίες, πρέπει, αν είναι δυνατόν, να είναι σε μορφή
προσβάσιμη και εύκολη στην ανάγνωση (easy read). Τα εύκολα στην ανάγνωση (easy
read) έγγραφα προορίζονται συνήθως για άτομα με νοητικές δυσκολίες ή άτομα με άλλες
παθήσεις που επηρεάζουν την ικανότητά τους να επεξεργάζονται πληροφορίες. Ωστόσο,
συχνά προτιμώνται και από αναγνώστες χωρίς τέτοια προβλήματα, καθώς παρουσιάζουν το
βασικό περιεχόμενο χωρίς πολλές περιττές πληροφορίες και διευκολύνουν την κατανόηση
εν μέσω του αυξημένου στρες και άγχους που συχνά σχετίζεται με την επαφή με το σύστημα
ποινικής δικαιοσύνης.

Τι είναι η εύκολη ανάγνωση (easy to read);
Η εύκολη ανάγνωση (easy read), ή προσβάσιμη μορφή, είναι η παρουσίαση σύνθετων
γραπτών πληροφοριών με εύληπτο τρόπο. Η προσβασιμότητα έχει εφαρμογή τόσο
στο περιεχόμενο των πληροφοριών όσο και στην οπτική τους παρουσίαση. Αφενός, το
περιεχόμενο πρέπει να συνταχθεί με κατανοητό τρόπο για τον αποδέκτη. Αφετέρου, θα
πρέπει να παρουσιάζεται με οπτικά κατανοητό τρόπο.

Μπορούν οι πληροφορίες να παρέχονται μόνο σε προσβάσιμη μορφή;
Δεν συνιστάται η παροχή πληροφοριών μόνο σε προσβάσιμη μορφή. Η αντικατάσταση
του πρωτότυπου εγγράφου με κείμενο εύκολο στην ανάγνωση (easy read) δημιουργεί
τον κίνδυνο να στερήσει στον ύποπτο ή στον κατηγορούμενο σημαντικές πληροφορίες,
που μπορεί να θέλει να κρατήσει και να δείξει σε άλλα άτομα, τα οποία μπορούν να τις
καταλάβουν καλύτερα, όπως ο δικηγόρος του ή άλλο άτομο που του παρέχει υποστήριξη.
Για αυτόν τον λόγο συνιστάται στις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης να παρέχουν τις γραπτές
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πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο, αντί να αντικαταστήσουν
το πρωτότυπο με το εύκολο στην ανάγνωση έγγραφο. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
σε καμία περίπτωση τα εύκολα στην ανάγνωση (easy read) κείμενα δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν άλλες μορφές υποστήριξης, όπως η νομική συμβουλή, η ψυχολογική
βοήθεια ή η συμμετοχή ενός μέλους της οικογένειας ή άλλου υποστηρικτικού προσώπου.

Πώς να κάνετε το περιεχόμενο κατανοητό
Το περιερχόμενο μπορεί να είναι προσβάσιμο ακολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες
παρόμοιους με αυτούς που προτείνονται για την προφορική επικοινωνία. Το να διατηρήσετε
τις προτάσεις σας σύντομες και απλές και το να χρησιμοποιήσετε απλή γλώσσα, αποφεύγοντας
συντομογραφίες και ακρωνύμια και εξηγώντας περίπλοκες λέξεις ή έννοιες είναι μερικές από
τις τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Τι είναι η ζαργκόν (jargon);
«H ζαργκόν (jargon) είναι λέξεις που συχνά χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες
για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η έννοια αυτών των λέξεων μπορεί να είναι
προφανής στους ανθρώπους του ίδιου επαγγέλματος, αλλά να γίνονται δύσκολα
κατανοητές από άλλους. Εάν πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους
να γνωρίζουν έναν όρο, βεβαιωθείτε ότι τον χρησιμοποιείτε μαζί με την εξήγηση
της σημασίας του».
Change
How to make information accessible: a guide to producing easy read documents

