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1. Εισαγωγή
Το Σύµφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά1 ∆ικαιώµατα (στο εξής
Σύµφωνο)2, χαρακτηρίζεται µαζί µε το δίδυµο Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά
∆ικαιώµατα (στο εξής ΣΑΠ∆)3 και την Οικουµενική ∆ιακήρυξη ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
(στο εξής Ο∆∆Α)4, ως το θεµέλιο, άλλως η βάση των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Η υιοθέτηση των δύο Συµφώνων διήρκεσε περίπου είκοσι χρόνια, µια περίοδος ιδιαίτερα
µακρά, µε έντονο πολιτικό περιεχόµενο που ήταν και η αιτία του διαχωρισµού των
Συµφώνων σε δύο χωριστά κείµενα5. Ο ψυχρός πόλεµος από την µια πλευρά, και η άρνηση
υιοθέτησης µηχανισµού ελέγχου της εφαρµογής των οικονοµικών, κοινωνικών και

*Στη συνάδελφο και αγαπητή φίλη, Oµότιµη Καθηγήτρια κα Καλλιόπη Κούφα ελάχιστη συνεισφορά για την
αναγνώριση του επιστηµονικού της έργου, και της επιτυχούς παρουσίας της σε όργανα ∆ιεθνών Οργανισµών.
1
Ο όρος «Πολιτιστικά» επικράτησε ως πλέον δόκιµος του όρου «Μορφωτικά» που αποδόθηκε στον ελληνικό
κυρωτικό νόµο (Ν. 1532/1985, ΦΕΚ Α΄ 43). Βλ. σχετικά, Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ∆ιεθνής Προστασία των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 1995, σ. 74 και ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ, ∆ιαστάσεις της ∆ιεθνούς Προστασίας
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, τ. Α΄, 1998, σ. 58.
2
Το Σύµφωνο υιοθετήθηκε από τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ, στις 16 ∆εκεµβρίου 1966 και τέθηκε σε ισχύ στις
3 Ιανουαρίου 1976. Μέχρι σήµερα έχει κυρωθεί από 155 κράτη. Για µια γενική θεώρηση του Συµφώνου βλ.
B.G. RAMCHARAN, Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
NILR, XXIII, 1976/1 σ. 151 επ.
3
Το ΣΑΠ∆ υιοθετήθηκε την ίδια ηµεροµηνία, στις 16 ∆εκεµβρίου 1966, τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 1976
και έχει κυρωθεί από 154 κράτη (βλ. Ν. 2462/1997, ΦΕΚ Α΄ 25). Το ΣΑΠ∆ συνοδεύεται από δύο Πρωτόκολλα,
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, που τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 1976 (κυρώθηκε µε το Ν. 2462/1997 ΦΕΚ
Α΄ 25) και αναγνωρίζει το δικαίωµα στην ατοµική αναφορά, και το ∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο, σχετικά
µε την κατάργηση της θανατικής ποινής, που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουλίου 1991 (κυρώθηκε µε το Ν.
2462/1997, ΦΕΚ Α΄ 25).
4
Η Ο∆∆Α υιοθετήθηκε από τη Γεν. Συνέλευση στις 10 ∆εκεµβρίου 1948.
5
Για τα αίτια διαχωρισµού των δύο Συµφώνων βλ. µεταξύ άλλων J. DONNELLY, International Human Rights,
2nd ed., 1998 σ. 7 επ., M. BOSSUYT, Guide to the travaux preparatoires of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, 1987 και C. SCOTT, The interdependence and permeability of human
rights norms: towards a partial fusion of the International Covenant on Human Rights, OHLJ, 27, Ottawa,
Canada 1989, σ. 791 επ.
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πολιτιστικών δικαιωµάτων από την άλλη, διαίρεσαν τα κράτη µέλη του ΟΗΕ και κατά
συνέπεια και την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε δύο κατηγορίες6.
Το ΣΑΠ∆ προέβλεπε την συγκρότηση µιας Επιτροπής7 καθώς και τη δυνατότητα ατοµικής
αναφοράς µε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο8 που δεν διέθετε αρχικά το Σύµφωνο, και ως προς
το δικαίωµα της ατοµικής αναφοράς, το απέκτησε πρόσφατα.
Το Σύµφωνο κατοχυρώνει µια σειρά από οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα,
µερικά από τα οποία συναντούµε αρχικά στην Ο∆∆Α9, και τα οποία πέραν της καταγραφής
τους, τα ορίζει και τα αναλύει µε σκοπό να διευκολύνει τα συµβαλλόµενα µέρη «στα
βήµατα»10 που πρέπει να ακολουθήσουν για την υλοποίησή τους. Ο αριθµός των
δικαιωµάτων αυτών είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της Ο∆∆Α, µικρότερος όµως από
την προστασία που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης που υιοθετήθηκε το 196111.
Ωστόσο, θεωρείται η πρώτη διεθνής πράξη, σε παγκόσµιο επίπεδο, που ασχολείται διεξοδικά
µε οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα. Τα Ηνωµένα Έθνη προσπάθησαν να
δώσουν έµφαση στο περιεχόµενο του Συµφώνου και δεν είναι τυχαίο ότι στην απόφαση
220012, µε την οποία υιοθετήθηκαν, το Σύµφωνο προηγείται του αντίστοιχου ΣΑΠ∆.
Το Σύµφωνο διαιρείται σε πέντε µέρη. Το πρώτο µέρος αποτελείται από το άρθρο 1 και
κατοχυρώνει το δικαίωµα των λαών στην αυτοδιάθεση13. Το δεύτερο µέρος, άρθρα 2-5,
περιλαµβάνει τις γενικές υποχρεώσεις των κρατών µερών14 και τις αρχές που διέπουν τα
δικαιώµατα που κατοχυρώνει το Σύµφωνο15, καθώς και τη δυνατότητα περιορισµού των

6

P. ALSTON, The interplay between rights: denial and neglect, στο Human rights: the new consensus, 1994, σ.
113.
7
Βλ. άρθρα 28 επ. ΣΑΠ∆.
8
Βλ. άρθρα 1 και 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.
9
Για το ζήτηµα αυτό βλ. A. EIDE, Economic and Social Rights, στο J. SYMONIDES, Human Rights: Concepts
and Standards, 2000, σ. 119.
10
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι TH. BUERGEUTHAL, D. SHELTON, D. STEWART, International
Human Rights, 2002, σ. 65.
11
Υιοθετήθηκε στο Τορίνο, 18.10.1961 (κυρώθηκε µε το Ν. 1426/1984, ΦΕΚ Α΄ 32), περιλαµβάνοντας
δεκαεννέα οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Βλ. A. H. ROBERTSON, Human Rights in Europe, 1963,
κεφάλαιο 3, υπ. 41, και του ιδίου, Human Rights in the world, Manchester, 1972, οπ.π.. 28 επ.
12
Res 2200 A (XX1) της 16ης ∆εκεµβρίου 1966.
13
Το άρθρο 1 είναι όµοιο µε το αντίστοιχο και ταυτάριθµο του ΣΑΠ∆, και κατοχυρώνεται και στο άρθρο 1 του
Χάρτη ΟΗΕ. Βλ. µεταξύ άλλων J. KLABBERS, The right to be taken seriously: Selfdetermination in
International Law, HRQ 28, 1, 2006, σ. 186 επ
14
General Comment 3, The nature of States parties obligations (art. 2,1) Fifth Session, 1990, E/1991/23, 14
December 1990.
15
Βλ. µεταξύ άλλων E. W. VIERDAG, The legal nature of the rights granted by the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, στο NYIL, IX 1978, σ. 69 επ., M. BOSSUYT, La distinction entre les
droits civils et politiques et les droits economiques, sociaux et culturels, RDH, 8 No 4, 1975, σ. 783 επ.
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δικαιωµάτων αυτών16. Το τρίτο µέρος, άρθρα 6-15, είναι αφιερωµένο στις ουσιαστικές
διατάξεις των επιµέρους δικαιωµάτων του Συµφώνου που ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες:
α) στο δικαίωµα στην εργασία µέσα σ’ ένα δίκαιο και ευνοϊκό περιβάλλον17, β) στο δικαίωµα
στην κοινωνική προστασία, σ’ ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής και σ’ ένα υψηλό επίπεδο
φυσικής και πνευµατικής υγείας18

19 20 21

και γ) στο δικαίωµα στη µόρφωση και απόλαυση

των πλεονεκτηµάτων της πολιτιστικής ελευθερίας και επιστηµονικής προόδου22 23 24.
Το τέταρτο µέρος, άρθρα 16-25, περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία
τήρησης της εφαρµογής του Συµφώνου από τα κράτη µέρη, ενώ το πέµπτο µέρος, άρθρα 2331 αναφέρεται στις τελικές διατάξεις.
Και τα δύο Σύµφωνα αποτελούν διεθνείς νοµικές πράξεις και τα κράτη µέρη, µετά την
κύρωσή τους, οφείλουν να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το περιεχόµενο
των διατάξεών τους, άλλως να σεβαστούν τα δικαιώµατα που καταγράφονται και να τα
µεταφέρουν στην εσωτερική έννοµη τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση καθίστανται υπόλογα στην
διεθνή κοινότητα, και λογοδοτούν για τη µη εφαρµογή των διατάξεων που εγγυώνται στους
διαµένοντες στο έδαφός τους πολίτες.
2. Ο µηχανισµός ελέγχου εφαρµογής του Συµφώνου
2.1. Η Επιτροπή Οικονοµικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων
Αρµόδιο όργανο για να ελέγξει την εφαρµογή των διατάξεων του Συµφώνου είναι η Επιτροπή
Οικονοµικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων (στο εξής Επιτροπή).

