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Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου συμπλήρωσε εφέτος τα 50 χρόνια 
λειτουργίας του. Στη διαδρομή αυτή πέτυχε ότι 
δεν πέτυχε κανένα άλλο διεθνές δικαιοδοτικό όρ-
γανο. Έγινε ένα Δικαστήριο πρότυπο που μέσα 
από τη νομολογία του κατόρθωσε να «ζωντανέ-
ψει» μια λιτή, απέριττη και εν πολλοίς αφηρημένη 
διεθνή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
η ΕΣΔΑ, μετατρέποντας ένα απλό διεθνές κείμενο 
στο κυριότερο μέσο προστασίας των ατομικών θε-
μελιωδών δικαιωμάτων σε όλες σχεδόν τις χώρες 
της Ευρώπης. 

Ο ευρωπαίος πολίτης απέκτησε «ανάστημα» 
και έγινε ο ίδιος διαχειριστής των δικών του δι-
καιωμάτων βρίσκοντας ένα πραγματικό τελευταίο 
καταφύγιο για τις τυχόν αδικίες που υπέστη από 
τα κρατικά όργανα και από την εθνική δικαιοσύ-
νη.  

Το ΕΔΔΑ είναι η τελευταία ελπίδα κάθε θύμα-
τος των κρατικών αυθαιρεσιών και παρεμβάσεων. 
Αυτό το επιβεβαιώνει και ο αδιάλειπτα αυξανό-
μενος ρυθμός ατομικών προσφυγών που κατατί-
θενται στο Στρασβούργο. Ο αριθμός των προσφυ-
γών που εκκρεμούσαν στις 31.10.2009 στο ΕΔΔΑ 
ήταν 116.800! Να σημειωθεί ότι την 1.1.2009 ο α-
ριθμός ήταν 97.300, δηλαδή μόνον στους δέκα 

_________ 
* Eισαγωγική ομιλία - χαιρετισμός στην πανηγυρική 

εκδήλωση του ΔΣΑ για τον εορτασμό των 50 χρόνων 
του ΕΔΔΑ. 

μήνες του τρέχοντος έτους υπάρχει αύξηση 20% 
των προσφυγών που εκκρεμούν. Αυτό είναι μια 
ψήφος εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών 
προς το Στρασβούργο, που έχει καταστεί ο θεμα-
τοφύλακας των ελπίδων τους. Από την άλλη 
πλευρά είναι ανησυχητική η αύξηση των υποθέ-
σεων που εκκρεμούν και πρέπει να βρεθεί λύση. 
Επίσης προβληματισμός υπάρχει και για το εξαι-
ρετικά υψηλό ποσοστό των προσφυγών που α-
πορρίπτονται συνολικά ως απαράδεκτες και που 
υπερβαίνει για το 2009 το ποσοστό του 93,5%1. 

Το ΕΔΔΑ αναμφίβολα επιτελεί ένα τεράστιο 
έργο. Εκδίδει αποφάσεις που ενοποιούν την έν-
νοια και εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στον ευρωπαϊκό χώρο2 και έχουν δημιουργήσει 
έναν συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό 
που βασίζεται στις αρχές του σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια κατάκτη-
ση των ευρωπαίων πολιτών και δεν μπορεί να αλ-
λάξει. 

Τελευταία είναι γεγονός επίσης ότι με αφορμή 
την ερμηνευτική προσέγγιση του Στρασβούργου 
υπάρχουν φωνές επιστημονικής κριτικής αλλά 

_________ 
1. Το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 – 31.10.09 κρί-

θηκαν απαράδεκτες 26.285 ατομικές προσφυγές επί συ-
νόλου κριθέντων προσφυγών 28.097, ενώ οι προσφυγές 
επί των οποίων εκδόθηκε απόφαση ήταν μόνο 1812. 

2. Πλην της Λευκορωσίας. 
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και αντιρρήσεις επί της ουσίας των αποφάσεων. 
Αυτό είναι και λογικό και θεμιτό. Οι αποφάσεις 
που αφορούν στα ανθρώπινα και στα ατομικά δι-
καιώματα δεν μπορούν να είναι αρεστές σε όλους, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και 
λανθασμένες αποφάσεις. 

Δικαιοσύνη είναι η τέχνη του αγαθού και του 
ίσου. 

Έχει λεχθεί ότι τίποτα στον κόσμο δεν είναι 
δυσκολότερο από την απονομή της Δικαιοσύνης. 
Μόνο η Θεία Δικαιοσύνη και ο Λόγος του Θεού 
περικλείουν την απόλυτη αλήθεια.  

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται από κανένα ο 
ρόλος του Στρασβούργου και η ερμηνεία του στα 
αναγνωριζόμενα δικαιώματα που απορρέουν από 
την ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο έχει αποκτήσει παγκό-
σμιο κύρος κυρίως λόγω της ερμηνείας του, ανε-
ξάρτητα εάν θεωρεί κανείς αυτήν ορθή ή μη. Η 
νομολογία του που του προσέδωσε και την ευρύ-
τατη αποδοχή υλοποίησε και το χώρο της ανάπτυ-
ξης των ατομικών δικαιωμάτων που αποτελεί επι-
ταγή των ευρωπαϊκών κρατών μέσω του προοιμί-
ου της ΕΣΔΑ. Η επέκταση της προστασίας της ΕΣ-
ΔΑ και σε πρόσωπα που δεν εδικαιούντο μέχρι 
τώρα ατομικής προσφυγής, όπως οι αστυνομικοί, 
στρατιωτικοί κ.λπ. η ένταξη της περιβαλλοντολο-
γικής προστασίας στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, η διεύ-
ρυνση της έννοιας του δικαιώματος της ελευθερί-
ας της έκφρασης κ.α. έχουν καταστήσει την ΕΣΔΑ 
μια ζωντανή Σύμβαση και το ΕΔΔΑ ένα «ελκυστι-
κό» δικαστήριο για τον προσφεύγοντα. 

Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι το Δικαστήριο 
είναι τέλειο. Ο φόρτος εργασίας δημιουργεί προ-
βλήματα. Υπάρχουν πολλά να επιλυθούν και να 
διορθωθούν.  

 Θα πρέπει να ειδωθεί και η αθέατη πλευρά του 
αριθμού των απαραδέκτων προσφυγών και της 
παντελούς έλλειψης αιτιολογίας στις απορρίψεις 
ή και ελέγχου αυτών. Δεν είναι μόνον το 6,5% αυ-
τών που εκδικάζονται στην ουσία οι υποθέσεις 
αλλά και το 93,5% αυτών που δεν καταφέρνουν 
να έχουν πρόσβαση στο Δικαστήριο για τα θέματα 
ουσίας παρότι εναποθέτουν τις τελευταίες ελπίδες 
τους εκεί. Ένας επανέλεγχος ή μια επαρκής αιτιο-
λογία θα μπορούσε να μειώσει την δυσαρέσκεια. 

Ένα άλλο ζήτημα είναι η θεσμοθέτηση της ε-
θνικής γλώσσας μέχρι το τέλος της διαδικασίας 

στο ΕΔΔΑ. Γιατί αφού αποστέλλεται η Προσφυγή 
στα ελληνικά γιατί οι παρατηρήσεις να αναγρά-
φονται στα αγγλικά ή γαλλικά και η απόφαση ε-
πίσης στις δύο αυτές γλώσσες; Γιατί ο κάθε πολίτης 
να μην έχει μια πλήρη πρόσβαση στο Δικαστήριο 
στη γλώσσα του; Μην ξεχνάμε ότι στο ΔΕΚ η δια-
δικασία γίνεται εξ ολοκλήρου στην εθνική γλώσ-
σα. Γιατί όχι στο ΕΔΔΑ; 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, 
για την αποδοχή της πρότασής μας να εορτα-
σθούν τα 50 χρόνια του ΕΔΔΑ στην χώρα μας και 
τους διαβεβαιώνω ότι ο αγώνας μας είναι κοινός 
για την ενίσχυση του ανθρώπινου πνεύματος, του 
Ευρωπαϊκού πνεύματος, που οι ρίζες του ανάγο-
νται στην Αρχαία Ελλάδα και τις πανανθρώπινες 
αξίες, που όλοι οφείλουμε να υπηρετούμε με προ-
σήλωση και αφοσίωση. Πάντων χρημάτων μέτρον 
άνθρωπος, έλεγε ο Σωκράτης κι αυτό το ρητό πε-
ρικλείει τα πάντα ως προς τον προορισμό μας, τον 
σκοπό μας. Το υπερεγώ μας κάνει να πιστεύουμε 
ότι είμαστε κάτι το μοναδικό, το υπέρτατο, το α-
νώτερο και πράγματι είμαστε αρκεί να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι είμαστε κάτι το διακριτό με όνο-
μα και όχι αριθμό που δεν χανόμαστε μέσα στο 
πλήθος που άγεται και φέρεται, παλινδρομεί και 
χάνεται, αλλά δίνουμε το παρόν, μαχόμαστε, α-
πογοητευόμαστε, ελπίζουμε, αισθανόμαστε, βιώ-
νουμε χαρές και λύπες, αισθανόμαστε την προσω-
ρινότητά μας, την ταπεινότητά μας. Ότι υπάρ-
χουμε για την βελτίωσή μας, πρώτα την ατομική, 
την εσωτερική και μέσα απ’ αυτήν για τον συνάν-
θρωπό μας, για το κοινό καλό, όπως το διδαχθή-
καμε και προσπαθούμε να το μετουσιώσουμε στην 
πράξη. Γιατί αυτό είναι το χρέος μας. Η ενίσχυση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή η ενίσχυ-
ση και ενθάρρυνση του ΕΔΔΑ, για την εκπλήρωση 
του σκοπού του Συμβουλίου της Ευρώπης που εί-
ναι (θυμίζω) η πραγματοποίηση στενοτέρας ενό-
τητας μεταξύ των μελών αυτών και ότι ένα από τα 
μέσα προς επίτευξη του σκοπού τούτου είναι η 
προάσπιση και ανάπτυξη των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, οι ο-
ποίες αποτελούν αυτό τούτο το βάθρο της Δικαιο-
σύνης και της Ειρήνης στον κό- 
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σμο. Η διατήρηση των ιδανικών αυτών, η παγκό-
σμια Δικαιοσύνη εξαρτώνται από τον καθένα μας 
ξεχωριστά και όσο πιο πολλοί είμαστε τόσο περισ-
σότερο ενδυναμώνουμε την ανθρώπινη αποστολή 
μας, για ένα δικαιότερο κόσμο, χωρίς διακρίσεις 
εθνότητας, φύλου, θρησκεύματος, γλώσσας, χρώ-
ματος. Λευκοί, κίτρινοι, μαύροι, ερυθροί, έχουμε 
τα ίδια  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  και 

οφείλουμε να αναδείξουμε μια νέα ιδεολογία του 
ανθρωπισμού που υπερβαίνει τα κατεστημένα, 
ξεπερασμένα, δογματικά σχήματα που ενισχύουν 
την απληστία του κέρδους και οδηγούν σε αν-
θρωποφαγισμό. Το ΕΔΔΑ είναι εδώ. Όλοι μας 
είμαστε εδώ, με διακριτό ρόλο και συγκεκριμένο 
σκοπό.  
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Το Νομικό Βήμα και η συμμετοχή του  
στον εορτασμό των 50 χρόνων του Στρασβούργου  

 
 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου 
γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Η 
προσφορά του είναι γνωστή και τεράστια στην 
εδραίωση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στη μεταπολεμική Ευρώπη. Αποτελεί τιμή 
για όλους εμάς τους ευρωπαίους πολίτες που βρι-
σκόμαστε σε γεωγραφικό χώρο που περιλαμβάνε-
ται στην αρμοδιότητά του. 

Το ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τα τελευταία χρόνια με 
συστηματικό τρόπο και σχεδόν σε κάθε τεύχος του 
δημοσιεύει τις σημαντικότερες αποφάσεις του ΕΔ-
ΔΑ σε πλήρη μορφή (και μεταφρασμένες στα ελ-
ληνικά) έχοντας ως σκοπό την κατανόηση των 
αποφάσεών του από τους αναγνώστες του και την 
εξοικείωσή τους με αυτές. Παράλληλα με σημα-
ντική συχνότητα φιλοξενεί στην ύλη του άρθρα 
για την ΕΣΔΑ και σχόλια και παρατηρήσεις για 
τη νομολογία του Δικαστηρίου. Από το επόμενο 
δε έτος το ΝοΒ θα ενισχύσει την ύλη του σε σχέση 
με τη νομολογία του Στρασβούργου προσθέτο-
ντας και συνοπτική παρουσίαση όλων των σημαντικό-
τερων αποφάσεων του Δικαστηρίου ώστε ο αναγνώ-
στης να αποκτά πλήρη ενημέρωση και γνώση της 
καθοριστικής  και  επίκαιρης  νομολογίας  του 
ΕΔΔΑ. 

Το ΝοΒ θέλοντας να τιμήσει την προσφορά του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων αφιερώνει ολόκληρο το παρόν τεύχος στο 
Δικαστήριο αυτό καθώς και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών Ελευθεριών, ως 
ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα Δικαστήριο που κα-
τάφερε μέσω της ερμηνείας και της εφαρμογής της 
ΕΣΔΑ να  καθιερωθεί ως πρότυπο των διεθνών 
και περιφερειακών δικαστηρίων όλου του κόσμου. 

Το παρόν τεύχος έχει την τιμή να φιλοξενεί 
άρθρα πέντε κορυφαίων δικαστών του Στρα-
σβούργου, που αφιέρωσαν μέρος του πολύτιμου 
χρόνου τους για να τα συγγράψουν ειδικά για το 
περιοδικό μας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνεται ο Πρόε-
δρος του Δικαστηρίου κ. Jean Paul Costa, ο Αντι-
πρόεδρος του ίδιου Δικαστηρίου κ.  Χρήστος  Ρο-
ζάκης, 

 η Πρόεδρος του B΄ Τμήματος του ΕΔΔΑ κα Fran-
çoise Tulkens, καθώς και οι δικαστές του ίδιου Δι-
καστηρίου  κ.κ. Dean SPIELMANN και Γεώργιος 
Νικολάου. Στο τεύχος συμμετέχει επίσης ο Αντι-
πρόεδρος του ΣτΕ κ. Α. Ράντος καθώς και σημα-
ντικοί ανώτατοι και ανώτεροι έλληνες δικαστές, 
καθηγητές και επιστήμονες από Ελλάδα και εξω-
τερικό, μέλη της Γραμματείας του ΕΔΔΑ και δικη-
γόροι.  

Όλοι συμμετέχουν με πολύ ενδιαφέροντα άρ-
θρα, που η ανάγνωσή τους θα δώσει την ευκαιρία 
στον αναγνώστη να αποκτήσει μία πλήρη εικόνα 
τόσο για το Δικαστήριο του Στρασβούργου, για τη 
νομολογία του, τη λειτουργία του, τα προβλήματά 
του, τις μελλοντικές προοπτικές του όσο και για 
την εφαρμοστέα από το ΕΔΔΑ Σύμβαση. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΔΣΑ διοργάνωσε 
μία πολύ σημαντική εκδήλωση για να εορταστούν 
τα 50 χρόνια του ΕΔΔΑ στην Αθήνα (μέγαρο Κα-
ρατζά της ΕτΕ). Στην επιτυχημένη αυτή εκδήλωση, 
που έγινε στις 9 Νοεμβρίου 2009, προλόγισε ο 
Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Δημήτρης Παξινός, χαιρέ-
τησε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανί-
δης καθώς και οι Πρόεδροι των τριών Ανωτάτων 
Δικαστηρίων κ.κ. Π. Πικραμμένος, Γ. Καλαμίδας 
και Γ. Κούρτης και μίλησαν  ο  Πρόεδρος  του 
ΕΔΔΑ κ. Jean Paul Costa, ο Αντιπρόεδρος του Δι-
καστηρίου κ. Χρήστος Ροζάκης και η επικεφαλής 
του ελληνικού τμήματος της Γραμματείας του δι-
καστηρίου κα Μαριαλένα Τσίρλη.  

 Το επετειακό αυτό τεύχος αποτελεί συνέχεια 
και συμπλήρωση του γενικότερου εορτασμού του 
ΔΣΑ για τα 50 χρόνια του Στρασβούργου. 

Το ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ θέλει ειλικρινά να ευχα-
ριστήσει ιδιαίτερα όλους όσοι συμμετείχαν στη 
συγγραφή αυτών των άρθρων και στην ολοκλή-
ρωση του ειδικού πανηγυρικού τεύχους. 

Τέλος ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη ση-
μαντική συμβολή του Έλληνα Δικαστή του κ. Χρ. 
Ροζάκη, η οποία ήταν καθοριστική για την έκδοση 
του παρόντος. Τον ευχαριστούμε θερμά. 

 
Η  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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H νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
για τα δικαιώματα του ανθρώπου και η επιρροή της στη Γαλλία  

Jean – Paul Costa  
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου 

Συμβούλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας (επίτιμος) 
 
 

Στην πεντηκοστή επέτειο από την έναρξη λει-
τουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, είναι ενδεχομένως χρή-
σιμο να εξετάσουμε την επιρροή της νομολογίας 
του προς τη χώρα, την οποία ο γράφων γνωρίζει 
καλύτερα, τη Γαλλία. Πρόκειται για ένα ευρύ θέ-
μα. Στο αναπόφευκτα περιορισμένο πλαίσιο της 
παρούσας συμμετοχής, είναι εντούτοις δυνατό να 
προσδιορίσουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
της.  

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη Γαλλία 
υπήρξαν επί μακρόν περίπλοκες. Λίγο μετά την 
ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1949 ανέ-
κυψε το ζήτημα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου επιφορτισμένου να προστατεύει 
ορισμένες ελευθερίες και θεμελιώδη δικαιώματα 
και ανατέθηκε το έργο αυτό σε μία νομική Επι-
τροπή, προερχόμενη από τη Κοινοβουλευτική Συ-
νέλευση που είχε πρόσφατα συγκροτηθεί στα 
πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένας Γάλ-
λος, ο Pierre-Henri Teitgen, υπήρξε ο εισηγητής σε 
αυτή την Επιτροπή, στην οποία προήδρευε ένας 
Βρετανός, ο Sir David Maxwell-Fyfe. Οι εργασίες 
θα κατέληγαν στην ίδρυση του Δικαστηρίου.  

Εντούτοις, αν και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
τα δικαιώματα του ανθρώπου (στο εξής η Σύμβα-
ση) υπογράφηκε από τη Γαλλία ήδη από το 1950, 
η χώρα αυτή δε διακρίθηκε για την ταχύτητά της 
να υποβληθεί στο διεθνή μηχανισμό που δη-
μιουργήθηκε από αυτή τη σύμβαση. Η κατάσταση 
τούτη είναι παράδοξη, καθώς το Δικαστήριο, που 
ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δι-
καιώματα του ανθρώπου και επιφορτίστηκε με τη 
διασφάλιση του σεβασμού των υποχρεώσεων που 
ανέλαβαν τα Κράτη, έχει την έδρα του στη  Γαλ-
λία, όπως επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης, και ο 
ρόλος που διαδραμάτισε το Κράτος υποδοχής κα-
τά την επεξεργασία της Σύμβασης στάθηκε κατα-
λυτικός, κυρίως χάρις στην παρέμβαση του Pierre-
Henri Teitgen, που αναφέρθηκε ήδη. Μάλιστα 

από το 1965 μέχρι το 1968 του Δικαστηρίου προή-
δρευσε ένας Γάλλος, ο René Cassin, ο επιφανής 
προκάτοχος του γράφοντος τις γραμμές αυτές, 
παρότι την περίοδο εκείνη ήταν αδύνατο να α-
σκηθεί προσφυγή στο Στρασβούργο κατά της 
Γαλλίας, ή ακόμα και να γίνει επίκληση της Σύμ-
βασης ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων.  

Στην πραγματικότητα, αναφορικά με την επι-
κύρωση της σύμβασης, που ήταν απαραίτητη για 
να τεθεί αυτή σε ισχύ, η Γαλλία ακολούθησε μία 
στάση το λιγότερο διστακτική. Δεν ανήκει καν με-
ταξύ των Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, για τα οποία η επικύρωση επέφερε τη θέση 
σε ισχύ της συμβάσεως (που εξαρτιόταν από την 
κατάθεση δέκα εργαλείων επικύρωσης).   

Οι αιτίες αυτής της καθυστέρησης είναι ποικί-
λες και ταυτόχρονα γνωστές. Τα πρόσωπα που 
ήταν τότε στην εξουσία στη Γαλλία ανήκαν κυρί-
ως στο χώρο των σουβεραινιστών παρά σε εκείνο 
των φιλοευροπαϊστών. Πιο ουσιαστικά, μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι η διστακτικότητα αποδοχής 
ενός υπερεθνικού συστήματος που θα παρεμβαί-
νει για να επιβάλει κυρώσεις στις γαλλικές αρχές 
αποτελούσε τη βασική αιτία της καθυστέρησης 
αυτής της επικύρωσης από τη Γαλλία, καθυστέρη-
ση που δεν είναι άσχετη με το ακανθώδες μακρο-
χρόνιο ζήτημα της Αλγερίας.  

Σε ό,τι αφορά δε την αναγνώριση της υποχρε-
ωτικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, και του δι-
καιώματος ατομικής προσφυγής, η Γαλλία δεν 
προχώρησε σε αυτή τη διπλή αναγνώριση παρά 
τη 2α Οκτωβρίου 1981, όταν επήλθε η αλλαγή και 
η άνοδος στην εξουσία της αριστεράς, και ιδιαίτε-
ρα κατόπιν παρότρυνσης του Υπουργού Δικαιο-
σύνης του François Mitterand, Robert Badinter.  

Από εκείνη την ημερομηνία και μόνο οι ατομι-
κώς προσφεύγοντες απέκτησαν τη δυνατότητα να 
εξεταστεί η υπόθεσή τους από το Δικαστήριο. Ε-
ντούτοις, παρά την καθυστέρηση σε σχέση με τα 
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υπόλοιπα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, η κατάσταση εξελίχθηκε και πάλι με παράδο-
ξο τρόπο : ήδη από την επικύρωσή της από τη 
Γαλλία το 1974, η Σύμβαση είχε ισχύ υπέρτερη 
από το νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Συ-
ντάγματος. Οι διάδικοι είχαν εις το εξής το δικαί-
ωμα να την επικαλεστούν ευθέως ενώπιον των 
γαλλικών δικαστηρίων, παρότι στερούνταν ακό-
μα τη δυνατότητα να προσφύγουν στην ευρωπαϊ-
κή δικαιοδοσία. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή σπα-
νίως αξιοποιήθηκε. Άλλωστε, αν το Ακυρωτικό 
Δικαστήριο αναγνώρισε ήδη από το 1975 ότι η 
Σύμβαση υπερέχει ακόμη και των προγενέστερων 
νόμων (υπόθεση «Cafés Jacques Vabre»), χρειά-
στηκε να περιμένουμε μέχρι το 1989 ώστε το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, με την απόφαση 
«Nicolo», να ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση. 
Όμως, μόλις ένα χρόνο αργότερα, με αφορμή το 
θέμα της οικειοθελούς διακοπής της κυήσεως, το 
Συμβούλιο άσκησε ένα αυστηρό έλεγχο συμφωνίας 
με τη Σύμβαση (υπόθεση Εθνικής ομοσπονδία κα-
θολικών οικογενειακών οργανώσεων και άλλων 
(«Confédération nationale des associations 
familiales catholiques et autres»).  

Χρειάστηκε να αναμείνουμε μέχρι τα τέλη του 
1986 για να εκδοθεί η πρώτη απόφαση κατά της 
Γαλλίας, η απόφαση Bozano. Η συμβολή της νο-
μολογίας του Δικαστηρίου, η οποία ήταν μηδαμι-
νή πριν το 1981 και πολύ περιορισμένη τα πρώτα 
χρόνια μετά την αναγνώριση του δικαιώματος της 
ατομικής προσφυγής, αυξήθηκε σημαντικά από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1990, και η γενικότερη 
επιρροή της Συμβάσεως στο γαλλικό δίκαιο δεν 
έπαψε στο εξής να επεκτείνεται.  

 
* * * * * 

 
Ο προσδιορισμός της συμβολής της νομολογίας 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου προϋποθέτει αναμφίβολα την εξέτα-
ση του ερωτήματος από τη σκοπιά των αποφάσεων 
που εκδόθηκαν κατά άλλων κρατών, καθώς μέχρι 
το 1986 δεν υπήρχαν γαλλικές υποθέσεις. Για το 
λόγο αυτό θα εξετάσουμε καταρχήν την επίδραση 
της νομολογίας του Δικαστηρίου που αφορά σε άλ-
λες χώρες και όχι στη Γαλλία. Στη συνέχεια θα εξε-
τάσουμε την επίδραση αυτής της νομολογίας μέσω 
των διάφορων γαλλικών υποθέσεων, καθώς και 
τις διαφοροποιήσεις που αυτή επέφερε.  

1. Η συμβολή της νομολογίας του Δικαστηρίου 
σε σχέση με αποφάσεις που αφορούν σε άλλες 
χώρες και όχι στη Γαλλία  

 
Από τη δεκαετία του ’60 μέχρι τις αρχές της δε-

καετίας του ’90, κατά τη διάρκεια μίας περιόδου 
τριάντα περίπου ετών, το Δικαστήριο εξέδωσε συ-
νολικά κάτι περισσότερο από 300 αποφάσεις. Για 
τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν ανωτέρω, κα-
τά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν υπήρχαν 
σχεδόν καθόλου υποθέσεις κατά της Γαλλίας. Είτε 
δεν είχε ακόμα επικυρώσει τη Σύμβαση, είτε δεν 
είχε ακόμα αναγνωρίσει το δικαίωμα ατομικής 
προσφυγής.  

Επικρατούσε λοιπόν η αντίληψη ότι οι αποφά-
σεις ανέπτυσσαν τη σχετική ισχύ του δεδικασμέ-
νου και δεν ίσχυαν erga omnes, αφού η εκδοθείσα 
απόφαση αφορούσε μόνο τα καταδικασθέντα 
Κράτη. Εκείνη την εποχή το ενδιαφέρον για τη 
Σύμβαση στη Γαλλία ήταν ακόμα περιορισμένο. 
Χωρίς να γίνεται λόγος για επιφύλαξη ή εχθρότη-
τα, επικρατούσε μία σχετική αδιαφορία. Η Γαλλία 
θα μπορούσε ωστόσο να είχε επωφεληθεί ακολου-
θώντας προσεκτικά τις νομολογιακές εξελίξεις του 
Στρασβούργου. Έτσι, εξακολουθούσε να διακρί-
νει, σε επίπεδο κληρονομικής διαδοχής, τα λεγό-
μενα νόθα παιδιά σε σχέση με τα εξώγαμα ή αμ-
φισβητούμενα τέκνα. Μπορούσε να είχε διακρίνει 
ότι διακινδύνευε να καταδικαστεί υπό το φως α-
ποφάσεων που αφορούσαν άλλα Κράτη, και ι-
διαίτερα των αποφάσεων Marckx κατά Βελγίου 
(1979) και Inze κατά Αυστρίας (1987). Φυσικά η 
Γαλλία θα μπορούσε να είχε προλάβει να προπο-
ρευτεί, όπως έκανε η Ολλανδία, ειδικότερα σε αυ-
τό τον τομέα, που αποτελούσε κατάλοιπο του Να-
πολεόντειου κώδικα. Χρειάστηκε να αναμείνουμε 
περισσότερο από είκοσι χρόνια μετά την απόφαση 
Marckx και μία καταδίκη της Γαλλίας από το Δι-
καστήριο (στην υπόθεση Mazurek του 2000) ώστε 
το ζήτημα να διευθετηθεί από το νομοθέτη. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και 
μετά την απόφαση Malone κατά Ηνωμένου Βασι-
λείου (1984), ήταν ξεκάθαρο ότι η Γαλλία, όπως 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα καταδικαζόταν για 
την έλλειψη ενός νομικού πλαισίου αρκετά προ-
στατευτικού. Είναι λυπηρό που χρειάστηκε να 
αναμείνουμε τις αποφάσεις «Huvig» και 
«Kruslin» το 1990 για να συνταχθεί και να ψηφι-
στεί ο νόμος της 10ης Ιουλίου 1991. Σε αυτό το ση- 
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μείο θα επανέλθουμε.  
Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν την α-

ναγνώριση του δικαιώματος ατομικής προσφυγής, 
βρίσκουμε κάποιες αποφάσεις του Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου που εφαρμόζουν, ως πηγή έμπνευ-
σης, τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρα-
σβούργου που έχει εκδοθεί επ’ αφορμή υπόθεσης 
που αφορά σε άλλη χώρα πλην της Γαλλίας. Πρό-
κειται, ειδικότερα, για την απόφαση Renneman, 
που εκδόθηκε από το πρώτο πολιτικό τμήμα το 
1984, που εφαρμόζει τη νομολογία Le Compte, 
Van Leuven και De Meyere του 1981 που κατοχυ-
ρώνει στο πειθαρχικό δίκαιο το «δικαίωμα να εξε-
ταστεί δημοσίως η υπόθεση του ενδιαφερόμενου».  

Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
χρειάστηκε να περιμένουμε περισσότερο μέχρι να 
ληφθεί υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου του 
Στρασβούργου : επ’ ονόματι της αρχαιότητας της 
διοικητικής νομολογίας και του φιλελεύθερου 
πνεύματος αυτής, μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
αντίσταση και, ακόμα και όταν το Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατέληγε στις ίδιες λύσεις με εκείνες 
της Σύμβασης, προτιμούσε να βασιστεί στις αρχές 
του εθνικού δικαίου παρά στο κείμενο της Σύμ-
βασης. Είναι αληθές ότι τόσο το συμβατικό κείμε-
νο όσο και οι αρχές του εθνικού δικαίου ήταν συ-
χνά ανάλογες, κατά τον ίδιο τρόπο που ο έλεγχος 
της αναλογικότητας, που «εφευρέθηκε» από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας από το 1933 με την 
περίφημη απόφαση «Benjamin», ενέπνευσε τη 
Σύμβαση και τη νομολογία του Στρασβούργου. 
Βέβαια, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου, ακολούθησε μερικές φο-
ρές τη νομολογία του Δικαστηρίου, χωρίς ωστόσο 
συχνά να αναφέρει την πηγή της έμπνευσής του.  

Η απόφαση Maubleu του 1996 στάθηκε σταθ-
μός : το Συμβούλιο της Επικρατείας ακολούθησε 
εν τέλει αποφασιστικά τη νομολογία του Δικα-
στηρίου του Στρασβούργου, μετά την αρχική άρ-
νηση στις αποφάσεις Debout του 1978 και Subrini 
του 1984. Προέβη έτσι στην πολυαναμενόμενη με-
ταστροφή της νομολογίας ως προς την εφαρμογή 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 στο δικονομικό πει-
θαρχικό δίκαιο. Μέχρι τότε διαφύλασσε την αυ-
τονομία αυτού του τομέα, που δεν τον θεωρούσε 
ούτε «αστικό» ούτε «ποινικό» δίκαιο.  

Όμως το Δικαστήριο είχε λάβει θέση ως προς 
αυτό το ζήτημα με την απόφαση «Le Compte», 
ήδη από το 1981, δηλαδή 15 χρόνια νωρίτερα, γε-

γονός που αποδεικνύει την επιφυλακτικότητα του 
γαλλικού διοικητικού δικαστηρίου.  

Αναφορικά δε με το νομοθέτη, η επιρροή της 
Σύμβασης σημειώνεται και πάλι στον τομέα των 
πειθαρχικών ποινών. Το υπ’ αριθμ. 93-181 διά-
ταγμα, το οποίο εισήγαγε τη δημοσιότητα στις 
πειθαρχικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου του 
Ιατρικού Συλλόγου είναι αναμφίβολα εμπνευσμέ-
νο από τη νομολογία «Le Compte».  

Τέλος, σε ό,τι αφορά το Συνταγματικό Συμ-
βούλιο1 παρέπεμπε ήδη από το 1988 σε μία από-
φαση των εκλογικών διαφορών, την απόφαση 
«Mathieu-Mohin και Clerfayt», εκδοθείσα κατά 
του Βελγίου. Άλλωστε, οι υποθέσεις των εκλογι-
κών διαφορών, που αποτελούν μία ευκαταφρόνη-
τη ύλη της δικαιοδοσίας του Συνταγματικού Συμ-
βουλίου, ήταν για πολύ καιρό περιορισμένες ενώ-
πιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, γεγο-
νός που άλλαξε εις το εξής.  

Τη δεκαετία του ’90 η κατάσταση εξελίχθηκε, 
καταρχήν σε ποσοτικό επίπεδο. Ενώ το Δικαστή-
ριο εξέδωσε 300 αποφάσεις από το 1960 μέχρι το 
1991, ο αριθμός τους συνέχισε να αυξάνεται για 
να φθάσει τις 1.543 αποφάσεις εκδοθείσες μόνο το 
2008. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, από την έναρξη ι-
σχύος του 11ου Πρωτοκόλλου και της λειτουργίας 
του νέου Δικαστηρίου, δηλαδή από την 1η Νοεμ-
βρίου 1998 μέχρι τα τέλη του έτους 2008, εκδόθη-
καν 623 αποφάσεις κατά της χώρας αυτής και 34 
αποφάσεις επί της ουσίας σε γαλλικές υποθέσεις.  

Αυτό που άλλαξε, όμως, κυρίως ήταν η νοο-
τροπία και, σιγά-σιγά, η Σύμβαση και η νομολο-
γία του Δικαστηρίου ήταν όλο και περισσότερο 
παρούσες στην καθημερινή πρακτική των δικηγό-
ρων και των δικαστών. Για τους τελευταίους έγινε 
κατανοητό ότι η Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 
55 του Συντάγματος που προαναφέρθηκε, αποτε-
λεί αναπόσπαστό μέρος του εθνικού δικαίου και 
ότι αυτοί είναι ο φυσικός δικαστής, επιφορτισμέ-
νος σε πρωταρχική βάση για την εφαρμογή της 
Σύμβασης, ενώ το Δικαστήριο του Στρασβούργου 
δε διαδραματίζει παρά επικουρικό ρόλο.  

Καθοριστικός ήταν ως προς αυτό ο ρόλος που 
διαδραμάτισαν αρχές όπως η Εθνική Συμβουλευ-
τική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου 

_________ 
1. ΣτΜ : Συνταγματικό Δικαστήριο. 
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και βέβαια η Εθνική Σχολή Δικαστών, χωρίς να 
παραβλέπουμε τους Δικηγορικούς Συλλόγους (ό-
πως επίσης και το Ινστιτούτο επιμόρφωσης για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Παρισιού).  

 
* * * * * 

 
2. Η επιρροή της νομολογίας του Δικαστηρίου 
στις γαλλικές υποθέσεις 

 
Αναπόφευκτα οι πολυάριθμες αποφάσεις κατά 

της Γαλλίας είχαν επιπτώσεις στη στάση του νομο-
θέτη και των εθνικών δικαστηρίων.  

Το Δικαστήριο, καθώς δεν αποτελεί τέταρτο 
βαθμό δικαιοδοσίας, δεν έχει την εξουσία να κα-
ταργήσει νόμους, να ακυρώσει ή να αναιρέσει 
αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων. Πρόκειται για 
μία συνέπεια του «δηλωτικού» χαρακτήρα των 
αποφάσεων του Δικαστηρίου. Εμπίπτει στην αρ-
μοδιότητα του καταδικασθέντος Κράτους να υιο-
θετήσει εκείνα τα ατομικά ή γενικά μέτρα που θα 
του επιτρέψουν να αποκαταστήσει τις διαπιστω-
θείσες παραβιάσεις και να αποφύγει την καταδίκη 
στο μέλλον.  

Εξάλλου, σε αντίθεση με το Δικαστήριο του 
Λουξεμβούργου που, όταν αποφαίνεται επί προ-
δικαστικού ερωτήματος, παρεμβαίνει στα πλαίσια 
μίας διαφοράς που δεν έχει ακόμα κριθεί σε εθνι-
κό επίπεδο, το Δικαστήριο του Στρασβούργου δεν 
μπορεί να επιληφθεί εάν δεν έχουν εξαντληθεί τα 
εσωτερικά ένδικα μέσα. Κατά συνέπεια όταν το 
Δικαστήριο αποφασίζει περιορίζεται από τη δε-
σμευτικότητα του δεδικασμένου που αναπτύσσε-
ται σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου (res judicata) 
και δεν μπορεί να αναπροσαρμόσει ή να ακυρώ-
σει την τελεσίδικη εθνική απόφαση.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να υπάρξει συμ-
μόρφωση σε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, χρειά-
στηκε παρέμβαση του νομοθέτη, ενώ σε άλλες ο 
δικαστής έλαβε υπόψη τη νομολογία του Δικα-
στηρίου και τροποποίησε τη δική του νομολογία. 
Κάποιες φορές δραστηριοποιήθηκαν και οι δύο 
για να αποφευχθούν νέες παραβάσεις στο μέλλον. 

Ένα καλό παράδειγμα της κοινής δραστηριό-
τητας του νομοθέτη και της δικαστικής αρχής εί-
ναι η εξέλιξη που επιφυλάχθηκε για τις αποφάσεις 
«Huvig» και «Kruslin» του 1990. Μετά την έκδοση 

των αποφάσεων, που συγκαταλέγονται στις θεμε-
λιώδεις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά της 
Γαλλίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης απηύθυνε ση-
μείωμα προς όλα τα δικαστήρια ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι αρχές αυτής νομολογίας σε όλες τις εκ-
κρεμείς υποθέσεις. Ένα χρόνο αργότερα, ψηφί-
στηκε ο νόμος της 10ης Ιουλίου 1991 προκειμένου 
να ευθυγραμμιστεί το γαλλικό δίκαιο με τη Σύμ-
βαση. Πρόκειται για γεγονός μεγάλης σημασίας, 
καθώς για πρώτη φορά στη χώρα μου υιοθετήθηκε 
ένας νόμος σε συνέχεια αποφάσεως του Στρα-
σβούργου και προς συμμόρφωση με αυτή.  

Στον τομέα του σεβασμού της ιδιωτικής και οι-
κογενειακής ζωής (άρθρο 8 της Σύμβασης) τα ε-
θνικά δικαστήρια και ο νομοθέτης έλαβαν επίσης 
υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα 
στον τομέα των δικαιωμάτων των αλλοδαπών. Το 
Συμβούλιο της Επικρατείας, λίγο μετά την από-
φαση «Nicolo», εμπνεύστηκε από την προστατευ-
τική για τα δικαιώματα των αλλοδαπών σε περί-
πτωση αναγκαστικής απομάκρυνσης από την επι-
κράτεια νομολογία του Δικαστηρίου (απόφα-
ση Moustaquim κατά Βελγίου του 1988, αποφά-
σεις «Belgacem» και «Madame Babas» του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας του 1991).  

Όσο για το νομοθέτη, εισήγαγε και αυτός, και 
δη το 1998, στο κείμενο του δικαίου των αλλοδα-
πών (διάταγμα και στη συνέχεια κώδικας) προ-
στατευτικές διατάξεις που αναφέρονται στο 3 και 
8 της Σύμβασης.  

Το ζήτημα της διάκρισης που υφίσταντο στο 
γαλλικό δίκαιο τα «νόθα» τέκνα αντικατοπτρίζει 
εύστοχα τη λήψη υπόψη της νομολογίας του Δι-
καστηρίου από το δικαστή και το νομοθέτη. Όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω, η Γαλλία καταδικάστηκε 
από το Δικαστήριο του Στρασβούργου την 1η Φε-
βρουαρίου 2000 στην υπόθεση Mazurek. Το Δε-
κέμβριο του 2001, ο γάλλος νομοθέτης ευθυγράμ-
μισε το γαλλικό δίκαιο με αυτή τη νομολογία. Εί-
ναι, άλλωστε ενδιαφέρον να υπογραμμίσουμε ότι, 
ήδη από την έκδοση της απόφασης και πριν ακό-
μα θεσπιστεί ο νέος νόμος, πολλά πρωτοβάθμια 
δικαστήρια, μεταξύ των οποίων και εκείνο του 
Μονπελιέ, και στη συνέχεια εφετεία, απέκλειαν 
την εφαρμογή του άρθρου 760 του αστικού κώδι-
κα επικαλούμενα την απόφαση Mazurek, σε περι-
πτώσεις ανάλογες με εκείνη του προσφεύγοντα, 
εφαρμόζοντας έτσι ορθά το άρθρο 55 του Συντάγ-
ματος, σύμφωνα με το οποίο οι συνθήκες (ό- 
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πως δηλαδή και η Σύμβαση) έχουν ισχύ υπέρτερη 
του νόμου. Σε όλα τα επίπεδα ο εθνικός δικαστής 
έχει το δικαίωμα (αλλά) και την υποχρέωση να 
διασφαλίζει την υπεροχή επί των νόμων της Συμ-
βάσεως, έτσι όπως αυτή ενδεχομένως ερμηνεύεται 
από το Δικαστήριό μας. Χρειάστηκε όμως καιρός 
για να εκδηλωθεί αυτή η ετοιμότητα», τόσο πολύ 
η παλιά έννοια (που συναντάμε ήδη στον Ζαν-
Ζακ Ρουσσώ) της υπεροχής του νόμου – ως «έκ-
φραση της λαϊκής θέλησης» - ήταν ριζωμένη στο 
μυαλό των γάλλων νομικών.  

Αυτό επιβεβαιώνει ότι μία απόφαση του Δικα-
στηρίου τυγχάνει μεγαλύτερης αποδοχής όταν 
αφορά τη Γαλλία : οι γάλλοι δικαστές θα μπορού-
σαν από νομικής απόψεως, αφού η Σύμβαση είναι 
ευθέως εφαρμοστέα στο εσωτερικό δίκαιο, να εί-
χαν αποκλείσει την εφαρμογή του άρθρου 760 του 
αστικού κώδικα ήδη από την έκδοση της απόφα-
σης Marckx. Αντίθετα, μετά την έκδοση της από-
φασης Mazurek, την έλαβαν υπόψη χωρίς καν να 
αναμείνουν τη νομοθετική αλλαγή. Είναι βέβαια 
αληθές ότι, καθώς η απόφαση Mazurek είχε εκδο-
θεί κατά της Γαλλίας, η απόφαση αυτή ανέπτυσσε 
ρητώς υποχρεωτική ισχύ κατά του Κράτους αυτού 
(άρθρο 46 της Συμβάσεως). 

Μεταξύ των αποφάσεων που προκάλεσαν αλ-
λαγές σε επίπεδο νόμου ή διατάγματος, μπορούμε 
να αναφέρουμε τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 
στο θέμα των δικαστικών ερευνών κατ’ οίκον και 
των τελωνειακών ελέγχων, που λαμβάνουν υπόψη 
τη νομολογία του Δικαστηρίου στις υποθέσεις 
Funke, Miailhe και Crémieux του 1993, ακόμα και 
αν οι μεταρρυθμίσεις δεν υπήρξαν στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση το άμεσο αποτέλεσμα των απο-
φάσεων. Αντίθετα, στην υπόθεση «Σωματείο Ekin» 
(απόφαση του 2001), η κανονιστική εξουσία κα-
τήργησε ένα διάταγμα του 1939 σχετικά με τη 
διοικητική απαγόρευση των ξένων δημοσιεύσεων, 
που κρίθηκε από το Δικαστήριό μας ασύμβατο με 
το άρθρο 10 της Σύμβασης. Το έκανε κατόπιν 
προτροπής προς την κυβέρνηση από το Συμβού-
λιο της Επικρατείας, το οποίο παλιότερα (το 1997) 
είχε κρίνει ότι το κείμενο του 1939 ήταν συμβατό 
με το άρθρο 10 της Σύμβασης, στη συνέχεια όμως 
ευθυγραμμίστηκε με την αντίθετη λύση που επε-
ξεργάστηκε το Στρασβούργο.  

Σε συνέχεια της απόφασης Gebremedhin του 
2007, με την οποία η Γαλλία καταδικάστηκε λόγω 
της έλλειψης ένδικου βοηθήματος με αναστέλλου-

σα δύναμη κατά την αποφάσεων άρνησης αποδο-
χής στη γαλλική επικράτεια και την επαναπροώ-
θηση  του προσφεύγοντος σε μία χώρα, όπου υ-
πήρχε κίνδυνος να υποστεί μεταχείριση αντίθετη 
στο άρθρο 3 της Σύμβασης, υιοθετήθηκε ένας νό-
μος το Νοέμβριο 2007 που αποσκοπούσε να ε-
φαρμόσει την πρόσφατη νομολογία του Δικαστη-
ρίου στο θέμα του ένδικου βοηθήματος κατά την 
απόρριψης του αιτήματος ασύλου στα σύνορα. Ο 
νόμος αυτός προβλέπει τη θέσπιση ενός ένδικου 
βοηθήματος για χορήγηση ανασταλτικού αποτε-
λέσματος, που ασκείται εντός 48 ωρών από την 
κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.  

Με το νόμο Perben της 9ης Μαρτίου 2004 κα-
ταργήθηκε το άρθρο 36 του νόμου της 29ης Ιουλίου 
1881 περί της ελευθερίας του τύπου που επέτρεπε 
την τιμωρία για προσβολή κατά αρχηγού ξένου 
κράτους και το άρθρο 2 του νόμου της 2ας Ιουλίου 
1931 που επέτρεπε την επιβολή κυρώσεων για δη-
μοσίευση πληροφοριών σχετικά με την άσκηση 
πολιτικής αγωγής. Αυτή η κατάργηση ήταν σε συ-
νέχεια των αποφάσεων που εκδόθηκαν αντίστοιχα 
στις υποθέσεις Colombani του 2002 και Du Roy 
και Malaurie του 2000.  