Εάν είναι δυνατόν, οι προτάσεις πρέπει να περιορίζονται σε όχι περισσότερες από δέκα
έως δεκαπέντε λέξεις, με κάθε πρόταση να έχει μόνο μία ιδέα και μόνο ένα ρήμα. Κάθε νέα
πρόταση θα πρέπει να βρίσκεται σε καινούργια γραμμή και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
προτάσεις σε ενεργητική φωνή αντί σε παθητική. H ζαργκόν (jargon), οι σκληρές λέξεις ή
οι σύνθετες ιδέες θα πρέπει να αποφεύγονται ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να εξηγούνται
σε ξεχωριστή πρόταση. Οι επεξηγήσεις γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές αν δίνονται μαζί με
παραδείγματα τα οποία οι άνθρωποι γνωρίζουν από την καθημερινότητά τους.
Τα κείμενα σε μορφή εύκολης ανάγνωσης (easy read) θα πρέπει να επικεντρώνονται στα
κύρια σημεία ενός εγγράφου, έτσι ώστε τα άτομα με νοητική αναπηρία να μπορούν να
κατανοήσουν τα κύρια ζητήματα και να λάβουν αποφάσεις, εάν είναι απαραίτητο. Επίσης,
αυτό είναι χρήσιμο διότι τα έγγραφα εύκολης ανάγνωσης (easy read) είναι συχνά πολύ
μεγαλύτερα από τα κανονικά έγγραφα, λόγω μορφοποίησης.
Η χρήση του λόγου θα πρέπει να είναι συνεκτική και το ίδιο άτομο ή αντικείμενο πρέπει να
αναφέρεται με το ίδιο όνομα σε ολόκληρο το κείμενο.
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Τι είναι ο σκληρός λόγος;
«Ο σκληρός λόγος περιλαμβάνει λέξεις που γενικά δεν χρησιμοποιούνται σε
μια καθημερινή συζήτηση. Ίσως να μην εκλαμβάνετε μια λέξη ως σκληρή, αλλά
θυμηθείτε ότι προσπαθείτε να απευθυνθείτε σε όσο το δυνατόν περισσότερα
άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που μπορεί να δυσκολεύονται
να διαβάσουν. Πάντα να αναρωτιέστε εάν υπάρχει μια ευκολότερη ή μικρότερη
λέξη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για μια πιο περίπλοκη, σκληρή λέξη.
Εάν δεν υπάρχει, απλώς εξηγήστε τι σημαίνει η λέξη».
Change
How to make information accessible: a guide to producing easy read documents

Οι αριθμοί πρέπει να γράφονται ως ψηφία, όχι ως λέξεις και τα σύμβολα, οι ειδικοί χαρακτήρες
και τα σύνθετα σημεία στίξης θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι σύνθετες λέξεις με ενωτικό
είναι πιο δύσκολο να διαβαστούν όπως και οι φράσεις που συνεχίζουν σε επόμενη σελίδα.