16

Για το ζήτηµα των παρεκκλίσεων στις διεθνείς πράξεις προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου βλ. D.
PREMONT, O. L. STENERSEN και I. OSEREDCZUD (eds), Non-derogable rights and states of emergency,
Association of International Consultants of Human Rights, 1996, σ. 421 επ., και Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Το
άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Θεωρητική νοµολογιακή προσέγγιση. Με
συγκριτική αναφορά στα άρθρα 4 του ΣΑΠ∆ και 27 ΑΣ∆Α, 1987, σ. 57 επ.
17
General Comment 18, The right to work, Thirty fifth Session, E/C. 12/G.C/18, 6 Φεβρουαρίου 2006.
18
General Comment 4, The right to adequate housing (art. 11,1): Sixth Session, 1991, E/1992/23, 13 December
1991.
19
General Comment 12, The right to adequate food (art. 11), Twentieth Session, 1999, E/C.12/1999/S, 12 May
1999.
20
General Comment 15, The right to water (arts 11 and 12), Twenty-ninth Session, E/C.12/2002/11, 2002, 20
January 2003.
21
General Comment 14, The right to the highest attainable standard of health (art. 12), Twenty second Session,
E/C. 12/2004, 25 April - 12 May 2000.
22
General Comment 11, Plans of action for primary education, (art. 14), Twentieth Session, E/C. 12/1994/4, 26
April - 14 May 1999, § 2.
23
General Comment 13, The right to education (art. 13), Twenty first Session 1999, E/C. 12/1999/10, 15
November - 3 December 1999, και General Comment 11, ό.π.
24
General Comment 17, The right to everyone to benefit from the protection of the moral and natural interest
resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author (art. 15, 1c), Thirty
firth Session, E/C. 12/GC/17, 12 January 2006.
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Σε αντίθεση µε άλλες διεθνείς πράξεις προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου25, η
Επιτροπή δεν προβλέπεται στο κείµενο του Συµφώνου. Το τελευταίο αναθέτει στο
Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο (στο εξής ECOSOC) τον έλεγχο µε την εξέταση των
περιοδικών εκθέσεων που τα κράτη µέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν, µέσω του Γενικού
Γραµµατέα του ΟΗΕ26. Οι εκθέσεις υποβάλλονται δύο χρόνια µετά τη θέση σε ισχύ του
Συµφώνου, για τα ιδρυτικά κράτη µέρη, δύο χρόνια µετά την κύρωση του Συµφώνου για τα
προσχωρήσαντα κράτη µέρη. Έκτοτε, κάθε πέντε έτη, τα κράτη οφείλουν να ενηµερώνουν για
την εφαρµογή των διατάξεων του Συµφώνου27. Οι εκθέσεις αποστέλλονται και σε
Ειδικευµένες Οργανώσεις του συστήµατος του ΟΗΕ, εφόσον ολόκληρη ή µέρος αυτής
ασχολείται µε ζητήµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες ή δραστηριότητες των
Οργανώσεων αυτών28. Με συµφωνία που υπογράφουν οι Ειδικευµένες Οργανώσεις µε το
ECOSOC, δύνανται να αποστέλλουν εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο που πέτυχαν στην
προσπάθεια εφαρµογής των διατάξεων του Συµφώνου29. ∆ύνανται, επίσης, να σταλούν και
στην Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου30. Το ECOSOC εξετάζει τις εκθέσεις και
προβαίνει σε συστάσεις γενικού περιεχοµένου προς την Γεν. Συνέλευση31.
Προκειµένου να ανταποκριθεί στην ανωτέρω υποχρέωση, το ECOSOC, συγκρότησε το 1978,
15µελή οµάδα εργασίας για να βοηθήσει στο έργο του, αποτελούµενη από εκπροσώπους των
κρατών µελών που ήταν ταυτόχρονα και µέρη του Συµφώνου και εκπροσωπούσαν όλες τις
γεωγραφικές περιοχές των κρατών µελών του ECOSOC32.
Η εντολή της ήταν ετήσια, και άρχισε το έργο της από τον Απρίλιο του 1979 εξετάζοντας τις
ετήσιες εκθέσεις33. Το έργο του βοηθητικού αυτού οργάνου έτυχε οξείας κριτικής για

25

Βλ. το αντίστοιχο Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού, τη Σύµβαση κατά των φυλετικών διακρίσεων, κατά των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, της
απαγόρευσης των βασανιστηρίων κ.ά.
26
Σύµφωνα µε το άρθρο 16,1 του Συµφώνου.
27
Σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 του Συµφώνου. Βλ. ECOSOC Res. 1988/4 και εσωτερικό κανονισµό, άρθρο
58,2.
28
Άρθρο 16,2 του Συµφώνου. Για την διαδικασία αυτή βλ. P. ALSTON, The United Nations Specialised
Agencies and Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, CJTL, 79,
1979, σ. 18.
29
Άρθρο 18 του Συµφώνου.
30
Η Επιτροπή αυτή αντικαταστάθηκε πρόσφατα από το Συµβούλιο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, βλ. Res 60/251
της Γεν. Συνέλευσης που υιοθετήθηκε στις 15 Μαρτίου 2006.
31
Βλ. E. SCHWELB, Some aspects of the measures of implementation of the Covenant of Economic, Social and
Cultural Rights, HRJ, 1 1968, σ. 363 επ.
32
ECOSOC Res. 1978/10, 3 May 1978.
33
ECOSOC Res. 1979/43, 11 May 1979 και Res. 1981/158, 8 May 1991 µε τις οποίες το ECOSOC έθεσε τους
πρώτους κανόνες και µεθόδους εργασίας της οµάδας.
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πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ακόµη και για την ετήσια θητεία του που στερούσε τη
συνέχεια στο έργο του, µε αποτέλεσµα το ECOSOC να προτείνει κάποιες αλλαγές34.
Το 1982, µετά από τέσσερις συνόδους, η οµάδα εργασίας από οµάδα οριζόµενη από τον
Πρόεδρο του ECOSOC µετατράπηκε σε σώµα εκλεγµένο, αποτελούµενο από κυβερνητικούς
εµπειρογνώµονες σε θέµατα δικαιωµάτων του ανθρώπου35, κι αυτό το σώµα µε τη σειρά του
µετεξελίχθηκε µε απόφαση του ECOSOC36 το 1985, σε Επιτροπή των Οικονοµικών,
Κοινωνικών και Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων37. Έτσι, το Σύµφωνο εντάχθηκε στον κατάλογο
των διεθνών πράξεων προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου που διαθέτουν µηχανισµό
ελέγχου µέσω µιας Επιτροπής38. Η τελευταία υιοθέτησε τον εσωτερικό της κανονισµό το
1989, ο οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια το 1990 και 199339.