Με την απόφαση Ramirez Sanchez του 2006 η 
Γαλλία καταδικάστηκε για την έλλειψη ένδικου 
βοηθήματος που επιτρέπει την αμφισβήτηση της 
παράτασης της απομόνωσης του προσφεύγοντα. 
Δύο διατάγματα είχαν ως αποτέλεσμα οι αποφά-
σεις περί θέσεως σε απομόνωση των κρατουμένων 
να μη θεωρούνται πλέον «μέτρα εσωτερικής τάξε-
ως», ανεπίδεκτα προσβολής με ένδικα βοηθήματα, 
άλλα ατομικές διοικητικές πράξεις, που μπορούν 
να προσβληθούν με ένδικο βοήθημα για υπέρβα-
ση εξουσίας ενώπιον του διοικητικού δικαστή.  

Ενίοτε οι μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα πριν 
την καταδίκη από το Δικαστήριο, αλλά ενόψει 
αυτής. Έτσι, με την απόφαση Siliadin του 2005 η 
Γαλλία καταδικάστηκε για την απουσία συγκε-
κριμένης αποτελεσματικής προστασίας της προ-
σφεύγουσας, η οποία για πολλά χρόνια ήταν α-
ντικείμενο δουλείας που απαγορεύεται από το 
άρθρο 4 της Σύμβασης. Πριν την καταδίκη αυτή, 
η γαλλική νομοθεσία τροποποιήθηκε, προκειμέ-
νου να επαναπροσδιοριστούν στον ποινικό κώδι-
κα τα αδικήματα της δουλείας και της κατανα-
γκαστικής εργασίας, ώστε να επιβάλλεται μία ποι-
νική καταδίκη, αρκούντως αποτρεπτική, των 
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προσώπων που διαπράττουν πράξεις ανάλογες με 
αυτές στην υπόθεση Siliadin (γνωστή και ως υπό-
θεση της «σύγχρονης δουλείας» ή της «οικιακής 
δουλείας»).  

Για να αναφέρουμε μία πρόσφατη υπόθεση, το 
άρθρο L. 16 B του βιβλίου φορολογικών διαδικα-
σιών προβλέπει ότι οι διατάξεις του δικαστή που 
επιτρέπει τις κατ’ οίκον έρευνες προσβάλλονται 
μόνο με αίτηση ακυρώσεως. Στην απόφαση Ravon 
κατά Γαλλίας του 2008 το Δικαστήριο θεώρησε ότι 
μόνη αυτή η δυνατότητα της προσβολής με αίτη-
ση ακυρώσεως δεν ανταποκρίνεται στις απαιτή-
σεις του άρθρου 6 § 1 από τη στιγμή που ένα τέ-
τοιο βοήθημα ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστη-
ρίου, που είναι δικαστής για νομικά ζητήματα, 
δεν επέτρεπε τον έλεγχο των πραγματικών περι-
στατικών που θεμελιώνουν τις επίδικες απαγο-
ρεύσεις. Την 17η Ιουνίου 2009, το Συμβούλιο Υ-
πουργών εξέτασε ένα σχέδιο νόμου που θα επικύ-
ρωνε το διάταγμα που προσάρμοζε τη νομοθεσία 
που επιτρέπει σε ορισμένες διοικήσεις και διοικη-
τικές αρχές να εισέλθουν στην κατοικία του ιδιω-
τικού προσώπου και, ενδεχομένως, να δεσμεύσουν 
ορισμένα έγγραφα στο πλαίσιο της ελεγκτικής 
τους εξουσίας. Αυτό το διάταγμα προβλέπει τη 
δυνατότητα για τα επίδικα πρόσωπα να ασκή-
σουν ένα ένδικο βοήθημα επί της ουσίας κατά της 
διάταξης που επιτρέπει την κατ’ οίκον έρευνα, 
καθώς και κατά της εκτέλεσης του δικαιώματος ε-
λέγχου. Ολοκλήρωσε την ευθυγράμμιση της εθνι-
κής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις που τέθηκαν 
από το Δικαστήριο με την απόφαση Ravon κατά 
Γαλλίας.  

Πολύ περισσότερες είναι οι περιπτώσεις όπου 
οι μεταρρυθμίσεις του εθνικού δικαίου ήταν απο-
κλειστικά δημιούργημα των δικαστηρίων. Πολύ 
συχνά, μία νομοθετική αναμόρφωση δεν είναι 
απαραίτητη όταν αυτό που αμφισβητείται από το 
Δικαστήριο του Στρασβούργου είναι μία δικαστι-
κή απόφαση. Είναι άλλωστε πολύ πιο εύκολο και 
ταχύ, σε γενικές γραμμές, για το δικαστή να τρο-
ποποιήσει την ερμηνεία ενός νόμου παρά για το 
νομοθέτη να καταργήσει ή να τροποποιήσει αυτό 
το νόμο.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό 
που οδήγησε το Ακυρωτικό Δικαστήριο, σε Ολο-
μέλεια, την 11η Δεκεμβρίου 1992, να ανατρέψει τη 
νομολογία του στο θέμα της διόρθωσης της προ-
σωπικής κατάστασης των τρανσέξουαλ. Βασιζόμε-

να στις αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις, δηλα-
δή την αρχή της μη διαθέσεως και του αμετάβλη-
του της προσωπικής κατάστασης, τα γαλλικά δι-
καστήρια αντιτίθεντο σθεναρά σε μία τέτοια διόρ-
θωση για τα πρόσωπα που είχαν υποστεί εγχείρι-
ση αλλαγής φύλου. Η απόφαση του Δικαστηρίου 
του Στρασβούργου της 25ης Μαρτίου 1992 στην 
υπόθεση Β κατά Γαλλίας ήταν αρκετή για να απο-
κλεισθεί αυτή η εσωτερική νομολογία. Η κατά-
σταση των τρανσέξουαλ, υπό τη διπλή επιρροή 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, 
μεταβλήθηκε έτσι προς θετική κατεύθυνση.  

Αυτή η θετική συνεισφορά της νομολογίας του 
Στρασβούργου πρέπει να παραλληλιστεί με την 
επιφυλακτικότητα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου 
να μεταβάλει τη δική του νομολογία σχετικά με το 
παραδεκτό ένδικου βοηθήματος που ασκείται από 
φυγόδικο. Σε πολλές αποφάσεις (Poitrimol του 
1993, Omar και Guerin του 1998) το Δικαστήριό 
μας καταδίκασε τη Γαλλία με την αιτιολογία ότι 
αυτά τα ένδικα βοηθήματα κρίνονταν απαράδε-
κτα. Έπρεπε παρόλα αυτά να περιμένουμε αρκετά 
χρόνια, πολλές αποφάσεις του Δικαστηρίου του 
Στρασβούργου και εν τέλει το νόμο της 15ης Ιουνί-
ου 2000 για να τεθεί τέρμα σε αυτή την εθνική νο-
μοθεσία.  

Είναι αρκούντως γνωστό ότι μήλο της έριδος 
αποτέλεσε το ζήτημα του ρόλου του Γενικού Ει-
σαγγελέα στο Ακυρωτικό Δικαστήριο (απόφαση 
Slimane Kaїd του 1998) και του Κυβερνητικού Ε-
πιτρόπου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (από-
φαση Kress του 2001 και Martinie του 2006). Η έλ-
λειψη κατανόησης που προκάλεσαν αυτές οι α-
ποφάσεις στα ενδιαφερόμενα ανώτατα εθνικά δι-
καιοδοτικά όργανα δείχνει ότι αυτά τάσσονται 
πολύ πιο εύκολα με το μέρος του Δικαστηρίου του 
Στρασβούργου όταν αυτό αποφαίνεται επί θεμά-
των ουσιαστικού δικαίου, και προς αυτή την κα-
τεύθυνση είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό το παρά-
δειγμα του διασεξουαλισμού που αναφέρθηκε 
ανωτέρω, είναι όμως πιο επιφυλακτικά όταν πρό-
κειται να μεταβάλουν το δικό τους τρόπο λει-
τουργίας ως προς τη διαδικασία. Ωστόσο κατέλη-
ξαν να ακολουθήσουν τη νομολογία του Δικα-
στηρίου και έτσι, κατά συνέπεια, οι κανόνες και η 
πρακτική του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθώς 
και του Συμβουλίου Επικρατείας, μεταβλήθηκαν.  
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Από την 1η Ιανουαρίου 2002 οι γενικοί εισαγ-
γελείς του Αρείου Πάγου δε συμμετέχουν πλέον 
στη συνεδρίαση στη διάρκεια της οποίας οι δικα-
στές της έδρας εξετάζουν τις αναφορές των ειση-
γητών και τα σχέδια των αποφάσεων. Επιπλέον δε 
συμμετέχουν στη διάσκεψη του τμήματος.  

Σε ό, τι αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
οι βασικές τροποποιήσεις επήλθαν με το διάταγμα 
της 6ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την οργάνωση 
και τη λειτουργία του Συμβουλίου Επικρατείας. 
Κατ’ εφαρμογή του κειμένου αυτού, στους δικα-
στικούς σχηματισμούς δε συμπεριλαμβάνονται 
πλέον αντιπρόσωποι των διοικητικών τμημάτων. 
Πρόκειται για τον απόηχο της νομολογίας Pro-
kola κατά Λουξεμβούργου του 1995. Πέραν τού-
του, υιοθετήθηκε ο κανόνας σύμφωνα με τον ο-
ποίο ένα μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας που 
είχε διατυπώσει γνώμη στα πλαίσια συμβουλευτι-
κού σχηματισμού δε μπορεί να συμμετάσχει στο 
δικανικό σχηματισμό για την ίδια υπόθεση. Πρό-
κειται για την αποκατάσταση ενός παλαιού κανό-
να, που εμπεριεχόταν στο άρθρο 20 του νόμου της 
24ης Μαΐου 1872 και του οποίου η εφαρμογή είχε 
ανασταλεί, παρότι ακολουθείτο στην πράξη. Το 
κείμενο του 1872 επανήλθε λοιπόν σε ισχύ. Τελικά, 
τα διάδικα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
να μη συμμετάσχει στη διάσκεψη στην υπόθεσή 
τους ο κυβερνητικός επίτροπος του Συμβουλίου 
Επικρατείας.  

Μερικές διαδικασίες ισχύουσες ενώπιον του 
Ακυρωτικού Δικαστηρίου αμφισβητήθηκαν με ε-
πιτυχία στο Δικαστήριο και οδήγησαν σε εν τη 
πράξει τροποποιήσεις. Πρόκειται ειδικότερα για 
τη νομολογία σχετικά με την εφαρμογή του άρ-
θρου 1009-1 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομί-
ας. Οι θεμελιώδεις αποφάσεις εκδόθηκαν την 14η 
Νοεμβρίου 2000 στις υποθέσεις Annoni di 
Gussola. Οι προσφεύγοντες διατύπωσαν την αιτί-
αση ότι στερήθηκαν την πρόσβαση στο Ακυρωτι-
κό Δικαστήριο, στο μέτρο που ο Ανώτερος Πρόε-
δρος του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, εφαρμόζο-
ντας το άρθρο 1009-1, απέσυρε από το έκθεμα του 
Ακυρωτικού Δικαστηρίου τη δίκη που είχε ανοι-
χθεί με την αίτηση αναιρέσεώς τους και μάλιστα 
παρά την οικονομική τους κατάσταση. Το Δικα-
στήριο δεν επανήλθε στο θέμα εάν αυτό το σύστη-
μα ήταν επί της αρχής συμβατό με τις διατάξεις 
της Σύμβασης, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου είχε ήδη κάνει αποδε-

κτό. Άλλωστε, το Δικαστήριο εξέτασε in concreto, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μέτρο της δια-
γραφής από το έκθεμα που απαγγέλθηκε κατ’ ε-
φαρμογή του άρθρου 1009-1, προκειμένου να ε-
ρευνήσει εάν αυτό περιόρισε το δικαίωμα πρό-
σβασης που διέθεταν οι προσφεύγοντες, «με τέτοιο 
τρόπο ή σε τέτοιο βαθμό που το δικαίωμα να πλήττεται 
επί της ουσίας του», εάν αποσκοπούσε στην επιδίω-
ξη ενός νόμιμου σκοπού και εάν υπήρξε εύλογη 
σχέση αναλογικότητας ανάμεσα στα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν και τον επιδιωκόμενο σκοπό. 
Με τον τρόπο αυτό το Δικαστήριο επιθυμούσε 
πρωτίστως να διασφαλίσει την αποτελεσματικότη-
τα της αιτήσεως αναιρέσεως και, σε ένα ορισμένο 
αριθμό υποθέσεων, κατέληξε στη διαπίστωση της 
παραβίασης της Σύμβασης. Οι αποφάσεις αυτές 
επηρέασαν ευθέως τη νομολογία του Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου. Οι διατάξεις του επικεφαλής Προέ-
δρου του Ακυρωτικού, ή του αντιπροσώπου του, 
εκθέτουν την κατάσταση του αναιρεσείοντος, 
σύμφωνα με τις αρχές που έχουν διαμορφωθεί 
από το Στρασβούργο, προτού αποφανθούν για τη 
διαγραφή ή μη από το έκθεμα της αναιρέσεως.  

Εισάγοντας με το νόμο της 15ης Ιουνίου 2000 
περί του τεκμηρίου αθωότητας, σε συνέχεια της 
απόφασης Hakkar, στο εθνικό δίκαιο ένα ένδικο 
βοήθημα, που επιτρέπει, ενδεχομένως, την επανε-
ξέταση μιας ποινικής υπόθεσης σε περίπτωση κα-
ταδίκης της Γαλλίας από το Δικαστήριο του Στρα-
σβούργου, ο νομοθέτης προχώρησε σε ένα σημα-
ντικό βήμα, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την ανα-
γνώριση του δικαιώματος ατομικής προσφυγής. 
Έτσι εγκαταλείφθηκε το καθαρά «δηλωτικό» απο-
τέλεσμα των αποφάσεων στις πιο σοβαρές περι-
πτώσεις. Θα λέγαμε ότι διανύθηκε σημαντικός 
δρόμος σε τόσο λίγο χρόνο. 

 
* * * * * 

 
Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάστηκε ένας ειλι-

κρινής διάλογος ανάμεσα στο γάλλο και τον ευ-
ρωπαίο δικαστή. Αυτός ο διάλογος είναι απαραί-
τητος με τα δικαστήρια όλων των Κρατών μερών 
στη Σύμβαση. Εξάλλου οι δικαστές διεθνών δικα-
στηρίων είναι συχνά πρώην εθνικοί δικαστές. Και 
τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα είναι τα καταρ-
χήν υπεύθυνα για την ερμηνεία και την εφαρμογή 
μιας σύμβασης όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
τα δικαιώματα του ανθρώπου : δε θα πρέπει 
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να ξεχνάμε ότι το Δικαστήριο του Στρασβούργου 
υποχρεούται να σέβεται την αρχή της επικουρικό-
τητας, η οποία όμως θα στερείτο νοήματος εάν τα 
εθνικά δικαστήρια δεν ερμήνευαν και δεν εφάρ-
μοζαν τη Σύμβαση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
τα δικαιώματα του ανθρώπου αρνείται να κατα-
στεί δικαστής «τετάρτου βαθμού». Εντούτοις δεν 
πρέπει να μεταβληθεί ούτε σε δικαστή πρώτου 
βαθμού! 

Το γαλλικό παράδειγμα δεν είναι προφανώς το 
μοναδικό. Η εξέλιξη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 
δείχνει ότι – χάρις στην πρόοδο του διεθνούς δι-
καίου και στην ιδέα μιας Ευρώπης των θεμελιω-
δών   δικαιωμάτων  –  τα  νομικά  συστήματα  των 
Κρατών μερών της  Σύμβασης  υφίστανται  την  ε- 

 
 
 
 

πιρροή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή μάλλον 
περισσότερο επωφελούνται, και τούτο χάρις σε 
μία αυξανόμενη αλληλεπίδραση. Τούτο είναι α-
ληθές τόσο για τα συστήματα «ηπειρωτικού» τύ-
που, όπως της Γαλλίας και της Ελλάδας, όσο και 
για τις χώρες του common law, ή για άλλα συστή-
ματα, όπως αυτά των ανατολικών Κρατών. Για 
μία ακόμη φορά η Γαλλία δεν είναι η μόνη που 
εντάσσεται σε αυτή την κίνηση. Είναι εντούτοις 
ενδιαφέρον να διαπιστώνει κανείς ότι αυτή δεν 
ήταν ούτε άμεση ούτε αυθόρμητη. Η εξέλιξη είναι 
παρόλα αυτά ενδιαφέρουσα.  

 
Μετάφραση : Σπυριδούλα Γλεντζή  
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H νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Κλίνη του Προκρούστη  

ή Συμβολή στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση;  
Χρήστου Λ.  Ροζάκη 

Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
 
 

1. Εισαγωγικά 
 
Στα πενήντα χρόνια της λειτουργίας του Ευρω-

παϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου1 οι έπαινοι για το έργο του δεν έχουν 
λείψει. Όπως δεν έχει λείψει και η κριτική – με την 
αρνητική εκφορά της –, τόσο σε σχέση με συγκε-
κριμένες αποφάσεις του, όσο και, πολλές φορές, σε 
σχέση με τον τρόπο με τον οποίον ερμηνεύει κι 
εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου2. Ιδιαίτερα σε αυτήν την τελευταία 
περίπτωση, το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα κα-
τακριθεί για τον ακτιβισμό που συχνά επιδεικνύ-
ει, με προωθημένες διασταλτικές ερμηνείες του 
κειμένου της Σύμβασης.  Ερμηνείες οι οποίες, σε 
ορισμένες νομολογιακές στιγμές, διαπλάθουν, κα-
τά την άποψη των πολεμίων της, ex nihilo νέα 
προστατευόμενα δικαιώματα, τα οποία ούτε δι-
καιολογούνται από το γράμμα της, ούτε είχαν 
προβλεφθεί από τους εμπνευστές της. Το παρά-
δειγμα της προστασίας του περιβάλλοντος, το ο-
ποίο έχει πια νομολογιακά πολιτογραφηθεί ως 
ατομικό δικαίωμα, κυρίως με την επίκληση του 
Άρθρου 8 της Σύμβασης (ιδιωτική-οικογενειακή 
ζωή, κλπ), είναι στο στόχαστρο των επικριτών της 
δικανικής «πολυπραγμοσύνης» του Στρασβούρ-
γου. Όπως στο στόχαστρο είναι κι η σειρά των 
αποφάσεων οι οποίες επιβάλλουν ουσιαστικά σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριφορές στις εσωτε-
ρικές δικαστικές ή άλλες αρχές, οι οποίες, κατά 
τους επικριτές, θα έπρεπε να προσδιορίζονται α-
ποκλειστικά από τα εθνικά όργανα, στη βάση των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε πολιτείας και κοινωνίας.  

Θα πρέπει να αναγνωριστεί, είναι η αλήθεια, 
ότι το Δικαστήριο έχει ερμηνεύσει, κι εξακολουθεί 
να ερμηνεύει τη Σύμβαση με ένα δυναμικό τρόπο, 
θεωρώντας την ένα «ζωντανό εργαλείο» στα χέρια 

_________ 
1. Στο εξής: το Δικαστήριο (ή το Στρασβούργο). 
2. Στο εξής: η Σύμβαση. 

του δικαστή3. Θεωρώντας, δηλ., ότι η Σύμβαση, 
ένα λακωνικό και αναλυτικά στοιχειώδες κείμενο 
του 1950, προκειμένου να εκπληρώσει τους στό-
χους των νομοθετών, και τους σκοπούς της προ-
στασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Ευρώπη, θα πρέπει να προσαρμόζεται, κάθε φορά, 
στις ζωντανές πραγματικότητες της εποχής της 
εφαρμογής της. Κι ότι, όπως όλα τα νομικά κείμε-
να που μακροημερεύουν, δεν μπορεί παρά να 
απομακρύνεται από τις εικόνες της πραγματικό-
τητας που είχαν οι εμπνευστές της όταν κατέγρα-
φαν τις εντολές τους, εικόνες που είχαν σχηματι-
στεί από τις τότε, αλλά σήμερα ξεπερασμένες, πο-
λιτικές, κοινωνικές ή οικονομικές συνθήκες. Όσο 
αφορά τώρα τις αντιλήψεις ότι το Στρασβούργο 
επιβάλλει μια ισοπεδωτική, γενικευτική νομολο-
γία που καταργεί τις διαφορές, οι οποίες εύλογα 
υπάρχουν στις εθνικές έννομες τάξεις των 47 ευ-
ρωπαϊκών κρατών, κι εδώ θα πρέπει να αναγνω-
ριστεί ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια τάση. Τά-
ση που διαμορφώνεται από την ίδια τη φύση της 
λειτουργίας του συστήματος του Στρασβούργου, 
το οποίο αν και περιορίζεται στην εξέταση ατομι-
κών προσφυγών κι εκδίδει αποφάσεις που αφο-
ρούν συγκεκριμένο προσφεύγοντα, ωστόσο ασκεί 
γενικότερο έλεγχο τόσο στο θεσμικό καθεστώς του 
διαδίκου κράτους, όσο, και μακροπρόθεσμα στα 
καθεστώτα τρίτων κρατών που είναι μέρη της 
Σύμβασης. Ο συνδυασμός της λογικής του stare 
decisis που εφαρμόζει το Δικαστήριο, του δεσμευ-
τικού χαρακτήρα των αποφάσεών του, και της 

_________ 
3. Βλ. I n t e r  a l i a ,  G o m i e n , D., H a r r i s , D., 

Z w a a k , L., Law and Practice of the European Convention 
on Human Rights and the European Social Charter (Stras-
bourg: Council of Europe, 1996), p. 11. Επίσης, C o s t a , 
J.-P., «La Cour européenne des droits de l’homme au 
service de la construction européenne », στο En hom-
mage à Francis Delperée, itinéraires d’un constitutionaliste 
(Paris et Bruxelles, Bruyant – L.G.D.J, 2007), σ. 300 et 
seq.). 
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συνεπαγόμενης αντίληψης ότι πρέπει να αποφευ-
χθούν επαναλήψεις των ίδιων παραβιάσεων της 
Σύμβασης από το ενδιαφερόμενο κράτος, και, 
κατ’ επέκταση, από άλλα κράτη των οποίων οι 
δομές πάσχουν από τα ίδια τρωτά για τα οποία 
«καταδικάστηκε» το διάδικο κράτος, έχει, ως συ-
νέπεια, τη βαθμιαία εναρμόνιση των εσωτερικών 
εννόμων τάξεων με τις αποφάσεις του Στρα-
σβούργου.   

Η αναγνώριση αυτών των αδιαμφισβήτητων 
δεδομένων δεν οδηγεί, όμως, μοιραία, και στην 
αποδοχή μιας ένοχης συνείδησης  του  Δικαστηρί-
ου για κατάχρηση των αρμοδιοτήτων που του δό-
θηκαν από τη Σύμβαση. Αντίθετα, μάλιστα, η πε-
ποίθησή μας είναι ότι ο δικαστής του Στρασβούρ-
γου εφαρμόζει το κείμενο της Ρώμης ακολουθώ-
ντας πιστά τόσο τις προθέσεις των πατέρων της, 
όσο και τις ίδιες τις επιταγές του συμβατικού κει-
μένου. Και, μάλιστα, τόσο στο ζήτημα των δυνα-
μικών ερμηνειών που δίνει, όσο και στο ζήτημα 
της «γενικευτικής» κι «αδιάκριτης» εφαρμογής 
του, πιστεύουμε ότι η νομολογία του Στρασβούρ-
γου έχει αναζητήσει, κι έχει καθιερώσει ασφαλι-
στικές δικλείδες, οι οποίες αποκλείουν αυθαίρετες 
εξελίξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε υπέρβαση 
της εξουσίας που έχει συμβατικά δοθεί στο Δικα-
στήριο.  

Αυτές ακριβώς τις πραγματικότητες έχουν δε-
χτεί και τα κράτη-μέρη της Σύμβασης. Κάτι που 
εύκολα αποδεικνύεται από τη συνήθως αγόγγυστη 
εκτέλεση των αποφάσεων του Στρασβούργου κι 
από τις μεταβολές που επιφέρουν στις έννομες τά-
ξεις τους προκειμένου να εναρμονιστούν με αυτές. 
Και από το γεγονός ότι για πενήντα χρόνια τώρα 
η Σύμβαση ερμηνεύεται από το Δικαστήριο – και 
προηγουμένως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (που πλέον έχει κα-
ταργηθεί) – χωρίς να έχουν προκληθεί αμφισβη-
τήσεις που ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε σκέψεις 
«νομοθετικής» παρέμβασης των κρατών, προκει-
μένου να επιτύχουν διορθωτικές τομές στον τρόπο 
με τον οποίον το Στρασβούργο εφαρμόζει τη 
Σύμβαση.  

Αλλά ας δούμε τα ζητήματα αυτά αναλυτικότερα: 
 

2. Οι Προθέσεις των Εμπνευστών της Σύμβασης 
 
Η Σύμβαση έχει την προϊστορία της, η οποία 

και σφραγίζει τα επόμενα βήματα εφαρμογής της. 

Κι αυτή η προϊστορία συνδέεται με τις πολιτικές 
συνθήκες που προέκυψαν μετά το τέλος του δεύ-
τερου παγκόσμιου πολέμου, κι οι οποίες ευνοού-
σαν την ιδέα μιας ευρωπαϊκής συσπείρωσης. Μιας 
συσπείρωσης στηριγμένης σε κοινά ιδανικά, αξίες 
και αρχές, που να δίνει το στίγμα της τόσο στο 
εσωτερικό των κρατών (των τότε δυτικοευρωπαϊ-
κών), όσο και στη συμπεριφορά τους στο διεθνές 
πεδίο.  

Αυτή η συσπείρωση υπήρξε η αναπόδραστη 
αντίδραση των βασικών δυτικοευρωπαϊκών κρα-
τών σε δύο φαινόμενα, που αφορούσαν το άμεσο 
παρελθόν, αλλά και τις διεθνείς συνθήκες που εί-
χαν αρχίσει να διαμορφώνονται αμέσως μεταπο-
λεμικά. Η αποφυγή μιας νέας πολεμικής εμπλοκής 
στην Ευρώπη – ανάλογη με την καταστροφική 
περιπέτεια που προκάλεσαν οι δυνάμεις του άξο-
να, οι οποίες σημειωτέον, είχαν μακρύ παρελθόν 
δημοκρατικής διακυβέρνησης - υπήρξε ένας από 
τους βασικούς λόγους της συσπείρωσης. Ο άλλος 
ήταν η αδυναμία των δυτικοευρωπαϊκών κρατών 
να αντεπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό, έτσι 
τρωτά όπως ήταν μετά τις σαρωτικές καταστροφές 
που προηγήθηκαν, και να αντιπαραταχθούν, από 
μόνα τους, στις ανερχόμενες, ιδεολογικά αντίπα-
λες, υπερδυνάμεις, τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ.  

Οι συνθήκες, λοιπόν, απαιτούσαν κοινή αντι-
μετώπιση κοινών προβλημάτων. Για την αποφυγή 
μιας μελλοντικής περιπέτειας ανάλογης με αυτής 
του δεύτερου πολέμου, θα έπρεπε να ενισχυθεί η 
διευρωπαϊκή επιτήρηση της εσωτερικής λειτουρ-
γίας της δημοκρατικής αρχής και της προστασίας 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η δημιουργία 
συνθηκών σχετικής κοινωνικής και οικονομικής 
ισότητας για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, και η βαθ-
μιαία ολοκλήρωση στη βάση κοινών υποδειγμά-
των ανάπτυξης της οικονομίας κι εξέλιξης της κοι-
νωνίας. Όσο για το διεθνή ρόλο των χωρών της 
Δυτικής Ευρώπης, πέρα, βέβαια, από το δεδομένο 
ότι τα παραπάνω μέτρα θα είχαν ένα ευεργετικό 
αποτέλεσμα στην ενίσχυση των κρατών, και κατά 
συνέπεια στη διεθνή βαρύτητά τους, κοινές πολι-
τικές για τα διεθνή προβλήματα και μηχανισμοί 
συλλογικής ασφάλειας και άμυνας ήταν, επίσης, 
οι κατάλληλες απαντήσεις. 

Είναι σε όλους μας γνωστός ο τρόπος με τον ο-
ποίον διαχειρίστηκε η Δυτική Ευρώπη τα ζητήματα 
αυτά. Αν και δεν πραγματοποιήθηκε μια άμε- 
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ση πολιτική ένωση – που αποτελούσε την ελπίδα 
ορισμένων προσωπικοτήτων της ηπείρου –, ωστό-
σο, βαθμιαία δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι ευρω-
παϊκοί Οργανισμοί, που με τη λογική του κατα-
μερισμού της εργασίας, ανέλαβαν την προοδευτι-
κή ολοκλήρωση των δυτικοευρωπαϊκών κρατών, 
με σταθερό προσανατολισμό το σεβασμό στη δη-
μοκρατική αρχή, και στην ελεύθερη αγορά.  

Με αυτές τι αντιλήψεις, οι δυτικοευρωπαίοι 
προχώρησαν στην πρόταση δημιουργίας μιας πο-
λιτικής και οικονομικής ένωσης, που αναδύθηκε, 
ως ιδέα, στο Συνέδριο της Ευρώπης (Χάγη, Μάιος 
1948), όπου η προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου είχε μια προεξάρχουσα θέση. Η διακή-
ρυξη των αρχών της «Ευρωπαϊκής Ένωσης», που 
υιοθετήθηκε από την Κίνηση για την Ευρωπαϊκή 
Ενότητα στο συνέδριο εκείνο, τονίζει ότι ένα κρά-
τος δεν μπορεί να μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
παρά μόνον αν αποδέχεται τις θεμελιακές αρχές 
ενός χάρτη δικαιωμάτων του ανθρώπου και δια-
κηρύσσει την ετοιμότητά του να εξασφαλίσει την 
εφαρμογή τους4. Εξάλλου, ο πρώτος βιώσιμος ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός που δημιουργήθηκε για 
την βαθμιαία πραγμάτωση της ενότητας των ευ-
ρωπαϊκών κρατών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με 
πεδία δράσης που κάλυπταν τους τομείς της οικο-
νομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού, της επι-
στήμης, του δικαίου και της διοίκησης, ορίζει, μέ-
σα από το Καταστατικό του, ότι η προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι ένας από τους 
βασικούς σκοπούς της λειτουργίας του5.  

Από την πρωτοβουλία αυτού του Οργανισμού, 
και κάτω από την αιγίδα του, προετοιμάστηκε και 
υιοθετήθηκε η Σύμβαση (4 Νοεμβρίου 1950). Μια 
σύμβαση, που παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε ένα 
ανεξάρτητο κείμενο, που διέπεται από το διεθνές 
δίκαιο, κι ειδικότερα το δίκαιο των συνθηκών, 
υπήρξε – και είναι – θεσμικά συνδεμένο με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, και κατά συνέπεια με 
τους στόχους που αυτό εξυπηρετεί. Η θεσμική αλ-
ληλεξάρτηση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη 
Σύμβαση και τα όργανά της είναι πέρα από εμ-
φανής. Στο αρχικό, μάλιστα, στάδιο της εφαρμο-
γής της τελευταίας, και ως την έναρξη ισχύος του 
11 Πρωτοκόλλου6, η Επιτροπή Υπουργών του 

_________ 
4. Βλ. G o m i e n , et al, op.cit.  
5. Ibid. 
6. Βλ. παρακάτω. 

Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελούσε ένα από τα 
δικαιοδοτικά όργανα της Σύμβασης, με αποφασι-
στική αρμοδιότητα στον εντοπισμό παραβιάσεών 
της και στην επιβολή κυρώσεων. Ακόμα και σήμε-
ρα, το Συμβούλιο της Ευρώπης παραμένει στενά 
συνδεδεμένο με τη λειτουργία της Σύμβασης: η 
Επιτροπή Υπουργών είναι εξουσιοδοτημένη να 
παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων που 
εκδίδει το Δικαστήριο, και να προτείνει μέτρα «ε-
ναρμόνισης» των κρατών με αυτές, ειδικού ή γε-
νικού χαρακτήρα, ενώ όλα τα διοικητικά ζητήμα-
τα του Δικαστηρίου - συμπεριλαμβανομένου και 
του προϋπολογισμού του – συμπλέκονται με την 
κεντρική διοίκηση του Οργανισμού7.  

Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να συμπεράνει, 
ότι η Σύμβαση – όπως και όλες οι, πολυάριθμες 
πια διεθνείς συμφωνίες που έχουν πρωτοβουλια-
κά εκπορευθεί από τη «νομοπαραγωγική» δρα-
στηριότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης – εξυ-
πηρετούσε, στα μάτια των ιδρυτικών πατέρων το 
μείζον αίτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πε-
πεισμένοι οι εμπνευστές της ότι η οικοδόμηση της 
μεταπολεμικής ηπείρου μας περνάει μέσα από μια 
βαθμιαία εναρμόνιση των κεντρικών χαρακτηρι-
στικών της πολιτείας, της κοινωνίας και της οικο-
νομίας των συμμετεχόντων κρατών, κι ότι ο α-
σφαλέστερος τρόπος για τη μακροημέρευση της 
ολοκλήρωσης είναι η ύπαρξη συγγενών δομών, 
αξιών και αρχών όλων όσων θα συναπαρτίζουν 
την ένωση, ανέθεσαν στους ευρωπαϊκούς μηχανι-
σμούς το δυσχερές έργο αυτής της εναρμόνισης. 
Και το Συμβούλιο της Ευρώπης αναλαμβάνοντας 
το μερίδιό του απέναντι σε αυτό το έργο, ανέθεσε 
με τη σειρά του – μέσα από συμβατικές ρυθμίσεις 
– τμήματά του τόσο στα ίδια τα κράτη (που μετέ-
χουν στις διεθνείς συμβάσεις), όσο και σε όργανα 
που δημιουργήθηκαν, μέσα από τις συμβατικές 
ρυθμίσεις. Η Σύμβαση και το Δικαστήριο είναι, 
συμπερασματικά – και πάλι μιλώντας με βάση τις 
προθέσεις των «νομοθετών» της – μοχλοί ολοκλή-
ρωσης της Ευρώπης.  

 
3. Η Αποτύπωση των Προθέσεων των Εμπνευ-
στών στο Κείμενο της Σύμβασης 

 
Τόσο η ανάγκη εναρμόνισης των εσωτερικών 

εννόμων τάξεων των ευρωπαϊκών κρατών στο θέ- 

_________ 
7. Βλ. Άρθρα 22, 46 και  50 της Σύμβασης. 
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μα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που, όσο και η εξελικτική πορεία της προστασίας 
αυτής στο πέρασμα του χρόνου αποτυπώνονται 
με καθαρότητα στο κείμενο της Σύμβασης, ή, σε 
κάθε περίπτωση, ευχερώς συνάγονται από το 
πνεύμα που τη διέπει. Πιο συγκεκριμένα: 

 Πρώτον, το Προοίμιο της Σύμβασης είναι απο-
καλυπτικό των προθέσεων των εμπνευστών της. 
Σύμφωνα με αυτό οι «συμβαλλόμενες κυβερνή-
σεις, μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης … έχο-
ντας υπόψη ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης είναι η πραγματοποίηση στενότερης ενότητας 
ανάμεσα στα μέλη της, κι ότι ένα από τα μέσα για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η προάσπιση 
και η ανάπτυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών και επιβεβαιώνο-
ντας τη βαθειά προσήλωσή τους στις θεμελιώδεις 
αυτές ελευθερίες … των οποίων η διατήρηση στη-
ρίζεται από τη μια μεριά ουσιαστικά σε πολιτικό 
καθεστώς αληθινά δημοκρατικό, και από την άλ-
λη σε κοινές αντιλήψεις και σε κοινό σεβασμό των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου τα οποία διεκδικούν … 
συμφώνησαν τα ακόλουθα …»8. 

Από το τμήμα αυτό του προοιμίου προκύπτει 
ότι η Σύμβαση, πέρα από την ατομική προστασία 
των δικαιωμάτων που εμπεριέχει, αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του βασικού σκοπού του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης, που είναι η πραγματοποίηση 
στενότερης ενότητας ανάμεσα στα τότε δυτικοευ-
ρωπαϊκά κράτη. Αυτή η ενότητα θα στηρίζεται 
τόσο σε κοινά καθεστώτα αληθινά δημοκρατικά 
(όχι, δηλ. μόνον κατ’ όνομα δημοκρατικά), όσο 
και σε κοινές αντιλήψεις και κοινό σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τι άλλο μπορεί να 
σημαίνει αυτή η διατύπωση των «κοινών αντιλή-
ψεων και του κοινού σεβασμού» από το ότι τα 
κράτη-μέρη της Σύμβασης (και ταυτόχρονα κρά-
τη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης), δεν μπο-
ρούν να διεκδικούν δικές του ερμηνείες γύρω από 
το περιεχόμενο και την έκταση προστασίας των 
δικαιωμάτων, οι οποίες να εφαρμόζονται επιλε-
κτικά, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εθνικών 
κρατών; 

Η αναφορά, επίσης, στο προοίμιο της έννοιας 
της «ανάπτυξης» των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών φανερώνει την 
πρόθεση των νομοθετών για μια διεύρυνση της 

_________ 
8. Έμφαση δική μας. 

προστασίας στο μέλλον (η έννοια της ανάπτυξης 
είναι πάντοτε προσδιορισμένη χρονικά), πέρα και 
έξω από τους περιορισμούς του συμβατικού κειμέ-
νου. Μια τέτοια «ανάπτυξη» θα μπορούσε να επι-
τευχθεί με προσθήκες νέων δικαιωμάτων, ή και με 
διεύρυνση της εμβέλειας της προστασίας των δι-
καιωμάτων που έχουν θεσπιστεί από τη Σύμβαση. 
Τεχνικά αυτή η διεύρυνση θα μπορούσε να πάρει 
την μορφή επιγενόμενων συμβατικών ρυθμίσεων, 
κάτι που έχει επανειλημμένα συμβεί με την υιοθε-
σία προσθέτων πρωτοκόλλων9, που συμπληρώ-
νουν, με επίσημο «νομοθετικό» τρόπο τα αρχικά 
προστατευόμενα δικαιώματα, ή, ακόμα, να πραγ-
ματοποιηθεί μέσα από διασταλτικές ερμηνείες του 
υπάρχοντος κειμένου. Προκειμένου η Σύμβαση 
να επικαιροποιείται έτσι στη βάση των πολιτικών, 
κοινωνικών ή άλλων εξελίξεων. Ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο είναι, εξάλλου, σύμφυτο με τον χαρακτή-
ρα της Σύμβασης ως ενός καταστατικού ευρωπαϊ-
κού κειμένου που αποσκοπούσε – και αποσκοπεί – 
σε μακροχρόνια εφαρμογή του, με μια διάρκεια 
ζωής που, από τα πράγματα, δεν μπορεί παρά να 
αντιμετωπίσει στη ροή της εφαρμογής του ριζικές 
αλλαγές αντιλήψεων και νοοτροπιών.  

Δεύτερον, συναφής με τις διαπιστώσεις είναι η 
επιλογή των νομοθετών της Σύμβασης να διατυ-
πώσουν ένα γενικευτικό και στοιχειώδες, θα τολ-
μούσαμε να ισχυριστούμε, κείμενο, το οποίο κα-
ταγράφει, μεν, τα προστατευόμενα δικαιώματα 
(ακολουθώντας, για τα περισσότερα από αυτά την 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
ανθρώπου του ΟΗΕ, 1948), χωρίς, όμως, να περιέ-
χει ορισμούς των εννοιών, ή, ακόμα, και λεπτομερή κα-
ταγραφή τους. Χαρακτηριστικά – αλλά, όχι, βέβαια α-
ποκλειστικά – το Άρθρο 3 αναφέρεται στην απαγόρευση 
βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μετα-
χείρισης ή τιμωρίας, χωρίς να ορίζει τα διακριτά σημεία 
για αυτές τις συμπεριφορές των κρατικών αρχών· ή το 
Άρθρο 8 που αναφέρεται στην ιδιωτική και οικογενεια-
κή ζωή, χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής έκταση των 

_________ 
9. Πράγματι στη διάρκεια της ζωής της Σύμβασης, 

ένας αριθμός πρόσθετων Πρωτοκόλλων έχουν δει το 
φως, τα οποία συμπληρώνουν με νέα προστατευόμενα 
δικαιώματα τη Σύμβαση του 1950. Βλ. inter alia για τα 
κείμενα των Πρωτοκόλλων: Ματθ ία ς , Στ., Κτ ι σ τά -
κ ι ς , Γ., Σταυρ ί τ η , Λ., Στ εφανάκη , Κ. (επ.), Η Προ-
στασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρώπη (Αθή-
να: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006). 
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δύο αυτών εννοιών, ως οδηγός για την εφαρμογή 
των σχετικών διατάξεων από τα κράτη – μέρη.  

Η αποφυγή λεπτομερούς καταγραφής των εν-
νοιολογικών ορίων των προστατευόμενων δικαι-
ωμάτων, σε ένα κείμενο που σύμφωνα με το προ-
οίμιό του αποσκοπεί στη δημιουργία «κοινών α-
ντιλήψεων και κοινού σεβασμού» δεν μπορεί πα-
ρά να αντανακλά την πρόθεση των κρατών να 
αφήσουν την οριοθέτηση των εννοιών ανοικτή, 
ώστε να είναι δυνατός ο εξελικτικός μετασχηματι-
σμός τους σε βάθος χρόνου.  

Τρίτον, επανερχόμενος στην αναφορά του προ-
οιμίου στην «στενότερη ενότητα», και στη δη-
μιουργία «κοινών αντιλήψεων και κοινού σεβα-
σμού», το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι 
ποιος είναι εκείνος ο μηχανισμός ο οποίος μπορεί 
να εξασφαλίσει αυτή τη στενότερη ενότητα και τις 
κοινές αντιλήψεις στη διάρκεια της εφαρμογής 
της Σύμβασης. Ασφαλώς τα συμβαλλόμενα κράτη 
είναι εκείνα τα οποία είναι υποχρεωμένα να ε-
φαρμόζουν τη Σύμβαση στο εσωτερικό τους, και 
να πραγματώνουν, μέσα από την εφαρμογή της, 
την προστασία που προβλέπεται από το κείμενο 
της. Στη διάρκεια αυτής της πρωτογενούς εφαρ-
μογής θα μπορούσαν, ιδεατά, να παρακολουθούν 
και τις παράλληλες πρακτικές εφαρμογής από άλ-
λα συμβαλλόμενα κράτη, έτσι ώστε να μπορούν 
να εναρμονίζουν τις δικές τους αντιλήψεις προ-
στασίας με αυτήν των υπόλοιπων κρατών – με-
ρών.  

Μια τέτοια, όμως, διαδικασία δεν μοιάζει εξα-
σφαλιστική για την εναρμόνιση της προστασίας 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί η ίδια η Σύμβαση 
δεν περιέχει δεσμεύσεις τέτοιου χαρακτήρα, και 
γιατί πρακτικά δεν είναι δυνατόν το κάθε κράτος 
να επιδίδεται σε μια τέτοια άσκηση κάθε φορά 
που επιχειρείται ο προσδιορισμός της έκτασης της 
προστασίας. Εξ άλλου quid για την περίπτωση που 
μια τέτοια άσκηση, και αν αναληφθεί, οδηγεί σε 
διαπιστώσεις ανομοιογένειας προστασίας, κι έλ-
λειψης ενός κοινού παρονομαστή αντιλήψεων 
γύρω από το περιεχόμενό του.  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο τελικός συντονι-
στικός παράγοντας για την ανάπτυξη εναρμονι-
σμένης προστασίας είναι ένας υπερεθνικός θε-
σμός, κι αυτός είναι το Δικαστήριο. Αν και το Δι-
καστήριο έχει ως άμεση λειτουργική αρμοδιότητα 
την εξέταση συγκεκριμένων υποθέσεων και τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με δεδομένες παραβιά-

σεις στη σχέση ανάμεσα σε ένα προσφεύγοντα και 
στο εγκαλούμενο κράτος, ωστόσο η ίδια η συνολι-
κή λειτουργία του αναδεικνύει τις γενικότερες ε-
πιπτώσεις που η ικανοποίηση μιας ατομικής προ-
σφυγής μπορεί να έχει στην επίτευξη της ενότητας 
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Ευρώπη.  