Πώς να ελέγξετε την αναγνωσιμότητα ενός κειμένου
Η αναγνωσιμότητα είναι η ευκολία με την οποία ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει ένα
γραπτό κείμενο. Η υψηλότερη αναγνωσιμότητα διευκολύνει γενικά την προσπάθεια ανάγνωσης,
αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα με χαμηλότερη ικανότητα κατανόησης κειμένου, η
οποία είναι μία κοινή δυσκολία μεταξύ των ατόμων με νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία.
Η αναγνωσιμότητα ενός κειμένου μπορεί εύκολα να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας ένα τεστ
αναγνωσιμότητας. Τα τεστ αναγνωσιμότητας ή οι τύποι αναγνωσιμότητας αξιολογούν την
αναγνωσιμότητα ενός κειμένου μετρώντας τον αριθμό των συλλαβών, των λέξεων και των
προτάσεων και βγάζοντας μια βαθμολογία που συνήθως δείχνει το μορφωτικό επίπεδο ή τα
έτη εκπαίδευσης που πρέπει να έχει ο αναγνώστης για να κατανοήσει το κείμενο. Τα τεστ δεν
λαμβάνουν υπόψη ποιοτικά στοιχεία όπως γραμματική, ορθογραφία ή τον τρόπο γραφής,
αλλά οι βαθμολογίες τους σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την πραγματική αναγνωσιμότητα
του κειμένου.
Τα νομικά κείμενα είναι συνήθως δύσκολο να διαβαστούν. Χρησιμοποιούν συχνά σύνθετη
διατύπωση, συγκεκριμένη νομική ορολογία και αναφορές σε διατάξεις νόμων. Επομένως,
συνιστάται στις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης να ελέγχουν την αναγνωσιμότητα των γραπτών
πληροφοριών προτού αυτές δοθούν σε ύποπτους ή κατηγορούμενους, ώστε να βεβαιωθούν
ότι γίνονται εύκολα κατανοητές. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα τεστ αναγνωσιμότητας έχουν
σχεδιαστεί για κείμενα στα αγγλικά, αλλά μερικά από αυτά έχουν τροποποιημένες εκδόσεις
για άλλες γλώσσες. Υπάρχουν επίσης τεστ, όπως ο δείκτης Coleman-Liau, τα οποία έχουν
σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν ανεξαρτήτως γλώσσας. Τα περισσότερα από
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Παροχή γραπτών πληροφοριών
αυτά τα εργαλεία διατίθενται διαδικτυακά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν. Οι κοινές
εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου έχουν επίσης ενσωματωμένα τεστ αναγνωσιμότητας, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έγγραφα κατά την επεξεργασία.

Πώς να κάνετε τη μορφή του κειμένου οπτικά προσβάσιμη;
Υπάρχουν γενικά αποδεκτοί κανόνες για τη μορφοποίηση εύκολων στην ανάγνωση (easy read)
εγγράφων. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια απλή, καλοσχηματισμένη γραμματοσειρά,
όπως οι Arial, Verdana, Tahoma ή Helvetica, με ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 14. Οι
γραμματοσειρές Serif πρέπει να αποφεύγονται καθώς έχουν περίπλοκα σχήματα γραμμάτων,
γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ανάγνωση. Οι γραμματοσειρές που μοιάζουν με
χειρόγραφο είναι πιο δύσκολο να διαβαστούν από τις γραμματοσειρές τυπογραφίας.
Εφέ όπως πλάγια γραφή, υπογράμμιση ή έντονη γραφή πρέπει να είναι περιορισμένα και
η χρήση λέξεων με κεφαλαία θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς η λέξη χάνει το σχήμα της,
φαίνεται λιγότερο οικεία και είναι δυσκολότερο να διαβαστεί. Άλλα εφέ όπως σκιάσεις,
περιγράμματα, διαγράμματα, κλίσεις ή χρώματα στο κείμενο επηρεάζουν επίσης το σχήμα
των γραμμάτων και καθιστούν τις λέξεις δυσκολότερες στην ανάγνωση.
Το κείμενο πρέπει να έχει αριστερή στοίχιση και να έχει ακαθόριστες άκρες στα δεξιά, δεδομένου
ότι το κείμενο που είναι κεντραρισμένο ή στοιχισμένο στα δεξιά μπορεί να παραλειφθεί.
Συνιστάται τα έγγραφα εύκολης ανάγνωσης (easy read) να περιλαμβάνουν άφθονο κενό
χώρο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αυξάνοντας το διάστιχο (κατά προτίμηση μία γραμμή ή
μεγαλύτερο), προσθέτοντας γραμμές μεταξύ παραγράφων, χρησιμοποιώντας κουκκίδες
λίστας αντί για μακροπερίοδο γραπτό λόγο σε μεγάλες παραγράφους και συνοψίζοντας κύρια
σημεία σε πλαίσια κειμένου. Οι γραμμές δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές (ο
συνιστώμενος μέσος αριθμός γραμμάτων σε μια γραμμή είναι περίπου 60).
Οι λευκές ή παστέλ αποχρώσεις χαρτιού είναι ευκολότερες στην ανάγνωση, ειδικά για άτομα
με δυσλεξία. Ένα χρωματιστό φόντο πίσω από το κείμενο μειώνει την αντανάκλαση του
χαρτιού, αλλά θα πρέπει να αποτελείται από ένα μονότονο χρώμα χωρίς μοτίβα, έντονες
κλίσεις ή ξεθωριασμένες εικόνες και θα πρέπει να υπάρχει αρκετή αντίθεση μεταξύ του φόντου
και του κειμένου. Το γυαλιστερό ή πλαστικοποιημένο χαρτί με μαύρο κείμενο πρέπει να
αποφεύγεται καθώς η αντίθεση μπορεί να προκαλέσει δυσκολία σε άτομα με οπτικό στρες.
Τέλος, η μορφή εύκολης ανάγνωσης (easy read) περιλαμβάνει εικόνες, οι οποίες είναι
πιο εύκολο να γίνουν κατανοητές, όταν πρέπει να εξηγηθούν απλές ενέργειες. Oι εικόνες,
όταν συνδυάζονται με κείμενο, δίνουν μια καλή ιδέα στον αναγνώστη για το περιεχόμενο
του κειμένου πριν αυτός αρχίσει να διαβάζει. Παράλληλα, βοηθούν τον αναγνώστη σε
περίπτωση που το κείμενο αποδειχθεί δύσκολο ή σε περίπτωση που ορισμένες λέξεις δεν
είναι κατανοητές. Τέλος, οι εικόνες κάνουν το κείμενο να δείχνει λιγότερο απειλητικό και
λιγότερο απαιτητικό. Σύμφωνα με τους κανόνες, όταν χρησιμοποιούνται εικόνες πρέπει να
έχουν μεγάλο μέγεθος και να τοποθετούνται δίπλα στο κείμενο, στο οποίο αναφέρονται,
χωρίς να το καλύπτουν και να αποφεύγεται η χρήση της ίδιας εικόνας για την απεικόνιση
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διαφορετικών εννοιών. Σύννεφα διαλόγου και σκέψης, σύμβολα έγκρισης και απόρριψης
(όπως τικ και σταυροί) και βέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω προσαρμογή
της σημασίας των εικόνων.