2.2. Σύνθεση
Η Επιτροπή αποτελείται από 18 µέλη, εµπειρογνώµονες στον τοµέα των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, που εκλέγονται από το ECOSOC σε µυστική ψηφοφορία από κατάλογο
υποψηφίων που υποδεικνύουν τα κράτη µέρη του Συµφώνου40 και εκπροσωπούν της της
γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, καθώς και όλα τα κοινωνικά και νοµικά συστήµατα.
∆ρουν µε την προσωπική της ιδιότητα ανεξάρτητα από τα κράτη που της υποδεικνύουν.
Στην παρούσα σύνθεσή της η Επιτροπή αποτελείται από 14 άνδρες και 4 γυναίκες,
διαφορετικών επαγγελµάτων, στην πλειονότητα νοµικοί. Η σύνθεση αυτή έτυχε κριτικής41,
διότι η έλλειψη της επαρκούς αριθµού οικονοµολόγων θεωρείται µειονέκτηµα, για µια διεθνή
σύµβαση που περιλαµβάνει και οικονοµικά δικαιώµατα και απόρροια αυτού του γεγονότος

34

P. ALSTON, B. SIMMA, First Session of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, AJIL,
80, 3, 1987, σ. 747 επ., των ιδίων, Second Session of the UN Committee on Economic, Social and Cultural
Rights, AJIL 82, 3, 1988, σ. 603 επ., P. ALSTON, The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, in
P. ALSTON (ed.), The UN and human rights, a critical appraisal, 1992, σ. 473 επ.
35
ECOSOC Res. 1982/83, 6 May 1982.
36
ECOSOC Res. 1985/17, της 28ης Μαΐου 1985.
37
Βλ. σχετικά P. ALSTON, The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, στο P. ALSTON (ed.) The
United Nations and Human Rights, ο.π., 1992, σ. 473 επ., M. C.-R. CRAVEN, The International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on its Development, 1995 και A. CHAPMAN, A new
approach to Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, στο ICJR, 1995, σ.
23.
38
Οι συµβάσεις αυτές είναι: το ΣΑΠ∆, η ∆ιεθνής Σύµβαση περί καταργήσεων πάσης µορφής φυλετικών
διακρίσεων, η Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων, η Σύµβαση κατά των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, η
Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού και η Σύµβαση για την προστασία των µεταναστών.
39
Rules of Procedure of the Committee adopted at its Third Session (1989) E/C.12/1990/4/Rev. 1, 1 September
1993.
40
Εσωτερικός Κανονισµός, άρθρο 9.
41
M. DOWELL-JONES, Contextualising the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:
Assessing the economic deficit, 2004, σ. 158.
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είναι η αποφυγή συζήτησης οικονοµικών θεµάτων, σηµαντικών για την προαγωγή του
περιεχοµένου του Συµφώνου, κατά την προφορική κυρίως διαδικασία.
Τα µέλη της Επιτροπής εκλέγονται για περίοδο τεσσάρων ετών µε δυνατότητα επανεκλογής,
εφόσον προταθούν εκ νέου από τα κράτη. Η Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της, τρεις
Αντιπροέδρους και τον Εισηγητή, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη την γεωγραφική κατανοµή42.
Το Προεδρείο εκλέγεται για διάστηµα δύο ετών, µε δυνατότητα επανεκλογής, εφόσον είναι
µέλος της Επιτροπής43.

2.3. Σύνοδοι
Η πρώτη σύνοδος της Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 198744. Η Επιτροπή
συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο45 για διάστηµα τριών εβδοµάδων για κάθε συνεδρίαση,
συνήθως τον Μάιο και Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο, στο Κέντρο των Ηνωµένων Εθνών για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, στη Γενεύη. Οι συνεδριάσεις είναι δηµόσιες, ενώ περίληψη των
συζητήσεων ανακοινώνεται στον τύπο. Την έναρξη των συνεδριάσεων γνωστοποιεί ο Γεν.
Γραµµατέας έξη εβδοµάδες πριν46, µετά από συνεννόηση µε το ECOSOC47.
Η ηµερήσια διάταξη της συνόδου προετοιµάζεται από τον Γεν. Γραµµατέα σε συνεργασία µε
τον Πρόεδρο της Επιτροπής και περιλαµβάνει ζητήµατα που εκκρεµούν από προηγούµενη
σύνοδο ή προτείνονται από τον Πρόεδρο, τα κράτη µέρη, τα µέλη της Επιτροπής ή τον Γεν.
Γραµµατέα48. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει την ηµερήσια διάταξη, να προσθέσει ή να
αποσύρει ζητήµατα49.

2.4 Έργο της Επιτροπής
Κύριο έργο της Επιτροπής είναι η επίβλεψη της εφαρµογής των διατάξεων του Συµφώνου.
Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από διάλογο που προσπαθεί να αναπτύξει µε τα κράτη µέρη, έτσι
ώστε να υιοθετήσουν τόσο νοµοθετικά, όσο και διοικητικά µέτρα µε σκοπό την καλλίτερη
δυνατή εφαρµογή του και απόλαυση των δικαιωµάτων που εγγυάται. Πέραν αυτού, µπορεί να
42

Εσωτερικός κανονισµός άρθρο 14.
Ibid, άρθρο 15, καθώς και άρθρα 16-19 που αναφέρονται στην αντικατάσταση του Προέδρου σε περίπτωση
αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του.
44
Σχετικά βλ. P. ALSTON, B. SIMMA, First Session of UN Committee on Economic, Social and Cultural
Rights, AJIL, 81, 1987, σ. 747.
45
Αρχικά συνεδρίαζε µόνον µία φορά, αυτό όµως τροποποιήθηκε λόγω του φόρτου εργασίας. Βλ. και εσωτερικό
κανονισµό άρθρο 1.
46
Εσωτερικός κανονισµός, άρθρο 3.
47
Ibid, άρθρο 2.
48
Εσωτερικός κανονισµός, άρθρο 4.
49
Ibid, άρθρο 6.
43
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συνδράµει τις κυβερνήσεις µέσω υιοθέτησης σειράς προτάσεων και συστάσεων προς αυτά,
για την οµοιόµορφη εφαρµογή των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων
σε όλους.
Προκειµένου να ανταποκριθεί στο έργο αυτό η Επιτροπή προβαίνει σε ενδελεχή εξέταση των
εκθέσεων που τα κράτη µέρη υποχρεούνται να της υποβάλλουν. Πέραν των εκθέσεων, όµως,
η Επιτροπή λαµβάνει πληροφορίες για την εφαρµογή από τα κράτη µέρη των δικαιωµάτων
που εγγυάται το Σύµφωνο από ΜΚΟ, που διαθέτουν συµβουλευτικό καθεστώς στο
ECOSOC50, και από τις Ειδικευµένες Οργανώσεις του ΟΗΕ, εφόσον οι διατάξεις του
Συµφώνου εµπίπτουν στις ευρύτερες δραστηριότητές τους51.

2.5. Περιεχόµενο των εκθέσεων
Η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, σύµφωνα µε το µέρος IV του Συµφώνου, δεν θα πρέπει να
λαµβάνεται µόνον ως ένα διαδικαστικό θέµα το οποίο προσπαθούν να εκπληρώσουν όλα τα
κράτη µέρη. Η Επιτροπή52 φρονεί ότι το γράµµα και το πνεύµα του Συµφώνου είναι
διαφορετικό και ότι µέσω των εκθέσεων αναζητούνται µια σειρά από ζητήµατα τα οποία
µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
α. ανάγκη εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις του Συµφώνου,
β. επαγρύπνηση για την εφαρµογή των διατάξεων σε όλους τους πολίτες που βρίσκονται στην
δικαιοδοσία του κράτους, εντοπισµό όσων µειονεκτούν και αναζήτηση βοήθειας από την
Επιτροπή εάν χρειαστεί,
γ. η Επιτροπή ζητάει από τα κράτη µέρη να εκθέσουν την υπάρχουσα κατάσταση στη χώρα τους,
προβάλλοντας ταυτόχρονα και τις προτεραιότητες που αναλαµβάνουν για την εφαρµογή των
διατάξεων του Συµφώνου,
δ. συµµετοχή στην σύνταξη της έκθεσης φορέων της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής
ζωής, καθώς και ΜΚΟ,
ε. ανάγκη να µπορέσει η Επιτροπή να κρίνει κατά πόσον έχει επιτευχθεί πρόοδος από την
εφαρµογή των διατάξεων του Συµφώνου, κάτι που µπορεί να γίνει µόνον όταν τα κράτη µέρη
θέτουν στόχους τους οποίους προσπαθούν να πετύχουν,
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Ibid, άρθρο 69.
Ibid, άρθρα 66, 67, 68. Οι Ειδικευµένες Οργανώσεις αποστέλλουν εκπροσώπους τους στις συνόδους της
Επιτροπής.
52
General Comment 1, Reporting by State parties Third Session, 1989.
51
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στ. τέλος η ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στα κράτη µέρη θα αναπτύξει την κατανόηση των
προβληµάτων που κάθε κράτος αντιµετωπίζει στην προσπάθεια εφαρµογής των δικαιωµάτων
που εγγυάται το Σύµφωνο.
Τα κράτη µέρη που δεν υποβάλλουν έκθεση, βρίσκονται καταγεγραµµένα σε κατάλογο που
τηρεί ο Γεν. Γραµµατέας. Ο τελευταίος ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά κι αυτή µε τη σειρά
της δύναται να συστήσει στο ECOSOC να σταλεί µέσω του Γεν. Γραµµατέα ειδοποίηση στο
κράτος για την υποχρέωση που απορρέει από το Σύµφωνο53.
Εάν τα κράτη µέρη δεν ανταποκριθούν στην ειδοποίηση αυτή, τότε η Επιτροπή µνηµονεύει
την παράλειψη του κράτους στην ετήσια έκθεσή της προς το ECOSOC54.