Αυτές οι γενικότερες επιπτώσεις προκύπτουν 
από τη σύμπτωση δύο χαρακτηριστικών γνωρι-
σμάτων της λειτουργίας της Σύμβασης και του Δι-
καστηρίου: το σεβασμό που επιδεικνύει το Δικα-
στήριο στη νομολογία του (stare decisis), και το σε-
βασμό που οφείλει κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
προς τις αποφάσεις του. Και τα δύο αυτά χαρα-
κτηριστικά αποτυπώνονται στην ίδια τη Σύμβα-
ση. Αν και δεν υπάρχει ευθεία αναφορά στο σε-
βασμό του Δικαστηρίου στη νομολογία του, το 
Άρθρο 30 έμμεσα υπενθυμίζει την υποχρέωση αυ-
τήν του Στρασβούργου. Άρθρο το οποίο υποδει-
κνύει στα Τμήματα του Δικαστηρίου την οδό της 
παραπομπής μιας υπόθεσης, η οποία εκκρεμεί σε 
ένα από αυτά, στο Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης, στις 
περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει κίνδυνος η εξέ-
ταση μιας υπόθεσης να οδηγήσει σε απόφαση η 
οποία να συγκρούεται με προηγούμενη νομολο-
γία του Στρασβούργου. Είναι σαφές από την πρό-
βλεψη αυτή της Σύμβασης, ότι ο «συντακτικός» 
νομοθέτης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τή-
ρηση των νομολογιακών προηγούμενων, σε βαθ-
μό που επιβάλλει λύση για τις περιπτώσεις εκείνες 
που διακινδυνεύεται η νομολογιακή συνέχεια και 
αρμονία. Αναγορεύεται έτσι, το Τμήμα Ευρείας 
Σύνθεσης σε ρυθμιστικό παράγοντα για τη συνέ-
χεια ή την αλλαγή της θέσης του Δικαστηρίου σε 
ένα ορισμένο ζήτημα. Αναφορικά δε με το σεβα-
σμό που οφείλεται στις αποφάσεις του  Δικαστη-
ρίου από τα κράτη-μέρη της Σύμβασης, υπενθυμί-
ζουμε ότι το Άρθρο 46 (Δεσμευτική ισχύς και εκτέ-
λεση των αποφάσεων) ορίζει, στην παράγραφο 1 
ότι «τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβά-
νουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις 
οριστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου για τις δια-
φορές στις οποίες είναι διάδικοι», ενώ στην παρά-
γραφο 2 ορίζεται ότι «η οριστική απόφαση του 
Δικαστηρίου διαβιβάζεται στην Επιτροπή των 
Υπουργών [του Συμβουλίου της Ευρώπης] που 
εποπτεύει την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης». 

Θα ήταν δύσκολο για κάποιον να ισχυριστεί 
ότι οι εμπνευστές της Σύμβασης δεν είχαν αντι- 
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ληφθεί τις συνέπειες που μπορεί να είχε μια συν-
δυασμένη εφαρμογή των νομολογιακών προη-
γούμενων με τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων 
(και με την παρέμβαση της Επιτροπής Υπουργών). 
Δεν μπορεί, δηλ. να είχε εκφύγει από τις προβλέ-
ψεις τους ότι σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί 
με τη λογική της νομολογίας, από ένα Δικαστήριο 
που εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις στηριγμένες 
στις προηγούμενες ετυμηγορίες του, αυτές οι ετυ-
μηγορίες θα κατατείνουν σε υπέρβαση των υποθέ-
σεων για τις οποίες είχαν διατυπωθεί και θα δια-
σπείρονται στο σύνολο εκείνο των περιπτώσεων 
που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τις 
συγκεκριμένες υποθέσεις που εξετάστηκαν. Με 
άλλα, απλά, λόγια από τη στιγμή που το Δικαστή-
ριο εκδίδει μια απόφαση θεωρώντας ότι σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση μια διάταξη της Σύμβα-
σης έχει παραβιαστεί, τότε αν κι η απόφαση αυτή 
περιορίζεται μόνο στο επίδικο αντικείμενο που 
έχει εγερθεί από μια προσφυγή, ωστόσο επηρεάζει 
όλες εκείνες τις κρατικές συμπεριφορές οι οποίες 
οδήγησαν στη διαπίστωση της συγκεκριμένης πα-
ραβίασης. Στην πράξη όλοι όσοι είναι θύματα 
ανάλογης συμπεριφοράς θα αναζητήσουν κατα-
φύγιο στο Δικαστήριο για να τους δικαιώσει, στη-
ριγμένοι στο νομολογιακό προηγούμενό του, ενώ 
το κράτος το οποίο ελέγθηκε μέσα από την ατομι-
κή υπόθεση, ή θα πρέπει να δεχτεί ότι στο μέλλον 
θα έχει να αντιμετωπίσει άλλες ομοειδείς προσφυ-
γές, ή αν θέλει να αποφύγει «καταδίκες», με τη 
διαπίστωση των ίδιων παραβιάσεων, θα πρέπει να 
τροποποιήσει την προβληματική συμπεριφορά 
του για το μέλλον. Αναλαμβάνοντας, παράλληλα, 
την αποκατάσταση με τα δικά του εσωτερικά μέ-
σα, των θυμάτων της συμπεριφοράς που βρίσκεται 
πίσω από την «καταδικαστική» διαπίστωση του 
Δικαστηρίου. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει για τα άλλα 
συμβαλλόμενα κράτη, που δεν είναι διάδικα σε 
μια συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά που διατηρούν 
καθεστώτα τα οποία προσομοιάζουν με αυτά για 
τα οποία το διάδικο κράτος καταδικάστηκε. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, που υποστηρίζο-
νται και από τα κείμενα των προπαρασκευαστι-
κών εργασιών της Σύμβασης10, οδηγούν στο συ-
μπέρασμα ότι οι εμπνευστές της Σύμβασης, και τα 

_________ 
10. Bλ. στις προπαρασκευαστικές εργασίες, inter alia, 

παρέμβαση T e r t g e n , Goncultative Assembly, Ist Ses-
sion (Travaux Préparatoires, Vol. I), σ. 266 επ.  

συμβαλλόμενα μέρη που έχουν δεσμευτεί από αυ-
τήν – τόσο τα αρχικά δυτικοευρωπαϊκά κράτη, 
όσο και τα επιγενόμενα, – αποσκοπούσαν – και 
αποσκοπούν – σε μια χρήση της Σύμβασης για την 
επίτευξη στόχων ευρύτερων από την απλή ικανο-
ποίηση των θυμάτων που προσφεύγουν στο Δικα-
στήριο με μια ατομική προσφυγή, ή, ακόμα την 
αντίστοιχη ικανοποίηση ενός κράτους-μέρους, 
που κάνοντας χρήση του actio popularis που του 
προσφέρει ο θεσμός της διακρατικής προσφυγής, 
καταφεύγει στο Δικαστήριο για να προστατεύσει 
την πιστή εφαρμογή της Σύμβασης από ένα άλλο 
κράτος-μέρος της. Η εναρμόνιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη Σύμ-
βαση στο χωρικό σύνολο των ευρωπαϊκών κρα-
τών-μερών φαίνεται να αποτελεί ένα πρόσθετο, 
αλλά βασικό, αίτημά τους, που ικανοποιείται μέ-
σα από τη λειτουργία του δικαστικού μηχανισμού 
τον οποίον έχουν θεσπίσει.   

 
4. Η θέση του Δικαστηρίου 

 
Η νομολογία του Στρασβούργου, που, όπως 

τονίσαμε, έχει πολλές φορές βρεθεί στο στόχαστρο 
κριτικής για το δυναμικό και παρεμβατικό τρόπο 
με τον οποίον εφαρμόζει τη Σύμβαση, καθιερώνει 
μια σειρά από ερμηνευτικές αρχές, οι οποίες και 
πραγματώνουν τις προθέσεις των «πατέρων» της 
Σύμβασης και των κρατών-μερών που συμμετέ-
χουν σε αυτήν. Ειδικότερα:  

α) Με κορυφαία αναφορά στην υπόθεση Tyrer 
κατά Ηνωμένου Βασιλείου11, το Δικαστήριο επα-
νειλημμένα έχει υπενθυμίσει ότι η Σύμβαση είναι 
ένα «ζωντανό εργαλείο» (a living instrument), το 
οποίο πρέπει να ερμηνεύεται στη βάση των κάθε 
φορά ενεστωτικών συνθηκών (πολιτικών, κοινω-
νικών, κ.α.), και, κατά συνέπεια, έχει το καθήκον 
να προσαρμόζει την προστασία σε αρμονία με τις 
αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο πέρα-
σμα του χρόνου. Τούτο σημαίνει ότι το Δικαστή-
ριο όχι μόνο μπορεί να απομακρυνθεί από το εί-
δος προστασίας που οραματίζονταν οι εμπνευστές 
της Σύμβασης και τα πρώτα δέκα κράτη-μέρη που 
την επικύρωσαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄50 
(πρόβλεψη που προσδιοριζόταν από τις τότε επι-
κρατούσες συνθήκες), αλλά ότι μπορεί να μετα- 

_________ 
11. Απόφαση της 25.04.1978. 
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βάλει και τη δική του νομολογία, όταν η πάροδος 
του χρόνου ανάμεσα σε μια προγενέστερη από-
φασή του και σε μια μεταγενέστερη, για ομοειδή 
υπόθεση, έχει επιφέρει αλλαγές στις πραγματικές 
συνθήκες που περιέβαλαν μια υπόθεση (κοινωνι-
κές, οικονομικές, κ.α.) και οι οποίες είχαν οδηγή-
σει το Δικαστήριο σε προηγούμενη δικανική πε-
ποίθηση. Η νομολογία του Στρασβούργου περιέ-
χει ένα μεγάλο αριθμό αποφάσεων, που είτε ρητά, 
είτε σιωπηρά τροποποιούν τη νομολογία στη βά-
ση τέτοιων αντιλήψεων. Χαρακτηριστικά μπο-
ρούμε να αναφερθούμε στις υποθέσεις Christine 
Goodwin κατά Ηνωμένου Βασιλείου και Henaf 
κατά Γαλλίας12. Στην πρώτη υπόθεση, το Δικαστή-
ριο ανατρέπει προηγούμενη απόφασή του στην 
οποία είχε δεχτεί ότι η αναγνώριση του νέου φύ-
λου των εγχειρισμένων διαφυλικών (transsexuels) 
από της αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν απο-
τελούσε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής13, με το νέο 
σκεπτικό ότι οι κοινωνικές συνθήκες μεταβλήθη-
καν στο μεταξύ και επιτάσσουν μια διαφορετική 
συμπεριφορά από το κράτος. Στη δεύτερη υπόθε-
ση το Δικαστήριο ορίζει ότι οι έννοιες που περιέ-
χονται στο Άρθρο 3 της Σύμβασης (βασανιστήρια, 
απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση) μπορεί 
να μεταβάλλονται, ως προς το εννοιολογικό πε-
ριεχόμενό τους, υποκείμενες στις μεταβολές που 
επιφέρουν οι γενικότερες συνθήκες τη στιγμή της 
εφαρμογής της Σύμβασης. Μια συμπεριφορά, λ.χ. 
που στο παρελθόν είχε θεωρηθεί από το Δικαστή-
ριο ως απάνθρωπη, μπορεί κάτω από νέες γενικό-
τερες συνθήκες να θεωρηθεί ως βασανιστήρια 
κ.ο.κ. 

β) Το Δικαστήριο έχει επίσης επανειλημμένα 
προχωρήσει σε δυναμικές ερμηνείες της Σύμβα-
σης, που ενεργούν διασταλτικά, και, ορισμένες 
φορές, διαπλαστικά, σε σχέση με τα προβλεπόμε-
να δικαιώματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
στην πρώτη περίπτωση είναι η ερμηνεία η οποία 
έχει δοθεί στις έννοιες της «αστικής φύσης» μιας 
δίκης, κι αντίστοιχα της «ποινικής φύσης», που 
προβλέπεται στο Άρθρο 6 (Δικαίωμα σε δίκαιη δί-
κη). Αν και οι νομοθέτες της Σύμβασης θέλησαν 
να περιορίσουν την εμβέλεια της προστασίας του 
Άρθρου 6 στις δύο αυτές κατηγορίες δικών, ου-

_________ 
12. Απόφαση της 11.07.2002 και Απόφαση 27.11. 

2003. 
13. Βλ. Ματθ ία ς , Στ. et al, op.cit., σ. 108. 

σιαστικά αποκλείοντας όλες τις άλλες δίκες – ι-
διαίτερα διοικητικές, πειθαρχικές, κ.λπ. – το Δικα-
στήριο έχει αποκλίνει από αυτές τις προθέσεις. 
Βαθμιαία δημιουργήθηκε μια συμπαγής νομολο-
γία, με συνεχώς διευρυνόμενα όρια, η οποία ε-
ντάσσει στα πλαίσια της προστασίας δίκες, που αν 
και δεν είναι τεχνικά αστικές ή ποινικές, προσο-
μοιάζουν στα χαρακτηριστικά τους και στη φύση 
τους, και, συνεπώς, εμπίπτουν στην προστασία 
του άρθρου14.   

Το Δικαστήριο έχει, επίσης, λειτουργήσει δια-
πλαστικά, υιοθετώντας την προστασία νέων δι-
καιωμάτων, τα οποία δεν είχαν ρητά διατυπωθεί 
στη Σύμβαση. Το κοινότερο παράδειγμα, το οποίο 
έρχεται αμέσως στο νου, είναι το δικαίωμα στο 
περιβάλλον. Στην υπόθεση Lopez Ostra κατά Ισπα-
νίας (το locus classicus της νέας νομολογίας)15 το 
Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το οικογενειακό άσυ-
λο της προσφεύγουσας που προστατεύεται από το 
Άρθρο 8 της Σύμβασης παραβιάστηκε από τη σο-
βαρή περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλούσε 
η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βιολογι-
κού καθαρισμού λυμάτων. Η ισπανική αυτή υπό-
θεση αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα, που ο-
δήγησε το Δικαστήριο σε αποδοχή της προστασίας 
του περιβάλλοντος, ως ενός δικαιώματος που κα-
λύπτεται από τη Σύμβαση. Με την προϋπόθεση, 
βέβαια, ότι συνδέεται με ένα ατομικό δικαίωμα 
που προβλέπεται από τη Σύμβαση, που άμεσα θί-
γεται λόγω μιας αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφο-
ράς του κράτους ή κάποιων ιδιωτών.  

γ) Οι παραπάνω ερμηνευτικές αρχές (ή τεχνι-
κές) ανταποκρίνονται, πιστεύουμε, στην πρόθεση 
των εμπνευστών της Σύμβασης, που είχαν ρητά 
αναφερθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των δικαιωμά-
των του ανθρώπου, μέσα από την ερμηνεία και την 
εφαρμογή της Σύμβασης. Ωστόσο, αν και το Δικα-
στήριο έχει συμμορφωθεί σε αυτές τις υποδείξεις, 
έχει, ταυτόχρονα, επιδείξει σοβαρούς αυτοπεριο-
ρισμούς στα όρια, που κάθε φορά θέτει, σχετικά με 
τις δυναμικές ερμηνείες που ακολουθεί. Θα λέγα-
με ότι από τη νομολογία είναι εμφανές πως κατα-
στρώνονται τα όρια αυτά, και ποιους περιορι-
σμούς το ίδιο το Δικαστήριο αποδέχεται. 

_________ 
14. Βλ. τις κλασσικές αποφάσεις που οδήγησαν σε 

αυτές τις διασταλτικές ερμηνείες, Oztürk κατά Γερμανίας, 
21.2.1984 και Bendenoun κατά Γερμανίας, 23.2.1994. 

15. Απόφαση της 09.12.1994. 
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Καταρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε α-
πόφαση που χαράσσει νέα όρια στη νομολογία 
λαμβάνεται μετά από ενδελεχή έλεγχο της πραγ-
ματικότητας ή των τάσεων που επικρατούν σε ένα 
συγκεκριμένο τομέα στην Ευρώπη των (σήμερα) 
47 κρατών, που μετέχουν στη Σύμβαση. Τα νέα 
όρια χαράσσονται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες 
που διαπιστώνεται ότι ένας αριθμός κρατών – συ-
νήθως μεγάλος – έχει δεχτεί στις εσωτερικές έννο-
μες τάξεις το είδος της προστασίας το οποίο θα 
ακολουθήσει το Δικαστήριο, ή ότι, σε κάθε περί-
πτωση, υπάρχει μια εμπεδωμένη τάση για την α-
ποδοχή της. Με άλλα λόγια, το Δικαστήριο ανα-
ζητάει έναν κοινό παρονομαστή αποδοχής της 
ερμηνείας που αποδίδει για ένα προστατευόμενο 
δικαίωμα, καταφεύγοντας στις ευρωπαϊκές πρα-
κτικές ή αντιλήψεις που ισχύουν στη φάση της 
αποδοχής του. Αν διαπιστώσει ότι απουσιάζει 
πλήρως ένα consensus – ή έστω μια καλά σχηματι-
σμένη τάση – στα ευρωπαϊκά κράτη, δεν θα είναι 
πρώτο αυτό που θα τολμήσει να επιβάλει ένα πα-
ντελώς νέο δικαίωμα στην Ευρώπη των 4716.  

Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί μια άλλη διά-
σταση του αυτοπεριορισμού, κι αυτή είναι η επί-
κληση κι η εφαρμογή του «περιθωρίου εκτίμη-
σης». Σύμφωνα με αυτήν την έννοια – η οποία εί-
ναι νομολογιακής έμπνευσης, και δεν προβλέπε-
ται από τη Σύμβαση17 – το Δικαστήριο αποδέχεται 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εθνικές αρχές, και 
ιδιαίτερα τα εθνικά δικαστήρια, είναι πιο κατάλ-
ληλα να εκτιμήσουν ποια μέτρα πρέπει να λη-
φθούν στην περίπτωση μιας σύγκρουσης ανάμεσα 
σε ένα ατομικό δικαίωμα και στα ευρύτερα συμ-
φέροντα μιας δημοκρατικής κοινωνίας, από ότι ο 
_________ 

16. Βλ. σχετική ανάλυση στον πρόλογο Ροζάκη, στο 
Κτ ι σ τάκ ι ς , Γ., Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (Αθήνα: Παπαζήσης, 2008) 

17. Το Στρασβούργο εισήγαγε την έννοια του περι-
θωρίου εκτίμησης ήδη το 1958, όταν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην υπόθεση Ελ-
λάδας κατά Ηνωμένου Βασιλείου (Report, 02.10.1958) δέ-
χτηκε ότι το κράτος έχει μια σχετική διακριτική ευχέ-
ρεια στο να εκτιμήσει την έκταση των μέτρων που απαι-
τούνται από τις συνθήκες μιας συγκεκριμένης κατάστα-
σης. Το Δικαστήριο αποδέχτηκε τον περιορισμό αυτόν 
της αρμοδιότητας του στην υπόθεση Handyside  κατά 
Ηνωμένου Βασιλείου (Απόφαση της 07.12.1976) τονίζο-
ντας, όμως, ότι το περιθώριο εκτίμησης «πηγαίνει χέρι 
με χέρι με έναν ευρωπαϊκό έλεγχο» («… goes hand in 
hand with a European supervision»). 

απομακρυσμένος από τις τοπικές πραγματικότη-
τες διεθνής δικαστής. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις 
το Δικαστήριο έχει δεχτεί ότι δεν θα προχωρήσει 
σε έναν ενδελεχή έλεγχο της αναλογικότητας – το 
στάδιο εκείνο τις εξέτασης μιας προσφυγής στο 
οποίο παρεισφρύει το «περιθώριο εκτίμησης» – 
γιατί οι εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη εξετά-
σει το θέμα είναι πιο αρμόδιες από το διεθνή δι-
καστή να εκτιμήσουν τα μεγέθη εκείνα που αξια-
κά αντιπαραβάλλονται, και να καταλήξουν, στη 
βάση της εθνικής πραγματικότητας, πως θα πρέπει 
να διαμορφωθεί η εξισορρόπηση των αντιτιθέμε-
νων δικαιωμάτων και συμφερόντων. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι το Δικα-
στήριο δεν παραδίδεται αμαχητί στην εθνική έν-
νομη τάξη, ακόμα και όταν αποδέχεται ότι μια 
υπόθεση απολαμβάνει του περιθωρίου εκτίμησης. 
Στην υπόθεση Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλεί-
ου18, το Δικαστήριο έσπευσε να τονίσει ότι το πε-
ριθώριο εκτίμησης, δηλ. η διακριτική ευχέρεια των 
κρατών να εκτιμούν και να προσδιορίζουν την 
αναλογικότητα, «πηγαίνει χέρι με χέρι με τον ευ-
ρωπαϊκό έλεγχο»19. Στην πράξη, το Δικαστήριο 
προτού αναγνωρίσει την ύπαρξη του περιθωρίου 
εκτίμησης στο κράτος, σε μια συγκεκριμένη υπό-
θεση, έχει ήδη προβεί σε μια σοβαρή εξέταση των 
πραγματικών περιστατικών, κι έχει ελέγξει τον 
τρόπο με τον οποίον οι εθνικές αρχές έχουν εφαρ-
μόσει την αρχή της αναλογικότητας. Μόνον στις 
περιπτώσεις που ικανοποιείται, από αυτόν το έ-
λεγχο, για τον τρόπο εφαρμογής, παραχωρεί στις 
εθνικές αρχές αυτό το διακριτικό προνόμιό τους.  

Εξάλλου, θα πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι το 
περιθώριο εκτίμησης δεν έχει θέση σε υποθέσεις οι 
οποίες μπορούν να αποφασιστούν στη βάση στα-
θερής νομολογίας του Στρασβούργου. Εάν το Δι-
καστήριο έχει το ίδιο προχωρήσει, σε προηγούμε-
νες παρεμφερείς υποθέσεις, στην εκτίμηση των 
πραγματικών περιστατικών κι έχει οριοθετήσει τα 
πλαίσια της αναλογικότητας, τότε περιθώριο εκτί-
μησης δεν χωρά. Στο ίδιο συμπέρασμα μπορούμε 
να καταλήξουμε για τις περιπτώσεις εκείνες για τις 
οποίες υπάρχει ένα ευρωπαϊκό consensus σχετικά 
με την εφαρμογή της αναλογικότητας. Το Δικα-
στήριο, σε μια τέτοια περίπτωση, ακολουθεί το γε-
νικό πρόσταγμα, που του υποδεικνύει η ευ- 

_________ 
18. Βλ. υποσ. 17. 
19. Βλ. υποσ. 17. 
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ρωπαϊκή πρακτική, και δεν αφήνει στις τοπικές 
αρχές την πρωτοβουλία για εθνικές αποκλίσεις.  

Σε κάθε περίπτωση, αν και το περιθώριο εκτί-
μησης εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο επί-
κλησης σε αρκετές υποθέσεις, η έκταση της εφαρ-
μογής του φαίνεται να μετριάζεται σταθερά. Στο 
μέτρο που η νομολογία του Στρασβούργου συνε-
χώς εμπλουτίζεται με νέες θέσεις για συγκεκριμένα 
λεπτομερειακά ζητήματα, και τα ευρωπαϊκά κρά-
τη σταθερά συγκλίνουν σε κοινές εκδοχές γύρω 
από τον τρόπο προστασίας των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, και την ερμηνεία και την εφαρμογή 
της Σύμβασης, το περιθώριο εκτίμησης συρρικνώ-
νεται εις όφελος μιας εναρμονισμένης προστασί-
ας.  

 
5. Η Επιδοκιμασία των Συμβαλλομένων Μερών 

 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε όργανο ή ορ-

γανισμός, επιφορτισμένος με λήψη αποφάσεων, 
δεν μπορεί παρά να γίνεται αντικείμενο κριτικής, 
ιδιαίτερα από εκείνους για τους οποίους μια από-
φασή του δεν τους ικανοποιεί, ή αντιβαίνει στις 
προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους. Τα Δι-
καστήρια, που από τη φύση του θεσμού δεν μπο-
ρεί παρά να ικανοποιήσουν, κάθε φορά, έναν από 
τους διάδικους είναι κατεξοχήν υποκείμενα τέ-
τοιας κριτικής20. Αυτή η κοινότοπη διαπίστωση 
δεν πρέπει να εκληφθεί ως ρήτρα απαλλακτική 
για το Δικαστήριο, και για τα πιθανά σφάλματα 
στα οποία έχει κατά καιρούς υποπέσει, αλλά ως 
μια απλή υπόμνηση της συνθετότητας των προ-
βλημάτων που ένας ζωντανός και δραστήριος μη-
χανισμός αντιμετωπίζει στη διάρκεια της καθημε-
ρινής λειτουργίας του.  

Το ζήτημα, ωστόσο, των επί μέρους κριτικών 
παρατηρήσεων σε σχέση με τις αποφάσεις του δεν 
είναι το μείζον πρόβλημα για το Δικαστήριο. Το 
μείζον πρόβλημα είναι η ευρύτερη επιδοκιμασία, 
ή αποδοκιμασία του από εκείνους που καταφεύ-
γουν σε αυτό, και εκείνων που κρατούν στα χέρια 
τους το κλειδί της αποτελεσματικότητάς του, δηλ. 
τα κράτη που είναι αποδέκτες των αποφάσεών του 
και τα οποία υποχρεώνονται να τις εκτελέσουν.  

Σε σχέση με τους προσφεύγοντες, και παρά το 

_________ 
20. Βλ. τη γλαφυρή διατύπωση του J. P. C o s t a  

(op.cit.). 

γεγονός ότι ο μεγάλος αριθμός των απορρίψεων 
προσφυγών, και ο συνοπτικός τρόπος με τον ο-
ποίον αυτές παρουσιάζονται, προκαλεί αντιδρά-
σεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ευρωπαίοι πολί-
τες και όσοι υπάγονται στη δικαιοδοσία των ευ-
ρωπαϊκών κρατών, σταθερά επιδοκιμάζουν τη δι-
καστική λειτουργία του Στρασβούργου. Ο τερά-
στιος αριθμός των υποθέσεων που διαρκώς αυξά-
νεται είναι ο καλύτερος, θα λέγαμε, δείκτης της 
εμπιστοσύνης που το Δικαστήριο απολαμβάνει. 

Όσον αφορά τα κράτη-μέρη αυτή η εμπιστο-
σύνη εκφράζεται διαφορετικά. Δειγματοληπτικά 
θα μπορούσαμε να την εντοπίσουμε στις παρακά-
τω διαπιστώσεις. 

Πρώτον, στην έκταση της συμμόρφωσης των 
κρατών στις αποφάσεις του. Πράγματι, με ελάχι-
στες εξαιρέσεις, τα κράτη-μέρη της Σύμβασης ε-
φαρμόζουν πιστά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, 
τόσο σε σχέση με τις αποζημιώσεις που επιβάλλει, 
σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Σύμβασης, όσο και 
σε σχέση με τα ειδικά ή τα γενικά μέτρα που ορι-
σμένες φορές επιτάσσει, ή προτείνονται από την 
Επιτροπή Υπουργών21. Αν λάβουμε υπόψη μας το 
γεγονός ότι μόνο το νέο Δικαστήριο έχει εκδώσει 
πέρα από 10,000 αποφάσεις στα έντεκα χρόνια της 
λειτουργίας του αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την 
έκταση της συμμόρφωσης. Όπως αντιλαμβανόμα-
στε καλύτερα τη σημασία της συμμόρφωσης αν 
αναλογιστούμε ότι το Δικαστήριο αυτό δεν έχει 

_________ 
21. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται – και κάτω 

από το βάρος της αύξησης των υποθέσεων, αλλά και ως 
αποτέλεσμα των προτροπών του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης – μια δυναμικότερη ερμηνεία των Άρθρων 41 
και 46 της Σύμβασης από το Δικαστήριο. Σε ορισμένες 
υποθέσεις το Δικαστήριο δεν έχει διστάσει να ζητήσει 
την erga omnes εφαρμογή του διατακτικού του στο σύ-
νολο των ομοίων περιπτώσεων, που αν και δεν αφο-
ρούν τα πραγματικά περιστατικά και τους προσφεύγο-
ντες της υπόθεσης, αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός συ-
στημικού προβλήματος για τη συγκεκριμένη χώρα (pi-
lot cases, με κλασσική υπόθεση την Broniowski κατά Πο-
λωνίας, απόφαση της 8 Απριλίου 2004). Σε πολλές, επί-
σης, υποθέσεις έχει επεκταθεί, πέρα από τη χρηματική 
ικανοποίηση, σε αιτήματα in natura αποκατάστασης. 
Αποτελεί, επίσης, κεκτημένο του συστήματος, το γεγο-
νός ότι η Επιτροπή Υπουργών, που επιβλέπει την εκτέ-
λεση των αποφάσεων, επιτάσσει στα «καταδικασθέντα» 
κράτη ειδικά και γενικά μέτρα για την πλήρη συμμόρ-
φωσή τους με μια δικαστική απόφαση.  
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άλλα μέσα επιβολής πέρα από τη συμβατική δέ-
σμευση των κρατών, το κύρος των αποφάσεών 
του, και την εμπιστοσύνη που τα κράτη επιδει-
κνύουν στην ανεξαρτησία και αμεροληψία του. 

Δεύτερον, στην αποδοχή από τη μεριά των κρα-
τών των ερμηνειών και του τρόπου εφαρμογής της 
Σύμβασης από το Δικαστήριο. Αυτή η αποδοχή 
εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Με την πιστή ε-
κτέλεση των αποφάσεων, στην οποία προαναφερ-
θήκαμε. Με το γεγονός ότι στη μακροχρόνια πο-
ρεία του Δικαστηρίου, δεν υπήρξε ποτέ προσπά-
θεια διορθωτικής παρέμβασης των κρατών στις 
ερμηνείες που έχουν δοθεί από το Δικαστήριο. Εί-
ναι σαφές ότι τα κράτη έχουν στα χέρια τους το 
νομοθετικό προνόμιο. Θα μπορούσαν, έτσι, αν το 
επιδίωκαν, να τροποποιήσουν τη Σύμβαση στα 
σημεία εκείνα για τα οποία θα θεωρούσαν ότι το 
Δικαστήριο έχει εκτραπεί, με τις ερμηνείες του, 
από την ορθή εφαρμογή της Σύμβασης, όπως αυ-
τοί την αντιλαμβάνονταν. Θα μπορούσαν με 
πρόσθετα πρωτόκολλα – κάτι που έχουν κάνει για 
να διευρύνουν την ύλη των προστατευόμενων δι-
καιωμάτων – να επανορθώσουν τα πλήγματα που 
επέφερε η δικανική «αυθαιρεσία». Με μια διατύ-
πωση των ορίων της προστασίας που να προσαρ-
μοζόταν στις δικές τους αντιλήψεις κι επιλογές, κι 
η οποία θα απέκλειε, για το μέλλον, διασταλτικές 
ή διαπλαστικές ερμηνείες για το Δικαστήριο. Ου-
δέποτε εκδηλώθηκε μια τέτοια πρόθεση, και ούτε, 
βέβαια, μια τροποποίηση της Σύμβασης σε αυτήν 
την κατεύθυνση. 

Τρίτον, αντίθετα, μάλιστα, τα κράτη έχουν εκ-
φράσει τη σαφή αποδοχή των δικαστικών πε-
πραγμένων, με πολλούς τρόπους. Με την επέκτα-
ση του δικαιώματος της ατομικής προσφυγής, μέ-
σα από την υιοθεσία και επικύρωση του 11ου Πρω-
τοκόλλου22. Με την ετοιμότητα που επέδειξαν να 
έλθουν αρωγοί στο «υπαρξιακό» πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει το Δικαστήριο, καθώς έχει κατα-
κλυστεί από χιλιάδες προσφυγές, μέσα από την 
υιοθεσία και τη μαζική επικύρωση – όλα τα κράτη 

_________ 
22. Πράγματι, μέσω του 11ου Πρωτοκόλλου, όλα τα 

κράτη-μέρη της Σύμβασης υποχρεώνονται να δεχτούν 
την ατομική προσφυγή ως αναπόσπαστο τμήμα της 
διαδικασίας προστασίας. Κάτι που στο προηγούμενο 
στάδιο εφαρμογής της Σύμβασης επιτυγχάνονταν μόνο 
στην περίπτωση που ένα κράτος αποδεχόταν τη ρήτρα 
που το υποχρέωνε στην αποδοχή της ατομικής προσφυ-
γής, με χωριστή πράξη.  

πλην ενός – του 14ου Πρωτοκόλλου. Τέλος, με την 
προθυμία την οποία έχουν πρόσφατα επιδείξει να 
εφαρμόσουν τις κρίσιμες διατάξεις του 14ου Πρω-
τοκόλλου, που συντελούν στην επιτάχυνση των 
διαδικασιών, παρακάμπτοντας έτσι την αδιαθεσία 
ενός κράτους – μέρους να το επικυρώσει23. 

Τέταρτον, στη διασπορά της νομολογίας του Δι-
καστηρίου στο γενικότερο ευρωπαϊκό χώρο. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 
Σύμβαση εφαρμόζεται στις εσωτερικές έννομες τά-
ξεις των κρατών ως εσωτερικό δίκαιο, και είναι, 
ακριβώς, τα κράτη-μέρη οι κύριοι υπεύθυνοι της 
ορθής εφαρμογής της. Προκειμένου, όμως, αυτή η 
υποχρέωση να λειτουργεί αποτελεσματικά δεν 
αρκεί, βέβαια, η απλή επίκληση της σύμβασης, και 
η ερμηνεία της από τις εθνικές αρχές «κατά το δο-
κούν». Θα πρέπει οποιαδήποτε εθνική ερμηνεία 
να λαμβάνει υπόψη τη νομολογία του Στρα-
σβούργου, ούτως ώστε να αποφεύγονται ερμηνευ-
τικές συγκρούσεις που αν καταλήξουν στο Στρα-
σβούργο θα οδηγήσουν σε παραβίαση εις βάρος 
του συγκεκριμένου κράτους. Και είναι αλήθεια ότι 
τα τελευταία χρόνια, και με μια συνεχώς αυξανό-
μενη συχνότητα, οι εθνικές αρχές, και ειδικότερα 
τα εσωτερικά δικαστήρια, ερμηνεύουν τη Σύμβα-
ση, επικαλούμενα τη νομολογία του Δικαστηρίου 
και βασιζόμενα σε αυτήν. Υπάρχουν μάλιστα, 
πολλές περιπτώσεις ex officio επίκλησης της νομο-
λογίας - χωρίς προηγούμενη έγερση του ζητήμα-
τος από τα μέρη -, κάτι που φανερώνει ότι σε πολ-
λά κράτη η νομολογία έχει γίνει ευρύτερα γνω-
στή. Και τούτο παρά το μεγάλο πρόβλημα της ερ-
μητικότητας των αποφάσεων του Δικαστηρίου, οι 
οποίες εκδίδονται μόνο σε δύο γλώσσες – ή σε μια 
από τις δύο – τη γαλλική και την αγγλική.  

Είναι αυτονόητο ότι αυτό το φαινόμενο της 
χρήσης της Σύμβασης από τις εθνικές αρχές στη 
βάση της νομολογίας του Στρασβούργου εξυπη- 

_________ 
23. Η αδιαθεσία της Ρωσίας να επικυρώσει το 14ο 

Πρωτόκολλο, οδήγησε τα κράτη-μέρη της Σύμβασης σε 
αναζήτηση μεταβατικών λύσεων που θα επέτρεπαν στο 
Δικαστήριο να κάνει χρήση των διατάξεων του που επι-
ταχύνουν τις διαδικασίες του.  Πράγματι στην τελευ-
ταία σύνοδο της Μαδρίτης, τον Ιούνιο 2005, αποφασί-
στηκε ότι δύο διατάξεις του πρωτοκόλλου, αυτή του μο-
ναδικού δικαστή, κι αυτή της αρμοδιότητας των Επι-
τροπών των Τριών Δικαστών να αποφασίζουν οριστικά 
για τις σαφώς παραδεκτές υποθέσεις, να τεθούν σε ισχύ 
για όσα κράτη συναινούν σε μια τέτοια εξέλιξη.  
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ρετεί την ευθυγράμμιση των εννόμων τάξεων των 
συμβαλλομένων μερών με μια ενιαία ερμηνεία 
του περιεχομένου και της έκτασης της προστασίας 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη Σύμ-
βαση. Με τον τρόπον αυτόν διαμορφώνεται βαθ-
μιαία μια ενιαία ευρωπαϊκή δημόσια τάξη σχετική 
με την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που.  

Είναι ενδιαφέρουσα, επίσης, η διαπίστωση ότι 
η νομολογία του Στρασβούργου έχει υπερβεί τα 
όρια της συμβατικής δεσμευτικότητας της, δηλ. τα 
όρια που προσδιορίζονται από την υποχρέωση 
των κρατών-μερών να σέβονται τις υποχρεώσεις 
για τις οποίες έχουν συμβατικά δεσμευτεί, και έχει 
επεκταθεί στη λειτουργία ενός συγγενούς, αλλά 
διαφορετικού, Οργανισμού, την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση.   

Πράγματι, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για πολλά χρόνια τώρα έχει ενστερ-
νιστεί τη νομολογία του Στρασβούργου ως μια 
από τις κύριες πηγές από τις οποίες αντλεί απα-
ντήσεις, όταν αντιμετωπίζει ζητήματα δικαιωμά-
των του ανθρώπου24. Εξίσου σημαντικό, όμως, εί-
ναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν δεχτεί την πρωτοκαθεδρία της νο-
μολογίας του Δικαστηρίου στην ερμηνεία του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που υιοθέτησαν 
στην σύνοδο της Νίκαιας, και ο οποίος θα αποτε-
λέσει, μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λι-
σαβόνας, το δεσμευτικό κείμενο της προστασίας 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης προβλέπει ότι 
η ερμηνεία η οποία πρέπει να δίνεται για τις δια-
τάξεις εκείνες οι οποίες συμπίπτουν στο περιεχό-
μενο με τις διατάξεις της Σύμβασης είναι αυτή 
που ακολουθείται από τη νομολογία του Στρα-
σβούργου25. Ενώ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συμφωνούν ότι η τελευταία πρέπει να 
προσχωρήσει, ως νομικό πρόσωπο, στην Σύμβα-
ση, παρέχοντας, έτσι, τη δυνατότητα στα άτομα 
να καταφεύγουν στο Στρασβούργο, στις περιπτώ-
σεις εκείνες που τα όργανα της Ένωσης παραβιά-
ζουν προστατευόμενα δικαιώματα, που προβλέ-
πονται από τη Σύμβαση.  

_________ 
24. βλ., inter alia, J a n i s , M., K a y , R., B r a d l e y , A., 

European Human Rights Law (Oxford: University Press, 
2008), σ. 873 επ. 

25. Ibid. 

Η εξέλιξη αυτή, που προκύπτει από ένα σχετι-
κά πρόσφατο κείμενο, το Χάρτη, φανερώνει, πι-
στεύουμε, την αδιάπτωτα συνεχιζόμενη εμπιστο-
σύνη των ευρωπαϊκών κρατών προς τη νομολογία 
του Δικαστηρίου. Ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την 
αρμονική εφαρμογή των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου. 
Πράγματι ο Χάρτης, ο οποία προορίζεται να συ-
μπληρώσει τη Σύμβαση, παρέχοντας προστασία 
στις περιπτώσεις εκείνες που τα όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν δικαιώματα του 
ανθρώπου, καλύπτει με την εμβέλειά του το πεδίο 
εκείνο για το οποίο η Σύμβαση δεν έχει αρμοδιό-
τητα να αναμιχθεί26. Με το δεδομένο ότι ο ερμη-
νευτής του Χάρτη είναι υποχρεωμένος από το ίδιο 
το γράμμα του να τον ερμηνεύσει σε συμφωνία με 
τη νομολογία του Δικαστηρίου, η αρμονία στην 
οποία προηγούμενα αναφερθήκαμε επιτυγχάνε-
ται. Είναι ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση μιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης, σχετικά με 
την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

 
6. Ένα Τελικό Συμπέρασμα 

 
Στην ανάλυση που προηγήθηκε προσπαθήσαμε 

να καταδείξουμε ότι μια βασική λειτουργία της 
νομολογίας του Στρασβούργου κατατείνει στη 
βαθμιαία ανάδυση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας τά-
ξης στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Θα λέγαμε, μάλιστα, ότι ακριβώς η 
δημιουργία αυτής της δημόσιας τάξης αποτελεί 
απαραίτητη συνιστώσα στη διαδικασία της ευρω-
παϊκής ενοποίησης, αφού αποτελεί κοινό τόπο ότι 
το τρίπτυχο πρόταγμα της δημοκρατίας, του κρά-
τους δικαίου και τις προστασίας των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου αποτελεί το βάθρο για την οικοδό-
μησή της.   

Προσπαθήσαμε, επίσης, να καταδείξουμε ότι ο 
ρόλος αυτός έχει ανατεθεί από τους εμπνευστές – 
νομοθέτες της Σύμβασης, κι έχει γίνει αποδεκτός 
από τα κράτη-μέρη της. Για τους πρώτους, είναι 
σαφές ότι μια από τις επιδιώξεις τους ήταν μια ο- 

_________ 
26. Ο Χάρτης καλύπτει περιπτώσεις πιθανών παρα-

βιάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προχωράει, όμως, και σε πα-
ραβιάσεις που μπορεί να προκληθούν από κράτη-μέρη 
της Ένωσης, όταν αυτά εφαρμόζουν κοινοτικές ρυθμί-
σεις.  
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μοιόμορφη εφαρμογή των δικαιωμάτων, αλλά και 
η εξέλιξη της προστασίας σε συμφωνία με τις πε-
ριρρέουσες ευρωπαϊκές πραγματικότητες. Ενώ για 
τα δεύτερα η συνολική συμπεριφορά τους ευθυ-
γραμμίζεται με τις προθέσεις των πατέρων της 
Σύμβασης, κάτι που ευχερώς καταδεικνύεται με 
την αγόγγυστη εκτέλεση των αποφάσεων, τις με-
ταβολές που επιφέρουν στις νομοθεσίες τους και 
στις πρακτικές τους, προκειμένου να ευθυγραμμι-
στούν γενικότερα με τις επιταγές του Στρασβούρ-
γου. Και στην απουσία οποιασδήποτε, έστω,  από- 

πειρας να ανατρέψουν νομολογιακές εξελίξεις μέ-
σα από αυστηρές νομοθετικές παρεμβάσεις στη 
Σύμβαση, που θα υποχρέωναν το Δικαστήριο να 
αλλάξει ρότα στις περιπτώσεις αυτές.  

Κλίνη του Προκρούστη, λοιπόν, η νομολογία 
του Στρασβούργου; Κατηγορηματικά αρνητική η 
απάντηση στο ερώτημα αυτό. Περισσότερο συμ-
βολή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι όπως την 
οραματίστηκαν οι θεμελιωτές της μεταπολεμικής 
Ευρώπης, κι έτσι όπως τη συνεχίζουν, παρά τις 
δυσκολίες, οι επίγονοί τους.  
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Η επίδραση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δικαίωμα παροχής  

έννομης προστασίας στη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων  
Α. Ράντου 

Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας 
 
 

Πριν από λίγες μόνον δεκαετίες, ο εθνικός δι-
καστής αισθανόταν ότι μπορούσε να επιλύσει τις 
διαφορές, που άγονταν ενώπιόν του, χρησιμο-
ποιώντας αποκλειστικά το εσωτερικό δίκαιο και 
τις λύσεις, που αυτό υπαγόρευε. Η αντίληψη αυτή 
είναι, ήδη, παρωχημένη. Η συμμετοχή της χώρας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιοδοτικό όργανο της 
οποίας είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (μέχρι τώ-
ρα : ΔΕΚ), και στο δικαιοδοτικό σύστημα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), α-
ναγκάζει τον έλληνα δικαστή, που αντιλαμβάνε-
ται ότι  δεν έχει πλέον τον τελευταίο λόγο στην ε-
πίλυση των διαφορών, να εγκύψει στην νομολο-
γία των δικαστηρίων αυτών. Ακόμη περισσότερο :  
Να αναδιαμορφώσει την δικαστική  του κρίση, 
συμμορφούμενος προς την νομολογία αυτή. Η 
ροή αυτή των πραγμάτων δεν πρέπει να θεωρείται 
ως αναγκαίο κακό. Οι νομολογιακές λύσεις ε-
μπλουτίζονται και η ποιότητα απονομής της Δι-
καιοσύνης βελτιώνεται. Η εθνική αυτάρκεια των 
νομικών αναζητήσεων συνιστά σήμερα αντίληψη 
παρωχημένη και ασυμβίβαστη προς τις  ανάγκες 
της διεθνούς επικοινωνίας. Επιβάλλεται, επομέ-
νως, η διαρκής ανανέωση του εννοιολογικού ο-
πλοστασίου του έλληνα δικαστή, ο οποίος, μάλι-
στα, δεν πρέπει να περιορίζεται σε μηχανιστική 
επανάληψη των λύσεων, που έχουν δοθεί από το 
ΕΔΔΑ σε συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά, αφού με-
λετήσει σε βάθος και αντιληφθεί το (πραγματικό 
και όχι το προβαλλόμενο) νόημα των αποφάσεων 
του Δικαστηρίου αυτού, πρέπει να προσπαθεί να 
αντλήσει γενικώτερα διδάγματα από την νομολο-
γία του, αναπροσαρμόζοντας, αν παρίσταται α-
νάγκη, και τον εν γένει τρόπο, με τον οποίο αντι-
λαμβανόταν μέχρι τώρα τους αντίστοιχους εθνι-
κούς κανόνες ή ένα μερικότερο υποσύνολό τους. 