Πηγές και πρόσθετη βιβλιογραφία
• C
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read documents, Leeds: Change
• M
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the criminal courts, London: The Prison Reform Trust / Rethink Mental Illness
• U
 nited Kingdom Department of Health (2011), Positive practice, positive
outcomes. A handbook for professionals in the criminal justice system working with
offenders with learning disabilities
• H
 offman, R. and Putnam, L. (2004), Not just another call: police response to
people with mental illnesses in Ontario, Sudbury, Canada, Center for Addiction
and Mental Health
• M
 ancap (2000), Am I making myself clear: Mancap’s guidelines for accessible
writing, London: Mancap
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Μετατροπή ενός νομικού κειμένου σε κείμενο εύκολο
στην ανάγνωση (easy read): ένα πρακτικό παράδειγμα

Επεξηγηματικές σημειώσεις
Τα σύνθετα νομικά κείμενα είναι δύσκολο να κατανοηθούν όχι μόνο από τα άτομα με νοητική
και ψυχοκοινωνική αναπηρία, αλλά και για πολλά άλλα άτομα χωρίς νομικές γνώσεις. Το
παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς ένα νομικό κείμενο μπορεί να μετατραπεί σε κείμενο
εύκολο στην ανάγνωση (easy read) σύμφωνα με τις οδηγίες για την παροχή προσβάσιμων
πληροφοριών γραπτώς.
Για τον σκοπό της άσκησης, επιλέχθηκαν δεκαπέντε διατάξεις από τις οδηγίες της ΕΕ για
τα δικονομικά δικαιώματα, καθεμία από τις οποίες ορίζει ένα συγκεκριμένο δικαίωμα
των υπόπτων και κατηγορουμένων στις ποινικές διαδικασίες. Κάθε διάταξη στη συνέχεια
μετατράπηκε σε κείμενο εύκολο στην ανάγνωση (easy read) σύμφωνα με τους κανόνες για
την παραγωγή εγγράφων εύκολης ανάγνωσης (easy read), ελέγχθηκε για αναγνωσιμότητα
χρησιμοποιώντας τον δείκτη Coleman-Liau, μορφοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες για
την προσβάσιμη μορφοποίηση και συνδέθηκε με εικόνες που παράγονται ειδικά για τους
σκοπούς αυτής της άσκησης.

