
Το Δικαίωμα 
για δίκαιη δίκη



Άρθρο 10 της Οικουμενικής Διακήρυξης 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να 

εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, 

από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, 

που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής 

διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που 

στρέφεται εναντίον του.



Τι σημαίνει δίκαιη δίκη;  1/2

 Ανεξαρτησία των δικαστών (να μην υπόκεινται σ΄ 

εξαρτήσεις ή επεμβάσεις από την Νομοθετική, την 

Εκτελεστική αλλά και την ίδια τη Δικαστική Εξουσία, κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους)

 Ταχεία απονομή της δικαιοσύνης (η διάρκεια της 

εκδίκασης μιας υπόθεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 

εύλογα, ανάλογα με τις περιστάσεις, χρονικά όρια)

 Δημόσια συνεδρίαση (Δεν γίνεται αυτό σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για να 

προστατεύονται τα παιδιά σε οικογενειακές υποθέσεις

 Απόφαση που θα δημοσιευθεί δημόσια



Τι σημαίνει δίκαιη δίκη;  2/2

 Τεκμήριο αθωότητας (κάθε πρόσωπο είναι αθώο έως 

ότου αποδειχθεί η ενοχή του σύμφωνα με το Νόμο)

 Επαρκής χρόνος και μέσα για την προετοιμασία της 

υπεράσπισης

 Το δικαίωμα του κατηγορούμενου να εξετάζει μάρτυρες 

κατηγορίας και να καλεί μάρτυρες υπεράσπισης 

 Το δικαίωμα του κατηγορούμενου να του παρέχεται 

δωρεάν βοήθεια διερμηνέα, εάν δε δύναται να 

κατανοήσει ή χρησιμοποιήσει τη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στο δικαστήριο 



Αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη 

στις ημέρες μας προβλήματα;

Καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης

Ασάφεια νομικών διατάξεων

Πολυπλοκότητα και αντιφατικότητα διατάξεων

Συχνές νομοθετικές μεταβολές



Κάποιες σκέψεις…

 Το δικαίωμα στην δίκαιη δίκη είναι ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα 

του ανθρώπου, γιατί του δίνεται η δυνατότητα να μιλήσει, να 

υπερασπιστεί τις επιλογές του και τον εαυτό του.

 Κάθε άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος και ίσος με τον συνάνθρωπό 

του. 

 Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια 

και δημόσια. Κανένας δεν μπορεί να συλλαμβάνεται ή να κρατείται 

αυθαίρετα, χωρίς να δικάζεται. 

 Δεν υπάρχει δίκαιο χωρίς δίκη. 

 Αλλά και η δίκη δίκαιη πρέπει να είναι. Το δικαστήριο να είναι ανεξάρτητο 

και αμερόληπτο, χωρίς δολοπλοκίες και δωροδοκίες και απάτες. 

 Η δίκη γίνεται για να βρεθεί το δίκαιο ενός ανθρώπου όχι τυπικά  αλλά 

ουσιαστικά. 



ΕΝ  ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ…

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη είναι ένα 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το 

οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο και 

προϋπόθεση κάθε δημοκρατικής 

κοινωνίας. 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

 Αλεξάντρα Μουρούτογλου

 Διοτίμα Σπαντιδέα

 Αίγλη Τζηκούλη