Πρέπει να ομολογήσω ότι, από νέος δικαστής, 
προσπαθούσα να κατανοήσω σε βάθος και να ε-
φαρμόζω με ακρίβεια τους δικονομικούς κανόνες, 
ιδίως εκείνους που θεσπίζουν τα, πολλά στο διοι-

κητικό δικονομικό δίκαιο, δικονομικά απαράδε-
κτα, θεωρώντας ότι, χωρίς την αυστηρή αυτή τή-
ρηση, δεν είναι νοητή η περαιτέρω κατ’ ουσία διε-
ξαγωγή της δίκης. Συνέβαλα έτσι στην έκδοση 
αποφάσεων, για τις οποίες εκ των υστέρων μετε-
νόησα. Πρέπει, εν συνεχεία, να ομολογήσω ότι 
χρειάσθηκε αργότερα η συμβολή της νομολογίας 
του ΕΔΔΑ, με την ερμηνεία του άρθρου 6 της 
Συμβάσεως της Ρώμης σε  διάφορους επί μέρους 
τομείς του δικαιώματος παροχής έννομης προ-
στασίας, για να κατανοήσω κάτι, που σήμερα μου 
φαίνεται απλό αλλά που, δυστυχώς, δεν είναι κα-
θόλου αυτονόητο στην πρακτική της καθ’ ημέραν 
απονομής της δικαιοσύνης : Ότι οι δικονομικοί 
κανόνες είναι το σύστημα, με το οποίο οργανώνε-
ται και διευκολύνεται η παροχή έννομης προστα-
σίας ως  προς  το εκάστοτε ουσιαστικό δικαίωμα, 
που αποτελεί και το κυρίως αντικείμενο της δίκης. 
Δεν μπορεί το σύστημα αυτό να ερμηνεύεται και 
να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε να άγει σε 
παρεμπόδιση εξετάσεως του ουσιαστικού ζητήμα-
τος. Το δικονομικό, δηλαδή, σύστημα δεν πρέπει 
να διεκδικεί (όχι, βεβαίως, ως επιστημονικός κλά-
δος αλλά κατά την διαδικασία απονομής της δι-
καιοσύνης)  αυτοτέλεια και προέχουσα εφαρμογή. 
Είναι υποτελές στον σκοπό της δίκης, που είναι η 
διάγνωση της υπάρξεως του διεκδικούμενου ου-
σιαστικού δικαιώματος. Επομένως, η αξίωση απο-
τελεσματικής δικαστικής προστασίας επιβάλλει εί-
τε την ερμηνευτική αναπροσαρμογή ρητών ή νο-
μολογιακών δικονομικών κανόνων, που φαίνο-
νται υπεράγαν περιοριστικοί, είτε την θέσπιση ή 
την νομολογιακή διάπλαση νέων κανόνων, προ-
κειμένου η έννομη προστασία να καθίσταται απο-
τελεσματική, είτε ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις 
και με την δέουσα προσοχή, και τον παραμερισμό 
τέτοιων κανόνων, αν αυτοί κρίνονται αντίθετοι 
προς τις υπερκείμενες διατάξεις του άρ- 
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θρου 20 § 1 του Συντάγματος και του άρθρου 6 
της ΕΣΔΑ. 

Δεν είναι σκοπός αυτού του σύντομου επετεια-
κού άρθρου να πραγματευθεί στην πληρότητά του 
το ζήτημα της επιδράσεως της νομολογίας του 
ΕΔΔΑ στην ενίσχυση της αξιώσεως αποτελεσματι-
κής δικαστικής προστασίας. Θα περιορισθώ στην 
επισήμανση τριών τομέων, όπου, με την επίδραση 
της νομολογίας του Στρασβούργου, έχει, κατά την 
γνώμη μου, επέλθει βαθύτατη και ουσιώδης μετα-
βολή στον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόταν 
μέχρι τώρα η ελληνική νομολογία, αλλά και ο νο-
μοθέτης, τα αντίστοιχα ζητήματα. Οι τομείς αυτοί 
είναι α) η νέα ερμηνευτική προσέγγιση ή και ο 
παραμερισμός δικονομικών διατάξεων, ρητών ή 
νομολογιακής εμπνεύσεως (όχι ασφαλώς εμπνευ-
σμένης …), με τις οποίες τάσσονται προϋποθέσεις 
ή διαδικασίες, που χαρακτηρίζονται από υπερβο-
λική τυπολατρεία, β) η υποχρεωτική και ανεμπό-
διστη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, ιδίως 
στον χώρο του δημοσίου δικαίου, από την Διοί-
κηση και γ) οι απόπειρες παρεμβάσεως του νομο-
θέτη σε εκκρεμείς δίκες. 

Ο πρώτος τομέας είναι οι τυπολατρικές διατά-
ξεις και ερμηνείες. Ιδού ένα παράδειγμα από την 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 
οποίο δεν έχει ευτυχώς απασχολήσει το ΕΔΔΑ, 
αλλά που το θεωρώ  χαρακτηριστικό μιάς συγκε-
κριμένης αντιλήψεως. Στην δικονομία του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας δεν υπάρχουν γραπτοί 
κανόνες για την ομοδικία. Νομολογιακώς έχουν 
καθορισθεί οι προϋποθέσεις της. Νομολογιακώς 
γινόταν δεκτό ότι, αν δεν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις αυτές, το ένδικο βοήθημα εξετάζεται ως 
προς τον προτασσόμενο στο δικόγραφο διάδικο 
και απορρίπτεται οριστικώς ως προς τους λοιπούς, 
όπως, επίσης, νομολογιακώς γινόταν δεκτό ότι, αν 
ένας από τους ενωνόμενους στο δικόγραφο δεν 
έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση του ενδί-
κου βοηθήματος, δεν υπάρχει ομοδικία και το έν-
δικο βοήθημα απορρίπτεται ως απαράδεκτο για 
τους λοιπούς, πλήν του  πρώτου. Ανέκυψε το ζή-
τημα, εν όψει αυτής της, ούτως ή άλλως αυστηρής, 
νομολογίας, της τύχης του ενδίκου βοηθήματος 
στην περίπτωση όπου ο στερούμενος εννόμου 
συμφέροντος ήταν ο προτασσόμενος στο δικό-
γραφο. Γίνεται δεκτό το εξής αξιοπερίεργο : Εξε-
τάζεται πρώτα η ομοδικία, διαπιστώνεται η έλ-
λειψή της λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος 

του πρώτου, απορρίπτεται το ένδικο βοήθημα για 
τους λοιπούς, πλήν του πρώτου και, εν συνεχεία, 
και για τον πρώτο ελλείψει εννόμου συμφέροντος! 
Με τον τρόπο αυτόν, το Δικαστήριο, μαζί με ό-
λους τους άλλους νομολογιακούς κανόνες, κατα-
σκευάζει ασυναισθήτως και έναν ακόμη, ολωσδιό-
λου αδικαιολόγητο : Η εξέταση της ομοδικίας 
προηγείται της εξετάσεως του εννόμου συμφέρο-
ντος. Δεν ήταν πολύ απλούστερο να προηγείται η 
εξέταση του εννόμου συμφέροντος, να απορρίπτε-
ται η αίτηση κατά το μέρος αυτό και να εξετάζεται 
κανονικά για τους λοιπούς ; Η νομολογία αυτή, η 
οποία, ευτυχώς, έχει χάσει πολύ από την σημασία 
της μετά την θέσπιση του άρθρου 22 § 9 του ν. 3226/ 
2004, με το οποίο ορίσθηκε ότι η αίτηση δεν α-
πορρίπτεται οριστικά στην περίπτωση αυτή αλλά 
διατάσσεται χωρισμός δικογράφου, είναι χαρα-
κτηριστική ενός τρόπου σκέψεως, που, προτάσσο-
ντας την κακώς νοούμενη «δικονομική  ορθοδο-
ξία», οδηγεί σε τυπολατρικές, εντελώς ανεπιεικείς 
λύσεις. 

Το άλλο παράδειγμα, δυστυχώς, απασχόλησε 
το ΕΔΔΑ και δεν περιποιεί τιμή στο Δικαστήριο. 
Είναι το ζήτημα του τρόπου συντάξεως της πρά-
ξεως καταθέσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, όταν 
αυτή κατατίθεται σε άλλη, πλην του Δικαστηρίου, 
δημόσια αρχή. Χρειάσθηκε η απόφαση του ΕΔΔΑ 
στην υπόθεση Κούτρας (της 16.11.2000) για να με-
ταβληθεί η νομολογία, την οποία είχαν διαμορ-
φώσει τρείς, ατυχώς σε διαφορετικά χρονικά δια-
στήματα, επίμονες αποφάσεις της Ολομελείας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και να γίνει δεκτό, 
με την απόφαση 602/2002 της Ολομελείας, ότι δεν 
πρέπει να απορρίπτεται οριστικώς ως απαράδεκτο 
ένα ένδικο βοήθημα  για μόνο τον λόγο ότι ο υ-
πάλληλος που παρέλαβε το δικόγραφο δεν έθεσε 
τον αριθμό πρωτοκόλλου επί της πράξεως κατα-
θέσεως αλλά σε άλλο σημείο της σελίδας ή ότι συ-
νέταξε την πράξη καταθέσεως σε ειδικό, προσηρ-
τημένο στο δικόγραφο, φύλλο και όχι στην κεφα-
λίδα του δικογράφου … Ο χαρακτηρισμός που, 
προσβλητικά αλλά δίκαια, επεφύλαξε το ΕΔΔΑ 
στην νομολογία αυτή ήταν «υπέρμετρα τυπολα-
τρική». 

Τον ίδιο, άλλωστε, χαρακτηρισμό επεφύλαξε το 
ΕΔΔΑ το έτος 2006 με τις διαδοχικές αποφάσεις 
του στις υποθέσεις Λιακοπούλου, Ευσταθίου και 
Ζουμπουλίδη για το γνωστό ζήτημα του τρόπου 
και του ορισμένου της προβολής λόγου αναιρέ- 
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σεως στον Άρειο Πάγο. 
Πρέπει εδώ να σημειωθεί μία γενική παρατή-

ρηση : Το δικαστήριο του Στρασβούργου μεταχει-
ρίζεται αυστηρότερα, και δικαίως, νομολογιακούς 
δικονομικούς κανόνες και κατασκευές από ότι 
τους ρητούς κανόνες. Και τούτο, διότι οι νομολο-
γιακοί κανόνες, εξ ορισμού, παρέχουν λιγότερη 
νομική ασφάλεια στον διάδικο από ότι ο γραπτός 
κανόνας. 

Ένα αντίθετο, ευτυχές, παράδειγμα «προλη-
πτικού» θετικού επηρεασμού της νομολογίας των 
ελληνικών δικαστηρίων από την νομολογία του 
ΕΔΔΑ αποτελεί η απόφαση 4600/2005 του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, που επέλυσε το ζήτημα 
του τρόπου εξετάσεως υποθέσεως, ο διοικητικός 
φάκελος της οποίας περιέχει και απόρρητα στοι-
χεία. Το Δικαστήριο υιοθέτησε, με ρητές παραπο-
μπές στην νομολογία του ΕΔΔΑ, ένα σύστημα, με 
βάση το οποίο και η τυχόν δικαιολογημένη ανά-
γκη διαφυλάξεως του απορρήτου ορισμένων στοι-
χείων να διασφαλίζεται αλλά και ο δικαστικός έ-
λεγχος να μη παρακωλύεται και να παραμένει 
πλήρης.  

Ο δεύτερος τομέας είναι το ζήτημα της εκτελέ-
σεως των δικαστικών αποφάσεων ή, μάλλον, το 
ζήτημα της κωλυσιεργίας της Διοικήσεως  στην ε-
κτέλεση  των δικαστικών αποφάσεων. 

Χρειάσθηκε, δυστυχώς, το Δικαστήριο του 
Στρασβούργου να υπενθυμίσει στην ελληνική έν-
νομη τάξη ρητά και, επίσης δυστυχώς, σε ελληνική 
υπόθεση, που έκτοτε κατέστη σημείο νομολογια-
κής αναφοράς (Hornsby, της 19.3.1997), και, δυ-
στυχέστερα, σε σειρά κατόπιν αυτής άλλων, ελλη-
νικών επίσης, υποθέσεων, ότι το δικαίωμα προ-
σβάσεως, κατ’ αρχάς, σε δικαστήριο και, εν συνε-
χεία, δίκαιης δίκης θα ήταν ατελές αν η έννομη 
τάξη ανέχεται να παραμένει ανεφάρμοστη μία 
δεσμευτική απόφαση εις βάρος ενός διαδίκου, και 
δη του Δημοσίου, ότι η εκτέλεση μιάς αποφάσεως 
πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της δί-
κης, κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, και 
ότι, αν οι διοικητικές αρχές παραλείπουν την ε-
κτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι εγγυήσεις του 
άρθρου 6 δεν έχουν λόγο υπάρξεως. Η νομολογία 
αυτή επαναλήφθηκε, μεταξύ άλλων, και στις υπο-
θέσεις Αντωνακόπουλος (14.12.1999), Πιαλόπου-
λος (15.2.2001), Λογοθέτης (12.4.2001), Κατσαρός 
(6.6.2002), Σάτκα (27.3.2003), Κυρτάτος (22.5. 
2003), Καραχάλιος (11.12.2003), Μεταξάς (27.5. 

2004), Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Θήρας (22.12. 
2005), μία ενδεικτική της καταστάσεως αλυσίδα 
αποφάσεων.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρείς από 
αυτές. Η υποθ. Κυρτάτος, κατά την οποία όχι μό-
νον η νομική αλλά και η υλική μη εκτέλεση δικα-
στικής αποφάσεως (επρόκειτο για μη κατεδάφιση 
αυθαιρέτου) παραβιάζει την Συνθήκη. Η υποθ. 
Μεταξάς, κατά την οποία και η καθυστερημένη 
συμμόρφωση (έστω και αν, τελικώς, αυτή επιτεύ-
χθηκε) παραβιάζει ομοίως την Συνθήκη. Και η 
υποθ. Ιερά Μονή Προφ. Ηλιού Θήρας, εξαιρετικής 
σημασίας για την διοικητική δίκη, κατά την οποία 
η υποχρέωση συμμορφώσεως καταλαμβάνει και 
απορριπτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρί-
ων, δηλαδή, κατ’ ουσίαν, και την υποχρέωση της 
Διοικήσεως να εκτελέσει την ίδια της την πράξη, 
κατά της οποίας ασκήθηκε ανεπιτυχώς το ένδικο 
βοήθημα (επρόκειτο για αποξύλωση κεραίας). 

Η επίδραση της νομολογίας αυτής στην Ελλά-
δα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οδήγησε στην θέ-
σπιση του νόμου 3068/2002 για την συμμόρφωση 
της Διοικήσεως στις δικαστικές αποφάσεις, ο ο-
ποίος, έστω και αν είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξος 
από το σχέδιό του, το οποίο είχε εκπονήσει η υπό 
τον Ακαδημαϊκό, Καθηγητή Επαμ. Σπηλιωτόπου-
λο οικεία νομοπαρασκευαστική επιτροπή, δεν 
παύει να αποτελεί ουσιώδη πρόοδο στο ζήτημα. 
Το Συμβούλιο Συμμορφώσεως, που ο νόμος αυτός 
προέβλεψε και που λειτουργεί εντατικά,  έχει εν-
σωματώσει στην νομολογία του τις περισσότερες 
από τις αρχές αυτές και βλέπει με ευχαρίστηση 
την Διοίκηση να συμμορφώνεται με αυξανόμε-
νους ρυθμούς στις εις βάρος της δικαστικές απο-
φάσεις, έστω και κατόπιν εκδόσεως Πρακτικού 
του Συμβουλίου αυτού (σε πρώτο στάδιο) και με 
την επιβολή προστίμου (σε δεύτερο στάδιο), αν η 
μη συμμόρφωση εξακολουθεί. Ένας ακόμη τομέας, 
ουσιώδης, όπου η επίδραση της νομολογίας του 
ΕΔΔΑ είναι, πράγματι, καταλυτική. Μέχρι τότε, 
όσο και αν φαίνεται περίεργο, τα ελληνικά διοι-
κητικά δικαστήρια, προεξάρχοντος του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, δέχονταν, με άψογη, βε-
βαίως, δικονομική θεμελίωση, ότι η παράλειψη 
εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως δεν συνιστά 
παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, ελεγκτή με 
αίτηση ακυρώσεως … Υπήρχε μόνον ο εντελώς αναποτε-
λεσματικός μηχανισμός του ν. 1470/ 1984. 
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Ο τρίτος τομέας είναι και ο πλέον «μοντέρνος», 
με την κακή έννοια, στην χώρα μας, διότι την τε-
λευταία, ιδίως, δεκαπενταετία φούντωσε το φαι-
νόμενο της επεμβάσεως του νομοθέτη σε εκκρεμείς 
δίκες. Και εδώ, όπως και στην περίπτωση της μη 
εκτελέσεως των δικαστικών αποφάσεων, η σχετική 
νομολογία του ΕΔΔΑ είναι, ως επί το πλείστον, 
«ελληνική», με αφετηρία την απόφαση Στράν 
(9.12.1994). Η νομολογία «Στράν» ακολουθήθηκε 
από τις αποφάσεις Παπαγεωργίου (22.10. 1997), 
Γεωργιάδης (28.3.2000), Αναγνωστόπουλος 
(7.11.2000), με ενδιάμεση την πολύ σημαντική, 
παρηγορητικώς γαλλικού ενδιαφέροντος, απόφα-
ση Zielinski (28.10.1999). Η νομολογία αυτή δέχε-
ται ότι ο νομοθέτης δεν κωλύεται μεν να ρυθμίζει 
με νεώτερο, ακόμη και αναδρομικό, νόμο δικαιώ-
ματα αστικής φύσεως, κατά την ορολογία της ΕΣ-
ΔΑ, αρκεί να μη παρεμβαίνει στην απονομή της 
δικαιοσύνης, με ρύθμιση, με την οποία επιδιώκε-
ται να επηρεασθεί το αποτέλεσμα σε εκκρεμή δι-
καστική διαδικασία.  

Στο ζήτημα αυτό, η προϊστορία της ελληνικής 
νομολογίας, διοικητικών και πολιτικών δικαστη-
ρίων, ήταν απογοητευτική. Η παρέμβαση σε εκ-
κρεμείς δίκες, ακόμη και η ανατροπή των αποτε-
λεσμάτων δικαστικών αποφάσεων, εκρίνετο, δυ-
στυχώς παγίως, συνταγματικώς ανεκτή. 

Ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την 
υπ’ αριθ. 3633/2004 απόφαση της Ολομελείας, 
αλλά και άλλες, προηγούμενες και επόμενες, (ΣτΕ 
173/2003, 372/2005, Ολομ. 1847/2008, πρβλ και 
2979/2009 – πρβλ. και ΑΠ 6/2007), η νομολογία 
αυτή άλλαξε. Με ρητή επίκληση της νομολογίας 
του ΕΔΔΑ, το ΣτΕ πλέον δέχεται ότι ο νομοθέτης 
δεν δικαιούται κατά οποιονδήποτε τρόπο να θε-
σπίζει διατάξεις, με τις οποίες αντικειμενικώς με-
ταβάλλεται η έκβαση εκκρεμούς δίκης υπέρ του 
Δημοσίου. Αδρανοποιείται, με τον τρόπο αυτό, 
ένα  όπλο που, ατυχώς, ο νομοθέτης πολλάκις 
χρησιμοποιεί, αυτή δε η νομολογιακή στροφή ο-
φείλεται αποκλειστικώς στην νομολογία του ΕΔ-
ΔΑ. 

Τα δύο τελευταία θέματα πρέπει να προσε-
χθούν ιδιαιτέρως. Μέχρι τώρα, η συζήτηση περι-
στρεφόταν κυρίως γύρω από «κλασσικές» δικονο-
μικές ρυθμίσεις (διάφορες διαδικαστικές προϋπο-
θέσεις), παραγνωριζόταν, όμως, το κυριώτερο : Τι 
σημασία έχει ακόμη και μία αψόγως κατά τα λοι-

πά διεξαγόμενη δίκη, όταν το Δημόσιο μπορεί είτε 
να κρίνει την έκβασή της είτε να αρνηθεί αζημίως 
την εκτέλεση της αποφάσεως. Χρειάσθηκαν, δυ-
στυχώς, «εξωγενείς» προτροπές στον Έλληνα δι-
καστή για να αντιληφθεί πράγματα, που έπρεπε 
να είναι αυτονόητα. 

Μία συνολική αναδρομή στην σχέση της νομο-
λογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου θα οδηγούσε στην παρατήρηση ότι από το 
1953, έτος εισόδου της ΕΣΔΑ στην ελληνική έννο-
μη τάξη, μέχρι, περίπου, την δεκαετία 1990 το ελ-
ληνικό δικαστήριο θεωρούσε πάντοτε ότι το κατο-
χυρούμενο από την ΕΣΔΑ δικαίωμα ήταν μικρό-
τερου ή ίσου πλάτους με το αντιστοίχως κατοχυ-
ρούμενο από το ελληνικό Σύνταγμα δικαίωμα, με 
συνέπεια να εφαρμόζεται μόνον το Σύνταγμα, έ-
στω και αν μνημονευόταν και η ΕΣΔΑ1. Η λύση 
αυτή είναι, κατά την γνώμη μου, στο πλείστο των 
περιπτώσεων, ορθή, υπό μία, όμως, απαραίτητη 
προϋπόθεση : Ο εφαρμοστής των κανόνων αυτών 
πρέπει να γνωρίζει καλά τις υιοθετούμενες από το 
ΕΔΔΑ, λύσεις, να τις εφαρμόζει με συνέπεια, με-
ταφέροντάς τις στην ερμηνεία του ελληνικού Συ-
ντάγματος και να αποτρέπει, με τον τρόπο αυτό, 
την συναγωγή του ουδόλως κολακευτικού για το 
Σύνταγμα συμπεράσματος, ότι αυτό υστερεί σε 
εύρος προστασίας έναντι της ΕΣΔΑ. Ερμηνεία, 
δηλαδή, του Συντάγματος υπό το φως της ΕΣΔΑ. 
Άρκεσαν, όμως, ορισμένες περιπτώσεις, όπου το 
ΕΔΔΑ, ερμηνεύοντας το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, συνή-
γαγε αντίθεση προς αυτό λύσεων, που είχαν θεω-
ρηθεί ανεκτές με βάση το άρθρο 20 § 1 του Συ-
ντάγματος. Έτσι, το Συμβούλιο της Επικρατείας 
αναγκάσθηκε να δεχθεί αυτοτελή ή, πάντως, προέχουσα 
θέση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ, μνημονεύοντας ρητώς  
τις  γενόμενες  δεκτές  από το ΕΔΔΑ λύσεις. 

Μπορεί ορισμένοι, ενίοτε και εγώ ανάμεσά τους, 
να θεωρούν υπερβολικές ή και εσφαλμένες μερικές 
από τις διδόμενες από το ΕΔΔΑ λύσεις, κατά την ερ-
μηνεία και εφαρμογή διαφόρων κατοχυρουμένων 
από την ΕΣΔΑ δικαιωμάτων. Νομίζω, όμως, ότι ου-
δείς πρέπει να αμφιβάλλει ότι η 

_________ 
1. Βλ. Φίλη  Αρναού τ ογλου , «Συμβούλιο της 

Επικρατείας και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια», ΝοΒ 53 
(2005). 1977. 
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νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου 
έχει ουσιωδώς συντελέσει στην ενίσχυση της αξιώ-
σεως αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στη 
χώρα. Η ελληνική έννομη τάξη οφείλει χάριτες 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την δικαιοδοτική 

του δραστηριότητα στον τομέα αυτό2. 
 

_________ 
2. Βλ. Κων .  Κεραμ έω ς , «Νομικές Μελέτες», «Δι-

καιώματα του Ανθρώπου και Συμβούλιο της Ευρώπης». 
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Πρόσφυγες και το δικαίωμά τους στην οικογενειακή και ιδιωτική ζωή 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης  

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου*  
Françoise Tulkens 

Δικαστού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου** 
Προέδρου του Δεύτερου Τμήματος 

 
 

Συμβάλλοντας σε αυτή την ειδική έκδοση για 
τον εορτασμό των πενήντα χρόνων του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που («το Δικαστήριο»), έχω επιλέξει να εστιάσω 
στην πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου επί 
ενός ευαίσθητου και μεταβαλλόμενου τομέα. Το 
ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί, κατά την 
άποψή μου, ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα 
που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα -και πιθα-
νώς θα την απασχολήσουν ακόμα περισσότερο 
στο μέλλον. Όσον αφορά τους «πρόσφυγες» – και 
βάζω την λέξη «πρόσφυγες» σκοπίμως σε εισαγω-
γικά – τα ζητήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 8 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου («η Σύμβαση»), – η οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 1, εγγυάται σε όλα τα εξαρτώμενα εκ της 
δικαιοδοσίας των Συμβαλλόμενων Μερών πρό-
σωπα, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής –, είναι πολυάριθμα, διαφο-
ροποιημένα και θεμελιώδη. Επομένως, θα προ-
σπαθήσω να παρουσιάσω τα ζητήματα εκείνα που 
θεωρώ πιο σημαντικά και θεμελιώδη. Αναφορικά 
με το γενικό όρο «μετανάστες» οι περισσότερες 
από τις υποθέσεις που καλείται να εξετάσει το Δι-
καστήριο, υπό το άρθρο 8 της Σύμβασης, σχετίζο-
νται στην πραγματικότητα με τη μετανάστευση 
και την απέλαση, συμπεριλαμβανομένων των 
προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των ατό-
μων που χρήζουν ανάγκη προστασίας. Φυσικά, δε 
θα ήταν αποδεκτό να συγχωνεύσουμε αυτές τις 
καταστάσεις.  

 Θα ξεκινήσω με ορισμένες γενικές εκτιμήσεις 

_________ 
* Όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αναφέρονται στο 
κείμενο είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων Hudoc, 
στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου: http://www.echr. 
coe.int/echr/en/hudoc/ 

** Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές, 
και όχι του Δικαστηρίου. 

επί του άρθρου 8, αναφορικά με τον τομέα αυτό 
(Ι) πριν εξετάσω τις διαφορετικές καταστάσεις τις 
οποίες έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα το Δικαστή-
ριο (ΙΙ). Θα περιοριστώ στην παράθεση του πρωτό-
τυπου κειμένου προκειμένου να επιτρέψω σε εκεί-
νους που είναι στην πρώτη γραμμή και που γνω-
ρίζουν το θέμα εκ των έσω, να αντλήσουν διδάγ-
ματα από τη νομολογία αυτή, να εκτιμήσουν την 
ορθότητα και τα όριά της, να την επικρίνουν και 
να δώσουν έμφαση στις γκρίζες ζώνες αυτής, κα-
θώς επίσης και στις προοπτικές της για το μέλλον. 

 
Ι. Γενικές εκτιμήσεις 

 
 1. Το Δικαστήριο προσδιορίζει το πεδίο επέμ-

βασής του μέσω μίας τυποποιημένης, τυπολατρι-
κής μεθόδου, η οποία επαναλαμβάνεται σχεδόν σε 
κάθε απόφαση. Επιβεβαιώνει καταρχήν ότι ένα 
κράτος έχει δικαίωμα, βάσει μίας καθιερωμένης 
αρχής του διεθνούς δικαίου και υποκείμενο στις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, να ελέγχει την είσο-
δο των αλλοδαπών – μη-υπηκόων – στο έδαφός 
του και τη διαμονή τους σε αυτό, συμπεριλαμβα-
νομένου του δικαιώματος να αποφασίζει την απέ-
λασή και την απαγόρευση εισόδου τους στη χώ-
ρα1. Μερικοί σχολιαστές προβάλουν αντιρρήσεις 
επί της αιτιολογίας του Δικαστηρίου και πρέπει 
να ομολογήσω ότι, σε μεγάλο βαθμό, συμμερίζο-
μαι την ανησυχία τους. Η αιτιολογία αυτή επηρε-
άζει σιωπηρά τις μεταγενέστερες αναλύσεις που 
πραγματοποιούνται από το Δικαστήριο. Οι δια-
τάξεις της Σύμβασης λαμβάνονται υπόψη ως πε-
ριορισμοί της αρχής της εθνικής κυριαρχίας των 
κρατών, η οποία παραμένει πρώτη σε ισχύ και, ε- 

_________ 
1. Βλέπε, μεταξύ άλλων, ΕΔΔΑ, Abdulaziz, Cabales και 

Balkandali κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση της 28ης 
Μαΐου 1985, § 67; ΕΔΔΑ, Boujlifa κατά Γαλλίας, απόφαση 
της 21ης Οκτωβρίου 1997, § 42. 
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πιπλέον, σε αυτήν την περίπτωση, και «καθιερω-
μένη». Μια τέτοια προσέγγιση διαφέρει από τη 
συνηθισμένη μέθοδο, σύμφωνα με την οποία τα 
δικαιώματα που προστατεύονται από τη Σύμβαση 
είναι η αρχή, μια αρχή που μπορεί σε μερικές πε-
ριπτώσεις υπό ορισμένες συνθήκες να υπονομευ-
θεί. Τα δικαιώματα που προστατεύονται από τη 
Σύμβαση είναι επίσης «καθιερωμένα» και καμία 
ιεραρχία δεν επιτρέπει να τοποθετηθούν σε κατώ-
τερο επίπεδο2. «Η άποψη σύμφωνα με την οποία ο 
κανόνας είναι η εθνική κυριαρχία των κρατών 
και ότι η εξαίρεση είναι ο σεβασμός των δικαιω-
μάτων της Σύμβασης δεν ισοδυναμεί με την υπο-
στήριξη του αντιθέτου. Το αντίθετο συνίσταται 
στην καθιέρωση του σεβασμού των δικαιωμάτων 
της Σύμβασης ως αρχή και των περιορισμών 
ή/και των επεμβάσεων ως εξαιρέσεις, οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη, 
όπως για παράδειγμα στο όνομα της εθνικής κυ-
ριαρχίας των κρατών στην περίπτωση της μετα-
νάστευσης»3. 

Πράγματι, η διατύπωση στην απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ανθρώπινων Δικαιω-
μάτων Χ. κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, της 30ης Σεπτεμβρίου του 1974 είναι 
προκριτέα: «Ακόμα κι αν ζητήματα όπως η έκδο-
ση, η απέλαση και το δικαίωμα ασύλου δε συμπε-
ριλαμβάνονται, ως αυτά καθαυτά μεταξύ των δι-
καιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση, 
τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν συμφωνήσει να 
περιορίσουν την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμά-

_________ 
2. S. S a r o l e a , Droits de l’homme et migrations. De la 

protection du migrant aux droits de la personne migrante, 
Βρυξέλλες, Bruylant, Collection du Centre des droits de 
l’homme de l’Université catholique de Louvain, 2006, σ. 
475.  

3. S. S a r o l e a , «Quelles vies privée et familiale 
pour l’étranger? Pour une protection non discrimina-
toire de ces vies par l’article 8 de la Convention euro-
péenne des droits de l’ homme », Revue québécoise de 
droit international, Tόμος 13, No. 1, 2000, σ. 266: «Η προ-
σέγγιση αυτή φαίνεται απλώς ρητορική και δεν αλλάζει 
κάτι επί της ουσίας. Ωστόσο, η ανάλυση που μπορούμε 
να κάνουμε για το σεβασμό ενός δικαιώματος θα είναι 
πολύ διαφορετική, ανάλογα με το αν ξεκινήσουμε απ’ 
την αρχή ότι ο σεβασμός του δικαιώματος αυτού είναι ο 
κανόνας και οι διαβαθμίσεις αυτού η εξαίρεση, η αν εξ 
αρχής θεωρήσουμε ότι ο σεβασμός του εν λόγω δικαιώ-
ματος αποτελεί ήδη εξαίρεση σ’ έναν άλλο κανόνα ο 
οποίος είναι η αρχή».  

των τους που απορρέουν από το γενικό διεθνές 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός 
τους να ελέγχουν την είσοδο και την έξοδο των 
αλλοδαπών, στο βαθμό και μέσα στα όρια των 
υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στα πλαίσια 
της Σύμβασης»4. 

2. Το άρθρο 8 εγγυάται το δικαίωμα για σεβα-
σμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Θα α-
ναφερθούμε λοιπόν εν συντομία στην έννοια της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 

Όσον αφορά την οικογενειακή ζωή, αν και η έν-
νοια αυτής είναι ευρεία5, στα πλαίσια της νομο-
λογίας του Δικαστηρίου αναφορικά με τα μέτρα 
απέλασης, η ερμηνεία της καθίσταται ιδιαίτερα 
περιορισμένη. Στην υπόθεση Slivenko κατά Λετονί-
ας, απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2003, το Δικαστή-
ριο υπενθυμίζει ότι -και παραθέτω- «στη νομολο-
γία της Σύμβασης, αναφορικά με τα μέτρα απέ-
λασης και έκδοσης, έχει δοθεί επανειλημμένως ι-
διαίτερη έμφαση στην πτυχή της «οικογενειακής 
ζωής», η οποία έχει ερμηνευθεί ως η πραγματική 
«οικογενειακή ζωή» που καθιερώνεται στο έδαφος 
ενός συμβαλλόμενου κράτους, από τους σε αυτό 
μόνιμα διαμένοντες αλλοδαπούς. Καθιστώντας 
κατά αυτόν τον τρόπο σαφές, ότι η «οικογενειακή 
ζωή», υπό την έννοια αυτή περιορίζεται στον πυ-
ρήνα της οικογένειας»6. Από τα ανωτέρω, προκύπτει 
ότι οι προσφεύγοντες δεν θα μπορούσαν να στη-
ρίξουν την ύπαρξη της οικογενειακής ζωής στους 
ηλικιωμένους γονείς τους, δεδομένου ότι είναι ε-
νήλικοι, οι οποίοι δεν ανήκουν στον πυρήνα της 
οικογένειας και δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαρ-
τώμενα μέλη της οικογένειας των προσφευγό-
ντων»7. 

 Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι σε πιο 
πρόσφατες υποθέσεις, ορισμένοι δικαστές εξέφρα-
σαν αντιρρήσεις. Στην υπόθεση Shevanova κατά Λε-
τονίας, απόφαση της 15ης Ιουνίου 2006, το Δικα-
στήριο υποστήριξε ότι η προσφεύγουσα δεν θα 
μπορούσε να στηρίξει την ύπαρξη της οικογενεια- 

_________ 
4. Ευρ. Επιτρ. Α.Δ., no. 6315/73, X. Κατά Ομοσπονδια-

κής Δημοκρατίας της Γερμανίας, απόφαση της 30 Σεπτεμ-
βρίου 1974, Αποφάσεις και Εκθέσεις 1, σελ. 75. 

5. ΕΔΔΑ, Lebbink κατά Ολλανδίας, απόφαση της 1ης 
Ιουνίου 2004, § 36; ΕΔΔΑ, X., Y. και Z. κατά Ολλανδίας, 
απόφαση της 22ης Απριλίου 1997, §§ 36-37. 

6. ΕΔΔΑ (GC), Slivenko κατά Λετονίας, απόφαση της 
9ης Οκτώβρη 2003, § 94. 

7. Ibid., § 97. 
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κής ζωής στον ενήλικο υιό της, καθώς οι σχέσεις 
μεταξύ των ενήλικων τέκνων και των γονέων τους 
δεν ανήκουν στον πυρήνα της οικογένειας και δεν 
εμπίπτουν απαραιτήτως στην προστασία που πα-
ρέχεται από το Άρθρο 8, στις περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχει καμία ένδειξη εξάρτησης πλην της 
τυπικής, συναισθηματικής8. Ο δικαστής Spiel-
mann, στην εν μέρει συγκλίνουσα άποψη του, υ-
ποστηρίζει - ορθώς κατά τη γνώμη μου - ότι «το 
να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στη έννοια της ε-
ξάρτησης εις βάρος των τυπικών, συναισθηματι-
κών κριτηρίων, προκειμένου να καθοριστεί η ύ-
παρξη της «οικογενειακής ζωής», αποτελεί (…) 
μία τεχνητή κατασκευή». Είναι ακατανόητο για 
αυτόν «να δοθεί ελάχιστη βαρύτητα στους συναι-
σθηματικούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί με-
ταξύ μιας μητέρας και του υιού της, εξαιρώντας 
κατά αυτόν τον τρόπο τέτοιου είδους σχέσεις από 
το πεδίο της «οικογενειακής ζωής». Μια τέτοια 
νομολογία, περιορισμένη στον τομέα της απέλα-
σης, αποδυναμώνει εξαιρετικά την έννοια της 
«οικογενειακής ζωής»9. Στην υπόθεση Kaftailova 
κατά Λετονίας απόφαση της 22ης Ιουνίου 2006, ο δι-
καστής Spielmann, την άποψη του οποίου συμμε-
ρίστηκε και ο δικαστής Kovler, επανέλαβε το ίδιο 
επιχείρημα σε μια υπόθεση όπου το Δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι το μέτρο της απέλασης δεν θα 
μπορούσε να έχει οποιαδήποτε επίδραση στη οι-
κογενειακή ζωή της προσφεύγουσας, δεδομένου 
ότι η κόρη της ήταν είκοσι δύο χρονών και δεν 
υπήρχε κανένας συγκεκριμένος δεσμός εξάρτησης 
μεταξύ αυτών, πλην του τυπικού συναισθηματι-
κού (δεσμού)10. 

_________ 
8. ΕΔΔΑ, Shevanova κατά Λετονίας, απόφαση της 15ης 

Ιουνίου 2006, § 67. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο 
Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης το οποίο, αφού διαπίστωσε 
ότι τα πραγματικά περιστατικά που κατήγγειλε η προ-
σφεύγουσα δεν ίσχυαν πλέον, με την απόφαση της 7ης 
Δεκεμβρίου 2007, αποφάσισε να διαγράψει την προ-
σφυγή από το πινάκιο. Βλ. επίσης, μεταξύ άλλων, ΕΔ-
ΔΑ, Kwakye-Nti και Dufie κατά Ολλανδίας απόφαση της 
7ης Νοεμβρίου 2000, σ.8. 

9. Εν μέρει συγκλίνουσα γνώμη του Δικαστή Spiel-
mann, σκέψεις 8 και 9. 

10. ΕΔΔΑ, Kaftailova κατά Λετονίας, απόφαση της 22 
Ιουνίου 2006. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Τμήμα 
Ευρείας Σύνθεσης το οποίο, αφού διαπίστωσε ότι τα 
πραγματικά περιστατικά που κατήγγειλε η προσφεύ-
γουσα δεν ίσχυαν πλέον, απόφαση του της 7ης Δεκεμ-
βρίου 2007 αποφάσισε να διαγράψει την προσφυγή 

Όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, στις περισσότε-
ρες υποθέσεις απέλασης ή/και απαγόρευσης εισό-
δου στη χώρα, το Δικαστήριο συνήθιζε να αντιμε-
τωπίζει την οικογένεια και την ιδιωτική ζωή υπό 
το ίδιο πρίσμα, χωρίς να προβαίνει σε ευδιάκριτη 
διάκριση μεταξύ αυτών των δύο πτυχών.  

Εντούτοις, στην υπόθεση Slivenko κατά Λετονίας, 
απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2003, το Δικαστήριο 
παρατήρησε ότι οι προσφεύγοντες απομακρύνθη-
καν από τη χώρα στην οποία είχαν αναπτύξει, 
από τη γέννηση τους, «ένα δίκτυο προσωπικών, 
κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, οι οποίες 
απαρτίζουν την ιδιωτική ζωή κάθε ανθρώπου. 
(…). Υπό αυτές τις περιστάσεις, το Δικαστήριο δεν 
μπορεί παρά να διαπιστώσει ότι η απομάκρυνση 
των προσφευγόντων από τη Λετονία αποτέλεσε 
μια επέμβαση στην «ιδιωτική τους ζωή» (…) κατά 
την έννοια του άρθρου 8 § 1 της Σύμβασης»11. 

Στη συνέχεια, αν και το Δικαστήριο δε διαπί-
στωσε ουδεμία παραβίαση, η Üner κατά Ολλανδίας, 
απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2006, συνιστά μια 
ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην ιδιωτική ζωή, η οποία 
θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελεί μια αυτόνο-
μη ύπαρξη ή πραγματικότητα. Το Δικαστήριο πα-
ρατηρεί «ότι δεν απολαμβάνουν απαραιτήτως ό-
λοι οι μετανάστες, ανεξαρτήτως του χρονικού 
διαστήματος που διαμένουν στην χώρα από όπου 
πρόκειται να απελαθούν, το δικαίωμα στην «οι-
κογενειακή ζωή», υπό την έννοια του άρθρου 8. 
Εντούτοις, δεδομένου ότι το άρθρο 8 προστατεύει 
και το δικαίωμα σύναψης και ανάπτυξης σχέσεων με 
άλλους ανθρώπους και τον εξωτερικό κόσμο (βλ. Pretty 
κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση της 29ης Απρι-
λίου 2002, § 61) και μπορεί ορισμένες φορές να 
καλύπτει τις πτυχές της κοινωνικής ταυτότητας 
ενός ατόμου (βλ. Mikulić κατά Κροατίας, απόφαση 
της 7ης Φεβρουαρίου 2002, § 53), πρέπει να γίνει 
αποδεκτό ότι το σύνολο των κοινωνικών δεσμών 
μεταξύ των εγκατεστημένων μεταναστών και της 
κοινότητας μέσα στην οποία διαμένουν, εμπίπτει 
στην έννοια της «ιδιωτικής ζωής» κατά την έννοια 
του άρθρου 8. Επομένως, ανεξάρτητα από την ύ-
παρξη ή μη της «οικογενειακής ζωής», το Δικα-
στήριο θεωρεί ότι η απέλαση ενός εγκατεστημένου 
μετανάστη αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμά του/ 

_________ 
από το πινάκιο.  

11. ΕΔΔΑ (GC), Slivenko κατά Λετονίας, απόφαση της 
9ης Οκτώβρη 2003, § 96.  
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της για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. Εξαρτάται 
λοιπόν από τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης, 
εάν είναι αρμόζον για το Δικαστήριο να εστιάσει 
στη «οικογενειακή ζωή» και να διαπιστώσει μια 
παραβίαση υπό την πτυχή αυτής, «παρά υπό αυ-
τήν της «ιδιωτικής ζωής»12. 

Ένα τελικό ερώτημα πρέπει να τεθεί στις περι-
πτώσεις όπου η οικογενειακή ή η ιδιωτική ζωή έχει 
«μεταβληθεί». Κατά την άποψη μου η μέθοδος του 
Δικαστηρίου είναι πλέον καθιερωμένη: τα πραγ-
ματικά περιστατικά, τα οποία λαμβάνονται υπό-
ψη ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη της πραγματικής 
οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής, είναι εκείνα τα 
οποία ισχύουν την στιγμή που το μέτρο απέλασης 
καθίσταται οριστικό13. Από τα ανωτέρω προκύ-
πτει, αφενός ότι η οικογενειακή/ιδιωτική ζωή που 
έχει δημιουργηθεί μετά το χρονικό διάστημα αυ-
τό, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και, αφετέρου το 
γεγονός ότι η οικογενειακή ζωή, η οποία  έχει πά-
ψει πλέον να υπάρχει δεν μπορεί να έχει οποια-
δήποτε αρνητική επίπτωση (διαζύγιο, κ.λπ.)14. 

3. Το δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 

_________ 
12. EΔΔΑ (GC), Üner κατά Ολλανδίας, απόφαση της 

18ης Οκτωβρίου 2006, § 59. 
13. EΔΔΑ, Yilmaz κατά Γερμανίας, απόφαση της 17ης 

Απριλίου 2003, § 45. 
14. ΕΔΔΑ, Yildiz κατά Αυστρίας, απόφαση της 31ης 

Οκτώβρη 2002, § 44: "Είναι αλήθεια ότι, η οικογενειακή 
κατάσταση των προσφευγόντων μεταβλήθηκε. Ο πρώ-
τος προσφεύγων και η δεύτερη προσφεύγουσα πήραν 
διαζύγιο το Μάρτιο του 2001, και ενώ η προσφεύγουσα 
είναι κάτοικος Αυστρίας, ο προσφεύγων διαμένει στην 
Τουρκία. Ο τρίτος προσφεύγον διαμένει προς το παρόν 
με τους συγγενείς του στην Τουρκία, αν και η δεύτερη 
προσφεύγουσα, η οποία έχει την αποκλειστική επιμέ-
λεια του παιδιού, ισχυρίζεται ότι έχει την πρόθεση να το 
φέρει πίσω στην Αυστρία. Ωστόσο, το Δικαστήριο προ-
βαίνει στην αξιολόγησή της κατάστασης που ίσχυε μέ-
χρι τη στιγμή που η απαγόρευση διαμονής κατέστη ο-
ριστική. Έργο του Δικαστηρίου αποτελεί να διαπιστώ-
σει αν οι εθνικές αρχές συμμορφώθηκαν ή όχι με την 
υποχρέωση σεβασμού της οικογενειακής ζωής των προ-
σφευγόντων κατά τη συγκεκριμένη στιγμή και δεν 
μπορεί να λάβει υπόψη μόνο τις συνθήκες που δη-
μιουργήθηκαν μετά τη χρονική στιγμή που οι αρχές έ-
λαβαν την απόφασή τους. Ούτε αποτελεί έργο του Δι-
καστηρίου, να εξετάσει αν – όπως υποστηρίχθηκε από 
τους προσφεύγοντες- υπάρχει ένας αιτιώδης σύνδεσμος 
μεταξύ του εν λόγω μέτρου και των μεταγενέστερων ε-
ξελίξεων, και συγκεκριμένα το διαζύγιο μεταξύ των 
πρώτου και της δεύτερης των προσφευγόντων. 

8 δεν είναι απόλυτο: ορισμένες επεμβάσεις της 
δημόσιας αρχής είναι θεμιτές υπό τις προϋποθέ-
σεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 § 2. 

Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών συγκαταλέ-
γεται και η νομική βάση. Υπό αυτό το πρίσμα, α-
ξιοσημείωτη είναι η υπόθεση Al-Nashif κατά Βουλ-
γαρίας, απόφαση της 20ης Ιουνίου 2002. Στην υπό-
θεση αυτή, αναμφισβήτητα ο προσφεύγων ήταν 
πρόσωπο άνευ υπηκοότητας - Παλαιστινιακής κα-
ταγωγής- ο οποίος νομίμως διέμενε στη Βουλγα-
ρία. Η άδεια διαμονής του ανακλήθηκε και απε-
λάθηκε στη Συρία, λόγω των θρησκευτικών δρα-
στηριοτήτων του, οι οποίες θεωρήθηκαν απειλή 
για την εθνική ασφάλεια. Υπό την έννοια της ε-
θνικής ασφάλειας, η επέμβαση αυτή στην οικογε-
νειακή του ζωή ήταν «σύμφωνη με τον νόμο»; Το 
Δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η φράση «εκτός 
αν προβλέπεται υπό του νόμου» υπονοεί ότι «η 
νομική βάση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και 
προβλέψιμη». Εντούτοις, «θεωρεί ότι η απαίτηση 
της προβλεψιμότητας του νόμου δεν φτάνει σε τέ-
τοιο βαθμό, ώστε να επιβάλλει στα Κράτη να θε-
σπίζουν νομικές διατάξεις, περιλαμβάνουσες λε-
πτομερή απαρίθμηση κάθε συμπεριφοράς που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μια απόφαση απέλασης 
ενός ατόμου, βασισμένη σε λόγους εθνικής ασφά-
λειας. Λόγω της φύσης των πραγμάτων, οι απειλές 
στην εθνική ασφάλεια μπορεί να ποικίλουν στα 
χαρακτηριστικά τους και να αποτελούν απρόβλε-
πτο γεγονός ή να είναι δύσκολο να καθοριστούν 
εκ των προτέρων. Πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλίζε-
ται, ότι η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στο 
εκτελεστικό όργανο ασκείται σύμφωνα με το νόμο 
και μη καταχρηστικά»15. «Ακόμα και όταν η εθνι-
κή ασφάλεια τίθεται σε κίνδυνο, οι έννοιες της 
νομιμότητας και του κράτος δικαίου σε μια δημο-
κρατική κοινωνία, απαιτούν ότι τα μέτρα που ε-
πιφέρουν επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα 
του ανθρώπου, πρέπει να υπόκεινται σε κάποιας 
μορφής κατ’ αντιδικία διαδικασίας ενώπιον ενός 
ανεξάρτητου οργάνου, αρμόδιου να ελέγξει την 
αιτιολογία της απόφασης και τα σχετικά αποδει-
κτικά στοιχεία, ακόμη και αν υπάρχει 

_________ 
15. EΔΔΑ, Al-Nashif κατά Βουλγαρίας, απόφαση της 

20ης Ιουνίου 2002, §§ 121-122. Βλέπε επίσης ΕΔΔΑ, 
Musa και λοιποί κατά Βουλγαρίας, απόφαση της 11 Ιανου-
αρίου 2007, §§ 60-63. 
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ανάγκη να τεθούν κατάλληλοι διαδικαστικοί πε-
ριορισμοί κατά τη χρήση απόρρητων πληροφο-
ριών»16. Τέλος, «το άτομο πρέπει να είναι σε θέση 
να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό του εκτελεστικού 
οργάνου, ότι η εθνική ασφάλεια τίθεται σε κίνδυ-
νο. Αν και η ανώτερη εκτίμηση της απειλής της 
εθνικής ασφάλειας από το εκτελεστικό όργανο θα 
είναι φυσικά βαρύνουσας σημασίας, η ανεξάρτη-
τη αρχή οφείλει να αντιδράσει στις περιπτώσεις 
όπου επίκληση αυτής (της απειλής) δεν βασίζεται 
εύλογα στα πραγματικά περιστατικά ή αποκαλύ-
πτει μια ερμηνεία της «εθνικής ασφάλειας», η ο-
ποία είναι αυθαίρετη και παράνομη ή αντίθετη 
προς τη κοινή λογική. Ελλείψει τέτοιων εγγυήσε-
ων η αστυνομία ή οι άλλες Κρατικές αρχές θα ή-
ταν σε θέση να προβούν σε αυθαίρετη καταπάτη-
ση των προστατευόμενων από τη Σύμβαση δικαι-
ωμάτων»17. 

 Στην πραγματικότητα, μια συνέπεια της από-
φασης αυτής, όπως επίσης και της Kaya κατά Ρου-
μανίας, απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 2006 είναι να 
επανεισαχθούν, μέσω του άρθρου 8, οι εγγυήσεις 
της δίκαιης δίκης, που κατοχυρώνονται στο άρ-
θρο 6 της Σύμβασης18. Με την ίδια αιτιολογία 
διαπιστώθηκε παραβίαση του άρθρου 1 του 7ου 
Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, η οποία παρέχει ο-
ρισμένες διαδικαστικές εγγυήσεις σχετικά με την 
απέλαση των αλλοδαπών, δεδομένου ότι ο νόμος 
βάσει του οποίου εκδόθηκε η απέλαση δεν τηρού-
σε τις απαιτήσεις της Σύμβασης19. 

Η υπόθεση Liu κατά Ρωσίας, απόφαση της 8ης 
Δεκεμβρίου 2007 προχωρά ακόμα περαιτέρω. Η 
απόφαση αυτή είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι 
αναφορικά με την απαίτηση της «ποιότητας του 
νόμου», το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι «οι νομικές διατάξεις βάσει των οποίων (…) 
διατάχτηκε η απέλαση του προσφεύγοντα, δε συ-
νιστούσαν επαρκή βαθμό προστασίας ενάντια 
στην αυθαίρετη επέμβαση»20. Επιπλέον, όσον α-
φορά τη δικαστική έρευνα, το Δικαστήριο σημεί-
ωσε ότι, άνευ πρόσβασης στις πληροφορίες που 

_________ 
16. EΔΔΑ, Al-Nashif κατά Βουλγαρίας, απόφαση της 

20ης Ιουνίου 2002, § 123. 
17. Ibid., § 124. 
18. ΕΔΔΑ, Kaya κατά Ρουμανίας, απόφαση της 12ης 

Οκτωβρίου 2006, §§ 41-43. 
19. Ibid., § 57. 
20. ΕΔΔΑ, Liu κατά Ρωσίας, απόφαση της 8ης Δεκεμ-

βρίου 2007, § 68. 

κατέχει η αστυνομία, τα δικαστήρια δεν ήταν σε 
θέση να αξιολογήσουν κατά πόσο ένας μη-
υπήκοος αποτελεί απειλή για την εθνική ασφά-
λεια. Ως εκ τούτου, υπήρξαν ανεπαρκείς εγγυήσεις 
ενάντια στην αυθαίρετη άσκηση της ευρείας δια-
κριτικής ευχέρειας που παρέχεται από τον εθνικό 
νόμο στο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων21. 

 Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην υπόθεση 
Aristimuno Mendizabal κατά Γαλλίας, απόφαση της 
17ης Ιανουαρίου 2006, το Δικαστήριο καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η χρονική περίοδος των άνω 
των δεκατεσσάρων ετών που απαιτήθηκε, ώστε να 
εκδώσουν οι γαλλικές αρχές άδεια διαμονής στον 
προσφεύγοντα, δεν ήταν σύμφωνη με το νόμο, 
ανεξαρτήτως αν ο εν λόγω «νόμος» ήταν γαλλικός 
ή κοινοτικό δίκαιο22. 

 Όσον αφορά την αιτιολογία, στην υπόθεση 
C.G. και λοιποί κατά Βουλγαρίας, απόφαση της 24ης 
Απριλίου 2008, διετάχθη η απέλαση και η απαγό-
ρευση εισόδου στη χώρα δεκαετούς διάρκειας, εις 
βάρος ενός Τούρκο μετανάστη, του οποίου η σύ-
ζυγος και το τέκνο, ήταν Βουλγαρικής υπηκοότη-
τας, με την αιτιολογία ότι συμμετείχε σε εμπορία 
ναρκωτικών, γεγονός που αποτελούσε σοβαρή 
απειλή για την εθνική ασφάλεια, καίτοι καμία 
ποινική διαδικασία δεν είχε κινηθεί εις βάρος του. 
Η απόφαση αυτή είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένου 
ότι περιορίζει την έννοια της «εθνικής ασφά-
λειας», που προβλέπεται στο άρθρο 8 § 2 της Σύμ-
βασης και στο άρθρο 1 § 2 του 7ου Πρωτοκόλλου. 
Αποκλείει λοιπόν τα αδικήματα περί ναρκωτικών 
ουσιών, ως δικαιολογία για την επέμβαση στο δι-
καίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής ενός αλλοδαπού, ενάντια του οποίου δια-
τάσσεται η απέλαση ή ως αιτιολογία για τη στέρη-
ση των διαδικαστικών εγγυήσεων που παρέχονται 
σε αυτόν (τον αλλοδαπό) πριν από την εκτέλεση 
ενός τέτοιου μέτρου23. 

Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο της αναγκαιό-
τητας σε μια δημοκρατική κοινωνία, το Δικαστή-
ριο οφείλει να προβεί στην εξισορρόπηση δύο συ-
γκρουόμενων συμφερόντων, αφενός του δικαιώ-
ματος των ατόμων στην ιδιωτική και οικογενεια- 

_________ 
21. Ibid., § 63. 
22. ΕΔΔΑ, Aristimuno Mendizabal κατά Γαλλίας, από-

φαση της 17ης Ιανουαρίου 2006, § 79. 
23. ΕΔΔΑ, C.G. και Λοιποί κατά Βουλγαρίας, απόφαση 

της 24ης Απριλίου 2008, §§ 43 and 78. 
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κή ζωή και αφετέρου του γενικότερου συμφέρο-
ντος. Όπως επισήμανε ο Χ. Lambert: «αποτελεί 
δύσκολο έργο, δεδομένου ότι απαιτείται από το 
Δικαστήριο (…) να αξιολογήσει τη φύση της ε-
πέμβασης της δημόσιας αρχής αλλά και την επί-
δραση αυτής στο άτομο»24. Εντούτοις, δεδομένου 
ότι εναπόκειται πρωτίστως στα Κράτη να αξιολο-
γήσουν την πραγματική ύπαρξη της ιδιωτικής ή 
οικογενειακής ζωής και τις προϋποθέσεις εκείνες, 
υπό τις οποίες οι επεμβάσεις έχουν επιπτώσεις 
στους δεσμούς αυτούς, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου περιορίζεται σε επικουρικό όργανο 
ελέγχου25. 

 4. Αν και το άρθρο 8 της Σύμβασης δεν παρέ-
χει ένα απόλυτο δικαίωμα για τα άτομα – και δεν 
περιλαμβάνει ως καθεαυτό το δικαίωμα της κα-
θιέρωσης της οικογενειακής ζωής ενός προσώπου 
σε μια συγκεκριμένη χώρα26 –, επιβάλλει ωστόσο 
ορισμένες υποχρεώσεις στα Κράτη. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της δυναμικής 
ερμηνείας της Σύμβασης, η οποία επαναβεβαιώ-
νεται από το Δικαστήριο, οι Κρατικές υποχρεώ-
σεις είναι σταδιακά αυξανόμενες. Η απαίτηση 
λήψης μέτρων από τα Κράτη προστίθεται όλο και 
περισσότερο στην παραδοσιακή απαίτηση, ήτοι 
του να είναι παθητικά. Αυτή η απαίτηση λαμβά-
νει τη μορφή θετικών υποχρεώσεων για το Κρά-
τος, περί λήψης διοικητικών ή δικαστικών μέ-
τρων, με σκοπό την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων27. «Αν και ουσιαστικό αντικείμενο 
του άρθρου 8, αποτελεί η προστασία του ατόμου 
από την αυθαίρετη δράση των δημοσίων αρχών, 
μπορούν ωστόσο να υπάρξουν θετικές υποχρεώ-
σεις σύμφυτες με τον αποτελεσματικό «σεβασμό» 
της οικογενειακής ζωής. Κατά συνέπεια, στις πε-
ριπτώσεις όπου υφίσταται ένας οικογενειακός δε-

_________ 
24. H. L a m b e r t , «The European Court of Human 

Rights and the Right of Refugees and Other Persons in 
Need of Protection to Family Reunion», International 
Journal of Refugee Law, Τόμος. 11, No. 3, 1999, σ. 428. 

25. Ibid., υποσημείωση 1. 
26. ΕΔΔΑ, Abdulaziz, Cabales και Balkandali κατά Ηνω-

μένου Βασιλείου, απόφαση της 28ης Μαΐου 1985, § 68; 
ΕΔΔΑ, Gül κατά Ελβετίας, απόφαση της 19ης Φεβρουα-
ρίου 1996, § 38. 

27. P. v a n  D i j k , F. v a n  H o o f , A. v a n  R i j n  et 
L. Z w a a k  (επ.), Theory and Practice of the European Con-
vention on Human Rights, Antwerp/Oxford, Intersentia, 
4th έκδοση, 2006, σ.706. 

σμός, το Κράτος οφείλει καταρχήν να ενεργήσει 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την ανάπτυ-
ξη του δεσμού αυτού και επιπλέον να προβεί στη 
λήψη εκείνων των μέτρων που θα επιτρέψουν την 
επανένωση της οικογένειας»28. Έτσι, παραδείγμα-
τος χάριν, στον τομέα της μετανάστευσης, τίθεται 
το ζήτημα της θετικής υποχρέωσης του κράτους να 
δεχτεί τα μέλη της οικογένειας στο έδαφός του και 
κατά συνέπεια το ζήτημα της οικογενειακής επα-
νένωσης29. 

Περαιτέρω, οι θετικές υποχρεώσεις μπορούν να 
είναι τόσο ουσιαστικές όσο και διαδικαστικές. 

Η Ciliz κατά Ολλανδίας, απόφαση της 11ης Ιουλί-
ου 2000 είναι ενδιαφέρουσα δεδομένου ότι αποτε-
λεί ένα καλό παράδειγμα μιας διαδικαστικής θετικής 
υποχρέωσης. «Αν και από το άρθρο 8 δεν απορρέει 
καμία ρητή διαδικαστική απαίτηση, η διαδικασία 
έκδοσης απόφασης, η οποία οδηγεί στην λήψη μέ-
τρων επέμβασης θα πρέπει να είναι δίκαια και τέ-
τοια ώστε να παρέχει επαρκή προστασία των 
συμφερόντων που εγγυάται το άρθρο 8»30. Στην 
υπόθεση αυτή, ο προσφεύγων κίνησε συγχρόνως 
δύο διαδικασίες, ώστε αφενός να έχει το δικαίωμα 
πρόσβασης στο υιό του και αφετέρου να του χο-
ρηγηθεί παράταση της άδειας διαμονής 

_________ 
28. ΕΔΔΑ, Mehemi κατά Γαλλίας (no. 2) απόφαση της 

10ης Απριλίου 2003, § 45.  
29. See S. S a r o l ι a , Droits de l’homme et migrations. 

De la protection du migrant aux droits de la personne mi-
grante, ό.π, σ. 225, no. 199: «Η μετανάστευση και η εγκα-
τάσταση σε μία τρίτη χώρα μπορεί να οδηγήσει στην 
ανάπτυξη κοινωνικών και/ή οικογενειακών δεσμών. Οι 
δεσμοί αναπτύσσονται μεταξύ του αλλοδαπού και της 
χώρας στην οποία έχει εγκατασταθεί. Η ενσωμάτωση σε 
μία ξένη χώρα θέτει το ζήτημα της δημιουργίας δικαιω-
μάτων τα οποία μπορεί να συνδέονται με την ενσωμά-
τωση αυτή. Οι δεσμοί όμως τους οποίους έχει αναπτύξει 
ο αλλοδαπός με τη χώρα διαμονής, έχουν σφυρηλατη-
θεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη μπορούν να διακοπούν; 
Επιπλέον, οι οικογενειακοί δεσμοί επιτρέπουν την επί-
κληση του δικαιώματος εισόδου στη χώρα όπου διαμέ-
νουν ή έχουν εγκατασταθεί τα μέλη της οικογένειας; Η 
πρώτη ερώτηση αφορά τις αρνητικές υποχρεώσεις του 
Κράτους διαμονής, με βάσει τις οποίες απαγορεύεται η 
απέλαση των «ενσωματωμένων» αλλοδαπών. Η δεύτε-
ρη αφορά τις θετικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ο-
ποίες ένα κράτος οφείλει να επιτρέψει την είσοδο ή την 
διαμονή σ’ ένα αλλοδαπό ο οποίος έχει αναπτύξει δε-
σμούς στο έδαφός του. 

30. ΕΔΔΑ, Ciliz κατά Ολλανδίας, απόφασης της 11ης 
Ιουλίου 2000, § 66. 
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του. Ενώ οι πρώτες διαδικασίες ήταν ακόμα εκ-
κρεμείς, απελάθηκε. Παραπονέθηκε ότι η άρνηση 
των ολλανδικών αρχών να παρατείνουν την ά-
δεια διαμονής του, παραβίασε το δικαίωμά του 
στη οικογενειακή ζωή. Προσδιορίζοντας εάν η 
παρέμβαση ήταν απαραίτητη σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, σύμφωνα με την άποψη του Δικαστηρί-
ου, «οι αρχές, με την απέλαση του προσφεύγοντος 
όχι μόνο προδίκασαν την έκβαση των διαδικα-
σιών σχετικά με το ζήτημα της πρόσβασης, αλλά, 
και το πιο σημαντικό, αρνήθηκαν στον προσφεύ-
γοντα κάθε δυνατότητα οποιασδήποτε περαιτέρω 
σημαντικής συμμετοχής σε εκείνες τις διαδικασίες 
για τις οποίες η παρουσία του ήταν προφανώς 
ουσιαστικής σπουδαιότητας. (…). Οι αρχές, μέσω 
της αποτυχίας τους να συντονίσουν τις διάφορες 
διαδικασίες που είχαν επιπτώσεις στα οικογενεια-
κά δικαιώματα του προσφεύγοντα, δεν ενήργη-
σαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψουν την 
ανάπτυξη των οικογενειακών δεσμών»31. «Συνο-
πτικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία λή-
ψης απόφασης σχετικά με το ζήτημα της απέλασης 
του προσφεύγοντος, αλλά και το ζήτημα της πρό-
σβασης δεν παρείχε την απαιτούμενη προστασία 
των συμφερόντων του προσφεύγοντος όπως αυτά 
κατοχυρώνονται από το άρθρο 8. Η επέμβαση στο 
δικαίωμα του προσφεύγοντα στο πλαίσιο αυτής 
της διάταξης δεν ήταν απαραίτητη σε μια δημο-
κρατική κοινωνία. Συνεπώς, υπήρξε παραβίαση 
της διάταξης αυτής»32. 

 5. Τέλος, όπως είναι γνωστό, ο μηχανισμός ε-
λέγχου του Δικαστηρίου είναι δικαστικός και το 
Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί την εξέταση προ-
σφυγής που υποβάλλεται από οποιοδήποτε φυσι-
κό πρόσωπο ή ομάδα ατόμων που ισχυρίζεται ότι 
υπήρξε θύμα παραβίασης της Σύμβασης (άρθρο 
34).  

 Υπό αυτή την άποψη, η Ariztimuno Mendizabal 
κατά Γαλλίας, απόφαση της 21ης Ιουνίου 2005 είναι 
ενδιαφέρουσα. Στην υπόθεση αυτή, για χρονικό 
διάστημα πλέον των δεκατεσσάρων ετών, χορηγή-
θηκαν στον προσφεύγοντα μια σειρά προσωρινών 
αδειών διαμονής με διάρκεια ισχύος ενός έτους. 
Μετά την πάροδο μιας τόσο μεγάλης περιόδου, ο 
προσφεύγων έλαβε τελικά δεκαετή άδεια διαμο-
νής. Αποτέλεσε όμως αυτό αποκατάσταση για τον 

_________ 
31. Ibid., § 71. 
32. Ibid., § 72. 

προσφεύγοντα; Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι δεν 
υπήρξε αποκατάσταση, καθώς η επικαλούμενη 
παραβίαση προκύπτει από την κατάσταση της ανα-
σφάλειας και της αβεβαιότητας που βίωνε ο προ-
σφεύγων κατά τη διάρκεια μιας τόσο μεγάλης πε-
ριόδου. Πλέον αυτού, οι αρχές ούτε αναγνώρισαν 
ούτε αποκατέστησαν την παραβίαση που επικα-
λέστηκε ο προσφεύγων και ως εκ τούτου θεωρήθη-
κε ότι ο τελευταίος μπορεί ακόμα να ισχυρίζεται 
ότι υπήρξε θύμα33. 

 
ΙΙ. Ποικίλες καταστάσεις 

 
Ορισμένοι συντάκτες υποστηρίζουν ότι «το Δι-

καστήριο έχει εισαγάγει μια διάκριση μεταξύ, α-
φενός, των υποθέσεων της εισόδου μη-υπηκόων 
στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου κράτους (…) και 
αφετέρου των υποθέσεων της απομάκρυνσης με 
συνέπεια  την  κατάργηση  της  οικογενειακής ζω-
ής34. Από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου 
απορρέει «ότι, σε υποθέσεις εισόδου, το Δικαστή-
ριο σταθμίζει συνήθως τα δικαιώματα του ατόμου 
και το συμφέρον της Κοινωνίας κατά το αρχικό 
στάδιο εξέτασης της επέμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 § 1. Εντούτοις, σε περιπτώσεις απομά-
κρυνσης, το Δικαστήριο σταθμίζει τα δικαιώματα 
του ατόμου και τα συμφέροντα της Κοινωνίας, 
μόνο κατά το προχωρημένο στάδιο της εξέτασης 
της καταλληλότητας του μέτρου σύμφωνα με το 
άρθρο 8 § 2»35. Θα πρόσθετα ότι, και στις δύο πε-
ριπτώσεις, η νομολογία του Δικαστηρίου είναι 
μάλλον αυστηρή36. Όπως το θέτει η Κ. Reid, τα 
«όργανα της Σύμβασης δεν είναι απρόσβλητα 
από τη γενική ατμόσφαιρα του «Φύλακα της Ευ-
ρώπης» [και] δεδομένης της τρέχουσας πολιτικής 
ευαισθησίας των ζητημάτων, [αυτά] είναι απίθανο 
να αφήσουν περιθώριο για δημιουργικές ερμηνεί-
ες»37. 

_________ 
33. Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στις 17 

Ιανουαρίου 2006 και έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του 
άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Βλ. supra. 

34. H. L a m b e r t , “The European Court of Human 
Rights and the Right of Refugees and Other Persons in 
Need of Protection to Family Reunion”, ό.π., σ. 429. 

35. Ibid. 
36. Βλ. N. R o g e r s , “Immigration and the European 

Convention on Human Rights: Are new principles 
emerging”, E.H.R.L.R., 2003, σ. 53 et seq. 

37. K. R e i d , A practitioner’s guide to the European 
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1. Η είσοδος στο έδαφος 
 
α) Η  άδε ια  δ ιαμονής  

 
 Στην υπόθεση Aristimuno Mendizabal κατά Γαλ-

λίας, απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2006, το Δικα-
στήριο θεωρεί ότι η ουσία έγκειται στο γεγονός ότι 
ο προσφεύγων, ως κοινοτικός υπήκοος, είχε δι-
καίωμα βάσει του κοινοτικού δικαίου να διαμεί-
νει στη Γαλλία και να αποκτήσει «άδεια διαμονής 
υπηκόου κράτους μέλους της ΕΟΚ, ισχύος πέντε 
ετών»38. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων δέχεται, σύμφωνα με την πάγια νομολογία 
του, ότι ένα τέτοιο έγγραφο είναι απλά «δηλωτι-
κό», του δικαιώματος διαμονής, δικαίωμα που 
απορρέει για τους κοινοτικούς υπηκόους απευ-
θείας από τη Σύμβαση της Ρώμης και τη δευτερο-
γενή νομοθεσία και δεν ισοδυναμεί με άδεια δια-
μονής39. Το Δικαστήριο επομένως θεωρεί ότι το 
άρθρο 8 πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να ερμη-
νευθεί λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό δίκαιο 
και συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών αναφορικά με τα δικαιώματα της εισόδου 
και της διαμονής των κοινοτικών υπηκόων40. Ό-
πως παρατήρησε ένας μελετητής, «έτσι, διαπιστώ-
νοντας με έξι ψήφους έναντι μίας, ότι υπήρξε πα-
ραβίαση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής, λόγω της επέμβασης του 
γαλλικού κράτους [που συνίσταται, σύμφωνα με 
το Δικαστήριο, στην παρατεταμένη αδυναμία να 
εκδώσει στον προσφεύγοντα άδεια διαμονής], ε-
πέμβαση που δεν προβλέπεται από τον νόμο – α-
νεξαρτήτως του αν ο εν λόγω νόμος αποτελεί γαλ-
λική ή κοινοτική νομοθεσία (§ 79) – το Δικαστήριο 
του Στρασβούργου τάσσεται ανελλιπώς και απο-
τελεσματικά, με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, ήτοι τον δικαστή των παραβάσεων 
του κοινοτικού δικαίου41. 

Οι Niedzwiecki και Okpisz κατά Γερμανίας, απο-
φάσεις της 25ης Οκτωβρίου 2005, αφορούν στο θέ-
_________ 
Convention on Human Rights, London, Sweet & Maxwell, 
2η έκδοση, 2004, σ. 367. 

38. ΕΔΔΑ, Aristimuno Mendizabal κατά Γαλλίας, από-
φαση της 17ης Ιανουαρίου 2006, § 67. 

39. Ibid., § 68. 
40. Ibid., § 69. 
41. L. B u r g o r g u e  -  L a r s e n , «Chronique de ju-

risprudence européenne comparée (2006)», Revue du 
droit public, n° 4-2007, σ. 1109. 

μα της παραβίασης του άρθρου 14 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 8 της Σύμβασης. Οι προσφεύγοντες 
παραπονέθηκαν ότι στερήθηκαν το επίδομα τέ-
κνων, δεδομένου ότι οι αλλοδαποί εδικαιούντο 
(το επίδομα) μόνο στην περίπτωση που κατείχαν 
άδεια διαμονής απεριορίστου χρόνου ή προσωρι-
νή άδεια διαμονής. Παραπονέθηκαν ότι η άρνηση 
αυτή αποτελούσε διάκριση κατά παράβαση  του-
άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8. Όπως και 
το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των δεν διαπιστώνει την ύπαρξη επαρκούς αιτιο-
λογίας που να δικαιολογεί τη διαφορετική μετα-
χείριση αναφορικά με το επίδομα τέκνου, αφενός 
των αλλοδαπών που κατέχουν μια μόνιμη άδεια 
διαμονής και αφετέρου εκείνων που δεν την κατέ-
χουν. Επομένως διαπιστώνει ότι υπήρξε παραβία-
ση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8. 

 
β )  Η  ο ικογ εν ε ιακή  επανένωση  

  
 Θεωρώ ότι η νομολογία του Δικαστηρίου μέ-

χρι τώρα έχει διαμορφωθεί ως εξής. Το άρθρο 8 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιβάλλει σε ένα Κρά-
τος μία γενική υποχρέωση σεβασμού της επιλογής 
της χώρας της συζυγικής διαμονής των προσφύ-
γων και την έγκριση της οικογενειακής επανένω-
σης στο έδαφός του42. Εντούτοις, προκειμένου να 
προσδιορισθεί το πεδίο υποχρεώσεων του Κρά-
τους, τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης 
πρέπει να συνεκτιμώνται. Με άλλα λόγια, η έκτα-
ση της υποχρέωσης ενός Κράτους να δεχθεί στο 
έδαφός του συγγενείς των αλλοδαπών, στους ο-
ποίους έχουν χορηγηθεί δικαιώματα διαμονής, 
ποικίλει ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις των 
ατόμων που εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπό-
θεση και το γενικό συμφέρον. Εντούτοις, μια διά-
κριση πρέπει να γίνει μεταξύ της κατάστασης των 
συζύγων και των τέκνων. Κάποιοι συντάκτες είναι 
επικριτικοί. «Μέχρι στιγμής, εξετάζοντας όλο και 
περισσότερο ζητήματα οικογενειακής επανένωσης, 
λόγω του γεγονότος ότι πολλές εθνικές νομοθεσίες και 
διοικητικές πρακτικές στοχεύουν να καταστήσουν το 
θεσμό της οικογενειοκεντρικής 

_________ 
42. ΕΔΔΑ, Ahmut κατά Ολλανδίας, απόφαση της 26ης 

Νοεμβρίου 1996, § 67; ΕΔΔΑ, Gül κατά Ελβετίας, απόφα-
ση της 19ης Φεβρουαρίου 1996, § 96. 
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μετανάστευσης προτεραιότητα, η νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιω-
μάτων δεν ακολουθεί στην αιτιολογία της το λο-
γικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει. Το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο είναι απρόθυμο να προωθήσει 
τη λογική της ριζικής αμφισβήτησης του δόγματος 
της εθνικής κυριαρχίας των κρατών, η οποία θα 
τα υποχρέωνε να επιτρέψουν την είσοδο των συγ-
γενών των εγκατεστημένων προσφύγων. Υπάρ-
χουν δύο λόγοι για αυτό. Ο πρώτος αφορά τη 
συμμόρφωση με το γράμμα του νόμου: το άρθρο 8 
§ 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου επιτρέπει την επέμβαση στο δικαίωμα 
μιας φυσιολογικής οικογενειακής ζωής για λόγους 
άμεσα συνδεδεμένους με τις μεταναστευτικές πο-
λιτικές, ήτοι «την οικονομική ευημερία της χώ-
ρας» που τίθεται δίπλα στον τυπικό λόγο της δη-
μόσια ασφάλειας. Ο άλλος είναι τεχνικός και ε-
ντοπίζεται στον ιδιαίτερο ρόλο που έχει αναλάβει 
ο Ευρωπαίος Δικαστής και την εξάρτησή του από 
τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε υπόθεσης. Έτσι, 
υπό το κίνδυνο να γίνει πιο τολμηρό, καίτοι ένα 
ολοκληρωμένο νομικό σύστημα όπως η Κοινοτική 
έννομη τάξη του παρείχε τη σχετική δυνατότητα, 
το Δικαστήριο δεν αναγνώρισε την ύπαρξη ενός 
υποκειμενικού δικαιώματος στην οικογενειακή 
επανένωση»43. 

Για τους συζύγους, είναι σχετικό σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου, αφενός, «εάν υπάρ-
χουν εμπόδια στην εγκατάσταση του συζυγικού οίκου σε 
διαφορετικό μέρος (στη χώρα του συζύγου ή στην 
χώρα προέλευσης του προσφεύγοντος) ή εάν υ-
πάρχουν οποιοιδήποτε ειδικοί λόγοι οι οποίοι δεν το 
επιτρέπουν» και, αφετέρου, εάν «οι σύζυγοι γνώρι-
ζαν την προβληματική κατάσταση της μετανά-
στευσής τους κατά την διάρκεια σύναψης γά-
μου»44. Έτσι ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων έχει 
απορριφθεί με βάση τα κριτήρια αυτά, ήτοι λόγω 
έλλειψης εμποδίων μεταξύ των συζύγων που ζουν 
σε διαφορετικό μέρος και τη γνώση της επισφα-
λούς κατάστασης εκ των προτέρων. Επιπλέον, το 
Δικαστήριο σπανίως έχει δεχτεί την ύπαρξη ειδι-
κών λόγων, μεταξύ των οποίων και λόγους υγείας. 

_________ 
43. H. L a b a y l e , “Le droit des étrangers au regrou-

pement familial, regards croisis du droit interne et du 
droit européen”, ό.π., σ. 104. 

44. K. R e i d , A practitioner’s guide to the European 
Convention on Human Rights, ό.π., σ. 379. 

Για τα τέκνα, σε πολλές αποφάσεις το Δικαστή-
ριο έχει κρίνει ότι προσοχή πρέπει να δίνεται στις 
υποθέσεις όπου ένας γονέας έχει επιτύχει να εγκα-
τασταθεί σε μία χώρα και θέλει να επανασυνδεθεί 
με τα παιδιά του/της τα οποία, στο μεταξύ, έχουν 
παραμείνει πίσω στη χώρα προέλευσης τους ή σε 
μια τρίτη χώρα, και ότι δεν είναι εύλογο να εξα-
ναγκαστεί ο γονέας να επιλέξει μεταξύ του να ε-
γκαταλείψει την θέση που έχει αποκτήσει στη χώ-
ρα της εγκατάστασης ή να απαρνηθεί την αμοι-
βαία απόλαυση μεταξύ γονέα και τέκνου, θεμε-
λιώδες στοιχείο της οικογενειακής ζωής. Επομέ-
νως, η υπόθεση δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο από 
πλευράς μετανάστευσης και διαμονής, αλλά θα 
πρέπει να συνεκτιμώνται και τα αμοιβαία συμφέ-
ροντα των προσφευγόντων. Εντούτοις, πρέπει να 
αποδειχθεί η ύπαρξη ουσιαστικών οικογενειακών 
δεσμών, το οποίο όμως δεν είναι ευχερές στην πε-
ρίπτωση όπου τα τέκνα έχουν ζήσει εξ αποστάσε-
ως για κάποιο χρονικό διάστημα: αυτό συνέβη 
στην Ahmut κατά Ολλανδίας, απόφαση της 28ης 
Νοεμβρίου 1996, στην οποία το Δικαστήριο δεν 
διαπίστωσε καμία παραβίαση45. Στις περιπτώσεις 
όπου ένα τέκνο ζούσε προηγουμένως χωριστά από 
τους γονείς του εκτός ενός Συμβαλλομένου Κρά-
τους και του απορρίφθηκε η είσοδος, παραβίαση 
μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση που το 
τέκνο δεν έχει καμία πρακτική εναλλακτική λύση. 
Επιπλέον, το γεγονός ότι η οικογένεια είναι σε θέ-
ση να επιστρέψει, για να ενωθεί με το παιδί της 
μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα αποφασιστικό 
παράγοντα, όπως στην υπόθεση Gόl κατά Ελβετίας, 
απόφαση της 19ης Φεβρουαρίου 199646. 

Παρατηρούμε μια σχετική εξέλιξη της νομολο-
γίας του Δικαστηρίου; Στην υπόθεση Şen κατά Ολ-
λανδίας, απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2001, το 
Δικαστήριο θεωρεί, σε αντίθεση με όσα δέχτηκε 
στη υπόθεση Ahmut, ότι στην παρούσα υπόθεση 
υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο στην επιστροφή της 
οικογένειας Şen στην Τουρκία. Οι πρώτοι δύο 
προσφεύγοντες εγκαταστάθηκαν ως ζεύγος στην 

_________ 
45. ΕΔΔΑ, Ahmut κατά Ολλανδίας, απόφαση της 28ης 

Νοεμβρίου 1996; βλ. επίσης ΕΔΔΑ, P.R. κατά Ολλανδίας, 
απόφαση (απαράδεκτο)  της  7ης  Νοεμβρίου  2000; 
ΕΔΔΑ, J.M. κατά Ολλανδίας, απόφαση (απαράδεκτο) της 
9ης Ιανουαρίου 2001. 

46. ΕΔΔΑ, Gül κατά Ελβετίας, απόφαση της 19ης Φε-
βρουαρίου 1996. 
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Ολλανδία, όπου κατοικούσαν νόμιμα για πολλά 
έτη, και απέκτησαν το δεύτερο τέκνο τους το 1990, 
και το τρίτο τους το 1994. Τα δύο αυτά τέκνα έ-
χουν ζήσει μόνο στην Ολλανδία, στο πολιτιστικό 
περιβάλλον αυτής της χώρας και πηγαίνουν εκεί 
σχολείο. Επομένως έχουν ελάχιστους ή και καθό-
λου δεσμούς με τη χώρα προέλευσης τους εκτός 
από την υπηκοότητά τους και έτσι υπήρχαν εμπό-
δια που τους απέτρεπαν να αναπτύξουν την οικο-
γενειακή τους ζωή στην Τουρκία. Υπό αυτούς τους 
όρους, η επανένωση με τη μεγαλύτερη κόρη τους 
στην Ολλανδία αποτελούσε το καταλληλότερο μέ-
τρο για την ανάπτυξη της οικογενειακής τους ζωή 
με αυτήν, ακόμα περισσότερο διότι λόγω του νεα-
ρού της ηλικία της, υπήρχε μια ιδιαίτερη ανάγκη 
ενσωμάτωσης της στην οικογένεια των γονέων 
της». Συνεπώς, το Δικαστήριο καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι μη παρέχοντας στους προσφεύγο-
ντες άλλη επιλογή πέρα από το να επιλέξουν μετα-
ξύ της εγκατάλειψης της κατάστασης που είχαν 
αποκτήσει στην Ολλανδία ή να σταματήσουν να 
επιδιώκουν την επανένωση με την μεγαλύτερη 
κόρη τους, το κράτος απέτυχε να επιτύχει μια δί-
καιη στάθμιση μεταξύ των συμφερόντων των 
προσφευγόντων και του κρατικού συμφέροντος 
για τον έλεγχο της μετανάστευσης47. Με άλλα λό-
για, όταν ένα παιδί ζει απομακρυσμένο από τον 
γονέα του εκτός ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 
και του απαγορεύεται η είσοδος, παραβιάσεις 
μπορούν να προκύψουν στις περιπτώσεις όπου το 
παιδί δεν έχει καμία πρακτική εναλλακτική λύση. 

Εντούτοις, η υπόθεση Chandra και λοιποί κατά 
Ολλανδίας κηρύχτηκε απαράδεκτη στις 13 Μαΐου 
2003. Ο προσφεύγων εγκαταστάθηκε στην Ολλαν-
δία με μία σύντροφο, η οποία άφησε τα τέσσερα 
τέκνα της, που ήταν τότε 12, 11, 8 και 7 χρονών 
αντίστοιχα, στην Ινδονησία. Εδώ το Δικαστήριο 
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 8 δεν εγγυάται ένα δι-
καίωμα επιλογής της καταλληλότερης θέσης ανά-
πτυξης της οικογενειακής ζωής. Επιπλέον, το Δι-
καστήριο δεν πείθεται από τον ισχυρισμό των 
προσφευγόντων ότι θα ήταν αδύνατο να αναπτύ-
ξουν αυτήν την οικογενειακή ζωή στην Ινδονησία. 
Εντούτοις, τα παιδιά ζούσαν στην Ολλανδία από 
το 1997, χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής. Το Δικα-
στήριο πρόσθεσε ότι το γεγονός, ότι τα παιδιά έ-

_________ 
47. ΕΔΔΑ, Şen κατά Ολλανδίας, απόφαση της 21ης Δε-

κεμβρίου 2001, §§ 40 and 41. 

μεναν με τη μητέρα τους στην Ολλανδία, δεν επέ-
βαλε μια θετική υποχρέωση στο κράτος να τους 
επιτρέψει να κατοικήσουν εκεί, δεδομένου ότι ήρ-
θαν στην Ολλανδία ως επισκέπτες. Επιλέγοντας 
να μην υποβάλουν στην Ινδονησία αίτηση για 
άδεια προσωρινής διαμονής πριν από το ταξίδι 
τους στην Ολλανδία, οι προσφεύγοντες δεν έπρε-
πε να θεωρούν ότι, με το να παρουσιάσουν στις 
ολλανδικές αρχές την διαμονή τους στη χώρα ως 
τετελεσμένο γεγονός, θα τους παρεχόταν το δικαίω-
μα διαμονής στη χώρα αυτή. 

Στην υπόθεση Ramos Andrade κατά Ολλανδίας, 
απόφαση απαραδέκτου της 6ης Ιουλίου 2004, η 
προσφεύγουσα παραπονέθηκε, υπό το άρθρο 8 
της Σύμβασης, ότι δεν μπορούσε να απολαύσει 
την οικογενειακή της ζωή με την κόρη της, δεδο-
μένου ότι οι Ολλανδικές αρχές αρνήθηκαν να επι-
τρέψουν την διαμονή της κόρης της στην Ολλαν-
δία. Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο δεν πείθε-
ται από το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι η 
υπόθεσή της δεν πρέπει να αποκλίνει από την υ-
πόθεση Şen κατά Ολλανδίας. Αντιθέτως, πρέπει να 
σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τους γονείς Şen, η 
προσφεύγουσα δεν έχει τέκνα που να γεννήθηκαν 
στην Ολλανδία, τα οποία να εξαρτώνται από αυ-
τήν και τα οποία να έχουν ελάχιστους ή κανέναν 
δεσμό με τη χώρα προέλευσης της μητέρας τους48. 

Στην υπόθεση Haydarie  και  λοιποί  κατά Ολλαν-
δίας, απόφαση απαραδέκτου της 20ης Οκτωβρίου 
2005, το Δικαστήριο φαίνεται να έχει προσθέσει 
ένα νέο κριτήριο εξαίρεσης, στις περιπτώσεις όπου «δεν 
θεωρεί παράλογη την απαίτηση να αποδειχθεί από έναν 
αλλοδαπό που επιδιώκει την οικογενειακή επανένωση, 
ότι έχει ικανοποιητικό, ανεξάρτητο και μόνιμο εισόδη-
μα, εξαιρουμένων των κοινωνικών παροχών, και ότι έ-
χει τη δυνατότητα να καλύψει τις βασικές δαπάνες για 
την επιβίωση των μελών της οικογενείας του/της με τα 
οποία επιδιώκεται η επανένωση»49. 

Η Nolan και Κ κατά Ρωσίας, απόφαση της 12ης Φε-
βρουαρίου του 2009 αγγίζει μια ιδιαίτερη πτυχή του δι-
καιώματος στην οικογενειακή επανένωση. Το Δικα-
στήριο, προσανατολισμένο ιδιαίτερα 

_________ 
48. ΕΔΔΑ, Ramos Andrade κατά Ολλανδίας, απόφαση 

της 6ης Ιουλίου 2004, σ. 8. 
49. ΕΔΔΑ, Haydarie και Λοιποί κατά Ολλανδίας, από-

φαση της 20ης Οκτωβρίου 2005, σ. 13.  
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προς το συμφέρον του τέκνου, καθιερώνει μια ξε-
κάθαρη αλλά ρητή μορφή του δικαιώματος στην 
οικογενειακή επανένωση. Το Δικαστήριο δεν τρο-
ποποίησε την προηγούμενη νομολογία του στο 
μέτρο που θεωρεί ότι το άρθρο 8 της Σύμβασης, 
συνεπάγεται μια γενική υποχρέωση για ένα κρά-
τος να σέβεται την επιλογή της χώρας διαμονής 
από τους μετανάστες και να εγκρίνει την οικογε-
νειακή επανένωση στο έδαφός του. Εντούτοις, ι-
διαίτερη προσοχή δίνεται σε αυτήν την περίπτωση 
στην αποτελεσματική προστασία του τέκνου και 
στο κοινό συμφέρον που προκύπτει από την επα-
νασύνδεση των τέκνων και των γονέων50. Ο προ-
σφεύγων, ο μόνος γονέας ενός παιδιού δέκα μη-
νών, αποτέλεσε τον αποδέκτη μιας διαταγής απα-
γόρευσης εισόδου από το Ρωσικό κράτος. Η δια-
ταγή εκτελέστηκε χωρίς να κοινοποιηθεί στον 
προσφεύγοντα εκ των προτέρων, στερώντας του 
κατά αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να ληφθούν 
τα διοικητικά εκείνα μέτρα τα οποία θα του επέ-
τρεπαν την προετοιμασία της αναχώρησης του τέ-
κνου του, με περαιτέρω αποτέλεσμα το φυσικό 
χωρισμό του από το υιό του για δέκα μήνες. Αξιο-
σημείωτο δε είναι, ότι το Δικαστήριο δεν θεσπίζει 
το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση σε μια 
συγκεκριμένη επικράτεια, αλλά ένα σαφές δικαί-
ωμα αναφορικά με την οικογενειακή επανένωση. 
Το κριτήριο που ελήφθη υπόψη, ήταν η εύθραυ-
στη ηλικία του τέκνου, και όχι η δύναμη των δε-
σμών, που είχε αναπτυχθεί μεταξύ του πατέρα και 
του τέκνου του. Ανεξάρτητα από τον προσδιορι-
σμό του τόπου όπου πρέπει να επανασυνδεθούν, 
το Δικαστήριο δίνει ιδιαίτερη σημασία στις επι-
βλαβείς επιπτώσεις που θα επέφερε στο τέκνο ο 
μακροχρόνιος χωρισμός του από τον πατέρα του. 
Η υποχρέωση της Ρωσίας δεν συνίσταται στην 
αρνητική υποχρέωση να μην απελάσει προκειμέ-
νου να αποφευχθεί ο χωρισμός, αλλά μάλλον 
πρόκειται για μια θετική υποχρέωση: κατά την ε-
κτέλεση ενός μέτρου απέλασης, να λαμβάνει υπό-
ψη το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης. 
Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής ενός μέτρου απέ-
λασης ρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο στην περί-
πτωση αυτή, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο 
σεβασμός του δικαιώματος στην οικογενειακή ε-
πανένωση. 

_________ 
50. ΕΔΔΑ, Nolan και K. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, α-

πόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2009, § 88.  

Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, μια πρόσθετη με-
θοδολογική ερώτηση θα μπορούσε να τεθεί σχετι-
κά με το εάν οι εθνικές αρχές και τα δικαστήρια οφεί-
λουν να επιτύχουν μια ισορροπία σε αυτές τις υποθέσεις 
στα πλαίσια ενός πιο περιορισμένου ή ευρύτερου περι-
θωρίου εκτίμησης;  

 Η απάντηση του Δικαστηρίου μπορεί να ανα-
ζητηθεί στις πρόσφατες αποφάσεις Tuquabo-Tekle 
και Λοιποί κατά της Ολλανδίας και Rodrigues da Silva 
και Hoogkamer κατά Ολλανδίας που διαπιστώνουν 
ότι το εμπλεκόμενο κράτος παραβίασε το άρθρο 8 
της Σύμβασης αποτυγχάνοντας να πετύχει μια δί-
καιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του 
προσφεύγοντος και του συμφέροντος του ιδίου 
για έλεγχο της μετανάστευσης51. Πιστεύω ότι σε 
αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα εντοπίζεται 
κυρίως, όχι τόσο στον τρόπο καθορισμού της ι-
σορροπίας μεταξύ των δύο συμφερόντων αλλά 
μάλλον στο ότι οι εθνικές αρχές δεν εξέτασαν όλα τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Στην πραγμα-
τικότητα, η υπερβολική εφαρμογή τυποποιημέ-
νων μεθόδων στις υποθέσεις αυτές οδηγεί τις Ολ-
λανδικές αρχές να επιτύχουν δίκαιη ισορροπία 
βασισμένη σε ελλιπή γνώση των πραγματικών πε-
ριστατικών: νομίζω ότι αυτό είναι το μάθημα που 
απορρέει από την πρόσφατη νομολογία. Αδιαφο-
ρώντας για τα σχετικά πραγματικά περιστατικά, η 
Ολλανδική κυβέρνηση επιτυγχάνει έτσι μια ισορ-
ροπία μεταξύ των συμφερόντων, η οποία βασίζε-
ται σε εσφαλμένες προϋποθέσεις. 

 Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρόβλη-
μα δεν εντοπίζεται στον καθορισμό του εάν οι ε-
θνικές αρχές πρέπει να επιτύχουν μια δίκαιη ι-
σορροπία εντός ενός πιο περιορισμένου ή ευρύτε-
ρου περιθωρίου εκτίμησης, αλλά μάλλον στον α-
κριβέστερο καθορισμό του πραγματικού υπόβα-
θρου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά πραγ-
ματικά περιστατικά, δικαστικά ή μη, τα οποία θα 
επέτρεπαν μια καλύτερη επισκόπηση της υπόθε-
σης. Παρακάμπτοντας τον «υπερβολικό φορμαλι-
σμό», οι εθνικές αρχές θα είναι πλέον σε θέση να 
επιτύχουν μια δίκαιη ισορροπία που θα στηρίζε-
ται σε μια στέρεα και σφαιρική κατανόηση των 
πραγματικών περιστατικών. 

_________ 
51. ΕΔΔΑ, Tuquabo-Tekle και Λοιποί κατά Ολλανδίας, 

απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2005, § 52; ΕΔΔΑ, Rodri-
gues da Silva και Hoogkamer κατά Ολλανδίας, απόφαση της 
31ης Ιανουαρίου 2006, § 44. 



 2009 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  1861 

 

2. Η απομάκρυνση από το έδαφος 
 
Αν και το άρθρο 8 της Σύμβασης δεν κατοχυ-

ρώνει ένα απόλυτο δικαίωμα απαγόρευσης απέ-
λασης για οποιαδήποτε κατηγορία αλλοδαπών, η 
νομολογία του Δικαστηρίου καταδεικνύει επαρ-
κώς ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η απέλαση 
ενός αλλοδαπού στοιχειοθετεί παραβίαση της διά-
ταξης αυτής52. 

α) για τους πρόσφυγες ή τους αιτούντες άσυ-
λο, η απέλαση θα μπορούσε να θέσει ζήτημα υπό 
το φως του άρθρου 8, προς δύο διαφορετικές κα-
τευθύνσεις: στη χώρα όπου ο αλλοδαπός διαμένει 
κατά την στιγμή της απέλασης (χώρα προέλευσης) 
και στη χώρα στην οποία επρόκειτο να απελαθεί 
(χώρα προορισμού). 

Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η Ghiban κατά Γερμανίας, απόφαση 
απαραδέκτου της 16ης Σεπτεμβρίου 2004. Ο προ-
σφεύγων, αρχικά ρουμάνος υπήκοος και στην συ-
νέχεια άνευ υπηκοότητας, παραπονείται για την 
παράνομη φύση της απέλασής του, η οποία διετά-
χθη χωρίς να στηρίζεται σε νομική βάση. Υποστη-
ρίζει ότι δεν έχει πλέον οποιοδήποτε δεσμό με τη 
Ρουμανία, δεδομένου ότι είναι άνευ υπηκοότητας, 
ότι μετανάστευσε νόμιμα στη Γερμανία, ότι δεν 
διέπραξε οιοδήποτε αδίκημα, ότι έχει ζήσει για 
χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων ετών στο έδαφος 
αυτής και ότι έχει δημιουργήσει εκεί όλους τους 
δεσμούς του. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το 
άρθρο 8 δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι προβλέπει 
μια γενική απαγόρευση απέλασης ενός μη υπηκό-
ου, εκ του απλού γεγονότος ότι ο τελευταίος έχει 
διαμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στο έδα-
φος ενός συμβαλλόμενου κράτους.  

Όσον αφορά τη χώρα προορισμού, το Δικαστήριο 
υπενθυμίζει ότι από το άρθρο 8 δεν απορρέει μία 
γενική υποχρέωση των Κρατών προς παροχή οι-
κονομικής βοήθειας στους πρόσφυγες, τέτοιας που 
θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν ένα βασικό 
βιοτικό επίπεδο. Το ζήτημα αυτό διαπραγματεύε-
ται η Mόslim κατά Τουρκίας, απόφαση της 26ης Ιου-
λίου 2005, στην οποία ο προσφεύγων ισχυρίστηκε 
ότι με την είσοδό του στην Τουρκία και ανεξάρτη-
τα από το προσωρινό καθεστώς του πρόσφυγα, 

_________ 
52. Για προγενέστερη νομολογία, βλ. A. S h e r l o c k , 

“Deportation of Aliens and Article 8 ECHR”, E.L.Rev., 
1998, σ. 62 et seq. 

καταδικάζεται να ζήσει σε επισφαλείς συνθήκες, 
δεδομένου ότι οι τουρκικές αρχές αρνούνται να 
του παραχωρήσουν τις, σχεδιασμένες για τις ανά-
γκες των αιτούντων άσυλο, οικονομικές, κοινωνι-
κές και ιατρικές υποδομές. Εξ αυτού του λόγου, το 
Δικαστήριο κρίνει ότι ο ισχυρισμός του προσφεύ-
γοντα δεν προσκρούει στις απαιτήσεις του άρθρου 
853. Επιπλέον, οι απελάσεις, που απειλούν να έ-
χουν ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες στην φυσική ή 
πνευματική υγεία του προσφεύγοντος μπορούν 
να θέσουν ζητήματα υπό το φως του άρθρου 8 και 
συγκεκριμένα υπό τις ειδικότερες εκφάνσεις αυ-
τού, της φυσικής και ηθικής ακεραιότητάς. Ωστό-
σο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι πολλοί προσφεύ-
γοντες δεν επιτυγχάνουν με την προβολή αυτού 
του επιχειρήματος. Όπως, για παράδειγμα, στην 
υπόθεση Bensaοd κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφα-
ση της 6ης Φεβρουαρίου 2001, στην οποία το Δι-
καστήριο έκρινε ότι δεν υπήρξε επαρκής κίνδυ-
νος.  

β) αναφορικά με την απέλαση των κατοίκων 
μακράς διαρκείας, όπως επισημαίνει ο CL. Ovey: 
«οι υποθέσεις που προέρχονται από χώρες της Κε-
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζουν 
υπό το πρίσμα αυτό, νέες περιστάσεις προς εξέτα-
ση από το Δικαστήριο»54. Η υπόθεση Slinveko κατά 
Λετονίας, απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2003 αφο-
ρούσε τα μέλη της οικογένειας ενός στρατιωτικού 
αξιωματούχου του Σοβιετικού στρατού, που υπη-
ρετούσε στη Λετονία55. Οι προσφεύγοντες διέμει-
ναν στη Λετονία για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Κατόπιν της κήρυξης της ανεξαρτησίας της Λετο-
νίας το έτος 1991, οι προσφεύγοντες ενεγράφησαν 
στα μητρώα της Λετονίας, ως πολίτες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης». Μετά την έναρξη ισχύος ό-
μως της συμφωνίας του 1994 για απόσυρση των 
ρωσικών στρατευμάτων από τη Λετονία, οι προ-
σφεύγοντες έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα. Το 
Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του Δικαστηρίου με 
πλειοψηφία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «υπήρ-
ξε επέμβαση στην ιδιωτική ζωή των προσφευγό- 

_________ 
53. ΕΔΔΑ, Mόslim κατά Τουρκίας, απόφαση της 26ης 

Ιουλίου 2005, § 85. 
54. C. O v e y  and R. W h i t e , The European Conven-

tion on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 
4th έκδοση, 2006, σ. 267. 

55. ΕΔΔΑ (GC), Slivenko κατά Λετονίας, απόφαση της 
9ης Οκτωβρίου 2003. 
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ντων» και της απόλαυσης της κατοικίας τους. Α-
ποφάσισε ότι η απομάκρυνση υπό τον όρο μιας 
συμφωνίας θα μπορούσε να καταστήσει την απο-
μάκρυνση σύμφωνη με το νόμο. Επιπλέον, εξετά-
ζοντας το ζήτημα υπό το πρίσμα των συνταγματι-
κών και διεθνών ρυθμίσεων που ακολούθησαν της 
ανεξαρτησίας της Λετονίας, θα μπορούσε να ει-
πωθεί ότι εξυπηρετούνταν ο νόμιμος σκοπός της 
εθνικής ασφάλειας. Πέραν αυτού, εξετάζοντας αν 
η επέμβαση ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, το Δικαστήριο προέβη σε μια διάκριση 
μεταξύ του ενεργού στρατιωτικού προσωπικού, 
για το οποίο η μετακίνηση από μια χώρα σε μια 
άλλη ήταν απλά θέμα στρατιωτικής αποστολής, 
και του στρατιωτικού προσωπικού που είχε συ-
νταξιοδοτηθεί. Το ύστατο συμπέρασμα του Δικα-
στηρίου είναι ότι οι Λετονικές αρχές εφάρμοσαν 
το σχέδιο απομάκρυνσης με μηχανικό τρόπο, α-
ποτυγχάνοντας να επικεντρωθούν στις ειδικές πε-
ριστάσεις κάθε ατομικής περίπτωσης (όπως στην 
συγκεκριμένη περίπτωση στην σωστή ενσωμάτωση 
των προσφευγόντων στη κοινωνία της  Λετονί-
ας)56. 

Η Darren Omoregie και λοιποί κατά Νορβηγίας, 
απόφαση της 31ης Ιουλίου 2008, αποδεικνύει τη 
σταθερότητα της νομολογίας του Δικαστηρίου. 
Μπορεί βέβαια να διακριθεί από τις προηγούμε-
νες υποθέσεις δοθέντος ότι ο σύζυγος της πρώτης 
προσφεύγουσας, όντας εν τούτοις προσφεύγων, 
δεν επηρεάσθηκε από τη διαταγή απέλασης. Με 
εξαίρεση το κριτήριο αναφορικά με το καθεστώς 
της ιδιότητας του πρόσφυγα της προσφεύγουσας, 
τα κριτήρια του Δικαστηρίου όσον αφορά την κα. 
Omoregie είναι, εντούτοις, παρόμοια με εκείνα 
που περιγράφονται στην υπόθεση Rodrigues da 
Silva και Hoogkamer κατά Ολλανδίας, απόφαση της 
31ης Ιανουαρίου 200657. 

γ) όσον αφορά τώρα το μέτρο της απέλασης ή 
της διαταγής απαγόρευσης εισόδου, κατόπιν 
μιας ποινικής καταδίκης (λόγω παρεμβατικής 
συμπεριφοράς), η θέση του Δικαστηρίου είναι ότι 
η «Σύμβαση δεν εγγυάται το δικαίωμα ενός αλλο-
δαπού να εισέλθει ή να διαμείνει σε μια συγκε-
κριμένη χώρα και σε συμφωνία με την διαφύλαξη 
τη δημόσιας τάξης τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν 

_________ 
56. Ibid., §§ 123-124. 
57. ΕΔΔΑ, Darren Omoregie και Λοιποί κατά Νορβηγίας, 

απόφαση της 31ης Ιουλίου 2008, § 57. 

την εξουσία να απελάσουν έναν αλλοδαπό που 
καταδικάζεται για διάπραξη ποινικών αδικημά-
των. Εντούτοις, οι αποφάσεις σε αυτόν τον τομέα, 
εφόσον μπορούν να παρεμποδίσουν ένα δικαίω-
μα που προστατεύεται στο πλαίσιο της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 8, θα πρέπει να είναι σύμφωνες 
με το νόμο και αναγκαίες σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, δηλαδή να δικαιολογούνται από μια 
επείγουσα κοινωνική ανάγκη και ειδικότερα να 
είναι ανάλογες με τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκο-
πό»58. Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο P. 
Van Dijk, «στην περίπτωση απέλασης αλλοδαπών 
που έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα, ο λόγος 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης ή της πρόληψης 
ποινικών παραβάσεων, όπως προβλέπονται στην 
δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8, αποτελούν ε-
παρκή αιτιολογία. Παρόλα αυτά, το Δικαστήριο 
έχει υποδείξει ότι αυτό δεν είναι τόσο ευχερές στις 
περιπτώσεις όπου ο αλλοδαπός ανήκει στην απο-
καλούμενη «δεύτερη γενιά»59. 

Στις μέρες μας, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα 
κι αν το άρθρο 8 της Σύμβασης δεν περιέχει ένα 
απόλυτο δικαίωμα απαγόρευσης απέλασης για 
οιαδήποτε κατηγορία αλλοδαπού, η νομολογία 
του δικαστηρίου εντούτοις καταδεικνύει ότι υ-
πάρχουν περιστάσεις που η απέλαση ενός αλλο-
δαπού στοιχειοθετεί παραβίαση της διάταξης αυ-
τής. Το ζήτημα όμως είναι σε ποιες περιπτώσεις 
και σύμφωνα με ποια κριτήρια;  

Στην υπόθεση Boultif κατά Ελβετίας, απόφαση 
της 2 Αυγούστου 2001, το Δικαστήριο προσδιόρισε 
τα σχετικά κριτήρια προκειμένου να αξιολογηθεί 
εάν ένα μέτρο απέλασης ήταν αναγκαίο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία και ανάλογο με τον επι-
διωκόμενο νόμιμο σκοπό. Λαμβάνοντας υπόψη 

_________ 
58. ΕΔΔΑ (GC), Üner κατά Ολλανδίας, απόφαση της 

18ης Οκτωβρίου 2006, § 54. 
59. P. v a n  D i j k ,  F .  v a n  H o o f ,  A .  v a n  R i j n  

e t  L .  Z w a a k  (επ.), Theory and Practice of the European 
Convention on Human Rights, ό.π, σ. 709. Για τους μετα-
νάστες δεύτερης γενιάς, βλ. M.-B. D e m b o u r , “Human 
Rights Law and National Sovereignty in Collusion: the 
Plight of Quasi-Nationals at Strasbourg”, Netherlands 
Quarterly of Human Rights, 2003, σ. 63 και επ.; R. 
C h o l e w i n s k i , “Strasbourg’s ‘Hidden Agenda’?: The 
Protection of Second-Generation Migrants from Expul-
sion under Article 8 of the European Convention on 
Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights, 
1994, σ. 287 et seq. 
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την χρήση των κριτηρίων αυτών και στις επόμενες 
υποθέσεις, αξίζει να τα απαριθμήσουμε πλήρως: η 
φύση και η σοβαρότητα του αδικήματος που διε-
πράχθη από τον προσφεύγοντα60 και, υπό το πρί-
σμα αυτό, οι υποθέσεις ναρκωτικών αξιολογού-
νται ως σοβαρότατες από το Δικαστήριο61, η 
διάρκεια παραμονής του προσφεύγοντα στη χώρα 
από την οποία πρόκειται να απελαθεί, το χρονικό 
διάστημα που παρήλθε από την διάπραξη του α-
δικήματος, η συμπεριφορά του προσφεύγοντα κα-
τά το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα, οι υπηκοό-
τητες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, η οι-
κογενειακή κατάσταση του προσφεύγοντα, όπως η 
διάρκεια του γάμου του, και άλλοι παράγοντες 
που εκφράζουν τον πραγματικό χαρακτήρα της 
συζυγικής ζωής, όπως η γνώση του συζύγου για 
την εγκληματική συμπεριφορά του συζύγου, εάν 
υπάρχουν τέκνα, και σε αυτή την περίπτωση, την 
ηλικία τους και τη σοβαρότητα των δυσχερειών 
που θα αντιμετωπίσει ο σύζυγος του προσώπου 
που απελάθηκε στην χώρα απέλασης του τελευ-
ταίου62.  

Βασικός δε σκοπός της απαρίθμησης αυτής α-

_________ 
60. Ndangoya κατά Σουηδίας, απόφαση της 22ης Ιουνί-

ου 2004, η προσφεύγουσα καταδικάστηκε για σύναψη 
σεξουαλικών σχέσεων, χωρίς να αποκαλύπτει στους συ-
ντρόφους της ότι ήταν φορέας του ιού ΗΙV. Μολονότι 
το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται το ίδιο σχετικά με τον 
κίνδυνο υποτροπής, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η προ-
σφεύγουσα θα απείχε από περαιτέρω επικίνδυνη συ-
μπεριφορά, η σοβαρότητα των αδικημάτων αρκούσε 
για να δικαιολογήσει την απέλαση της. 

61. ΕΔΔΑ, Benhebba κατά Γαλλίας, απόφαση της 10ης 
Ιουλίου 2003, § 35. Βλ. επίσης ΕΔΔΑ, Rahmani κατά Γαλ-
λιας απόφαση της 24ης Ιουνίου 2003; ΕΔΔΑ, Headley κα-
τά Ηνωμένου Βασιλείου απόφαση της 1ης Μαρτίου 2005; 
ΕΔΔΑ, McCalla κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση της 
31ης Μαΐου 2005. 

62. A contrario, Amrollahi κατά Δανίας, απόφαση της 
11ης Ιουλίου 2002, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η απέ-
λαση του προσφεύγοντα στο Ιράν θα αποτελούσε πα-
ραβίαση του άρθρου 8, διότι αυτό θα προκαλούσε στη 
σύζυγο και στα τέκνα του, Δανικής υπηκοότητας «προ-
φανείς και σοβαρές δυσκολίες» επιβίωσης (§ § 40 et 
seq.). Όπως επισημαίνει η Κ. Reid, αυτό «δίνει έμφαση – 
η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ατυχής – στην εθνική 
ή φυλετική καταγωγή της συζύγου, αλλά εξακολουθεί 
να αποτελεί μόνο ένα παράγοντα εξισορρόπησης ένα-
ντι του εν λόγω μεταναστευτικού συμφέροντος. (K. 
R e i d , A practitioner’s guide to the European Convention 
on Human Rights, ό.π., σ. 380.) 

ποτελεί «να οριοθετηθεί ο διάλογος», ώστε να εξα-
σφαλιστεί ότι οι προσφεύγοντες κρίνονται σε μια 
δίκαιη βάση63. Α contrario, δεν θα πρέπει να εφαρ-
μόζονται τα κριτήρια αυτά με μηχανικό τρόπο 
και η τελική απόφαση θα πρέπει πάντα να εξαρ-
τάται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της κάθε πε-
ρίπτωσης. 

Στην Yilmaz κατά Γερμανίας, απόφαση της 17ης 
Απριλίου 2003, το Δικαστήριο πρόσθεσε ένα νέο 
κριτήριο: τη διάρκεια του μέτρου της απέλασης ή 
της απαγόρευσης εισόδου. Στην υπόθεση αυτή, το 
Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε την αναλογικότητα 
του μέτρου αυτού καθεαυτού, ωστόσο διαπίστωσε 
την παραβίαση του άρθρου 8 ως προς τη διάρκεια 
του μέτρου, που ήταν αόριστο, χωρίς χρονικό πε-
ριορισμό. Α contrario, ένα προσωρινό μέτρο θα 
ήταν ικανοποιητικό για την επίτευξη των επιδιω-
κόμενων σκοπών64. 

Τέλος, στην υπόθεση άner κατά Ολλανδίας, το Δι-
καστήριο προσδιόρισε δύο κριτήρια, τα οποία 
προφανώς υπονοούνται στα κριτήρια που προσ-
διορίστηκαν στην απόφαση Boultif: Τα συμφέροντα 
και η ευημερία των τέκνων, και ιδιαίτερα η σοβαρό-
τητα των δυσχερειών, τις οποίες είναι πιθανό να 
συναντήσουν παιδιά του προσφεύγοντα στη χώ-
ρα, στην οποία ο προσφεύγων πρόκειται να απε-
λαθεί και η σταθεροποίηση των κοινωνικών, πολιτι-
στικών και οικογενειακών δεσμών με τη χώρα υποδο-
χής και με τη χώρα προορισμού. Όσον αφορά στο 
πρώτο στοιχείο, το Δικαστήριο σημειώνει ότι αυτό 
αντανακλάται ήδη στην υφιστάμενη νομολογία 
του: για παράδειγμα, στις υποθέσεις Keles κατά 
Γερμανίας, απόφαση του 2005 και Sezen κατά Ολ-
λανδίας, απόφαση του 200665. Επιπλέον, είναι 
_________ 

63. S. V a n  D r o o g h e n b r o e c k , La Convention eu-
ropéenne des droits de l’ homme. Trois annιes de jurispru-
dence de la Cour européenne des droits de l’ homme, 2002-
2004, Τόμος 2, άρθρο 7 § 59 de la Convention, Protoco-
les additionnels, Βρυξέλλες, Larcier, Les dossiers du 
Journal des tribunaux, n° 57, 2006, σ. 49. 

64. ΕΔΔΑ, Yilmaz κατά Γερμανίας, απόφασης της 17ης 
Απριλίου 2003, § 48; βλ. επίσης ΕΔΔΑ, Benhebba κατά 
Γαλλίας, απόφαση της 10ης Ιουλίου 2003, § 37. 

65. ΕΔΔΑ, Keles κατά Γερμανίας, απόφαση της 27ης 
Οκτωβρίου 2005, §§ 64 (“Το Δικαστήριο επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι οι τέσσερεις υιοί του προσφεύγοντα – ηλι-
κίας μεταξύ έξι και δεκατριών ετών, κατά τον χρόνο έκ-
δοσης της απέλασης – είχαν γεννηθεί και αντίστοιχα ει-
σέλθει στην Γερμανία σε ιδιαίτερα μικρή ηλικία όπου 
και έλαβαν ολόκληρη την σχολική τους εκπαίδευση. 
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σύμφωνη και με την Σύσταση REC (2002)4 της Ε-
πιτροπής των Υπουργών» σχετικά με το νομικό 
καθεστώς των προσώπων που τους αναγνωρίζεται 
η οικογενειακή επανένωση. Όσον αφορά στο δεύ-
τερο σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι, αν και ο 
προσφεύγων στην υπόθεση Boultif ήταν ήδη ενή-
λικος όταν εισήλθε στην Ελβετία, το Δικαστήριο 
διατηρεί τα «κριτήρια Boultif» που αφορούν κυ-
ρίως (à plus forte raison) στις υποθέσεις προσφευ-
γόντων που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής ή 
που εγκαταστάθηκαν εκεί σε μια νεαρή ηλικία66. 
Πράγματι, η λογική με βάση την οποία λαμβάνε-
ται υπόψη το στοιχείο της διάρκεια παραμονής 
ενός ατόμου στην χώρα υποδοχής, απορρέει από 
το συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα ένα άτομο διαμένει σε μία συγκεκριμένη 
χώρα τόσο ισχυρότερους δεσμούς αναπτύσσει με 
αυτή τη χώρα και τόσο ασθενέστερους με την χώ-
ρα της εθνικότητάς του. «Υπό αυτό το πνεύμα, εί-
ναι αυτονόητο ότι το Δικαστήριο δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στην ειδική κατάσταση των αλλοδαπών, 
που έχουν παραμείνει, το μεγαλύτερο, αν όχι όλο 
το χρονικό διάστημα της παιδικής τους ηλικίας 
στη χώρα υποδοχής, όπου γεννήθηκαν και ανα-
τράφηκαν»67.  

Πρέπει τώρα να εξετάσουμε το ευαίσθητο θέμα 
της διττής κύρωσης, αναφορικά με το οποίο το Δι-
καστήριο βρέθηκε αντιμέτωπο με συγκρουόμενες 
απόψεις. Πράγματι, σύμφωνα με τη Σύσταση 
1504(2001) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, οι 
πρόσφυγες μακράς διαρκείας, οι οποίοι έχουν 
διαπράξει ένα ποινικό αδίκημα θα πρέπει να υ-
ποβληθούν στις ίδιες διαδικασίες και κυρώσεις με 
αυτές στις οποίες υποβάλλονται οι υπήκοοι της 
χώρας και περαιτέρω η «κύρωση» της απέλασης 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση ι-
διαίτερα σοβαρών παραβάσεων, για τις οποίες έ-
χει κριθεί η ενοχή τους και οι οποίες έχουν επι-
πτώσεις στη κρατική ασφάλεια. Επιπλέον, ανεξαρ-

_________ 
Ακόμα και αν τα τέκνα γνωρίζουν την Τούρκικη γλώσ-
σα, θα συναντήσουν αναπόφευκτα σοβαρές δυσκολίες 
όσον αφορά την διαφορετική γλώσσα διδασκαλίας και 
πρόγραμμα σπουδών στα Τούρκικα σχολεία.”) και 66; 
ΕΔΔΑ, Sezen κατά Ολλανδίας, απόφαση της 31ης January 
2006, §§ 47 and 49. 

66. Βλ. ΕΔΔΑ, Mokrani κατά Γαλλίας, απόφαση της 
15ης Ιουλίου 2003, § 31. 

67. ΕΔΔΑ (GC), Üner κατά Ολλανδίας, απόφαση της 
18ης Οκτωβρίου 2006, § 58. 

τήτως αν η απόφαση λαμβάνεται με τη μορφή 
διοικητικού μέτρου, ή από ένα ποινικό δικαστή-
ριο, ένα μέτρο τέτοιου είδους, το οποίο μπορεί να 
καταστρέψει μια ζωή ή περισσότερες ζωές, αποτε-
λεί μια εξίσου αυστηρή ποινή όπως η φυλάκιση, 
εάν όχι αυστηρότερη. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο σε ορισμένα Κράτη δεν προβλέπονται τέ-
τοιες κυρώσεις για τους αλλοδαπούς, ενώ κάποια 
άλλα τον τελευταίο καιρό, έχουν προβεί σε κα-
τάργηση ενός μεγάλου μέρους αυτών. 

 Εντούτοις, στην υπόθεση άner κατά Ολλανδίας 
απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2006, το Δικαστή-
ριο διαπίστωσε ότι, ακόμα κι αν ένας μη-υπήκοος 
διατηρεί μία πολύ ισχυρή θέση και έχει επιτευχθεί 
ένας υψηλός βαθμός ενσωμάτωσής του, η θέση 
του/της δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτήν ενός υ-
πηκόου, όταν τίθεται ζήτημα της προαναφερθεί-
σας εξουσίας των Συμβαλλόμενων Κρατών απέ-
λασης των αλλοδαπών68 για έναν ή περισσότερους 
από τους λόγους που καθορίζονται στην § 2 του 
άρθρου 8 της Σύμβασης. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι 
η απόφαση ανάκλησης μιας άδειας διαμονής ή/ 
και η επιβολή μιας διαταγής αποκλεισμού εισό-
δου, σε έναν εγκατεστημένο μετανάστη, κατόπιν 
μιας ποινικής καταδίκης, για την οποία έχει αυτός 
καταδικαστεί σε ποινική φυλάκισης, δεν αποτελεί 
διττή τιμωρία είτε σύμφωνα με το άρθρο 4 του 7ου 
Πρωτοκόλλου είτε γενικότερα. Τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη έχουν δικαίωμα να λάβουν τα μέτρα εκεί-
να αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία έχουν κα-
ταδικαστεί για διάπραξη ποινικού αδικήματος, με 
σκοπό την προστασία της κοινωνίας -υπό τον όρο 
φυσικά, ότι στο βαθμό που τα μέτρα αυτά επεμ-
βαίνουν στα δικαιώματα που κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 8 § 1 της Σύμβασης, είναι απαραίτητα 
σε μια δημοκρατική κοινωνία και ανάλογα με το 
επιδιωκόμενο σκοπό. Τα διοικητικά μέτρα αυτά 
θεωρούνται προληπτικά παρά σωφρονιστικά69. Είτε 
μας είναι αρεστό είτε όχι – βρισκόμαστε αντιμέ-
τωποι με την απόφαση του Τμήματος Ευρείας 
Σύνθεσης (Ολομέλειας) του Δικαστηρίου, η οποία- 
προσωρινά – «κλείνει την πόρτα» σε αυτό το ζή- 

_________ 
68. Βλ. ΕΔΔΑ, Moustaquim κατά Βελγίου, απόφαση 

της 18ης Μαΐου 1991, § 49. 
69. ΕΔΔΑ (GC), Üner κατά Ολλανδίας, απόφαση της 

18ης Οκτωβρίου 2006, § 56. Βλ. επίσης ΕΔΔΑ (GC), Ma-
aouia κατά Γαλλίας, απόφαση της  5ης  Οκτωβρίου  2000, 
§ 39. 
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τημα της διττής κύρωσης. Εντούτοις, ενδιαφέρου-
σα είναι η υπόθεση, Sayoud κατά Γαλλίας, απόφαση 
της 6ης Ιουλίου 2007, η οποία αποτυπώνει – κατά 
τη γνώμη μου – τη σχετικότητα της λογικής της διτ-
τής κύρωσης, στηριζόμενη στην εθνικότητα. Καίτοι, 
λοιπόν, απελάθηκε ο προσφεύγων στην Αλγερία, 
κατόπιν μιας ποινικής καταδίκης, λόγω της έλ-
λειψης υπηκοότητας του, ανακαλύφθηκε στην συ-
νέχεια ότι στην πραγματικότητα είχε τη γαλλική 
υπηκοότητα και ως εκ τούτου η απέλαση του ήταν 
ένα απλό λάθος. Αμέσως, το ενδιαφέρον για την 
προστασία της κοινωνίας εξαφανίστηκε… 

In casu, στην απόφαση Üner, ως προς την ποι-
νική καταδίκη, η οποία οδήγησε στην επιβολή των 
εν λόγω μέτρων, «το Δικαστήριο δέχτηκε ότι το 
αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και της 
σωματικής βλάβης διαπραχθέντα από τον προ-
σφεύγοντα ήταν πολύ σοβαρής φύσης». Επιπλέον, 
«λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες καταδί-
κες (…), το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο προ-
σφεύγων μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επιδείξει ε-
γκληματικές ροπές»70. Έχω έντονες αμφιβολίες ως 
προς το νέο αυτό κριτήριο που χρησιμοποιείται 
από το Δικαστήριο, ήτοι το κριτήριο της «εγκλημα-
τικής ροπής», το οποίο αποτελεί την πιο αξιοπερί-
εργη ποινική έννοια. Στην πραγματικότητα, το 
κριτήριο αυτό παρέχει στο κράτος ένα πολύ μεγά-
λο περιθώριο εκτίμησης. Είναι αρκετά σαφές ότι 
το Δικαστήριο δεν συμφωνεί πλέον με την από-
φαση Beldjoudi κατά Γαλλίας, απόφαση της 26ης 
Μαρτίου 1992. 

Τέλος, όσον αφορά τη διαταγή απέλασης ενός α-
νηλίκου, στην υπόθεση Jakupovic κατά Αυστρίας, α-
πόφαση της 6ης Φεβρουαρίου 2003, το Δικαστήριο 
επισήμανε ότι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι έπρεπε να 
προβληθούν, για να δικαιολογήσουν την απέλαση 
ενός νεαρού ατόμου (δέκα έξι ετών στην συγκε-
κριμένη περίπτωση), δεδομένων των συγκρούσε-
ων στη χώρα προέλευσης και της μη ύπαρξης στε-
νών συγγενών που να διαμένουν σε αυτή. Κατό-
πιν εξονυχιστικής έρευνας στο ποινικό μητρώο 
του ανηλίκου και επικεντρώνοντας στην απουσία 
οιουδήποτε στοιχείου βίας, διαπιστώθηκε ότι η 
απέλαση θα αποτελούσε μια δυσανάλογη επέμβα-
ση στο δικαίωμα του προσφεύγοντος για σεβασμό 
της οικογένειας και της ιδιωτικής του ζωής71. Στην 

_________ 
70. Ibid., § 63. 
71. ΕΔΔΑ, Jakupovic κατά Αυστρίας, απόφαση της 6ης 

υπόθεση Radovanovic κατά Αυστρίας, απόφαση της 
22ας Απριλίου 2004, το Δικαστήριο δέχτηκε επί-
σης «ότι, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις (…) 
της υπόθεσης, η επιβολή απαγόρευσης διαμονής 
απεριόριστης διάρκειας αποτελούσε ένα υπερβο-
λικά αυστηρό μέτρο»72. 

 Εντούτοις, στην υπόθεση  Hizir  Kilic  κατά Δα-
νίας, απόφαση απαραδέκτου της 22 Ιανουαρίου 
2007, ο προσφεύγων – γεννηθείς στη Δανία – ήταν 
δεκαεννέα χρονών όταν καταδικάστηκε για από-
πειρα ληστείας, βαριά σωματική βλάβη και αν-
θρωποκτονία εξ αμελείας, που διαπράχτηκαν κα-
τά τη διάρκεια που βρισκόταν σε αναστολή λόγω 
προηγούμενης καταδίκης, καθώς επίσης και βαριά 
σωματική βλάβη, ληστεία και απόπειρα εκβια-
σμού, διαπραχθέντα κατά τη διάρκεια της προσω-
ρινής του κράτησης. Η διαταγή απέλασης του 
προσφεύγοντα για αόριστο χρόνο του επιβλήθηκε 
αφότου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα 
ετών. Υπό αυτές τις περιστάσεις, το Δικαστήριο 
διαπιστώνει ότι η επέμβαση στηρίχθηκε σε σχετι-
κούς και ικανοποιητικούς λόγους και υπήρξε α-
νάλογη: «(…)τα αδικήματα που διαπράχθηκαν 
από τον προσφεύγοντα ήταν σοβαρής φύσης. Ε-
πιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες 
καταδίκες εις βάρος του, δεν φαίνεται παράλογο 
το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν τα Δανικά 
δικαστήρια ότι ο προσφεύγων επέδειξε σταθερές 
και ακραίες βίαιες ροπές»73. Στην Ferhat Kilic κατά 
Δανίας, απόφαση απαραδέκτου της 22 Ιανουαρίου 
2007, ο προσφεύγων ήταν δεκαεπτά χρονών όταν 
καταδικάστηκε για απόπειρα ληστείας, βαριά σω-
ματική βλάβη και ανθρωποκτονία, ενώ επιπρο-
σθέτως απελάθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα. 
Αν και ο προσφεύγων είχε αναπτύξει ισχυρούς 
δεσμούς στη Δανία, στην οποία διέμενε από τα 
τρία του χρόνια, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η 
επέμβαση «ήταν ανάλογη δεδομένου ότι επιτεύ-
χθηκε μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ του δικαιώμα-
τος του προσφεύγοντος για σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του από τη μία και της πρόληψης της ανα-
ταραχής ή του εγκλήματος  

_________ 
Φεβρουαρίου 2003, §§ 29-33. 

72. ΕΔΔΑ, Radovanovic κατά. Αυστρίας, απόφαση της 
22ης Απριλίου 2004, § 37. 

73. ΕΔΔΑ, Hizir Kilic κατά Δανίας, απόφαση της 22ης 
Ιανουαρίου 2007, σ. 7. 
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από την άλλη»74. 
 Η υπόθεση Maslov κατά Αυστρίας, απόφαση του 

Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης (Ολομέλειας) του Δι-
καστηρίου της 23ης Ιουνίου 2008, αφορούσε μια 
διαταγή απαγόρευσης εισόδου που εκδόθηκε εις 
βάρος του προσφεύγοντα, κατόπιν καταδίκης του 
για ελαφρά αδικήματα, τα οποία διέπραξε όταν 
ήταν ανήλικος. Το Δικαστήριο θεώρησε ότι η επι-
βολή και η εκτέλεση της διαταγής αυτής εις βάρος 
του προσφεύγοντα αποτελούσε επέμβαση στο δι-
καίωμά του για σεβασμό της ιδιωτικής και οικο-
γενειακής ζωής του, και η οποία υπήρξε σύμφωνη 
με το νόμο και ότι επιδίωκε ένα νόμιμο σκοπό, 
ήτοι την πρόληψη της αναταραχή ή του εγκλήμα-
τος. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, το απο-
φασιστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της παρού-
σας υπόθεσης ήταν η νεαρή ηλικία, στην οποία ο 
προσφεύγων διέπραξε τα αδικήματα και, με μια 
εξαίρεση, η ελαφρά τους φύση75. Τα αδικήματα 
για τα οποία ο προσφεύγων κρίθηκε ένοχος ήταν 
αδικήματα που ενέπιπταν στο πεδίο της νεανικής 
παραβατικότητας. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, 
όταν επρόκειτο για μέτρα απέλασης εις βάρος α-
νήλικου εγκληματία, η υποχρέωση να ληφθεί υ-
πόψη το συμφέρον του παιδιού περιλάμβανε και 
την υποχρέωση διευκόλυνσης της επανένταξής 
του/της. Υπό το πρίσμα αυτό, ο στόχος δεν θα ε-
πιτυγχανόταν με το χωρισμό της οικογένειας ή 
των κοινωνικών δεσμών μέσω της απέλασης, η 
οποία πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση στην 
περίπτωση  ενός  ανήλικου  εγκληματία76. Μετά 
την αποφυλάκισή του, ο προσφεύγων παρέμεινε 
ενάμισι έτος στην Αυστρία, χωρίς να διαπράξει το 
οιοδήποτε αδίκημα. Γνωρίζοντας ελάχιστα για τη 
συμπεριφορά του προσφεύγοντος στη φυλακή και 
μη γνωρίζοντας σε ποιο βαθμό οι συνθήκες δια-
βίωσής του είχαν σταθεροποιηθεί μετά την απο-
φυλάκισή του, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι «πα-
ρήλθε χρονικό διάστημα από τη διάπραξη των α-
δικημάτων και η συμπεριφορά του προσφεύγο-
ντος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν 
υπήρξε βαρύνουσας σημασίας σε σύγκριση με τα 
άλλα κριτήρια, και ιδιαίτερα με το γεγονός ότι ο 

_________ 
74. ΕΔΔΑ, Ferhat Kilic κατά Δανίας, απόφαση της 22ης 

Ιανουαρίου 2007, σ. 7. 
75. ΕΔΔΑ (GC), Maslov κατά Αυστρίας, απόφαση της 

23ης Ιουνίου 2008, § 81. 
76. Ibid., § 83. 

προσφεύγων διέπραξε αδικήματα ελαφράς φύσε-
ως, όταν ήταν ανήλικος»77. Το Δικαστήριο παρα-
τήρησε ότι ο προσφεύγων είχε αναπτύξει τους βα-
σικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γλωσσικούς 
και οικογενειακούς του δεσμούς, στην Αυστρία, 
δεδομένου ότι όλοι οι συγγενείς του ζούσαν εκεί, 
και υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε κανένας αποδε-
δειγμένος δεσμός με τη χώρα προέλευσης του. Τε-
λικά, η περιορισμένη διάρκεια της διαταγής απα-
γόρευσης εισόδου δεν θεωρήθηκε καθοριστική 
στην παρούσα περίπτωση. Δεδομένου του νεαρού 
της ηλικίας του προσφεύγοντος, η διαταγή απα-
γόρευσης εισόδου στην Αυστρία για χρονική 
διάρκεια δέκα ετών, του απαγόρευσε τη διαμονή 
για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα 
που είχε ήδη διαμείνει εκεί και μάλιστα σε μια κα-
θοριστική περίοδο της ζωής του. Η διαταγή απα-
γόρευσης εισόδου, λοιπόν, υπήρξε δυσανάλογη με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν ήταν αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

Η υπόθεση Emre κατά Ελβετίας, απόφαση της 
22ας Μαΐου 2008 αφορούσε τις καταγγελίες του 
προσφεύγοντος σχετικά με την απομάκρυνσή του 
από το ελβετικό έδαφος78. Επικαλέστηκε, μεταξύ 
άλλων, ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα 
οποία όμως δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν 
επαρκώς στην Τουρκία, καθώς εκεί δεν είχε ούτε 
οικογένεια ούτε ένα κοινωνικό δίκτυο υποστήρι-
ξης. Στηρίχθηκε στα άρθρα 8 και 3 της Σύμβασης. 
Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι 
τουλάχιστον ορισμένα από τα αδικήματα που 
διαπράχθηκαν από τον προσφεύγοντα ενέπιπταν 
στο πεδίο της νεανικής παραβατικότητας. Επίσης 
επισήμανε ότι τα προβλήματα υγείας του θα περι-
πλέκονταν περαιτέρω, εάν επέστρεφε στη χώρα 
προέλευσης του, όπου είχε ελάχιστους κοινωνι-
κούς δεσμούς79. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το 
βαθμό σοβαρότητας των αδικημάτων για τα ο-
ποία καταδικάστηκε αυτός, των ασθενών δεσμών 
με τη χώρα προέλευσης του και την οριστική φύση 
της διαταγής απομάκρυνσης, το Δικαστήριο έκρι-
νε ότι δεν επιτεύχθηκε από τις ελβετικές αρχές μια 
δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του 
προσφεύγοντος και της οικογένειάς του από τη 

_________ 
77. Ibid., § 95. 
78. Ibid., § 100. 
79. EΔΔΑ, Emre κατά Ελβετίας, απόφαση της 22ης 

Μαΐου 2008, § 83. 
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μία και του ελέγχου της μετανάστευσης από την 
άλλη80. Το Δικαστήριο δέχτηκε ομόφωνα ότι υ-
πήρξε παραβίαση του άρθρου 8. 

Θα επιθυμούσα να  ολοκληρώσω  την  σύντομη 
αυτή επισκόπηση με μια  προσωπική  άποψη.  Κά- 

_________ 
80. Ibid., § 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ποιες φορές, έχω αυτό το όνειρο ή ίσως αυτόν τον 
εφιάλτη. Στον τομέα της μετανάστευσης και της 
απέλασης ξένων υπηκόων, εμείς ως δικαστές φέ-
ρουμε μια τεράστια ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να 
αναρωτηθούμε: σε δέκα, είκοσι ή τριάντα έτη, πώς 
θα κρίνει η ιστορία τον τρόπο που εξετάζουμε αυ-
τά τα ζητήματα σήμερα;  

  
Μετάφραση: Εβίτα Σαλαμούρα 
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Εισαγωγή 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου, μαζί με άλλα διεθνή δικαιοδοτικά 
όργανα, όπως το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύ-
νης, δίνει τη δυνατότητα να επισυναφθούν στις 
αποφάσεις του ή τις γνωμοδοτήσεις του εκθέσεις 
της προσωπικής γνώμης των δικαστών1. Οι εφαρ-
μοζόμενοι κανόνες προσφέρουν έτσι στους δικα-
στές τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουν την ψήφο 
που διαμόρφωσαν κατά την εξέταση της υπόθεσης 
_________ 

* Η παρούσα συμμετοχή αποτελεί μία κατ’ ελάχιστο 
τροποποιημένη και συμπληρωμένη εκδοχή του άρθρου 
μας «Προσωπικές γνώμες και μυστικότητα των διασκέ-
ψεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου», που αποτέλεσε αντικείμενο παλαιότε-
ρων δημοσιεύσεων στο ειδικό τεύχος (για τα 125 χρό-
νια) του περιοδικού «Journal des Tribunaux», (Βρυξέλλες, 
Lancier), 2007, σ. 310-312 και στο περιοδικό» The Human 
Rights. Case-law of the European Court of Human Rights 
Journal», (Μόσχα), αρ. 12/2007, σ. 30-33 (στη ρωσική 
γλώσσα) και σ. 77-80 (στη γαλλική γλώσσα). 

1. Κατά κανόνα δεν υπάρχει δυνατότητα να ακο-
λουθούνται οι αποφάσεις επί του παραδεκτού από προ-
σωπικές γνώμες. Κατά κανόνα, διότι ενδέχεται –και το 
συγκεκριμένο σχήμα εργασίας είναι σχετικά συχνό- οι 
αποφάσεις επί του παραδεκτού και επί της ουσίας να 
λαμβάνονται ταυτόχρονα, δηλαδή σε μία απόφαση. 
Πράγματι το άρθρο 29 § 3 της Σύμβασης προβλέπει : «3. 
Η απόφαση περί του παραδεκτού λαµβάvεται ξεχωρι-
στά, εκτός αv τo Δικαστήριo απoφασίσει διαφoρετικά 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.» Όμως στις απλές υποθέσεις, 
η εξαίρεση έγινε ο κανόνας και η απόφαση επί του πα-
ραδεκτού λαμβάνεται κατά τον ίδιο χρόνο. Το ερώτημα 
κατά πόσο σε μία τέτοια περίπτωση ο δικαστής μπορεί 
να διατυπώσει την προσωπική του γνώμη ως προς την 
επί του παραδεκτού απόφαση είναι ακανθώδες, ενώ γε-
νικά ένα παράπονο που κηρύσσεται απαράδεκτο ως 
προδήλως αβάσιμο με μία τέτοια απόφαση, συνήθως με 
μία γενική διατύπωση, δεν έχει καν κοινοποιηθεί. Πα-
ρότι ο δικαστής είναι προφανώς ελεύθερος να ψηφίσει 
κατά της πρότασης περί απαραδέκτου, δε θα μπορούσε, 
αφού δεν έχει διερευνηθεί η θέση της Κυβέρνησης, να 
εκφραστεί υπέρ της βασιμότητας του παραπόνου προ-
σθέτοντας στην απόφαση μία αποκλίνουσα άποψη.  