Επιλεγμένες διατάξεις
Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς ένα νομικό κείμενο μπορεί να μετατραπεί σε ένα
έγγραφο εύκολο για ανάγνωση (easy read), ακολουθώντας τις οδηγίες για την παραγωγή
προσβάσιμων πληροφοριών γραπτώς.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις επιλεγμένες διατάξεις στην αρχική και εύκολη στην ανάγνωση
(easy read) έκδοση και τη συνολική βαθμολογία αναγνωσιμότητας κάθε έκδοσης σύμφωνα
με τον δείκτη Coleman-Liaux. Η μορφοποιημένη έκδοση του εγγράφου εύκολης ανάγνωσης
(easy read) παρουσιάζεται στο παράρτημα του εγχειριδίου.
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Μετατροπή ενός νομικού κειμένου σε κείμενο εύκολο στην ανάγνωση (easy read)

Δικαιώματα όπως ορίζονται από το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στους υπόπτους ή
κατηγορουμένους που δεν ομιλούν ή δεν κατανοούν
τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας να παρέχεται
χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία κατά τη διεξαγωγή
της ποινικής διαδικασίας ενώπιον ανακριτικών και
δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των
αστυνομικών ανακρίσεων, όλων των ακροαματικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου και τυχόν
αναγκαίων ενδιάμεσων ακροάσεων

Easy read
έκδοση
Όταν ανακρίνεστε
από την αστυνομία
ή έναν δικαστή πρέπει να έχετε διερμηνέα, εάν δεν μιλάτε
τη γλώσσα τους.

Άρθρο 2(1) της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ
Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε στους υπόπτους
ή στους κατηγορουμένους που δεν κατανοούν
τη γλώσσα της σχετικής ποινικής διαδικασίας να
παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
γραπτή μετάφραση όλων των εγγράφων που είναι
ουσιώδη, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι είναι
σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα υπεράσπισής
τους και προκειμένου να διασφαλιστεί η διεξαγωγή
δίκαιης δίκης.

Εάν η αστυνομία ή
ένας δικαστής σάς
δώσει ένα έγγραφο σε άλλη γλώσσα,
πρέπει να λάβετε
μετάφραση του εγγράφου.

Άρθρο 3(1) της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ
Τα κράτη μέλη καλύπτουν τα έξοδα διερμηνείας και
μετάφρασης που προκύπτουν από την εφαρμογή
των άρθρων 2 και 3, ανεξάρτητα από την έκβαση
της διαδικασίας.
Άρθρο 4(1) της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την άμεση ενημέρωση του υπόπτου ή κατηγορούμενου όσον αφορά
τουλάχιστον τα ακόλουθα δικονομικά δικαιώματα,
όπως ισχύουν δυνάμει του εθνικού τους δικαίου,
προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική
άσκησή τους:…
Άρθρο 3(1) της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ
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Δ εν επιτρέπεται
να σας ζητηθεί να
πληρώσετε για την
διερμηνεία και τη
μετάφραση.

Η αστυνομία ή ο δικαστής πρέπει να
σας εξηγήσει ποια
δικαιώματα έχετε.
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Δικαιώματα όπως ορίζονται από το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ενημέρωση
σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρέχεται σε απλή
και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως,
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών των
υπόπτων ή κατηγορουμένων που είναι ευάλωτα
πρόσωπα.

Easy read
έκδοση
Η αστυνομία ή ο
δικαστής μπορεί
επίσης να σας δώσει ένα φύλλο χαρτί
που να εξηγεί τα δικαιώματά σας.