2.6. Οµάδα εργασίας
Σε κάθε σύνοδο η Επιτροπή εξετάζει 4 έως 5 εκθέσεις. Προκειµένου να ανταποκριθεί στο
έργο της και λόγω του φόρτου εργασίας που έχει, συγκροτεί έξη περίπου µήνες πριν την
εξέταση κάθε µιας έκθεσης, µια οµάδα εργασίας αποτελούµενη από 5 µέλη, η οποία είναι
επιφορτισµένη µε το να µελετήσει και να υπογραµµίσει τα ζητήµατα που χρήζουν περαιτέρω
συζήτησης και εξέτασης και αναθέτει σε ένα από τα ανωτέρω µέλη να καταρτίσει κατάλογο
µε τα θέµατα που κατά την κρίση του απαιτούν περισσότερες διευκρινίσεις από το κράτος
µέρος που υποβάλει την έκθεση55. Η οµάδα εργασίας συνεδριάζει για µία εβδοµάδα στη
Γενεύη, πριν από την κανονική σύνοδο της Επιτροπής.

2.7. Παρουσίαση των εκθέσεων
Οι εκθέσεις παρουσιάζονται συνήθως ενώπιον της Επιτροπής από τους εκπροσώπους των
κρατών µερών σε ηµεροµηνία που ορίζει η πρώτη56. Ο Γεν. Γραµµατέας ενηµερώνει τα
κράτη µέρη για την ηµεροµηνία της παρουσίασης και την διάρκειά της57. Κατά την
προφορική διαδικασία οι εκπρόσωποι απαντούν αρχικά στα σχόλια και στις παρατηρήσεις της
οµάδας εργασίας και µετά σ’ αυτά των µελών της Επιτροπής. Μετά το πέρας της προφορικής
εξέτασης παρέχεται στους εκπροσώπους των κρατών µερών προθεσµία, εντός της οποίας
δύναται να απαντήσουν γραπτά σε πιο συγκεκριµένα ζητήµατα που έθεσε η Επιτροπή. Σε
περίπτωση αδυναµίας να ανταποκριθούν στις ανωτέρω απαιτήσεις, τα κράτη µέρη παρέχουν
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Βλ. Εσωτερικός κανονισµός, άρθρο 58.
Ibid, άρθρο 59.
55
Η οµάδα εργασίας είναι εξουσιοδοτηµένη από το ECOSOC, Res. 1988/4, 24 May 1988.
56
Ibid, άρθρο 62.
57
Ibid.
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συµπληρωµατικές πληροφορίες µέσα σε χρονικό διάστηµα που ορίζει η Επιτροπή, η οποία
υποδεικνύει και τον τρόπο µε τον οποίο θα παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές58. Σε
περίπτωση απουσίας του εκπροσώπου την ορισθείσα ηµεροµηνία, η Επιτροπή προβαίνει στην
εξέταση της έκθεσης εν απουσία του59.

2.8. Η απόφαση της Επιτροπής
Με το πέρας της προφορικής διαδικασίας η Επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών
και ανακοινώνει δηµόσια την απόφασή της, στο τέλος της κάθε συνεδρίασης. Η απόφαση,
που λαµβάνεται µε συναίνεση (consensus)60, βασίζεται στις παρατηρήσεις της Επιτροπής για
την σωστή ή µη εφαρµογή του Συµφώνου από το συγκεκριµένο κράτος µέρος. Από το
199361, η απόφαση περιλαµβάνει πέντε µέρη, ήτοι: 1. εισαγωγή, 2. θετικές παρατηρήσεις, 3.
παράγοντες και δυσκολίες από την εφαρµογή του Συµφώνου, 4. κύρια ζητήµατα που θα
πρέπει να εξεταστούν, 5. υποδείξεις και συστάσεις.
Η Επιτροπή δεν διστάζει να καταλήξει στη διαπίστωση ότι υπήρξε παραβίαση των διατάξεων
του Συµφώνου και να ζητήσει από το κράτος µέρος να απόσχει από µέτρα που οδηγούν σε
παραβίαση συγκεκριµένων δικαιωµάτων62. Παρόλο που οι αποφάσεις της στερούνται νοµικής
δεσµευτικότητας, εντούτοις αποτελούν αποφάσεις του µοναδικού διεθνούς οργάνου αρµόδιου
να κρίνει σχετικά µε τις παραβιάσεις µιας διεθνούς σύµβασης µε παγκόσµια εµβέλεια που
έχει κυρωθεί από έναν µεγάλο αριθµό κρατών63.
Είναι άξιο µνείας το γεγονός ότι πολλά κράτη µέρη συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της,
λαµβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις της, και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύµφωνο. Στην περίπτωση που τα κράτη µέρη
καθυστερούν να συµµορφωθούν µε τις αποφάσεις της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της αποστέλλει
επιστολή στην κυβέρνηση τονίζοντας το ενδιαφέρον της Επιτροπής και την ανάγκη
συµµόρφωσης του κράτους.
Υπάρχουν, όµως, και κράτη µέρη που δεν ανταποκρίνονται στην ανωτέρω υποχρέωση,
αρνούµενα να αποστείλουν την έκθεση. Σ’ αυτή την περίπτωση η Επιτροπή προβαίνει σε
58

Ibid, άρθρο 63.
Ibid, άρθρο 62,3.
60
Εσωτερικός κανονισµός, άρθρο 46. Το άρθρο αρχικά προβλέπει την λήψη των αποφάσεων µε πλειοψηφία. Σε
περίπτωση που οι ψήφοι µοιράζονται στη µέση, η πρόταση απορρίπτεται, ibid, άρθρο 47.
61
Βλ. Doc E/1993/22, 265.
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B. SIMMA, The examination of State reports: ICESCR, στο K. ECKART (ed.), Monitoring system of human
rights treaty obligations, 1996, σ. 38.
63
Βλ. P. ALSTON and G. QUINN, The nature and scope of States Parties obligations under the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, HRQ, 9, 1987, σ. 171 επ.
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συνεχείς οχλήσεις προς τις κυβερνήσεις των κρατών µερών, υπενθυµίζοντάς τους την
ανειληµµένη υποχρέωση που έχουν αναλάβει από το Σύµφωνο, και εάν και τότε δεν
συµµορφωθούν, εξετάζουν την κατάσταση των δικαιωµάτων στο συγκεκριµένο κράτος,
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαθέτουν.
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το κράτος µέρος που αδυνατεί να εφαρµόσει
τις διατάξεις του Συµφώνου, προσφέροντας τεχνική ή άλλη βοήθεια. Σ’ αυτήν την περίπτωση
ενηµερώνει και το ECOSOC. Της επίσκεψης προηγείται γραπτή πρόσκληση από το κράτος
µέρος. Μέχρι στιγµής, η Επιτροπή έγινε δεκτή για παροχή βοήθειας επί τόπου µόνον από τον
Παναµά κι ανταποκρινόµενη στο αίτηµά του, επισκέφθηκε την χώρα τον Απρίλιο του 1995.
Τέλος, η Επιτροπή υποβάλλει στο ECOSOC ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της, που
περιλαµβάνουν και τις συµπερασµατικές της παρατηρήσεις σχετικά µε τις εκθέσεις των
κρατών µερών, ενηµερώνει το ECOSOC για τον αριθµό των κρατών που ανταποκρίθηκαν
στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων64 και προβαίνει σε υποδείξεις και συστάσεις γενικής
φύσης, βασισµένες στις εκθέσεις των κρατών και των Ειδικευµένων Οργανώσεων65.