που ετέθη υπόψη τους. Στα πλαίσια του σχηματι-
σμού του Δικαστηρίου που αποφασίζει για την 
υπόθεση – σε τμήμα ή σε Ευρεία Σύνθεση – ο δι-
καστής αναλαμβάνει λοιπόν το ρόλο του σολίστα 
στη χορωδία, «soloist in Choir», για να αναφερ-
θούμε σε μία μουσική εικόνα από μία πρόσφατη 
μελέτη για το διεθνή δικαστή2. 

Η καταγωγή της προσωπικής γνώμης του δι-
καστή, που τη συναντάμε στην πρακτική των αγ-
γλοσαξονικών δικαιοδοσιών, ανατρέχει, στα 
πλαίσια του δικαίου των Κρατών, στη διεθνή 
διαιτησία3, η οποία με τη σειρά της ενέπνευσε του 
κανόνες λειτουργίας του Διαρκούς Διεθνούς Δι-
καστηρίου Δικαιοσύνης4, του Διεθνούς Δικαστη- 

_________ 
2. D. T e r r i s , C. P. R. R o m a n o , L. S w i g a r t , The 

International Judge. An introduction to the men and women 
who decide ths world’s cases, Οξφόρδη, Oxford University 
Press, 2007, σ. 123.  

3. Βλ. π.χ. την υπόθεση της Αλαμπάμα. Επί της υπο-
θέσεως αυτής, βλ. T. B i n g h a m , «The Alabama Claims 
Arbitration», International and Comparative Law Quar-
terly, 2004, σ. 1 και επ. Ως προς αυτή την πρώτη διαιτη-
τική απόφαση του σύγχρονου διεθνούς δικαίου, ο συγ-
γραφέας σημειώνει τα ακόλουθα (σ. 23, παραλείπονται 
οι υποσημειώσεις): «Η διαιτητική απόφαση αναγνώ-
σθηκε επισήμως, στην αγγλική γλώσσα, στο Δημαρχείο 
της Γενεύης το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 1872. Ο  Cock-
burn, ο οποίος (μαζί με τον Tenterden) είχε φτάσει για 
το γεγονός με μία ώρα καθυστέρηση, φαινόταν «πολύ 
θυμωμένος» και αρνήθηκε να υπογράψει την απόφαση, 
και αντίθετα προέβαλε την έντονη διαφωνία του, η ο-
ποία και ζήτησε να καταγραφεί ως παράρτημα στο 
πρωτόκολλο, έτσι ακριβώς όπως διατυπώθηκε. Αυτή η 
αντίθετη άποψη, διατυπωμένη με υπερβολικό και μη 
νομικό λεξιλόγιο, θεωρήθηκε ευλόγως προσβλητική, και 
οδήγησε τον Cushing να συντάξει και να δημοσιεύσει 
μία μακροσκελή και προσβλητική απάντηση…».  

4. Βλ. M. H u d s o n , The Permanent Court of Interna-
tional Justice, 1920-1942, Νέα Υόρκη, Macmillan, 1943, σ. 
207 και επ. Ο συγγραφέας σημειώνει ότι η διαπίστωση 
της διαφορετικής γνώμης ανάγεται στο άρθρο 52 της 
Σύμβασης της Χάγης του 1899 για το φιλικό διακανονι-
σμό των διεθνών διαφορών και ότι στο άρθρο 79 της 
Σύμβασης της Χάγης του 1907 η δυνατότητα αυτή εγκα-
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ρίου Δικαιοσύνης5, καθώς και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου6. 
Επιπλέον, στην πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου 
που εκδόθηκε την 14η Νοεμβρίου 19607, υπό την 
προεδρία του René Cassin, παρατίθετο η έκθεση 
της αποκλίνουσας προσωπικής γνώμης του Έλλη-
να δικαστή Γεώργιου Μαριδάκη.  

Στα πενήντα χρόνια λειτουργίας του Δικαστη-
ρίου, οι αποκλίνουσες γνώμες επέτρεψαν σε πολ-
λούς δικαστές να συνεισφέρουν μία πρόσθετη α-
ξιόλογη θεωρητική αξία στις εκδοθείσες αποφά-
σεις. Οι γνώμες ορισμένων δικαστών άλλωστε συ-
γκεντρώθηκαν σε αυτοτελείς συλλογές8. Ενίοτε 

_________ 
ταλείφθηκε. Σχετικά με τις συζητήσεις το 1920 και το 
1929 κατά τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του 
Διαρκούς Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης, βλ. M. 
H u d s o n , ibidem. Σχετικά με το Διαρκές Δικαστήριο 
Διεθνούς Δικαιοσύνης, βλ. επίσης O. S p i e r m a n n , In-
ternational Legal Argument in the Permanent Court of In-
ternational Justice. The Rise of the International Judiciary, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, spéc., σ. 
313. 

5. Βλ. M. M a n o u v e l , Les opinions séparées à la Cour 
internationale. Un instrument de contrôle du droit inter-
national prétorien par les Etats, Παρίσι, L’Harmattan, 
2005 ; G. G u i l l a u m e , «Les déclarations jointes aux 
décisions de la Cour internationale de Justice», σε Liber 
amicorum – In memoriam of Judge José Maria Ruda, Klu-
wer Law International, 2000, σ. 421 έως 434, δημοσιευ-
μένο επίσης από τον G. G u i l l a u m e , La Cour interna-
tionale de Justice à l’aube du XXIème siècle. Le regard d’un 
juge, Παρίσι, Pedone, 2003, σ. 161-172. Βλ., επίσης, H. 
L a u t e r p a c h t , The development of International Law by 
the International Court, Λονδίνο, Stevens & Sons, Επα-
νέκδοση, Cambridge, Grotius Publications Ltd, 1982, σ. 
66-70. Γενικότερα, αναφορικά με τα διεθνή δικαστήρια, 
βλ. A. P. S e r e n i , «Les opinions individuelles et dissi-
dentes des juges des tribunaux internationaux», 
R.G.D.I.P., 1964, σ. 822-857. 

6. Σημειώνουμε ότι στις προπαρασκευαστικές εργα-
σίες περιλαμβάνονται πολλές αναφορές στο Διαρκές 
Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης και στο καθεστώς 
που το διέπει. Βλ. P.-H. T e i t g e n , Aux sources de la Cour 
et de la Convention européennes des droits de l’homme, 
(Πρόλογος Vincent Berger), συλλογή «Voix de la cité», 
Παρίσι, Editions Confluences, 2000. 

7. Lawless c. Irlande (ενστάσεις και θέματα διαδικα-
σίας), 14 Νοεμβρίου 1960, série A no 1. 

8. Βλ. π.χ. τις συλλογές με προσωπικές γνώμες του 
Ολλανδού δικαστή Sibrand Karel Martens : Martens 
Dissenting. The separate opinions of a European Human 

αποτελούν το αντικείμενο θεωρητικών μελετών 
που επιδιώκουν να αναλύσουν τη σκέψη του υπό 
έρευνα δικαστή9. Σε σπάνιες περιπτώσεις οι απο-
κλίνουσες γνώμες τροφοδοτούν τις κριτικές προς 
το Δικαστήριο10.  

Άγνωστες στα συστήματα του ηπειρωτικού δι-
καίου11, όπως το γαλλικό12, βελγικό ή λουξεμ-
βουργιανό σύστημα, οι αποκλίνουσες γνώμες α-
ναμφισβήτητα μετριάζουν την αυστηρότητα της 
μυστικότητας των διασκέψεων, που κατοχυρώνε-
ται από το άρθρο 22 του Κανονισμού του Δικα-
στηρίου. Ταυτόχρονα όμως, η έκφραση της προ-
σωπικής γνώμης περιορίζεται από αυτό το απόρ-
ρητο.  

_________ 
Rights Judge, W.E.J. Tjeenk Willink, 2000, του Προέδρου 
Wildhaber: L. Wildhaber, The European Court of Human 
Rights. 1998-2006. History, Achievements, Reform, Kehl, 
N.P. Engel Verlag, 2006, σ. 249-304, του Μαλτέζου δι-
καστή Giovanni Bonello: Sir N. Bratza et M. O’Boyle, A 
Free Trade of Ideas. The separate opinions of Judge Vanni 
Bonello, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006 ή του 
Κύπριου δικαστή Λουκή Λουκαΐδη : F. Tulkens, A. 
Kovler, D. Spielmann et L. Cariolou (éd.), Judge Loukis 
Loucaides. An Alternative View on the Jurisprudence of the 
European Court of Human Rights (A Collection of Sepa-
rate Opinions (1998-2007), Leiden, Boston, Martinus Ni-
jhoff Publishers, 2008. 

9. Για παράδειγμα οι γνώμες του Louis Edmond Pet-
titi, από τον P. L a m b e r t , «Les opinions séparées de 
M. le juge Pettiti», στο Mélanges en hommage à L.E. 
Pettiti, 1998, σ. 25 και επ.., ή εκείνες του Luzius Wild-
haber, από τον M. E. V i l l i g e r , «The Separate Opin-
ions of Judge Wildhaber in the Judgments of the Euro-
pean Court of Human Rights», σε L. C a f l i s c h ,  J .  
C a l l e w a e r t ,  R .  L i d d e l l ,  P .  M a h o n e y ,  M .  
V i l l i g e r  (éd.), Droits de l’homme – Regards de Stras-
bourg, Kehl, N.P. Engel Verlag, 2006, 2007, σ. 507 και επ. 

10. Βλ. την από 19 Μαρτίου 2009 διάλεξη του Λόρ-
δου Hoffmann ενώπιον του Judicial Studies Board. 

11. Βλ. M. K i r b y , «Judicial dissent – Common law 
and civil law traditions», 123 (2007) Law Quarterly Re-
view, 379-400. 

12. Αναφορικά με τη συζήτηση για την ενδεχόμενη 
υιοθέτηση της προσωπικής γνώμης στο γαλλικό δίκαιο, 
βλ. Y. L é c u y e r , «Le secret du délibéré, les opinions 
séparées et la transparence», Rev. trim. dr. h., 2004, σ. 
197-223. Βλ. επίσης, W. M. E. T h o m a s s e n , «Het ge-
heim van de Raadkamer en de dissenting opinion», Ne-
derlands Juristenblad, vol. 81, 2006, σ. 686 και επ.  
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Ι. Οι προσωπικές γνώμες των δικαστών : περιο-
ρισμός της αυστηρότητας της μυστικότητας των 
συσκέψεων 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 45 § 2 της Σύμβασης, 
«Εάv η δικαστική απόφαση δεv εκφράζει εv 

όλω ή εv µέρει τηv oµόφωvη γvώµη τωv 
δικαστώv, κάθε δικαστής έχει δικαίωµα vα 
επισυvάψει έκθεση της πρoσωπικής τoυ γvώµης».  

Το άρθρο 74 § 2 του Κανονισμού προβλέπει ότι 
«Κάθε δικαστής που συμμετείχε στην εξέταση 

της υπόθεσης έχει δικαίωμα να επισυνάψει στην 
απόφαση είτε την έκφραση της προσωπικής του 
γνώμης, σύμφωνης ή αποκλίνουσας, είτε μία απλή 
δήλωση διαφωνίας». 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις γνωμοδοτήσεις, το 
άρθρο 49 § 2 της Σύμβασης προβλέπει ότι  

«Εάv η γvωµoδότηση δεv εκφράζει εv όλω η εv 
µέρει τηv oµόφωvη γvώµη τωv δικαστώv, κάθε δι-
καστής έχει δικαίωµα vα επισυvάψει έκθεση µε 
τηv πρoσωπική τoυ γvώµη». 

Σύμφωνα με το άρθρο 88 § 2 του Κανονισμού,  
«Κάθε δικαστής μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ε-

πισυνάψει στην αιτιολογημένη απόφαση ή στη 
γνωμοδότηση του Δικαστηρίου είτε έκφραση με 
την προσωπική του γνώμη, σύμφωνη ή αποκλί-
νουσα, είτε απλή δήλωση διαφωνίας».  

Ενώ λοιπόν το κείμενο της Συμβάσεως δεν ανα-
φέρει παρά τις «προσωπικές γνώμες», ο Κανονι-
σμός προσδιορίζει ότι μία τέτοια γνώμη μπορεί να 
είναι «προσωπική», «συγκλίνουσα» ή «αποκλίνου-
σα», ή ακόμα μία απλή «δήλωση διαφωνίας»13. Οι 
προσωπικές απόψεις είναι πολύ συχνά ιδιαίτερου 
πλούτου και φωτίζουν με ιδιαίτερο τρόπο την από-
φαση. Αποτελούν την έκφραση της «ανεξάρτητης-
σκέψης»14 του ενδιαφερόμενου δικαστή.  

_________ 
13. Επί των διακρίσεων αυτών, βλ. F. R i v i è r e , Les 

opinions séparées des juges à la Cour européenne des Droits 
de l’Homme, Βρυξέλλες, Bruylant, 2004, σ. 104 και επ. Ο 
συγγραφέας αναγνωρίζει «στις περισσότερες περιπτώ-
σεις», τη συγκλίνουσα προσωπική γνώμη, την αποκλί-
νουσα προσωπική γνώμη και την εν μέρει συγκλίνουσα 
ή/και αποκλίνουσα γνώμη. Βλ. επίσης M. E u d e s , La 
pratique judiciaire interne de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme, Παρίσι, Pedone, 2005, σ. 272 και επ. 

14. Η έκφραση «independent thinking» είναι δανει-
σμένη από τους Sir Nicolas Bratza και M. Michael 
O’Boyle. Βλ. N. B r a t z a  et M. O’ B o y l e , «Forword», 
όπως ανωτέρω, σ. 3. 

Είναι αυτονόητο ότι η έκφραση από το δικαστή 
μίας προσωπικής γνώμης σε συνέχεια της απόφα-
σης επιτρέπει στον αναγνώστη να διαμορφώσει 
μία εικόνα σχετικά με τις απόψεις που διατυπώ-
θηκαν στη διάρκεια της σύσκεψης. Ωστόσο αυτή η 
ελάττωση της έντασης της μυστικότητας των συ-
σκέψεων δεν είναι παρά σχετική στο μέτρο που η 
παράθεση των διαφορετικών γνωμών που εκφρά-
στηκαν απέναντι στην απόφαση που προέρχεται 
από την πλειοψηφία δε δίνει παρά μία αποσπα-
σματική ιδέα των συζητήσεων, που καλύπτονται 
από το απόρρητο. Στην πραγματικότητα, η 
πλειοψηφία μπορεί και αυτή να είναι διχασμένη 
ως προς την αιτιολογία που υιοθετήθηκε. Η συ-
γκλίνουσα γνώμη, σε σχέση με την αποκλίνουσα 
γνώμη, εκφράζει μία θέση λιγότερο ή περισσότερο 
αντίθετη. Μπορεί να συμβεί όμως η συγκλίνουσα 
άποψη να είναι περισσότερο κοντά στην αποκλί-
νουσα άποψη παρά σε εκείνη που εκφράστηκε 
από τη σιωπηρή πλειοψηφία. Αυτό το σχήμα πα-
ρατηρείται όταν ο δικαστής που συμφωνεί, απο-
στασιοποιούμενος από την αιτιολογία της πλειο-
ψηφίας, βρίσκεται πιο κοντά στο συνάδελφό του 
που διαφωνεί, παρά το γεγονός ότι ψήφισε σύμ-
φωνα με την πλειοψηφία. Σε τούτο προστίθεται, 
όπως το επεσήμανε ο Πρόεδρος Wildhaber, ότι» σε 
ό, τι αφορά τη λειτουργία των συγκλινουσών ή 
προσωπικών γνωμών, πρέπει να σημειώσουμε ότι 
αυτές αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα 
μία διάσταση σε σχέση με την πλειοψηφούσα ά-
ποψη. Αντίθετα, συνήθως δεν περιέχουν καμία ή 
περιέχουν μόνο μία έμμεση απάντηση στις απο-
κλίνουσες γνώμες. (…). Εάν ήδη υποστηρίζουμε 
ότι οι προσωπικές απόψεις αυξάνουν τη διαφά-
νεια της διαδικασίας λήψεως της απόφασης, α-
πουσιάζει ένα στοιχείο : ενώ η μειοψηφία εξηγεί 
για ποιο λόγο διαφωνεί με την πλειοψηφία, αυτοί 
που υποστηρίζουν την πλειοψηφία από τη μεριά 
τους στερούνται τη δυνατότητα να αιτιολογή-
σουν, σε ποιο σημείο, από την πλευρά τους, δεν 
μπορούν να ακολουθήσουν τη μειοψηφία»15. 

_________ 
15. L. W i l d h a b e r , «Opinions dissidentes et 

concordantes de juges individuels à la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme», σε R.-J. D u p u y  (dir.) 
et L.A. S i c i l i a n o s  (coord.), Mélanges en l’honneur de 
Nicolas Valticos, Παρίσι, Pedone, 1999, σ. 530.  
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Ωστόσο τίποτα δεν εμποδίζει το δικαστή που 
συμφωνεί να σχολιάσει την αποκλίνουσα άποψη 
ενός ή περισσοτέρων συναδέλφων του. Για παρά-
δειγμα, σε μία απόφαση, ως προς ένα συγκεκριμέ-
νο σημείο σχετικά με την έκταση της δίκαιης ικα-
νοποίησης (άρθρο 41 της Σύμβασης), που υιοθετή-
θηκε με ψήφους τέσσερις έναντι τριών, μία σύμ-
φωνη γνώμη κοινή σε δύο δικαστές της πλειοψη-
φίας αντιτάχθηκε σε μία άποψη εν μέρει αποκλί-
νουσα των τριών δικαστών της  μειοψηφίας16.  

Όπως και να έχουν τα πράγματα, κάποιες φο-
ρές υποστηρίχθηκε ότι η δυνατότητα έκφρασης 
προσωπικής γνώμης προσβάλλει την ανεξαρτησία 
των δικαστών λόγω της μείωσης της έντασης της 
αυστηρότητας της μυστικότητας των συσκέψεων17.  

Εμείς δεν το πιστεύουμε.  
Ήδη υπό το σύστημα του παλαιού Δικαστηρί-

ου, ο Marc-André Eissen, αρνήθηκε αυτή την κα-
τηγορία επιμένοντας ότι «δε θα ήταν δύσκολο να 
παραθέσουμε μία σειρά περιπτώσεων στις οποίες 
ένα μέλος του Δικαστηρίου, ακόμα και ένας δικα-
στής ad hoc (…), δεν προσυπέγραψε τη θέση που 
υποστηρίχθηκε στο Στρασβούργο από ίδιο του το 
Κράτος»18. Ο Πρόεδρος Wildhaber προσθέτει ότι 
«πράγματι, παρατηρούμε στον τρόπο με τον ο-
ποίο οι εθνικοί δικαστές ψηφίζουν – που άλλοτε 
συχνά στιγματιζόταν – την ανάπτυξη ενός αξιό-
λογου «συναδελφικού πνεύματος» και μία κάποια 
προσπάθεια για την από κοινού δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος, αποτελεσματικού και 
ζωντανού, μέσα στο οποίο δε χωρούν πλέον οι 
_________ 

16. Αρβανιτάκη – Ρομπότη και λοιποί κατά Ελλάδας, n° 
27278/03, 18 Μαΐου 2006. Σημειώνουμε ότι αυτή η υπό-
θεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια (άρθρο 43 της 
Σύμβασης). Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 
27278/03, CEDH 2008-… 

17. Ανάλογες συζητήσεις έλαβαν χώρα το 1920 και 
το 1929 κατά τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας 
του Διεθνούς Διαρκούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης. Βλ. 
M. Hudson, όπως παρατίθεται ανωτέρω.  

18. M.-A. E i s s e n , «Discipline de vote à la Cour eu-
ropéenne des Droits de l’Homme?», σε J. O’ R e i l l y  
(éd.), Human Rights and Constitutional Law. Essays in 
honour of Brian Walsh, Δουβλίνο, The Round Hall Press, 
1992, σ. 71. Ο συγγραφέας αναφέρεται σε μία καταγρα-
φή που έγινε το 1986, η οποία, αν και μη εξαντλητική εξ 
αρχής, δεν έχει πάψει να επεκτείνεται από τότε: «La 
Cour européenne des Droits de l’Homme», Revue du 
droit public et de la science politique en France et à 
l’étranger, 1986, σ. 1543 και 1598.  

προκαταλήψεις και οι εθνικές ευαισθησίες»19. 
Τούτο επιβεβαιώνεται από θεωρητικές μελέτες που 
βασίζονται σε στατιστικές20. Ήδη το 1997, ο Μ. 
Kuijer εξέτασε ως περίοδο αναφοράς τα έτη από 
το 1970 μέχρι το 1994, επισημαίνοντας ειδικότερα 
ότι στο 39% των περιπτώσεων, η απόφαση ελήφθη 
κατά πλειοψηφία, γεγονός που καταδεικνύει μία 
«κουλτούρα του Στρασβούργου», στην οποία συ-
ναντιούνται δικαστές που προέρχονται από δια-
φορετικούς ορίζοντες21. A fortiori, αυτές οι διαπι-
στώσεις διατηρούν τη σημασία τους στο σύστημα 
του νέου Δικαστηρίου που τέθηκε σε λειτουργία 
από το Νοέμβριο του 1998. Ή, όπως υποστήριξε ο 
δικαστής Χρήστος Ροζάκης, «το Δικαστήριο απο-
δείχθηκε πολύ ανεξάρτητο, χωρίς καμία δέσμευση 
από τα Κράτη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγο-
νός ότι οι δικαστές ζουν σχεδόν σε ένα κενό και 
εργάζονται αποκομμένοι, μακριά από τις πατρί-
δες τους σε ένα απομονωμένο περιβάλλον. Ξεχνάς 
την πατρίδα από την οποία κατάγεσαι. Οι δικαστές 
αισθάνονται ότι αξιολογούνται από τους συναδέλ-
φους τους, δημιουργούν την εικόνα τους μέσα από 
τα μάτια των συναδέλφων τους και διακινδυνεύουν 
να χάσουν την αξιοπιστία τους στο άμεσο περιβάλ-
λον τους εάν αποδώσουν μεγάλη σημασία στα συμ-
φέροντα της πατρίδας τους»22. Υπενθυμίζουμε σε αυ-
τό το πλαίσιο τα παραδείγματα εθνικών δικαστών 
που δεν ακολούθησαν την πλειοψηφία που αποφάν-
θηκε ότι δεν είχε παραβιασθεί η Σύμβαση23.  

_________ 
19. Όπως ανωτέρω, σ. 535.  
20. Για τις στατιστικές, βλ. M. K u i j e r , «Voting Be-

haviour and National Bias in the European Court of 
Human Rights and the International Court of Justice», 
Leiden Journal of International Law, 1997, σ. 49-61. 

21. Για πιο πρόσφατες στατιστικές, βλ. τη μελέτη του 
F. B r u i n s m a , «Judicial Identities in the European 
Court of Human Rights», σε A. v a n  H o e k  et alii (éd.), 
Multilevel Governance in Enforcement and Adjudication, 
Anvers, Oxford, Intersentia, 2006, σ. 203 και επ. Για μία 
συνολική επισκόπηση, βλ. E. V o e t e n , «The Impartial-
ity of International Judges : Evidence from the Euro-
pean Court of Human Rights», 102 (2008), American Po-
litical Science Review, 417-433. 

22. Όπως παρατίθεται από F. B r u i n s m a , «Judicial 
Identities in the European Court of Human Rights», 
όπως ανωτέρω, σ. 237. 

23. Η δικαστής Tulkens στην υπόθεση Escoubet 
(Escoubet κατά Βελγίου [GC], no 26780/95, CEDH 1999-
VII), ο δικαστής Bonello στην υπόθεση Aquilina 
(Aquilina κατά Μάλτας [GC], no 25642/94, CEDH 1999-
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Οι προσωπικές γνώμες αυξάνουν τη διαφάνεια 
της διαδικασίας των αποφάσεων και επιτρέπουν 
να συμπληρωθεί η αιτιολογία της απόφασης ή της 
γνωμοδότησης. Οι σκέψεις που εκφράστηκαν από 
τον Sir Hersch Lauterpacht αναφορικά με το Διε-
θνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης παραμένουν επί-
καιρες : «Η ανεξαρτησία του Δικαστή διαφυλάσ-
σεται με άλλα μέσα, τα οποία απαιτούν ή δεν α-
παιτούν την επέκτασή τους. Υποστηρίζεται ότι, σε 
μερικές περιπτώσεις, η ανεξαρτησία και η αμερο-
ληψία των Δικαστών μπορεί να διαφυλαχθεί μέσω 
της ανωνυμίας στο βαθμό που μπορούν ελεύθερα 
να ψηφίζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη στά-
ση των Κρατών από τα οποία προέρχονται. Κάθε 
τέτοιο επιχείρημα, το οποίο είναι αμφισβητούμε-
νης αξίας, είναι περιορισμένης σημασίας όταν 
αναφέρεται σε σκέψεις, …, που σχετίζονται με την 
ανάγκη εξασφάλισης της πληρότητας της αιτιολο-
γίας των Απόψεων και των Σκέψεων του Δικα-
στηρίου. Αποκλίνουσες και προσωπικές γνώμες – 
και η δυνατότητα να εκφραστούν – λειτουργούν 
ενθαρρυντικά προς αυτή την κατεύθυνση»24. Για 
τον Michel Dubisson, «το σύστημα που επιτρέπει 
στους δικαστές της μειοψηφίας να αποκαλύψουν 
και να επεξηγήσουν τους λόγους της διαφωνίας 
τους με την πλειοψηφία είναι άγνωστο στις πε-
ρισσότερες χώρες του γραπτού δικαίου. Αντίθετα 
είναι γνωστό στις χώρες που εφαρμόζουν το 
«common law». Στο επίπεδο της διεθνούς δικαιο-
σύνης, αυτό το σύστημα μεταφράζει την απόλυτη 
ανεξαρτησία των δικαστών στην άσκηση των κα-
θηκόντων τους, επιτρέποντάς τους να εκφράζουν 
ελεύθερα την άποψή τους αναφορικά με όλες τις 
αποφάσεις επί των οποίων αποφαίνεται το Δικαστή-
ριο»25.  

_________ 
III), ο δικαστής Conforti στην υπόθεση Perna (Perna κατά 
Ιταλίας [GC], no 48898/99, CEDH 2003-V), η δικαστης 
Thomassen στην υπόθεση Kleyn (Kleyn et autres κατά Κά-
τω Χωρών [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 
46664/99, CEDH 2003-VI), ο δικαστής Ress στην υπόθε-
ση Sahin (Sahin κατά Γερμανίας [GC], no 30943/96, 
CEDH 2003-VIII) et και η δικαστής Strážnická στην υ-
πόθεση Kopecky (Kopecký κατά Σλοβακίας [GC], no 
44912/98, CEDH 2004-IX), όπως παρατίθενται από F. 
Bruinsma σε «Judicial Identities…», όπως ανωτέρω, σ. 
238. 

24. Όπως ανωτέρω, σ. 67, παραλείπονται οι υποση-
μειώσεις.   

25. M. D u b i s s o n , La Cour internationale de Justice, 

Ο μετριασμός της έντασης της μυστικότητας μέσω 
της ελεύθερα εκφρασμένης άποψης δεν εμπεριέχει λοι-
πόν ουδόλως αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας, η οποία 
διαφυλάσσεται καθ’ ολοκληρία. Η ελευθερία του δικα-
στή να εκφράζεται με αυτόνομο τρόπο δεν αποτελεί πα-
ρά την έκφραση της ανεξαρτησίας του.  

 
ΙΙ. Η μυστικότητα των διασκέψεων : ένας πε-
ριορισμός στην ελευθερία έκφρασης προσωπι-
κής γνώμης 

Όμως η έκφραση αυτής της ανεξαρτησίας δεν είναι 
απεριόριστη. Το όριο προσδιορίζεται από τη μυστικότη-
τα των διασκέψεων26.  

«Το Δικαστήριο συνεδριάζει σε τμήμα ή σε συμβού-
λιο. Οι συσκέψεις του παραμένουν μυστικές», διακη-
ρύσσει το άρθρο 22 του Κανονισμού.  

Το άρθρο 3 του Κανονισμού ορίζει ότι : 
«1. Πριν την ανάληψη καθηκόντων κάθε δικα-

στής οφείλει, στην πρώτη σύνοδο της Ευρείας Σύνθεσης 
στην οποία παρίσταται μετά την εκλογή του ή, εάν αυτό 
είναι αναγκαίο, ενώπιον του Προέδρου του Δικαστηρί-
ου, να δώσει όρκο ή επίσημη δήλωση, ως εξής :  

«Ορκίζομαι» - ή «Δηλώνω επίσημα» - ότι θα ασκώ τα 
καθήκοντά μου ως δικαστής με τιμή, ανεξαρτησία και 
αμεροληψία, και θα διαφυλάττω το απόρρητο των δια-
σκέψεων.» 

2. Επί τούτου συντάσσονται πρακτικά».  
Την 23η Ιουνίου 2008 το Δικαστήριο, σε Ευρεία Σύν-

θεση, υιοθέτησε μία απόφαση αναφορικά με την δικα-
στική δεοντολογία, που αποσκοπεί να προσδιορίσει τις 
συνθήκες υπό τις οποίες ασκούνται τα δικαστικά 
καθήκοντα των μελών του Δικαστηρίου27. Αυτή η 
απόφαση  συμπληρώνει τον 

_________ 
Παρίσι, L.G.D.J., 1964, σ. 245. 

26. Σχετικά με τη μυστικότητα των διασκέψεων, βλ. 
M. E u d e s , όπως ανωτέρω, σ. 238 και επ. Ως προς τη μέ-
θοδο εργασίας του Δικαστηρίου, βλ. L. G a r l i c k i , «Ju-
dicial Deliberations : The Strasbourg Perspective», σε N. 
H u l s , M. A d a m s  et J. B o m h o f f  (éd.), The Legitimacy 
of Highest Courts’ Rulings, La Haye, T.M.C. Asser Press, 
2009, σ. 389 και επ.  

27. Για ένα σχολιασμό αυτής της απόφασης, βλ., J.-F. 
F l a u s s , σε Les droits de l’homme en évolution. Mélanges 
en l’honneur du professeur Petros J. Pararas, «Les obliga-
tions déontologiques des juges de la Cour européenne 
des droits de l’homme», Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Βρυξέλλες, Bruylant, 2009, σ. 195 και επ. 
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Κανονισμό προσδιορίζοντας ότι «οι δικαστές επι-
φυλάσσουν απόλυτη διακριτικότητα στις εμπι-
στευτικές ή μυστικές πληροφορίες αναφορικά με 
τις ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασίες».  

Ο René Chapus, όπως παρατίθεται από τον 
Yannick Lécuyer, υποστηρίζει ότι «το απόρρητο 
των διασκέψεων έχει διπλή σημασία»28 : «επιβάλ-
λει στους δικαστές να διασκέπτονται μακριά από 
την παρουσία τόσο του κοινού όσο και των διαδί-
κων και των δικηγόρων τους. Από την άλλη απα-
γορεύει τη διάδοση, σε οποιοδήποτε χρονικό ση-
μείο, των συζητήσεων και του τρόπου με τον ο-
ποίο καθένας από τους δικαστές αποφάνθηκε»29.  

Η μυστικότητα των διασκέψεων του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ό-
πως είδαμε, δεν υφίσταται υπό αυτή την αυστηρή 
έννοια. Βεβαίως οι δικαστές διασκέπτονται χωρίς 
την παρουσία τόσο κοινού όσο και των διαδίκων 
και των δικηγόρων τους. Όμως, όπως ήδη ανα-
φερθήκαμε και σε αυτό, η προσωπική γνώμη επι-
τρέπει στους δικαστές να εξωτερικεύσουν την ά-
ποψή τους.  

Ωστόσο η αρχή της μυστικότητας των διασκέ-
ψεων αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο όριο στην ε-
λευθερία έκφρασης του δικαστή.  

Ένα εσωτερικό σημείωμα του Δικαστηρίου υ-
πενθυμίζει ότι  

«[στις προσωπικές γνώμες] δεν πρέπει να γίνε-
ται καμία αναφορά σε καμία δήλωση που καλύ-
πτεται από το απόρρητο των διασκέψεων του Δι-
καστηρίου».  

Για παράδειγμα ο δικαστής δεν μπορεί να συ-
μπεριλάβει στη γνώμη του περίληψη των συζητή-
σεων που προηγήθηκαν της λήψεως της αποφά-
σεως. Δεν πρέπει επίσης να παρουσιάζει το περιε-
χόμενο των σημειώσεων του εισηγητή. Επίσης δεν 
τίθεται θέμα διάδοσης υπό τη μορφή της προσω-
πικής γνώμης των συζητήσεων που έλαβαν χώρα 
στους κόλπους της συντακτικής επιτροπής ή δη-
μοσιοποίησης των ονομάτων των δικαστών που 
συμμετείχαν σε αυτή. Εξάλλου, δεν επιτρέπεται 
στο δικαστή να παρουσιάσει τις θέσεις ενός συνα-
δέλφου του που δεν έχει εκφραστεί μέσω προσω-

_________ 
28. Όπως ανωτέρω, σ. 204.  
29. R. C h a p u s , Droit du contentieux administratif, 

9ème édition, Montchrestien, Παρίσι, 2001, σ. 932, in-
dice 1170. 

πικής γνώμης.  
Σε αυτά προστίθεται ότι το προαναφερόμενο 

εσωτερικό σημείωμα επιβάλλει γενικά μία κάποια 
υποχρέωση αυτοπεριορισμού που απορρέει από 
τους κανόνες καλής συμπεριφοράς που αφορούν 
στην ομαδική εργασία των δικαστών.  

Πηγαίνοντας πιο πέρα από ένα απλό κανόνα 
ευγένειας, αυτό το σημείωμα προβλέπει ότι  

«οποιαδήποτε κριτική των απόψεων της 
πλειοψηφίας ή άλλων δικαστών πρέπει να διατυ-
πώνεται με ευπρεπή λόγια». 

Σχολιάζοντας την απόφαση περί δικαστικής 
δεοντολογίας της 23ης Ιουνίου 2008, ο Jean-
François Flauss προτείνει ότι «μία διευρυμένη α-
ντίληψη της υποχρέωσης αυτοπεριορισμού θα σή-
μαινε … ότι από τις αποκλίνουσες απόψεις θα έ-
πρεπε να απαγορευτούν όλες οι επιθετικές εκφρά-
σεις, περιοριζόμενες να επισημάνουν τα νομικά 
λάθη που διαπράχθηκαν από την πλειοψηφία και 
γενικότερα να καταδείξουν με πολύ συστηματικό 
τρόπο τις πνευματικές αδυναμίες της αιτιολογίας 
των συναδέλφων της πλειοψηφίας»30. 

Τέλος, η πρακτική του Δικαστηρίου επιβάλλει 
στο δικαστή να κάνει γνωστή στους συναδέλφους 
του, εντός του πλαισίου του απορρήτου των διασκέ-
ψεων, την προσωπική του θέση, την οποία θα 
κληθεί στη συνέχεια να παρουσιάσει στην προσω-
πική του γνώμη. Η ελευθερία της έκφρασής του 
περιορίζεται υπό την έννοια ότι τη στιγμή της τε-
λικής σύνταξης της γνώμης, -συνήθως μετά την τε-
λική ψηφοφορία-, δεν μπορεί να παρουσιαστεί 
μια επιχειρηματολογία εντελώς καινούρια, που 
δεν έχει δηλαδή προηγουμένως συζητηθεί τουλά-
χιστο προφορικά με τους άλλους δικαστές. Επί 
τούτου το εσωτερικό σημείωμα του Δικαστηρίου 
προβλέπει ότι «καμία προσωπική γνώμη, η οποία 
δεν έχει αναγγελθεί κατά τη διάρκεια των δεύτε-
ρων διασκέψεων, δε θα γίνεται αποδεχτή μετά τη 
λήψη της απόφασης». 

_________ 
30. J.-F. F l a u s s , όπως ανωτέρω, σ. 204, υποσημειώ-

σεις παραλείπονται. 
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Επίλογος 

 
Όπως υπογραμμίζει ο Florence Rivière στην 

αξιομνημόνευτη διδακτορική διατριβή του, ο δι-
καστής «αποκαλύπτει το βλέμμα, με το οποίο α-
ντιμετωπίζει τη δουλειά του οργάνου στο οποίο 
ανήκει» και «εκτίθεται ταυτόχρονα στα βλέμματα 
των άλλων»31, καταλήγοντας στο ορθό συμπέρα-
σμα ότι «η προσωπική γνώμη επιτρέπει να παρα-
τηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο [ο δικαστής] 
ασκεί το λειτούργημά του. Η επιβεβαίωσή του ση-
μαίνει ότι «η προσωπική γνώμη θέτει τις γραμμές 
ενός “ελέγχου”, του οποίου η ιδιαιτερότητα έγκει-
ται στο ότι εκπορεύεται από εκείνον, ο οποίος εί-
ναι και ο ίδιος αντικείμενο»32. 

Κατά τη γνώμη μας η προσωπική γνώμη αποτελεί 
ένα διαδικαστικό εργαλείο μεγάλης χρησιμότητας. Επι-
τρέπει την έκφραση μίας εναλλακτικής άποψης και ενί-
οτε προαναγγέλλει τη νομολογιακή εξέλιξη33. Άλλωστε, 
λέγεται συχνά, σχετικά με το θέμα πιστεύουμε ότι : «ο-
ρισμένες αποκλίνουσες γνώμες του σήμερα είναι οι 
πλειοψηφούσες γνώμες του αύριο», ή, με λιγότερο από-
λυτο τρόπο : «υπάρχουν  [αποκλίνουσες  απόψεις]  που 

_________ 
31. F. R i v i è r e , όπως ανωτέρω, οπισθόφυλλο. 
32. Ομοίως.  
33. Ο L. W i l d h a b e r  (όπως ανωτέρω, σ. 532) αναφέ-

ρει ως παράδειγμα τις περιπτώσεις των τρανσέξουαλ, 
και ειδικότερα, τις ακόλουθες υποθέσεις : Rees κατά Η-
νωμένου Βασιλείου, απόφαση της 17 Οκτωβρίου 1986, 
série A no 106 ; Cossey κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφα-
ση της 27 Σεπτεμβρίου 1990, série A no 184 ; B. κατά 
Γαλλίας, απόφαση της 25 Μαρτίου 1992, série A no 232-
C et X, Y et Z κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση της 22 
Απριλίου 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε ότι προμηνύουν 
την πλειοψηφία του αύριο»34. 

Η προσωπική γνώμη ως «απάντηση στην από-
φαση»35, εντός των ορίων της μυστικότητας των 
διασκέψεων, αποτελεί ένα εργαλείο «διαπαιδα-
γώγησης και διαλεκτικής», «που χρησιμεύει τόσο 
για να σχολιάζει και να επεξηγεί όσο και για να 
«προκαλεί συζητήσεις» ως προς τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου»36. Η κατάργησή του θα σήμαινε ότι 
θα στερούσαμε από το Δικαστήριο ένα από τα 
προνόμιά του που συμβάλλει, μέσω της έκφρασης 
της ατομικότητας του δικαστή, στον πλούτο της 
νομολογίας του.  

Άλλωστε, όπως έχει υπογραμμίσει ένας δικα-
στής του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων 
Πολιτειών, «όταν οι δικαστές δε συμφωνούν μετα-
ξύ τους, είναι απόδειξη ότι αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα επί των οποίων η ίδια η κοινωνία είναι 
διχασμένη. Η έκφραση απόψεων που αποκλίνουν 
αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  δημοκρα-
τίας»37.  

  
Μετάφραση : Σπυριδούλα Γλεντζή 

  

_________ 
34. J.-P. C o s t a , «Clôture du colloque», σε P. T a -

v e r n i e r  (dir.), La France et la Cour européenne des Droits 
de l’Homme, Cahiers du CREDHO, n° 6 - 2000, σ. 205. 

35. Σύμφωνα με έκφραση του F. R i v i è r e , όπως α-
νωτέρω, σ. 135 και επ.  

36. F. R i v i è r e , όπως ανωτέρω, οπισθόφυλλο.  
37 Ο δικαστής Douglas το 1948 : «[W]hen judges do 

not agree, it is a sign that they are dealing with prob-
lems on which society itself is divided. It is the democ-
ratic way to express dissident views», όπως παρατίθε-
ται από W.M.E. T h o m a s s e n , όπως ανωτέρω, σ. 689. 
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Εκφέροντας γνώμη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  
George Nicolaou 

Δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 
 

Την χρονική περίοδο που η Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε 
το 19501 δεν φαινόταν να υπάρχει τίποτα αξιόλο-
γο γύρω από αυτήν. Ωστόσο, εξελίχθηκε στο 
σπουδαιότερο επίτευγμα του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης και στο πιο εντυπωσιακό νομοθέτημα όσον 
αφορά τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το 
ανθρωπιστικό δίκαιο. Αντίθετα με προηγούμενα 
κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προηγή-
θηκαν αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του πε-
ριεκτικότερου, της Οικουμενικής Διακήρυξης Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών2 
η οποία υιοθετήθηκε μερικά έτη νωρίτερα, έκανε 
σίγουρα περισσότερα από το να διακηρύττει αφη-
ρημένα δικαιώματα. Η Σύμβαση δεν προοριζόταν 
ως απλός οδηγός που θα υπεδείκνυε στα Συμβαλ-
λόμενα Μέρη, τι ιδανικά πρέπει να πράττουν. Ξε-
χώρισε αυτά που θεωρήθηκαν τότε ως τα πιο ση-
μαντικά αστικά και πολιτικά δικαιώματα και ε-
λευθερίες, κατ’ επανάληψη διακηρυγμένα ως κα-
θολικά, και τους έδωσε απτή, σύγχρονη σημασία. 
Ο σεβασμός τους έγινε επιτακτικός και η εφαρμο-
γή τους το αντικείμενο της τελικής συλλογικής ευ-
θύνης3. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω ενός μηχανισμού 
ελέγχου, ο οποίος αν και αδύναμος αρχικά, αυξή-
θηκε σταδιακά σε βαθμό που έκανε την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα προσβά-
σιμη σε πάνω από 800 εκατομμύρια ανθρώπους σε 
47 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την Ευ-

_________ 
1. Τέθηκε σε λειτουργία το 1953, επιπλέον δικαιώμα-

τα  προστέθηκαν με τα Πρωτόκολλα 1, 4, 6, 7, 12 και 13. 
2. Υπενθυμίζεται ότι περιείχε επίσης οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. 
3. Όπως το Δικαστήριο παρατήρησε στην υπόθεση 

Ιρλανδία κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1978), Σειρά Α, 
αριθ. 25, σ. 90: «Σε αντίθεση με τις διεθνείς συνθήκες 
του κλασικού είδους, η Σύμβαση περιλαμβάνει περισ-
σότερα από απλές αμοιβαίες δεσμεύσεις μεταξύ των 
Συμβαλλομένων Μερών. Δημιουργεί, επιπλέον ένα δί-
κτυο αμοιβαίων, διμερών υποσχέσεων, αντικειμενικών 
υποχρεώσεων οι οποίες, σύμφωνα με τη διατύπωση του 
προοιμίου επωφελούνται από μια ‘συλλογική εφαρμο-
γή’».  

 

ρώπη. Ταυτόχρονα, η Σύμβαση ασκεί μια επιρροή 
που γίνεται αισθητή και αλλού. 

Η Σύμβαση καθιερώθηκε ως ένα σύστημα που, 
στην επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου, θα κάλυπτε μια ευρεία περιοχή των ευρω-
παϊκών χωρών που μοιράστηκαν τα ίδια ιδανικά 
και ήταν αποφασισμένες να προωθήσουν τη δη-
μοκρατία και το κράτος δικαίου. Αναμενόταν να 
προσελκύσουν άλλες χώρες και να τις υποστηρί-
ξουν στις προσπάθειές τους να ενταχθούν. Η τε-
ράστια επίδραση του παρόντος φάνηκε μετά τη 
διάλυση του σοβιετικού μπλοκ. Η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα 
Μέρη θα έπρεπε να παρακολουθείται, ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώ-
σεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα θε-
ωρήθηκε ότι σε περίπτωση που απειλείτο δημο-
κρατικός κανόνας να υπάρχει η δυνατότητα να 
ειδοποιηθούν νωρίς, ώστε να λάβουν εγκαίρως 
διορθωτικά μέτρα.  

Ο μηχανισμός ελέγχου με τον οποίο η προστα-
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έπρεπε να επι-
τευχθεί, απαιτούσε φυσικά, παραχωρήσεις από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη. Δεν θα μπορούσαν, πλέον, 
να επιμείνουν στην απόλυτη άσκηση της κυριαρ-
χίας τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Αν και η πλήρης σημασία αυτού μπορεί να 
μην έγινε άμεσα εμφανής, ήταν ζωτικής σημασίας. 
Αυτό εκφράστηκε εύγλωττα από τον Anthony 
Lester  QC σε μια ομιλία που έδωσε πρόσφατα στο 
Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, για τον εορτασμό 
της πεντηκοστής επετείου του Δικαστηρίου:  

«Ήταν αποφασισμένοι οι πρωτομάστορες της Σύμβασης, 
στον απόηχο ενός δεύτερου φοβερού πολέμου στο μισό του αι-
ώνα, να  μην επιτρέψουν ποτέ ξανά στην κυριαρχία του κρά-
τους να προστατεύει από τη διεθνή ευθύνη τους δράστες των 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας , να  μην επιτρέψουν  
ποτέ ξανά στις κυβερνήσεις να κρύβονται πίσω από το επιχεί-
ρημα ότι αυτό που κάνει ένα κράτος για τους πολίτες του ή 
τους απάτριδες είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του, και 
πέρα από την δικαιοδοσία της διεθνούς κοινότητας. Έτσι απο-
φάσισαν να δημιουργήσουν ένα δεσμευτικό διεθνή κώδικα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με εγγυήσεις κατά των κατά 
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χρήσεων εξουσίας και αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας για τα θύματα των παραβιάσεων εκ μέρους 
των Συμβαλλομένων Μερών». 