Άρθρο 3(2) της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την άμεση παροχή
ενός εγγράφου δικαιωμάτων σε όποιον ύποπτο ή
κατηγορούμενο συλλαμβάνεται ή κρατείται.
Άρθρο 4(1) της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ
Παρέχεται στον συλληφθέντα η δυνατότητα να διαβάσει το έγγραφο δικαιωμάτων και του επιτρέπεται
να το διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια
της στέρησης της ελευθερίας του.
Άρθρο 4(1) της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ

Όταν πρόσωπο συλλαμβάνεται και κρατείται σε
οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, τα
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι χορηγούνται στον
ίδιο ή τον συνήγορό του τα έγγραφα σχετικά με τη
συγκεκριμένη υπόθεση τα οποία είναι στην κατοχή
των αρμόδιων αρχών και τα οποία είναι ουσιώδη
για την αποτελεσματική αμφισβήτηση, σύμφωνα
με το εθνικό δίκαιο, της νομιμότητας της σύλληψης
και της κράτησης.

Εάν συλληφθείτε,
πρέπει να λάβετε
ένα φύλλο χαρτί με
τα δικαιώματά σας
γραμμένα σε αυτό.
Η αστυνομία πρέπει να σας αφήσει
να κρατήσετε αυτό
το φύλλο χαρτί και
δεν πρέπει να σας
το πάρει πριν σας
απελευθερώσει.
Όταν συλληφθείτε η αστυνομία ή
ο δικαστής πρέπει
να σας δείξει τα έγγραφα που έχουν
για τη σύλληψή σας.

Άρθρο 7(1) της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ
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Δικαιώματα όπως ορίζονται από το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Easy read
έκδοση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το δικαίωμα των υπόπτων
και κατηγορουμένων να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο
εντός προθεσμίας και κατά τρόπο που να επιτρέπει
στους ενδιαφερομένους να ασκούν τα δικαιώματα
υπεράσπισής τους πρακτικά και αποτελεσματικά.
Άρθρο 3(1) της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ

Μπορείτε να έχετε
δικηγόρο.

Τα κράτη μέλη σέβονται το απόρρητο της επικοινωνίας μεταξύ ενός υπόπτου ή κατηγορουμένου και του
δικηγόρου του κατά την άσκηση του δικαιώματος
πρόσβασης σε δικηγόρο που προβλέπεται από την
παρούσα οδηγία. H εν λόγω επικοινωνία περιλαμβάνει
τις συναντήσεις, την αλληλογραφία, τις τηλεφωνικές
συνομιλίες και άλλες μορφές επικοινωνίας που επιτρέπονται βάσει του εθνικού δικαίου.

Μπορείτε να συναντηθείτε και να
μιλήσετε με τον δικηγόρο σας μόνοι,
χωρίς την παρουσία
της αστυνομίας ή
του δικαστή.

Άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι οι οποίοι στερούνται την ελευθερία
τους να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, εφόσον
το επιθυμούν, να ενημερωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, για τη στέρηση της ελευθερίας τους
τουλάχιστον ένα πρόσωπο της επιλογής τους, όπως
συγγενής ή εργοδότης.

Εάν συλληφθείτε,
ένα πρόσωπο που
γνωρίζετε μπορεί
να ενημερωθεί για
τη σύλληψή σας, αν
το επιθυμείτε.

Άρθρο 5(1) της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι που στερούνται την ελευθερία τους
έχουν δικαίωμα επικοινωνίας χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση με ένα τουλάχιστον τρίτο πρόσωπο,
όπως με συγγενή, που έχουν υποδείξει οι ίδιοι
Άρθρο 6(1) της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ
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Κατά τη διάρκεια
της κράτησής σας,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με
κάποιον από την
οικογένειά σας ή
άλλο πρόσωπο που
γνωρίζετε.
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Δικαιώματα όπως ορίζονται από το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Easy read
έκδοση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι και οι
κατηγορούμενοι οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκείς
πόρους για να αντεπεξέλθουν οικονομικά στη συνδρομή δικηγόρου έχουν το δικαίωμα σε δικαστική
αρωγή, όταν αυτό επιβάλλει το συμφέρον της απονομής δικαιοσύνης.
Άρθρο 4(1) της Οδηγίας 2016/1919

Εάν δεν μπορείτε να
πληρώσετε δικηγόρο, μπορεί να έχετε
τη δυνατότητα να
έχετε έναν δικηγόρο δωρεάν.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι και οι
κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν
σιωπηλοί σε ό,τι αφορά την αξιόποινη πράξη για την
οποία είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται.