2.9. Τα Γενικά Σχόλια
Πέραν των αποφάσεων, η Επιτροπή υιοθετεί µε συναίνεση τα Γενικά Σχόλια66. Πρόκειται για
κείµενα που στοχεύουν στην ερµηνεία ή διευκρίνιση όρων ή διατάξεων του Συµφώνου, έτσι
ώστε να γίνουν κατανοητά και να διευκολυνθούν τα κράτη µέρη στην καλλίτερη δυνατή
εφαρµογή τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους67.
Η διαδικασία υιοθέτησης Γενικών Σχολίων, που αποτελεί πρακτική και σε άλλες διεθνείς
πράξεις προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου68 καθιερώθηκε στην παρούσα Επιτροπή από
το 1988.
Μέχρι σήµερα η Επιτροπή έχει υιοθετήσει 18 Γενικά Σχόλια:
1) Νο 1 (1989) για τον τρόπο σύνταξης των εκθέσεων
2) Νο 2 (1990) για τα µέτρα διεθνούς τεχνικής βοήθειας (άρθρο 22)
3) Νο 3 (1990) για την φύση των υποχρεώσεων των κρατών µερών (άρθρο 2,1)
4) Νο 4 (1991) για το δικαίωµα στην επαρκή στέγαση (άρθρο 11,1)
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Ibid, άρθρο 57.
Ibid, άρθρο 64.
66
Το πρώτο Γενικό Σχόλιο υιοθετήθηκε στην τρίτη σύνοδο της Επιτροπής, Ε/1989/22.
67
Εσωτερικός κανονισµός, άρθρο 65. Αυτό υπογράµµισαν και τα µέλη της Επιτροπής κατ’ επανάληψη, βλ.
ενδεικτικά Summary Record of the 28th meeting held on 15 November 1999, UN Doc. E/C. 12/1999/SR. 28.
68
Όπως το δίδυµο Σύµφωνο για τα Ατοµικά Πολιτικά ∆ικαιώµατα, η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
κ.ά.
65
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5) Νο 5 (1994) για τα άτοµα µε αναπηρίες
6) Νο 6 (1995) για τα αντίστοιχα δικαιώµατα των ηλικιωµένων ατόµων
7) Νο 7 (1997) για το δικαίωµα στην επαρκή στέγαση και για το ζήτηµα της αναγκαστικής
έξωσης, χωρίς την παροχή νοµικής ή άλλης βοήθειας (άρθρο 11)
8) Νο 8 (1997) για την σχέση µεταξύ οικονοµικών κυρώσεων και σεβασµού των οικονοµικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων
9) Νο 9 (1998) για το Σχέδιο σχετικά µε την εφαρµογή του Συµφώνου στο εσωτερικό των
κρατών µερών
10)Νο 10 (1998) για τον ρόλο των εθνικών φορέων δικαιωµάτων του ανθρώπου στην προστασία
των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων
11)Νο 11 (1999) για σχέδια δράσης για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση (άρθρο 14)
12)Νο 12 (1999) για το δικαίωµα στην επαρκή σίτιση (άρθρο 11)
13)Νο 13 (1999) για το δικαίωµα στην εκπαίδευση (άρθρα 13 και 14)
14)Νο 14 (2000) για ένα υψηλότερο επίπεδο υγείας (άρθρο 12)
15)Νο 15 (2002) για το δικαίωµα στο ύδωρ (αρ. 11 και 12)
16)Νο 16 (2005) για την ισότητα ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες στην απόλαυση των
δικαιωµάτων που εγγυάται το Σύµφωνο (άρθρο 3)
17)Νο 17 (2005) για το δικαίωµα του καθενός να επωφελείται από την προστασία ηθικών και
υλικών αγαθών απόρροια κάθε επιστηµονικής λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής παραγωγής ως
συγγραφέα (άρθρο 15,1)
18)Νο 18 (2005) για το δικαίωµα στην εργασία (άρθρο 6).
Τα ανωτέρω θα µπορούσαµε να τα κατατάξουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες: σ’ εκείνα που
δίνουν οδηγίες στα κράτη µέρη για τον τρόπο σύνταξης των εκθέσεων και εφαρµογής των
διατάξεων στην εσωτερική έννοµη τάξη, και σ’ εκείνα που προσπαθούν να συµβάλλουν στην
ερµηνεία των διατάξεων που αφορούν τα ουσιαστικά δικαιώµατα του Συµφώνου.
Στα περισσότερα έχουµε ήδη αναφερθεί κατά την εξέταση των δικαιωµάτων του Συµφώνου
όµως, επιθυµούµε να αναφερθούµε ειδικότερα σε ένα από αυτά, λόγω του ενδιαφέροντος που
παρουσιάζει σε σχέση µε τον Χάρτη του ΟΗΕ και ειδικότερα το κεφάλαιο VII.
Πρόκειται για το Γενικό Σχόλιο 869 που εκφράζει την αγωνία της Επιτροπής για την τύχη του
Συµφώνου, όταν το Συµβούλιο Ασφαλείας επιβάλλει οικονοµικές κυρώσεις σε χώρες που
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη του ΟΗΕ
69

General Comment No 8, The relationship between economic sanctions and respect for economic, social and
cultural rights, E/C. 12/1997/8, 12 December 1997.
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(βλ. π.χ. τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά την δεκαετία του 1990 στην Ν.Αφρική,
Ιράκ/Κουβέιτ, πρώην Γιουγκοσλαβία, Σοµαλία, Λιβύη, Λιβερία, Αϊτή, Αγκόλα, Ρουάντα,
Σουδάν, κ.ά.).
Η Επιτροπή δεν αµφισβητεί την αναγκαιότητα επιβολής οικονοµικών κυρώσεων, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διατάξεις του Χάρτη του ΟΗΕ
(άρθρα 1, 55, 56) που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου πρέπει να θεωρηθούν
πλήρως εφαρµόσιµες.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι στην επιβολή οικονοµικών κυρώσεων, θα πρέπει να γίνεται διάκριση
µεταξύ του σκοπού των κυρώσεων (πίεση στις κυβερνήσεις να συµµορφωθούν προς το
διεθνές δίκαιο) και των παράπλευρων συνεπειών τους (αποστέρηση του πληθυσµού των
σχετικών δικαιωµάτων του). Όπως υπογραµµίζει, οι αποφάσεις του ΣΑ περιέχουν εξαιρέσεις
ανθρωπιστικού περιεχοµένου µε σκοπό να επιτρέψουν την εισροή αναγκαίων αγαθών και
υπηρεσιών µε σκοπό να εξασφαλιστούν βασικές ανάγκες του πληθυσµού και ο σεβασµός των
θεµελιωδών

τους

δικαιωµάτων.

Οι

εξαιρέσεις

αυτές

ωστόσο

έχουν

αποδειχθεί

αναποτελεσµατικές.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις του Συµφώνου είναι εφαρµοστέες σε περιπτώσεις
επιβολής οικονοµικών κυρώσεων, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες επιβάλλονται µε σκοπό
την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Παρόλο που η ίδια δεν έχει λόγο στην
επιβολή ή µη οικονοµικών κυρώσεων, ωστόσο, όταν λαµβάνονται µέτρα που παρεµποδίζουν
ένα κράτος να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύµφωνο, τότε οι
κυρώσεις και ο τρόπος επιβολής τους θεωρούνται ζητήµατα που θα πρέπει να τεθούν υπόψη
της Επιτροπής, διότι η επιβολή κυρώσεων δεν αναιρεί ή εκµηδενίζει τις υποχρεώσεις του
κράτους αυτού, όπως αυτές απορρέουν από το Σύµφωνο. Αν και προφανώς περιορίζονται οι
δυνατότητές του, το κράτος διατηρεί την υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την
εξάλειψη των διακρίσεων στην απόλαυση των δικαιωµάτων.
Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή προτείνει: Πρώτον, οι διατάξεις του Συµφώνου να
λαµβάνονται πλήρως υπόψη, όταν πρόκειται να υιοθετηθεί κυρωτική απόφαση σε βάρος
κράτους µέρους.
∆εύτερον να γίνεται έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων του Συµφώνου κατά τη διάρκεια
της επιβολής των κυρώσεων.
Τρίτον, το σώµα που επιβάλλει τις κυρώσεις οφείλει να λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα, και τα
κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να ανατρέψει τυχόν δυσανάλογες επιπτώσεις στα σχετικά
δικαιώµατα ευαίσθητων οµάδων.
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Η Επιτροπή επιθυµεί να επισηµάνει ότι οι κάτοικοι των κρατών µερών δεν χάνουν τα βασικά
τους δικαιώµατα εξαιτίας της διαπίστωσης ότι οι αρχηγοί τους έχουν παραβιάσει την διεθνή
ειρήνη και ασφάλεια. Σκοπός του Σχολίου δεν είναι να υποστηρίξει η Επιτροπή τέτοιους
ηγέτες, παρά να υπογραµµίσει ότι η µία παρανοµία δεν θα πρέπει να απαντηθεί µε µια άλλη,
ιδίως όταν πρόκειται για θεµελιώδη δικαιώµατα που εγγυάται το Σύµφωνο.
2.10 Η διεύρυνση των των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής µε την υιοθέτηση του
Προαιρετικού Πρωτόκολλου στο ΣΟΚΠ∆
Το Σύµφωνο δεν προβλέπει δυνατότητα άσκησης ατοµικής αναφοράς, γεγονός που οδήγησε
σε ευρύτατες συζητήσεις γύρω από το ζήτηµα αυτό µε δυνατά επιχειρήµατα70. Η στέρηση του
δικαιώµατος δεν βοήθησε στην ανάπτυξη σχετικής νοµολογίας και κυρίως δεν προσέφερε στα
θύµατα των παραβιάσεων δυνατότητα κάποιας µορφής αποκατάσταση. Τα κράτη µέρη
φρονούν ότι το δικαίωµα ατοµικής αναφοράς θα συµβάλλει στην απόλαυση των
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων, θα καταστήσει τα κράτη µέρη
περισσότερο υπεύθυνα και υπόλογα στη διεθνή κοινότητα, θα συµβάλλει στην ερµηνεία των
δικαιωµάτων που προστατεύει και στην εφαρµογή αναλόγων µέτρων σε εθνικό επίπεδο.
Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή προσπάθησε από το 1990, να καταρτίσει ένα σχέδιο
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου που να περιέχει την δυνατότητα άσκησης ατοµικής αναφοράς71.
Η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ σε απόφαση της που ελήφθηκε στις 20
Απριλίου 200172 διόρισε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα προκειµένου να εξετάσει το ζήτηµα
ενός σχεδίου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Σύµφωνο. Στις 15 Αυγούστου 200173 η
Υποεπιτροπή ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου υιοθέτησε χωρίς ψηφοφορία, ένα κείµενο στο

70

Μεταξύ άλλων βλ. P. ALSTON, Establishing a right to petition under the Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, Collected Courses of the Academy of European Law: The Protection of Human rights in Europe,
Florence: European Univ. Institute, IV, 2, 1993 σ. 115, F. COOMANS and G.J.H VAN HOOF (eds), The Right
to Complain about Economic, Social and Cultural Rights: Proceedings of the Expert Meeting on the Adoption an
Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (Utrecht, 25-28
January 1995), Utrecht: Institute of Human Rights, 1995, M. CRAVEN, Towards an unofficial petition
procedure: A review of the role of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, στο K.
DRZEWICKI, C. KRAUSE and A. ROSAS (eds), Social Rights as Human Rights: A European Challenge, 1994,
p. 91.
71
Βλ. Ε/1992/23, παραγρ. 362. Στις 23 Αυγούστου 1996 µε την απόφαση 1996/13 η Υποεπιτροπή για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου ζήτησε την υιοθέτηση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου. Η ιδέα αυτή βασίστηκε
στην § 75 της ∆ιακήρυξης και Προγράµµατος ∆ράσης, της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου, που πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη το 1993. Ακολούθησαν συζητήσεις µεταξύ κρατών,
διακυβερνητικών και µη-κυβερνητικών οργανισµών για το ζήτηµα αυτό (E/CN.4/1997/105), προτάσεις και
σχόλια που περιλαµβάνονται σε έκθεση του Ύπατου Αρµοστή για ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
(E/CN.4/2000/49), καθώς και η έκθεση του Ύπατου Αρµοστή για ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου σχετικά µε την
αγωγιµότητα των δικαιωµάτων που περιλαµβάνει το Σύµφωνο (E/CN.4/2001/62/ Add. 2)
72
Res. 2001/30, Commission on Human Rights.
73
Στην 25η συνάντησή της, µε την απόφαση 2001/6
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οποίο µεταξύ άλλων ζητούσε επειγόντως από την Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου74 να
προωθήσει άµεσα την υιοθέτηση ενός Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Σύµφωνο που να
παρέχει την δυνατότητα ατοµικής αναφοράς. Ταυτόχρονα, ζητούσε την συγκρότηση µιας
οµάδας εργασίας75 που να ασχολείται αποκλειστικά µε την µελέτη του σχεδίου Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου του Συµφώνου, και έθεσε προθεσµία να υιοθετηθεί το σχέδιο στην 54η
συνάντηση της Υποεπιτροπής. Η οµάδα αυτή συγκροτήθηκε µε απόφαση της Επιτροπής
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου76, λαµβάνοντας υπόψη προγενέστερη απόφαση του ECOSOC77
που προέβλεψε τη δηµιουργία και την εντολή της.
Το 200478 υπέβαλλε έκθεση σχετικά µε την χρησιµότητα ενός Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στην οποία µεταξύ άλλων αναγράφεται ο διάλογος ανάµεσα στους εµπειρογνώµονες
δικαιωµάτων του ανθρώπου, η φύση και ο σκοπός των υποχρεώσεων των κρατών µερών που
απορρέουν από το Σύµφωνο, η συζήτηση στο ζήτηµα της αγωγιµότητας των οικονοµικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων καθώς και των πλεονεκτηµάτων του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, και των πρακτικών αποτελεσµάτων του.
Η εισηγήτρια της έκθεσης79 ζήτησε από τα κράτη µέρη την ανανέωση της θητείας της οµάδας
για άλλη µία διετία προκειµένου να ασχοληθούν µε το Πρωτόκολλο80 και ένα χρονικό
διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών πριν από τη σύνοδο της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου για να εργαστούν αποκλειστικά µε το θέµα αυτό, µε την παρουσία ενός
εκπροσώπου της Επιτροπής του Συµφώνου. Επί πλέον η εισηγήτρια θεώρησε σκόπιµη την
παρουσία στην οµάδα εργασίας εκπροσώπων από τρεις Επιτροπές δικαιωµάτων του
ανθρώπου που αποδέχονται την διαδικασία της ατοµικής αναφοράς, ιδιαίτερα της Επιτροπής
για την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, εκπροσώπων των περιφερειακών
µηχανισµών προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου, της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και
της UNESCO. Τέλος, ζήτησε έκθεση από τον Γεν. Γραµµατέα µε στοιχεία για τις διαδικασίες
ατοµικής αναφοράς σε διεθνείς πράξεις προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου και στα
πλαίσια του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών81. Η εξέλιξη ήταν θετική δεδοµένου ότι στις
74

Πρόκειται για το σηµερινό Συµβούλιο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ό.π.
Η οµάδα αυτή, ανοικτή για την διευθέτηση του θέµατος όπως χαρακτηριστικά ονοµάστηκε µε τον όρο "openended", υιοθετήθηκε µε την Res. 2000/9 της 17ης Αυγούστου 2000.
76
Res 2003/18, Commission on Human Rights.
77
ECOSOC Res. 2002/254, της 25ης Ιουλίου 2002.
78
Ε/CN.4/2004/44, 15 March 2004, Commission on Human Rights 60η σύνοδος.
79
Η κα Catarina de Albuquerque από την Πορτογαλία η οποία ήταν και Πρόεδρος της οµάδας εργασίας.
80
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέλη της οµάδας δεν κατάφεραν να συµφωνήσουν ούτε στην ηµεροµηνία έναρξης
της συγγραφής ενός σχεδίου Πρωτοκόλλου.
81
Αναλυτικά για τις προτάσεις της εισηγήτριας βλ. E/CN.4/2004/44 ECOSOC, Commission on Human Rights,
15 March 2004.
75
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18 Ιουνίου 2008, το Συµβούλιο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ υιοθέτησε το
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο ΣΟΚΠ∆82, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ µετά τρείς µήνες από την
κατάθεση στον Γενικό Γραµµατέα του δέκατου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.