Μπορείτε να παραμείνετε σιωπηλοί και να μην πείτε
στην αστυνομία ή
στον δικαστή ότι
έχετε διαπράξει ένα
έγκλημα.

Άρθρο 7(1) της Οδηγίας 2016/343

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι και οι
κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα παράστασης
στη δίκη τους.
Άρθρο 8(1) της Οδηγίας 2016/343

Δείκτης Coleman–Liau

13
(επίπεδο απόφοιτου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης)

Έχετε το δικαίωμα
να είστε παρόντες
σ το δικασ τήριο
όταν ο δικαστής
εκδικάζει την υπόθεσή σας.

Δείκτης
Coleman–Liau

7
(επίπεδο
πρώτης
γυμνασίου)

49

Παράρτημα
Τα δικαιώματά σας ως υπόπτου ή κατηγορούμενου για ποινικό αδίκημα
(easy read)

Όταν ανακρίνεστε
από την αστυνομία
ή έναν δικαστή
πρέπει να έχετε
διερμηνέα, εάν δεν
μιλάτε τη γλώσσα
τους.

Εάν η αστυνομία ή
ένας δικαστής σας
δώσει ένα έγγραφο
σε άλλη γλώσσα,
πρέπει να λάβετε
μετάφραση του
εγγράφου.

Δεν επιτρέπεται
να σας ζητηθεί να
πληρώσετε για τη
διερμηνεία και τη
μετάφραση.

51

Παράρτημα

Η αστυνομία ή ο
δικαστής πρέπει να
σας εξηγήσει ποια
δικαιώματα έχετε.

Η αστυνομία ή ο
δικαστής μπορεί
επίσης να σας δώσει
ένα φύλλο χαρτί
με επεξήγηση των
δικαιωμάτων σας.

Εάν συλληφθείτε,
πρέπει να λάβετε
ένα φύλλο χαρτί με
τα δικαιώματά σας
γραμμένα σε αυτό.
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Υποπτοι και κατηγορούμενοι με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες:
Αναγνώριση και επικοινωνία

Εγχειρίδιο για επαγγελματίεσ τησ ποινικήσ δικαιοσύνησ

Η αστυνομία πρέπει
να σας αφήσει να
κρατήσετε αυτό
το φύλλο χαρτί και
δεν πρέπει να σας
το πάρει πριν σας
απελευθερώσει.

Η αστυνομία ή ο
δικαστής μπορεί
επίσης να σας δώσει
ένα φύλλο χαρτί
με επεξήγηση των
δικαιωμάτων σας.

Μπορείτε να έχετε
δικηγόρο.
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Παράρτημα

Μπορείτε να
συναντηθείτε και
να μιλήσετε με το
δικηγόρο σας μόνοι,
χωρίς την παρουσία
της αστυνομίας ή
του δικαστή.

Εάν συλληφθείτε,
ένα πρόσωπο που
γνωρίζετε μπορεί να
ενημερωθεί για τη
σύλληψή σας, αν το
επιθυμείτε.

Κατά τη διάρκεια
της κράτησής
σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με
κάποιον από την
οικογένειά σας ή
άλλο πρόσωπο που
γνωρίζετε.

54

Υποπτοι και κατηγορούμενοι με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες:
Αναγνώριση και επικοινωνία

Εγχειρίδιο για επαγγελματίεσ τησ ποινικήσ δικαιοσύνησ

Εάν δεν μπορείτε
να πληρώσετε
δικηγόρο, μπορεί να
έχετε τη δυνατότητα
να έχετε έναν
δικηγόρο δωρεάν.

Μπορείτε να
παραμείνετε
σιωπηλοί και να
μην πείτε στην
αστυνομία ή στον
δικαστή ότι έχετε
διαπράξει ένα
έγκλημα.

Έχετε το δικαίωμα
να είστε παρόντες
στο δικαστήριο
όταν ο δικαστής
εκδικάζει την
υπόθεσή σας.
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