2.10.1. ∆ιαδικασία αναφοράς
2.10.1.1. Ατοµική αναφορά
Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο παρέχει στα άτοµα το δικαίωµα να υποβάλουν ατοµική
αναφορά ενώπιον της Επιτροπής όταν παραβιάζεται ένα από τα δικαιώµατα που κατοχυρώνει
το Σύµφωνο. Η αναφορά θα κατατίθεται από άτοµο, εκ µέρους ατόµων ή οµάδας ατόµων που
βρίσκονται στη δικαιοδοσία του κράτους µέρους και ισχυρίζονται ότι είναι θύµατα
παραβίασης ενός από τα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στα Τµήµατα ΙΙ και ΙΙΙ του
Συµφώνου. Στην περίπτωση που η αναφορά κατατίθεται εκ µέρους ατόµου ή οµάδας ατόµων
θα πρέπει να συνοδεύεται µε τη σύµφωνη γνώµη τους, εκτός κι αν ο προσφεύγων µπορεί να
δικαιολογήσει ότι δρα µε τη θέλησή τους83.
Στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου αναγράφονται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της
αναφοράς ως ακολούθως:
(α) εξάντληση όλων των εσωτερικών ενδίκων µέσων, εκτός κι αν η διαδικασία είναι
αδικαιολόγητα παρατεταµένη
(β) θα κατατίθεται µέσα σε ένα έτος από την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων µέσων,
εκτός κι αν ο αναφέρων αποδείξει ότι αδυνατούσε να την υποβάλει στο χρονικό αυτό
διάστηµα
(γ) η αναφορά θα αναφέρεται σε γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά τη θέση σε ισχύ του
Πρωτοκόλλου, εκτός κι αν τα πραγµατικά περιστατικά συνεχίζουν και µετά την ηµεροµηνία
της θέσης σε ισχύ
(δ) θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένη διάταξη
(ε) η αναφορά να µην είναι αβάσιµη και να βασίζεται σε εκθέσεις που εµφανίζονται στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης
(στ) να µην αποτελεί κατάχρηση του δικαιώµατος αναφοράς
(ζ) να µην είναι ανώνυµη ή προφορική.
Το Πρωτόκολλο παρέχει την δυνατότητα άσκησης προσωρινών µέτρων µετά την κατάθεση
της αναφοράς και πριν η Επιτροπή κρίνει επί της ουσίας την υπόθεση. Η Επιτροπή ζητά από
82
83

Α/HRC/8/L2/Rev. 1 / Corr. 1, 18 Ιουνίου 2008.
Άρθρο 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.
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το κράτος µέρος την λήψη προσωρινών µέτρων ανάλογα µε την εξαιρετική κατάσταση που
έχει δηµιουργηθεί για να αποφευχθεί η ανεπανόρθωτη ζηµιά στο θύµα ή στα θύµατα της
καταγγελθείσης παραβίασης84 και διαβιβάζει την αναφορά στο ενδιαφερόµενο κράτος µέρος
το οποίο µέσα σε διάστηµα έξι µηνών θα καταθέσει στην Επιτροπή γραπτές εξηγήσεις ή
διευκρινήσεις για το ζήτηµα και την αποκατάσταση, εάν υπάρχει.
Ταυτόχρονα η Επιτροπή παρέχει τις καλές της υπηρεσίες για επίτευξη φιλικού
διακανονισµού, που θα βασίζεται στο σεβασµό των υποχρεώσεων που τίθενται στη
Σύµβαση85.
Η εξέταση της αναφοράς γίνεται κεκλεισµένων των θυρών και λαµβάνονται υπόψη στοιχεία
ή έγγραφα από άλλα όργανα του ΟΗΕ, ειδικευµένες οργανώσεις, διεθνείς οργανισµούς
περιλαµβανοµένων περιφερειακών συστηµάτων προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου
κ.ά.86 Στη συνέχεια διαβιβάζει την γνώµη της στα µέρη, το δε κράτος µέρος θα πρέπει µέσα
σε έξι µήνες να απαντήσει για τα µέτρα που έλαβε σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής.

2.10.1.2. ∆ιακρατική αναφορά
Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο, η Επιτροπή δέχεται αναφορά κράτους µέρους κατά άλλου
κράτους µέρους που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύµφωνο, υπό
την προϋπόθεση ότι θα αναγνωρίσει την αρµοδιότητα αυτή της Επιτροπής, οποιαδήποτε
στιγµή. Σ’ αυτήν την περίπτωση το κράτος µέρος απευθύνεται σ’ αυτό που παραβιάζει καθώς
και στην Επιτροπή. Μέσα σε τρεις µήνες µετά την λήψη της αναφοράς, το κράτος θα πρέπει
να ενηµερώσει το αναφέρον κράτος για τα µέτρα που λήφθηκαν ή τις εσωτερικές διαδικασίες
που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ικανοποίηση της αναφοράς.
Εάν µέσα σε έξι µήνες δεν λυθεί το θέµα, τότε µπορεί να αναφερθεί στην Επιτροπή η οποία
θα επιληφθεί της αναφοράς µετά την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων µέσων. Η εξαίρεση
ισχύει και στην περίπτωση αυτή, δηλαδή µπορεί η Επιτροπή να επιληφθεί του θέµατος όταν η
εσωτερική διαδικασία διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Η Επιτροπή παρέχοντας τις καλές της υπηρεσίες στα κράτη µέρη θα προσπαθήσει να πετύχει
φιλικό διακανονισµό σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύµφωνο. Μετά
την επίτευξη φιλικού διακανονισµού θα εκδώσει έκθεση µε τα πραγµατικά περιστατικά και
την λύση που επιτεύχθηκε. Εάν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισµός, η Επιτροπή στη
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έκθεσή της θα εκθέσει τα πραγµατικά περιστατικά και τις συζητήσεις µεταξύ των µερών και
θα τα κοινοποιήσει µόνο στα διάδικα µέρη.

2.10.2. ∆ιαδικασία έρευνας
Πρόκειται για ξεχωριστή διαδικασία που ισχύει µόνον όταν τα κράτη µέρη προβούν σε
αναγνώριση της συγκεκριµένης αρµοδιότητας της Επιτροπής87. Την αναγνώριση αυτή
µπορούν να άρουν µε δήλωσή τους προς τον Γενικό Γραµµατέα88. Σύµφωνα µε αυτήν, η
Επιτροπή λαµβάνει αξιόπιστες πληροφορίες για σοβαρές και συστηµατικές παραβιάσεις
δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στα µέρη ΙΙ και ΙΙ του ΣΟΚΠ∆ από ένα κράτος µέρος και
το καλεί να συνεργαστεί στην εξέταση των πληροφοριών και να υποβάλει παρατηρήσεις
σχετικά µε αυτές.
Μετά την λήψη των παρατηρήσεων, η Επιτροπή ορίζει ένα ή περισσότερα µέλη της να
διεξάγουν έρευνα και αν χρειαστεί να επισκεφθούν το κράτος µέρος και να αναφέρουν άµεσα
στην Επιτροπή το αποτέλεσµα, σε συνεργασία µε το κράτος και µε πλήρη µυστικότητα. Η
Επιτροπή µετά από το πέρας της διαδικασίας διαβιβάζει στο κράτος τα αποτελέσµατα µε
σχόλια και συστάσεις. Σε έξι µήνες το κράτος θα αποστείλει τις παρατηρήσεις του. Η
Επιτροπή µε την σύµφωνη γνώµη του κράτους, αποφασίζει να συµπεριλάβει περίληψη των
αποτελεσµάτων της διαδικασίας στην ετήσια έκθεσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
Πρωτοκόλλου.
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Άρθρο 11 του Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 11, 8, ibid.
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3. Συµπέρασµα

Από την υιοθέτηση του Συµφώνου µέχρι σήµερα πολλές αλλαγές έχουν σηµειωθεί σε
παγκόσµιο επίπεδο στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αρκετά από τα
δικαιώµατα που κατοχυρώνει το Σύµφωνο, προστατεύονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια και από
άλλες διεθνείς πράξεις προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως είδαµε ήδη κατά
την εξέταση των επιµέρους δικαιωµάτων, και για το λόγο αυτό θα «πρέπει να διαβάζονται σε
συνδυασµό µε τα δικαιώµατα αυτά»89.
Ιδίως, στον τοµέα της εργασίας, η ∆ΟΕ έχει να συνεισφέρει περισσότερη προστασία και
αρωγή προς τους εργαζόµενους, στον τοµέα της εκπαίδευσης, η UNESCO, στον τοµέα της
υγείας η ΠΟΥ και ούτω καθ’ εξής. Υπάρχει δηλαδή, µια αλληλεπίδραση και αλληλοκάλυψη
των δικαιωµάτων αυτών, που βρίσκεται στην καλή διάθεση των κυβερνήσεων να τα
εφαρµόσουν, στο µέτρο που έχουν κυρώσει τις διεθνείς πράξεις και δεσµεύονται από αυτές.
Είναι πλέον αποδεκτό ότι τα δικαιώµατα του ανθρώπου είναι παγκόσµια, αλληλένδετα,
αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώµενα και ότι «η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να τα αντιµετωπίζει
µε τον ίδιο τρόπο, στην ίδια βάση και µε την ίδια έµφαση»90. Υπό αυτήν την έννοια θα πρέπει
να δοθεί η δέουσα προσοχή στην εφαρµογή, προαγωγή και προστασία όλων των δικαιωµάτων
ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ατοµικά, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά. Τα
κράτη µέρη οφείλουν να ερµηνεύουν τις επιµέρους διατάξεις µε καλή πίστη και να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα διεθνή κείµενα ανεξάρτητα της
οικονοµικής, πολιτικής ή άλλης θεώρησής τους. Για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα είχε
γίνει αποδεκτό από την αρχή ότι είναι αγώγιµα, σε περίπτωση παραβίασής τους. ∆εν υπήρξε
όµως, η ίδια αντίληψη για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα.
Τα επιχειρήµατα που στήριξαν την αντίληψη αυτή ήταν µεταξύ άλλων το γεγονός ότι τα
δικαιώµατα αυτά απαιτούν τη λήψη σειράς θετικών µέτρων από πλευράς των κυβερνήσεων
και σχεδιασµού για την υλοποίησή τους, που δεν δύνανται να πραγµατοποιηθούν µέσω των
δικαστηρίων ή άλλων παρόµοιων διαδικασιών. Επίσης, η διατύπωση των δικαιωµάτων είναι
ασαφής, έτσι ώστε να δυσκολεύεται η δικαιοσύνη στην εφαρµογή τους καθώς επίσης, ότι για
ορισµένα δικαιώµατα απαιτούνται ιδιαίτεροι οικονοµικοί πόροι που δεν υπάρχουν
απαραίτητα σ’ όλα τα κράτη µέρη (π.χ. για το δικαίωµα στην υγεία).
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Βλ. E. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ό.π. σ. 97.
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Στα ανωτέρω επιχειρήµατα έδωσε απάντηση η Επιτροπή του Συµφώνου, η οποία στο Γενικό
Σχόλιο 991, κατέστησε σαφές ότι ορισµένες διατάξεις είναι άµεσης εφαρµογής και παρέθεσε
ενδεικτικά, τα άρθρα 3 (ισότητα άνδρα και γυναίκας), 7 § α i (δικαίωµα για απόλαυση δίκαιου
µισθού και αµοιβή ίση µε την αξία της εργασίας), 8 (δικαίωµα ίδρυσης και συµµετοχής σε
επαγγελµατικά σωµατεία), 10 § 3 (ειδικά µέτρα προστασίας και αρωγής για παιδιά και
εφήβους), 13 § 2 α (υποχρεωτική και δωρεάν βασική εκπαίδευση σε όλους), 13 § 3
(ελευθερία των γονέων να επιλέγουν τα σχολεία των παιδιών τους), 13 § 4 (ελευθερία
ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυµάτων), 15 § 3 (ελευθερία στις επιστηµονικές έρευνες και
δηµιουργικές δραστηριότητες). Υπογράµµισε ότι η ρήτρα της µη διάκρισης είναι άµεσης
εφαρµογής, ως γενική ρήτρα που καλύπτει τόσο τα ατοµικά και πολιτικά, όσο και τα
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα92. Το ίδιο ισχύει για το δικαίωµα
σύστασης και συµµετοχής σε συνδικάτα (άρθρο 8) και το δικαίωµα των γονέων να επιλέγουν
το σχολείο των παιδιών τους (άρθρο 13 § 3) διότι τα δικαιώµατα αυτά εντάσσονται τόσο στην
κατηγορία των ατοµικών, όσο και σ’ αυτήν των κοινωνικών δικαιωµάτων93. Έτσι, η Επιτροπή
έκρινε ότι η καθεµιά διάταξη του Συµφώνου διαθέτει στοιχεία που µπορούν να την
χαρακτηρίσουν ότι «έχει αγωγιµότητα στο περιεχόµενό της»94.
Ωστόσο, διευκρίνισε περαιτέρω, ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση στα αγώγιµα δικαιώµατα,
δηλαδή στις περιπτώσεις εκείνες που η παραβίαση ενός δικαιώµατος επιλύεται από τα
δικαστήρια και στις διατάξεις, τις οποίες τα δικαστήρια µπορούν να εφαρµόσουν. Κατά τις
προπαρασκευαστικές εργασίες του Συµφώνου εκπρόσωποι των κρατών προσπάθησαν να
συµπεριλάβουν διάταξη µε περιεχόµενο που να ορίζει µε σαφήνεια ότι τα άρθρα του δεν είναι
αµέσου εφαρµογής. Η πρόταση αυτή όµως απορρίφτηκε.
Έτσι, επαφίεται στα δικαστήρια του κάθε κράτους να κρίνουν εάν οι διατάξεις είναι άµεσα
εφαρµόσιµες, τα οποία πιστεύουµε ότι µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή
των κοινωνικών δικαιωµάτων. Τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι ενήµερα για τη φύση και τις
ιδιαιτερότητες των διατάξεων του Συµφώνου. Για παράδειγµα, όταν η κυβέρνηση εµπλέκεται
σε µια δικαστική διαµάχη, θα πρέπει να επικαλεστεί την εσωτερική νοµοθεσία που εφαρµόζει
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύµφωνο, άλλως, θα φανεί ανακόλουθη µε τις
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General Comment 9, The domestic application of the Covenant, E/C. 12/1998/24, 3 December 1998.
Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η ερµηνεία του άρθρου 26 του ΣΑΠ∆ από την Επιτροπή του ΣΑΠ∆. Βλ.
και M. SEPULVEDA, The nature and obligations under the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, 2003 σ. 155.
93
Βλ. π.χ. άρθρο 11 της ΕυρΣ∆Α, άρθρο 22 του ΣΑΠ∆, βλ. το άρθρο 2 του 2ου Πρωτοκόλλου στην ΕυρΣ∆Α που
έχει το ίδιο περιεχόµενο µε αυτό του άρθρου 13,3 του Συµφώνου.
92

19

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Το ζήτηµα, βέβαια, δεν είναι απλό. Είναι όµως αξιοσηµείωτο
ότι τόσο οι διεθνείς πράξεις όσο και τα εθνικά δικαστήρια λαµβάνουν θετική στάση απέναντι
στο ζήτηµα που σταδιακά οδηγεί στην ανάπτυξη της θεωρίας για την αγωγιµότητα όλων των
δικαιωµάτων του ανθρώπου95.
Πέραν των ανωτέρω το Σύµφωνο έχει να επιδείξει σειρά από θετικά και αρνητικά στοιχεία.
Στα θετικά σηµειώνουµε την συγκρότηση της Επιτροπής και του έργου που έχει επιτελέσει
µέσω του ελέγχου των εκθέσεων και των Γενικών Σχολίων που έχει υιοθετήσει.
Έχει καταφέρει να διευκρινίσει και να ερµηνεύσει πολλές από τις γενικές διατάξεις του
Συµφώνου παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε άτοµα και δικηγόρους να
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ή άλλων αρχών, αλλά
και τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές του τόπου να µπορέσουν να ανταποκριθούν
καλλίτερα στην εφαρµογή του Συµφώνου.
Στα αρνητικά καταγράφουµε την µη κύρωση του Συµφώνου από 37 κράτη µέλη του ΟΗΕ,
την δυσκολία που έχουν πολλά κράτη του τρίτου κόσµου στην υλοποίηση των υποχρεώσεων
που έχουν αναλάβει µε την λήψη κατάλληλων µέτρων, λόγω οικονοµικών κυρίως δυσκολιών,
την ανάγκη να εµπλακούν στην προσπάθεια αυτή περισσότερο τα άτοµα, οι ΜΚΟ, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και η ακαδηµαϊκή κοινότητα96. Σποραδική χαρακτηρίζεται
ακόµη και η συνεργασία µε τις Ειδικευµένες Οργανώσεις.
Τέλος, τα κράτη µέρη θα πρέπει να βοηθήσουν στην κύρωση του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου97 που αναγνωρίζει την ατοµική αναφορά, έτσι ώστε ένα µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού του πλανήτη µας να απολαµβάνει ουσιαστικά τα δικαιώµατα αυτά.
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