O έλεγχος θεωρήθηκε αρχικά ως κατ’ ουσίαν 
πολιτικός. Δεν συμφώνησαν όλοι στη δημιουργία 
ενός δικαστηρίου. Πολλοί ήταν ικανοποιημένοι 
με μόνο μια μερική δικαστική συνιστώσα, με τη 
μορφή της Επιτροπής. Αλλά δεν υπερίσχυσαν. 
Χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να κάνει αισθητή 
την παρουσία του το Δικαστήριο και τότε απέκτη-
σε αργά την σημερινή υπεροχή του. Το πεδίο ε-
φαρμογής της νομοθεσίας του Δικαστηρίου υπο-
στηρίχθηκε σθεναρά στην υπόθεση Golder κατά 
Ηνωμένου Βασιλείου (1976)4, στην οποία δόθηκε 
έμφαση στο αντικείμενο και το σκοπό της Σύμβα-
σης. Λίγο αργότερα, το Δικαστήριο υπογράμμισε, 
στην υπόθεση Tyrer κατά Ηνωμένου Βασιλείου 
(1978)5, ότι η σύμβαση «είναι ένα ζωντανό μέσο» που 
πρέπει να ερμηνευθεί υπό το φως των σημερινών 
συνθηκών6. Το Δικαστήριο επιτάχυνε την έκδοση 
σημαντικών αποφάσεων που τόνιζαν το ρόλο του. 
Με τη σημαντική αύξηση των μελών της Σύμβα-
σης το 1990 το σύστημα αντιμετώπιζε νέες προ-
κλήσεις. Απαιτούνταν βελτιώσεις, αλλά πήραν 
χρόνο. Επιτέλους, το 1998, η ριζική αναθεώρηση 
του συστήματος από το Πρωτόκολλο 11 ώθησε 
σημαντικά τη διαδικασία της αλλαγής. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή καταργήθηκε, ιδρύθηκε το μόνι-
μο Δικαστήριο και το δικαίωμα της ατομικής 
προσφυγής δεν παρέμεινε πλέον προαιρετικό. Αυ-
τό το τελευταίο ήταν ζωτικής σημασίας. Όπως το 
Δικαστήριο με υπερηφάνεια διακήρυξε στην υπό-
θεση Mamatkulov και Askarov κατά Τουρκίας 
(2005)7:  

«... Τα άτομα απολαμβάνουν σήμερα σε διεθνές επί-
πεδο, ένα πραγματικό δικαίωμα προσφυγής να διεκδική-
σουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που έχουν απευ-
θείας στο πλαίσιο της σύμβασης».  

Το σύστημα της Σύμβασης έχει κάνει μεγάλη 

_________ 
4. Σειρά Α, αριθ. 18. 
5. Σειρά Α, αριθ. 26. 
6. Αυτό δεν καλύπτει μόνο τις ουσιαστικές διατάξεις 

αλλά και αυτές «που διέπουν τη λειτουργία των μηχα-
νισμών εφαρμογής της Σύμβασης»: υπόθεση Λοϊζίδου 
κατά Τουρκίας (προκαταρκτικές ενστάσεις), απόφαση 
της 23ης Μαρτίου 1995, σειρά Α αριθ. 310, σ. 26· επιβε-
βαίωση στην υπόθεση Mamatkulov and Askarov κατά 
Τουρκίας (βλέπε σημείωση 5).  

7. ECHR 2005-I, 225. 

πρόοδο. Μεγαλύτερη, νομίζω, από ότι θα μπο-
ρούσε κανείς να φανταστεί και τουλάχιστον λίγο 
μεγαλύτερη από ότι επιθυμούσαν  όσοι προτιμού-
σαν έναν απόλυτο εθνικό ρόλο. Μέχρι να τεθεί σε 
ισχύ το Πρωτόκολλο 11 το Δικαστήριο δεν ενήρ-
γησε μόνο του. Η ίδια η Επιτροπή είχε προβεί σε 
μια σημαντική δικαστική συνδρομή, αφήνοντας 
ανεξίτηλα το αποτύπωμά της σχετικά με τη λει-
τουργία του Δικαστηρίου. Ήταν η Επιτροπή που 
είχε, σε μεγάλο βαθμό, δημιουργήσει το διαδικα-
στικό πλαίσιο για την εξέταση των προσφυγών. 
Όρισε πολύ υψηλά πρότυπα, τόσο μέσα από τις 
δικαστικές αποφάσεις της για το παραδεκτό όσο 
και μέσω των εκθέσεών της επί της ουσίας. Οι εκ-
θέσεις υποβάλλονταν στην Επιτροπή Υπουργών 
για απόφαση και δράση σε περιπτώσεις όπου η 
καταγγελία κρίθηκε παραδεκτή, αλλά οι προσπά-
θειες για την επίτευξη διακανονισμού είχαν απο-
τύχει. Δεν είναι ίσως υπερβολή να πούμε ότι το 
κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό μεταξύ μίας έκ-
θεσης της Επιτροπής και μίας απόφασης του Δι-
καστηρίου ήταν, τόσο στο περιεχόμενο όσο και 
στη μορφή, ουσιαστικά ο τίτλος. Αν και έγιναν 
διαρθρωτικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, 
κάποιες από αυτές πολύ σημαντικές, δεν υπήρξε 
καμία σημαντική καινοτομία στον τρόπο που λει-
τουργεί το σύστημα. 

Τόσο το Δικαστήριο όσο και η Επιτροπή είχαν 
ερμηνεύσει από την αρχή τη Σύμβαση δημιουργι-
κά. Το Δικαστήριο βασίστηκε στους αποδεκτούς 
διεθνείς κανόνες ερμηνείας, που αργότερα ενσω-
ματώθηκαν στα άρθρα 31 και 32 της Σύμβασης 
της Βιέννης του 1969 για την ερμηνεία των Συν-
θηκών8. Ωστόσο, οι κανόνες ερμηνείας δεν οδήγη-
σαν κατ’ ανάγκη σε ένα μόνο συμπέρασμα. Η κα-
τεύθυνση που παίρνει ένα Δικαστήριο συχνά δεν 
είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να υπάρχουν προ-
βληματισμοί πολιτικής και η επιλογή θα πρέπει 
να γίνει για το αν θα ληφθεί μια ευρύτερη ή στε-
νότερη άποψη9. Τα διεθνή δικαστήρια έχουν την 
τάση να κινούνται προς την κατεύθυνση που προ-
τιμούν πιο ελεύθερα από ό,τι τα εθνικά δικα- 

_________ 
8. Golder κατά Ηνωμένου Βασιλείου. Βλ. γενικότε-

ρα, το σχολιασμό της Σύμβασης του 1969 για το Δίκαιο 
των Συνθηκών (2009) από Μ.Ε. V i l l i g e r . 

9. V a n  D i j k  και v a n  H o o f , Theory and Practice 
of the European Convention on  Human  Rights  3rd ed., 
σ. 72. 
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στήρια και, φυσικά, να έχουν σχεδιάσει το δικό 
τους ιδιαίτερο τρόπο για να  εξηγήσουν το αποτέ-
λεσμα. Το Δικαστήριο έχει χαράξει την πορεία του 
ελεύθερα όχι μόνο από τις νομικές παραδόσεις και 
τις κοινωνικές και θρησκευτικές στάσεις στα Συμ-
βαλλόμενα Μέρη, αλλά και από τις γενικές αρχές 
του δικαίου, εφαρμόζοντας τις τελευταίες με ένα 
ευρύ τρόπο, καθώς και από τις εξελίξεις και τις τά-
σεις στο διεθνές δίκαιο. Ήταν προφανές ότι για να 
επιτευχθεί ένα ενιαίο και υψηλό επίπεδο προστα-
σίας σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη ήταν απα-
ραίτητο τα εθνικά πρότυπα του νόμου, παρόλο 
που λαμβάνονταν υπόψη, ότι έπρεπε να δώσουν 
τη θέση τους στα πρότυπα της Σύμβασης. Το απο-
τέλεσμα ήταν ότι δόθηκαν στους όρους και τις έν-
νοιες της Σύμβασης αυτόνομες σημασίες που α-
γκάλιασαν σχετικά ή αναγκαία στοιχεία, υπερ-
βαίνοντας έτσι τύπους προκειμένου να εφαρμο-
στούν στα πραγματικά γεγονότα της κατάστασης. 

Κάποτε υπήρχε η σκέψη ότι μια φιλελεύθερη 
ερμηνευτική προσέγγιση ίσχυε μόνο για θεμελιώ-
δη δικαιώματα και ελευθερίες, ενώ οι διαδικαστι-
κές και διαρθρωτικές διατάξεις της Σύμβασης έ-
πρεπε να ερμηνεύονται στενά10. Προβλήθηκε το 
επιχείρημα ότι το πεδίο εφαρμογής της τελευταίας 
ορίστηκε αμετάβλητα από αυτά που είχαν συμ-
φωνήσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη σχετικά με το 
πώς πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Υπήρχαν 
πράγματι διάφορα παραδείγματα τα οποία έδει-
ξαν ότι όταν η αλλαγή ήταν αναγκαία, επερχόταν 
με τη βοήθεια των συμπληρωματικών Πρωτοκόλ-
λων. Η αρχική πρόθεση των μερών είναι προφα-
νώς σημαντική αλλά εξίσου σημαντικές είναι οι 
μεταγενέστερες εξελίξεις διότι «ένα διεθνές όργα-
νο πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται στο 
πλαίσιο ολόκληρου του νομικού συστήματος που 
επικρατεί κατά τη στιγμή της ερμηνείας11».  

Η ανάπτυξη της νομολογίας του Δικαστηρίου 
είναι μια πολύπλευρη διαδικασία. Ως θέμα γενι-
κής πολιτικής το Δικαστήριο, προς το συμφέρον 
της ασφάλειας του δικαίου και της ισότητας, δεν 
αποκλίνει από την προηγούμενη νομολογία του, 
αν δεν υπάρχουν πειστικοί λόγοι για κάτι τέτοιο. 
_________ 

10. H e r i b e r t  G o l s o n g , ΄Interpreting the Euro-
pean Convention on Human Rights Beyond the Confines 
of the Vienna Convention on the Law of Treaties’,  Mac-
donald-Matscher-Petzold, (1993) σ. 147. 

11. Ναμίμπια (ΝΔ Αφρική) (Συμβουλευτική Γνώμη), 
ICJ Reports 1971, 16, στη σ. 31. 

Η γενική εικόνα υποδεικνύει ότι στην εξισορρό-
πηση των δύο, το Δικαστήριο υιοθέτησε την άπο-
ψη ότι θα πρέπει να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνα-
τή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με ό,τι μπορεί να θεωρηθεί εύλογα επι-
τρεπτό12. Αποφάσεις επαναλαμβάνουν ότι η Σύμ-
βαση είναι ένα ζωντανό μέσο που αποσκοπεί στην 
προώθηση των ιδανικών και των αξιών μιας δη-
μοκρατικής κοινωνίας και ότι η έμφαση θα πρέ-
πει, επομένως, να δοθεί στο αντικείμενο και το 
σκοπό της έτσι ώστε, σύμφωνα με το γενικό πνεύ-
μα της, οι εγγυήσεις να καθίστανται πρακτικές και 
αποτελεσματικές και όχι θεωρητικές και απατηλές. 
Οι απόψεις μπορεί, ωστόσο, να διαφέρουν εύλογα 
σχετικά με το εάν, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτω-
ση, το Δικαστήριο έχει προχωρήσει αρκετά ή, α-
ντιθέτως έχει προχωρήσει πέρα από τις απαιτήσεις 
της Σύμβασης. Καθένας πρέπει να απαντήσει το 
ερώτημα για τον εαυτό του. Αυτό το έργο διευκο-
λύνθηκε πολύ από το Δικαστήριο το οποίο, όπως 
έχει πολύ σωστά ειπωθεί, «τείνει να πηδά από το 
ένα θέμα στο άλλο, να είναι εξειδικευμένο και συ-
γκεκριμένο» στις αποφάσεις του13.  

Η μελλοντική στάση του Δικαστηρίου, μπορεί 
να σκιαγραφηθεί με δύο παραδείγματα από τη 
σχετικά πρόσφατη νομολογία. Το ένα αφορά την 
πλέον δεσμευτική ισχύ των προσωρινών μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 39, το άλλο αφορά τη 
νομική αναγνώριση των προσώπων που έχουν 
υποβληθεί σε αλλαγή φύλου. Στην υπόθεση Cruz 
Varas and others κατά Σουηδίας (1991)14, η Επι-
τροπή εξέτασε αν τα προσωρινά μέτρα υπό το δι-
κό της δικονομικό κανόνα ήταν δεσμευτικά. Τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης αυτής ήταν 
ότι το εναγόμενο κράτος απομάκρυνε τον προ-
σφεύγοντα αψηφώντας ένα προσωρινό μέτρο που 
είχε υποδείξει η Επιτροπή, με αποτέλεσμα να τον 
εκθέσει σε κίνδυνο βασανισμού στο κράτος υπο-
δοχής. Το ερώτημα ήταν κατά πόσον η μη συμ-
μόρφωση με το μέτρο αυτό συνιστούσε παραβίαση 
του άρθρου 3. Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι τα 

_________ 
12. A l a s t a i r  M o w b r a y , ‘The Creativity of the 

European Court of Human Rights’ 5:1, σ. 57. 
13. C a t h r y n  C o s t e l l o , ‘The Bosphorous Ruling 

of the European Court of Human Rights: Fundamental 
Rights and Blurred Boundaries in Europe’ HRLR (2006) 
6:1, σελίδες 87-130. 

14. Σειρά A, αριθ. 201. 
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προσωρινά μέτρα ήταν δεσμευτικά για τα Συμ-
βαλλόμενα Μέρη, γιατί διαφορετικά η Σύμβαση 
δεν θα εξασφάλιζε επαρκή προστασία. Το Δικα-
στήριο έκρινε, αν και με πολύ ισχνή πλειοψηφία, 
ότι ελλείψει ειδικής διατάξεως εξουσιοδοτήσεως η 
Επιτροπή δεν μπορούσε να εκδώσει δεσμευτικά 
μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν η Σύμβαση 
αυτή ήταν στο στάδιο επεξεργασίας, υπήρξε πρό-
ταση να συμπεριληφθεί η εξουσία να διατάζει δε-
σμευτικά προσωρινά μέτρα, αλλά αυτό δεν έγινε 
δεκτό και, παρόλο που το θέμα τέθηκε εκ νέου στο 
Πρωτόκολλο 11 όταν αυτό ήταν στο στάδιο της 
προετοιμασίας, και πάλι δεν προστέθηκε τέτοια 
εξουσία. Δέκα χρόνια αργότερα, στην υπόθεση 
Conka κατά Βελγίου (2001)15, όπου το νέο Δικα-
στήριο είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στην υπό-
θεση Cruz Varas, το έπραξε χωρίς να εκφράσει 
αποδοκιμασία. Αμέσως μετά, στην υπόθεση Ma-
matkulov και Askarov, το Δικαστήριο δεν μπο-
ρούσε πλέον να δεχθεί την απουσία της εν λόγω 
εξουσίας, όταν τα υπόλοιπα διεθνή δικαστήρια εί-
χαν αυτή την εξουσία, ιδίως υπό το πρίσμα μιας 
δήλωσης του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι τα προσω-
ρινά μέτρα πρέπει να είναι δεσμευτικά όσο αυτό 
είναι αναγκαίο ώστε «το Δικαστήριο να μην πα-
ρεμποδίζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του» και αφού αυτό είναι σύμφωνο με «την αρχή 
της καθολικής αποδοχής από διεθνή δικαστήρια» 
ότι οι διάδικοι που λαμβάνουν μέρος στη διαδι-
κασία πρέπει να απόσχουν από κάθε ενέργεια με 
επιζήμια αποτελέσματα16. Ως εκ τούτου, το Δικα-
στήριο έκρινε με συντριπτική πλειοψηφία, ότι, σε 
αντίθεση με την Επιτροπή, αντλεί το δικαίωμα να 
πράττει κάτι τέτοιο δυνάμει του άρθρου 34 (πα-
ρόμοιο με το πρώην άρθρο 25 το οποίο αναφερό-
ταν στην Επιτροπή) με το οποίο τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη ανέλαβαν την υποχρέωση να μην εμποδί-
ζουν με κανέναν τρόπο την άσκηση του δικαιώ-
ματος της ατομικής προσφυγής. Υπογράμμισε ότι 
το δικαίωμα αυτό, το οποίο κάποτε ήταν προαιρε-
τικό, είχε γίνει βασικό στοιχείο του μηχανισμού 
προστασίας της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, παρέ-
κλινε από την απόφασή του στην υπόθεση Cruz 
_________ 

15. Dec. αριθ. 51564/99, 13 Mαρτίου 2001. 
16. LaGrand (Γερμανία κατά Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής), ICJ Reports, 2001, σ. 466· επιβεβαίωση 
στην υπόθεση Avena and Other Mexican Nationals (Με-
ξικό κατά Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής), ICJ Reports 
2004. 

Varas και έλαβε αυτήν την απόφαση με συντρι-
πτική πλειοψηφία.   

Πόσο έτοιμο είναι το Δικαστήριο να προχωρή-
σει σε μια νέα κατεύθυνση αποδεικνύεται επίσης 
από τις υποθέσεις αλλαγής φύλου. Κρίθηκε σε μια 
σειρά από τέτοιες περιπτώσεις, με τελευταία την 
υπόθεση Sheffield και Horsham κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου (1998)17, ότι επειδή υπήρχαν ελάχιστα 
κοινά στοιχεία μεταξύ των Συμβαλλομένων Με-
ρών σχετικά με την αναγνώριση της μετεγχειρητι-
κής ταυτότητας των τρανσέξουαλ, δεν ήταν δυνα-
τό να τους χορηγήσει το εν λόγω δικαίωμα. Τέσ-
σερα χρόνια αργότερα, στην υπόθεση Christine 
Goodwin κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2002)18, αν 
και δεν υπήρχε ακόμη «κοινή ευρωπαϊκή προσέγ-
γιση», το Δικαστήριο απομακρύνθηκε από τις 
προηγούμενες αποφάσεις του, με μοναδική αιτιο-
λογία ότι υπήρχε «μια συνεχιζόμενη διεθνή τάση» 
προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης. Πήρε έτσι 
την πρωτοβουλία για τη θέσπιση νέων, υψηλότε-
ρων προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
παραμένοντας εντός του προφανώς ευρύ πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 8 και, κατά συνέπεια, του 
άρθρου 12 της Σύμβασης.  

Η επικρατούσα άποψη ήταν πάντα ότι το Δι-
καστήριο έχει καλές επιδόσεις στην αύξηση της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό 
έχει προσδώσει στο Δικαστήριο ιδιαίτερη ενθάρ-
ρυνση. Τα περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη εί-
ναι υποστηρικτικά. Εντούτοις, έχει υπάρξει επίσης 
κριτική αυτού που μερικοί άνθρωποι θεωρούν υ-
περβολικό δικαστικό ακτιβισμό εκ μέρους του Δι-
καστηρίου. Έχει ειπωθεί ότι το Δικαστήριο έχει 
καθορίσει την αρμοδιότητά του ευρέως και είναι 
πάρα πολύ πρόθυμο όσον αφορά τη δημιουργία 
νέων δικαιωμάτων. Αν και μερικές φορές η κριτι-
κή έχει εκφραστεί έντονα, δεν έχει γίνει δεκτή και 
δεν φαίνεται να έχει ασκήσει αξιόλογη επίδραση 
στη γενική νοοτροπία του Δικαστηρίου.  

Το πρόβλημα βρίσκεται, ίσως, στο περιθώριο 
εκτίμησης που πρέπει να ανήκει στις εθνικές αρ-
χές,  αλλά δεν είναι περιορισμένο σε αυτό. Αυτή η 

_________ 
17. 1998 - V, 2011. Οι άλλες περιπτώσεις είναι Rees 

κατά Ηνωμένου Βασιλείου, σειρά Α, αριθ. 106· Cossey 
κατά Ηνωμένου Βασιλείου Σειρά Α αριθ. 184, 15· XYZ 
κατά των βρετανικών reports  1997 – ΙΙ. 

18. 2002 – VI, 1. 



 2009 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  1879 

 

πτυχή της αρχής της επικουρικότητας, ή τουλάχι-
στον η εφαρμογή της, είναι αμφισβητούμενη19.  
Το Δικαστήριο έδωσε μεγάλη προτεραιότητα σε 
αυτήν στην περίπτωση Handyside κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου (1976)20 αλλά η σημασία της απόφασης 
έχει εξασθενίσει ακόμα κι αν γίνονται συχνές α-
ναφορές σε αυτήν. Οι αποφάσεις δείχνουν, νομί-
ζω, ότι σε σχέση με ορισμένα δικαιώματα το περι-
θώριο εκτίμησης είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. 
Αυτό μπορεί να είναι αναπόφευκτο. Δεδομένου 
ότι τα δικαιώματα γίνονται όλο και περισσότερο 
καθορισμένα και περιγραφόμενα από τη νομολο-
γία ή καθώς η συναίνεση για τα δικαιώματα αυ-
ξάνεται, υπάρχει λιγότερος χώρος για ποικιλο-
μορφία. Τα περιθώρια της εκτίμησης έπειτα δεν 
αφορούν το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αλλά 
τον τρόπο με τον οποίο αυτά  μπορούν να προ-
στατευθούν. Σε άλλες περιπτώσεις, τι περιγράφει 
το Δικαστήριο ως επιτρεπτό περιθώριο δεν μπορεί, 
τελικά, να αντανακλάται στην παραδοχή μιας 
παραβίασης. Οπότε κάποιος που έχει την εντύπω-
ση ότι το Δικαστήριο παρέχει μια ακόμα υψηλό-
τερη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
από ότι απορρέει από τις διατυπώσεις των απο-
φάσεών του, μπορεί να συγχωρηθεί· αντιθέτως, η 
μη παραδοχή μιας παραβίασης μπορεί, σε αυτό το 
πλαίσιο, να δώσει την πιθανώς αδικαιολόγητη ε-
ντύπωση ότι αντανακλά, περισσότερο από οτιδή-
ποτε, τη συμφωνία του Δικαστηρίου με τις εθνικές 
αρχές ως προς το ποιο πρέπει να είναι το αποτέλε-
σμα. Αυτό που είναι υπεράνω αμφιβολίας είναι 
ότι το περιθώριο του δόγματος εκτίμησης διατηρεί 
το μεγαλύτερο μέρος της σημασίας του για τα δι-
καιώματα που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις κοινω-
νικής ή οικονομικής πολιτικής, όπου το Δικαστή-
ριο μπορεί να είναι απρόθυμο να επιβάλει στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη κάποια θετική υποχρέωση.  

Το περιθώριο των ζητημάτων εκτίμησης δεν 
συνδέεται πάντα με τις ευρείες πτυχές της πολιτι-
κής. Τα ζητήματα εκτίμησης μπορούν επίσης να 
συνδεθούν με τις ιδιαιτερότητες των εθνικών δι-
καστικών συστημάτων. Αυτά είναι σύνθετα, κάθε 
ένα με τον τρόπο του, με την ιστορία και την πα-
ράδοσή του, τον δικό του πολιτισμό και τους δι-

_________ 
19. Βλέπε, ενδεικτικά, H e r b e r t  P e t z o l d  ‘The 

Convention and the Principle of Subsidiarity’ Mac-
donald-Matcher-Petzold (1993). 

20. Σειρά A, αριθ. 24. 

κούς του τρόπους για τα πράγματα. Η κατανόηση 
για το πώς ένα εθνικό σύστημα λειτουργεί συνο-
λικά είναι σημαντική, γιατί έπειτα μπορεί κάποιος 
να δεχτεί ευκολότερα, ίσως, ότι η γενική προστα-
σία των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από αυτή που παρέχει η Σύμβα-
ση. Έχει επίσης εκφραστεί η άποψη ότι σε μερικές 
περιπτώσεις το Δικαστήριο δεν εκτιμά πλήρως το 
ευρύτερο εθνικό πλαίσιο στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. Λέγεται ότι λαμβάνει μια απόφαση 
χωρίς να έχει το προνόμιο μιας πλήρους εικόνας 
που θα του επέτρεπε να δώσει στο θέμα μια προο-
πτική, και χωρίς να λαμβάνει αρκετά υπόψη τα 
ακριβέστερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από 
τον εθνικό δικαστή. Το Δικαστήριο έτσι φαίνεται 
ότι, περιστασιακά, ενεργεί ως εφετείο της τελευ-
ταίας λύσης. Ανεξάρτητα από το αν μία τέτοια 
κριτική δικαιολογείται ή όχι σε οποιαδήποτε ειδι-
κή περίπτωση είναι πάλι ένα θέμα άποψης. Το Δι-
καστήριο δεν είναι αλάθητο. Κανένα σύστημα δεν 
είναι τέλειο. Αλλά εάν το λάθος εμφιλοχωρεί, δεν 
εμφιλοχωρεί συχνά. Και δεν μπορεί να μειώσει 
την πολύ υψηλή εκτίμηση την οποία το Δικαστή-
ριο απολαμβάνει, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά 
και σε πολλά μέρη του κόσμου επίσης. 

Η πραγματική ερώτηση είναι πάντα ο βαθμός 
στον οποίο, σε μια κατάλληλη δικαστική ερμηνεία 
της Σύμβασης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν δε-
χτεί να αποποιηθούν την τελευταία λέξη στα αν-
θρώπινα δικαιώματα των προσώπων που εμπί-
πτουν εντός της εθνικής αρμοδιότητάς τους χάριν 
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των άλλων έξω από αυτήν, προκειμένου να γίνει η 
Ευρώπη ένα καλύτερο μέρος για όλους. Υπάρχουν 
εκείνοι που θεωρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
ως «αφηρημένα οικουμενικά» αλλά εθνικά στην 
εφαρμογή τους και έτσι επιμένουν ότι τα μέτρα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να εμπί-
πτουν στην  κυριαρχία των εθνικών αρχών21. Αυ-
τή η άποψη πρέπει να γίνει σεβαστή. Αλλά με βά-
ση αυτή την άποψη, που αρνείται στο Δικαστήριο 
το δικαίωμα να αποφασίσει σχετικά με τη 

_________ 
21. L o r d  H o f f m a n , ‘The Universality of Human 

Rights’, Judicial Studies Board Annual Lecture’, 19 
Μαρτίου 2009. 
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συμμόρφωση στη Σύμβαση, η Σύμβαση θα ήταν 
μια περιττή επανάληψη των κειμένων που ήδη 
υπήρξαν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Εκείνοι, αφ' ετέρου, οι οποίοι εύκολα δέχονται ότι 
η διεθνής επίβλεψη είναι ουσιαστική και που εί-
ναι έτοιμοι να δεχτούν μια τελολογική και εξελι-
κτική ερμηνεία της Συνθήκης μπορούν στην 
πραγματικότητα να διαφωνούν στο κατά πόσο 
μακριά πρέπει να πάει το Δικαστήριο. Μερικοί 
παραπονιούνται ότι το Δικαστήριο δεν κινείται 
αρκετά γρήγορα ενώ άλλοι διαμαρτύρονται ότι το 
Δικαστήριο, μέσω μιας υπερβολικά επεκτατικής 
ερμηνείας, υπερβαίνει τα όρια. Υπάρχει στο βάθος 
μια συνεχής, όχι πολύ δημοσιοποιημένη συζήτη-
ση, εάν είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η ι-
σορροπία μεταξύ, αφ' ενός, της εθνικής ευθύνης 
για την αξιολόγηση και προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και, αφετέρου, τι μερικές εθνι-
κές αρχές θεωρούν, συχνά στα πλαίσια συγκεκρι-
μένων αποφάσεων, ως ανάληψη από το Δικαστή-
ριο μεγαλύτερης ευθύνης από αυτή που του ανή-
κει, στο πλαίσιο της Σύμβασης.   

Υπάρχουν προκλήσεις μπροστά. Οι λύσεις 
πρέπει να βρεθούν προκειμένου να μειωθούν οι 
παρούσες καθυστερήσεις και να επιτρέψουν στο 
Δικαστήριο να αντιμετωπίσει τον συνεχώς αυξα-
νόμενο αριθμό προσφυγών. Έχουν ήδη γίνει πολ-
λά για την εσωτερική αναδιοργάνωση. Αυτό θα 
βοηθήσει αρκετά στην αποτελεσματικότερη ενα-
σχόληση με τις υποθέσεις. Η πιλοτική διαδικασία 
αποφάσεων, που εισήχθη από το Δικαστήριο με-
ρικά έτη πριν και τώρα επιταχύνεται, αποδεικνύε-
ται ιδιαίτερα χρήσιμη22. Το νέο Πρωτόκολλο 14 
bis αναμένεται επίσης να βοηθήσει. Συγχρόνως θα 
πρέπει να γίνουν περισσότερα για την  προστασία 

_________ 
22. Broniowski κατά Πολωνίας (GC) ECHR 2004 – V. 

Burdov κατά Ρωσίας (αριθ. 33509/04), της 15 Ιανουαρίου 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Συν-
θηκών στο εσωτερικό επίπεδο ώστε να μειωθεί ο 
αριθμός προσφυγών που έρχονται στο Στρα-
σβούργο23. Εντούτοις, μακροπρόθεσμα όλα αυτά 
δεν θα είναι αρκετά. Σε ένα απέραντο σύστημα 
βασισμένο στο δικαίωμα της ατομικής προσφυγής 
δεν είναι δυνατό να υπάρχει εγγύηση για μελλο-
ντική αποτελεσματικότητα. Δεν είναι μόνο ζήτημα 
πόρων· το Δικαστήριο δεν μπορεί να αυξηθεί κα-
τά τρόπο αόριστο στο μέγεθος χωρίς απώλεια, σε 
μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, της συνοχής του 
και του δικαστικού ελέγχου. Η απάντηση μπορεί 
να είναι, αν και δεν είναι αυτή η κατεύθυνση που 
έχει πάρει η Σύμβαση, ότι οι ατομικές προσφυγές 
πρέπει, γενικά, να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο που καθορίζεται από τα προβλήματα που 
αποκαλύπτουν παρά ως κάθε μία που απαιτεί μια 
χωριστή απάντηση. Κατά συνέπεια, οι κάθε είδους 
αποφάσεις θα είναι σε θέση να προσανατολιστούν 
και να αποσυνδεθούν όσο το δυνατόν περισσότε-
ρο από τους ατομικούς προσφεύγοντες στους ο-
ποίους, φυσικά, η προσοχή του Συμβαλλόμενου 
Μέρους πρέπει να εστιαστεί όπου εδράζεται μια 
παραβίαση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, είναι θέμα 
ενός βελτιωμένου συστήματος επιβολής δικαστι-
κού ελέγχου24. Αναμένεται ότι η Διάσκεψη του In-
terlaken, που θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο 
του 2010, θα δώσει τις λύσεις που θα ενισχύσουν 
την αποτελεσματικότητα της Σύμβασης και θα ε-
ξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του 
Δικαστηρίου. Γιατί τίποτα δεν πρέπει να ληφθεί 
ως δεδομένο.    

 
Μετάφραση: Ράνια Τριβυζά 

_________ 
23. Kudla κατά Πολωνίας (GC) ΕΔΔΑ 2000 – XI. 

Scordino κατά Ιταλίας (αριθ. 1) (GC), ΕΣΔΑ 2006-V. 
24. Το Πρωτόκολλο 14, εξακολουθεί να μην έχει επι-

κυρωθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, γίνεται κάποια 
πρόβλεψη για αυτό, αλλά είναι αμφίβολο αν είναι αρ-
κετό.  
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Τράπεζα DNA, ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα  
Λεωνίδα Κοτσαλή 

Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Μέλους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
 

Ι 
 
Με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία, η διά-

ταξη του άρθρου 200 Α του ΚΠΔ τροποποιήθηκε. 
Η ψήφιση της νέας διάταξης ως τροπολογίας έγινε 
κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2009 του 
Τμήματος Διακοπής Εργασιών της Βουλής. Η α-
νάλυση DNA προβλέπεται σε ειδική δικονομική 
διάταξη, η οποία εντάσσεται στο δεύτερο βιβλίο 
περί αποδείξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας και ειδικότερα στο τρίτο κεφάλαιο «Πραγμα-
τογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι». Τα θετικά 
χαρακτηριστικά της ως άνω τροπολογίας είναι τα 
ακόλουθα : 1) το γενετικό υλικό (δείγμα) κατα-
στρέφεται αμέσως μετά την ανάλυση, 2) απαιτεί-
ται να συντρέχουν σε ένα πρόσωπο σοβαρές εν-
δείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, 3) περιορίζεται 
ο σκοπός της γενετικής ανάλυσης στην ταυτοποί-
ηση του δράστη και 4) προϋποτίθεται σύγκριση με 
εύρημα γενετικού υλικού σε τόπο που σχετίζεται 
με την υπό διερεύνηση αξιόποινη πράξη.  

 Η αναδιατυπωθείσα διάταξη του άρθρου 200 
Α του ΚΠΔ εμφανίζει εντούτοις σημεία, τα οποία 
κρινόμενα από τη σκοπιά του ν. 2472/1997 (προ-
στασία προσωπικών δεδομένων), του άρθρου 9 Α 
του Συντάγματος και του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ θε-
ωρούνται κρίσιμα και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
επανεξετασθούν. Και τούτο, για να καταστεί η εν 
λόγω διάταξη ιδιαιτέρως χρήσιμη (σε πολλές πε-
ριπτώσεις απαραίτητη) στην ποινική προδικασία, 
απολύτως συμβατή, να τελεί σε πλήρη εναρμόνιση 
με το άρθρο 9 Α του Συντάγματος και το άρθρο 8 
της ΕΣΔΑ, καθώς και τις επιταγές που απορρέουν 
από αυτά. (βλ. S. and Marper κατά Ηνωμένου Βασι-
λείου, nos. 30562/04 and 30566/04, EΔΔΑ 
4.12.2008, Van der Velden κατά Ολλανδίας (dec.), 
no. 29514/05, EΔΔΑ 2006). 

Στην υπόθεση S and Marper, απόφαση της 
4.12.2008 του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης (Ολο-
μέλειας), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου επισημαίνει ότι:  

 «(...) Το γενετικό υλικό (DNA) περιέχει ουσιώ-

δη μοναδικά προσωπικά δεδομένα. (...) Κατά την 
άποψη του Δικαστηρίου, το γεγονός ότι το γενετι-
κό υλικό (DNA) είναι ένα μέσο προσδιορισμού 
της γενετικής σχέσης μεταξύ ιδιωτών (...) αρκεί 
από μόνο του για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 
η διατήρησή του αποτελεί παρέμβαση στο δικαί-
ωμα της ιδιωτικής ζωής των ενδιαφερομένων. (...) 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την απόλαυση του δι-
καιώματος του ατόμου στον σεβασμό της ιδιωτι-
κής και οικογενειακής ζωής, όπως διασφαλίζεται 
από το άρθρο 8 της Σύμβασης. Η εθνική νομοθε-
σία πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα ώστε 
να αποφεύγεται τυχόν χρήση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ασύμβατη με τις εγγυή-
σεις του παρόντος άρθρου (...). Η ανάγκη για την 
ύπαρξη τέτοιων εγγυήσεων είναι αυξημένη όταν 
πρόκειται για προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αυ-
τοματοποιημένης επεξεργασίας, αν μη τι άλλο, 
όταν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για 
τους σκοπούς της αστυνομίας. Το εθνικό δίκαιο θα 
πρέπει ιδίως να εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά 
είναι σχετικά και μη υπερβολικά σε σχέση με τους 
σκοπούς για τους οποίους αποθηκεύονται και ότι 
διατηρούνται υπό μορφή τέτοια που να επιτρέπει 
την αναγνώριση των υποκειμένων τους για χρο-
νικό διάστημα όχι μεγαλύτερο απ’ αυτό που α-
παιτείται για το σκοπό για τον οποίο αποθηκεύο-
νται αυτά (βλέπε άρθρο 5 της Σύμβασης για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και 7η αρχή 
της Σύστασης (87) 15 της Επιτροπής Υπουργών 
που ρυθμίζει τη χρήση των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα). Το εθνι-
κό δίκαιο πρέπει να εγγυάται επαρκώς, ότι τα α-
ποθηκευθέντα προσωπικά δεδομένα προστατεύο-
νται αποτελεσματικά από την κακή χρήση και κα-
τάχρηση (βλ. ιδίως το άρθρο 7 της Σύμβασης για 
την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων). Αυτές 
οι παράμετροι ισχύουν ιδίως όσον αφορά την 
προστασία ειδικών κατηγοριών ευαίσθητων δεδο-
μένων (βλ. άρθρο 6 της Σύμβασης για την 
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Προστασία Δεδομένων) και πιο συγκεκριμένα των 
πληροφοριών γενετικού υλικού (DNA), το οποίο 
περιέχει τη γενετική σύσταση του ατόμου, η οποία 
είναι μεγάλης σημασίας τόσο για το εν λόγω πρό-
σωπο όσο και για την οικογένειά του (βλέπε Σύ-
σταση (92) 1 της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με 
τη χρήση της ανάλυσης του DNA στο πλαίσιο του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης). (...) Το Δικα-
στήριο επισημαίνει ότι η προστασία που παρέχε-
ται από το άρθρο 8 της Σύμβασης θα αποδυναμω-
θεί απαράδεκτα εάν η χρήση των σύγχρονων επι-
στημονικών τεχνικών στο σύστημα ποινικής δι-
καιοσύνης επιτραπεί με οποιοδήποτε κόστος και 
χωρίς προσεκτική εξισορρόπηση μεταξύ των πιθα-
νών συμφερόντων από την εκτεταμένη χρήση τέ-
τοιων τεχνικών και των σημαντικών συμφερό-
ντων του ιδιωτικού βίου. (...)». 

 
II 

 
 Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποτυπωθεί θετι-

κώς στο νόμο ότι η «γενετική ανάλυση» επιτρέπε-
ται μόνο εφόσον η ταυτοποίηση του προσώπου 
δεν προκύπτει, ήδη, από άλλα αποδεικτικά μέσα. 
Συνεπώς, η διάταξη θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
τη φράση «εφόσον είναι αναγκαία» πριν από τη 
φράση «προς το σκοπό της διαπίστωσης της ταυ-
τότητας του δράστη». Έτσι, εκφράζεται η αρχή της 
αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) 
στην ειδικότερη έκφανση της αναγκαιότητας. Πε-
ραιτέρω, στη νέα διάταξη έχουμε υπέρμετρη διεύ-
ρυνση του καταλόγου των αξιοποίνων πράξεων, 
για την εξιχνίαση των οποίων επιτρέπεται η λήψη 
και ανάλυση γενετικού υλικού. Ενόψει της εκ-
φρασθείσης βούλησης του νομοθέτη για δημιουρ-
γία σχετικής βάσης δεδομένων (αρχείο DNA, στην 
καθομιλουμένη: Τράπεζα) αφενός και της αρχής 
της αναλογικότητας αφετέρου, θα πρέπει ο κατά-
λογος των εγκλημάτων να περιορισθεί μόνο στα 
κακουργήματα ή έστω να υπάρξει κλιμάκωση, 
όπως προτείνεται στη Γνωμοδότηση 2/2009 της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Επίσης, στην § 2 του άρθρου 
200 Α, θα πρέπει να προστεθεί στη φράση «άλλων 
εγκλημάτων», η φράση «που προβλέπονται στην § 
1», έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εκ πλαγίου δι-
εύρυνση του καταλόγου των αξιοποίνων πράξεων. 
Εξάλλου, πρόβλημα με την αρχή της αναλογικό-
τητας, την ειδικότερη αρχή του ορισμένου και α-

ναγκαίου χρόνου τήρησης των προσωπικών δε-
δομένων και την υποχρέωση αυξημένης προστα-
σίας της πολιτείας απέναντι στους ανήλικους και 
τους καταδικασθέντες για επανένταξή τους μετά 
την έκτιση της ποινής, δημιουργείται εκ του γεγο-
νότος ότι η τήρηση των γενετικών αποτυπωμάτων 
στη νέα διάταξη, προβλέπεται αδιακρίτως και για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα για το πρόσωπο 
στο οποίο αφορούν (θάνατος του υπόπτου). Πε-
ραιτέρω, θα πρέπει να ρυθμισθούν θετικώς οι 
προϋποθέσεις τήρησης των λεγομένων «αταυτο-
ποιήτων» γενετικών αποτυπωμάτων (σχετικά βλ. 
άρθρ. 4, 26 § 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ανα-
φέρονται σχετικές ρυθμίσεις), έτσι ώστε να μην 
χρησιμοποιούνται προς εξιχνίαση άλλων εγκλη-
μάτων πέραν όσων προβλέπονται στη συγκεκρι-
μένη τροπολογία. Επίσης, σε τυπικό νόμο ή προε-
δρικό διάταγμα σχετικά με τις αρμοδιότητες και 
την οργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέ-
πει να γίνουν συγκεκριμένες προβλέψεις σε σχέση 
με το αρχείο των γενετικών αποτυπωμάτων (βλ. 
συγκεκριμένες αναφορές και προτάσεις σε Γνωμο-
δότηση 2/2009 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα). Η ψηφισθείσα τροπο-
λογία του άρθρου 200 Α ΚΠΔ καταργεί το δικα-
στικό συμβούλιο. Και αυτό το σημείο θα πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Η λήψη και ανάλυση γενετικού 
υλικού αποτελεί ιδιαιτέρως έντονη επέμβαση στην 
προσωπικότητα του ατόμου. Η σχετική απόφαση 
συνδέεται με την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων και 
– σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 2/2009 – με τη 
συνδρομή αρνητικής πρόγνωσης σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο. Συνεπώς, η εν λόγω πράξη θα πρέπει να 
αποφασίζεται από το δικαστικό συμβούλιο (όπως 
προέβλεπε η προϊσχύσασα ρύθμιση) ή, τουλάχι-
στον, από τον εισαγγελέα με ειδική διάταξη. Ε-
ξάλλου, δύο όροι θα πρέπει να απαλειφθούν από 
τη νέα διατύπωση του άρθρου 200 Α ΚΠΔ : α) 
«διωκτικές αρχές» και β) «υποχρεωτικώς». Δη-
μιουργούν χώρο για παρερμηνεία. Ο πρώτος όρος 
δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας, ο δεύτερος είναι περιττός, αφού η συγκε-
κριμένη πράξη είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον 
συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Τέ-
λος, από την τροποποιηθείσα διάταξη του άρθρου 
200 Α προβλέπεται πλέον η εποπτεία του αρχείου 
με τα γενετικά αποτυπώματα από αντεισαγγελέα 
ή εισαγγελέα εφε- 
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τών. Και εδώ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συγκε-
κριμένα, ναι μεν ο εισαγγελέας αποτελεί επιπρό-
σθετη θεσμική εγγύηση, δεν μπορεί, ωστόσο, να 
θεωρηθεί ως εναλλακτική εγγύηση σε σχέση με την 
εποπτεία, που ασκείται από την ΑΠΔΠΧ. Αυτό θα 
προσέκρουε στον πυρήνα του άρθρου 9 Α του Συ-
ντάγματος, το οποίο προβλέπει ακριβώς τη λει-
τουργία της ΑΠΔΠΧ ως θεσμική εγγύηση του α-
τομικού δικαιώματος του πληροφοριακού αυτο-
προσδιορισμού. Επίσης, δεν θα ήταν σύμφωνη με 
το άρθρο 8 § 2 της ΕΣΔΑ και τις προϋποθέσεις που 
θέτουν οι Συστάσεις 87 (15) και 92 (1) του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την ύπαρξη ανεξάρτη-
της αρχής ελέγχου (σχετικά βλ. την ερμηνεία από 
τη νομολογία του ΕΔΔΑ και τη Γνωμοδότηση 
1/2009 της ΑΠΔΠΧ). Εξάλλου, η τυχόν αφαίρεση 
της εποπτείας του σχετικού αρχείου από την Αρ-
χή, δεν καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση της χώ-
ρας με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στον 
τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργα-
σίας σε ποινικές υποθέσεις (τρίτος πυλώνας) και 
ειδικότερα με την Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ, την 
οποία επικαλείται, μάλιστα, η αιτιολογική έκθεση 
της συγκεκριμένης τροπολογίας. Για να καταστεί, 
δηλαδή, δυνατή η ανταλλαγή γενετικών δεδομέ-
νων, η εν λόγω Απόφαση αναθέτει την εποπτεία 
του αρχείου στην ΑΠΔΠΧ. Θα ήταν, με άλλα λό-
για, ιδιαιτέρως δυσχερές να αποδοθεί η υποδηλω-
θείσα ολοκληρωμένη προστασία μόνο στα γενετι-
κά αποτυπώματα του εθνικού αρχείου, που διαβι-
βάζονται σε άλλα κράτη μέλη (ή συλλέγονται από 
αυτά), εφόσον ενόψει της αρχής της διαθεσιμότη-
τας που προβλέπει το πρόγραμμα της Χάγης όλα 
τα δεδομένα του εθνικού αρχείου είναι εν δυνάμει 
διαθέσιμα και στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων 
κρατών μελών (βλ. διεξοδικά τη Γνωμοδότηση 
2/2009 της ΑΠΔΠΧ).  

 
ΙΙΙ 

 
 Ζούμε σε περίοδο σχετικής ανασφάλειας και 

αβεβαιότητας. Και αυτό το κλίμα, αυτή η περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα καλλιεργείται ενίοτε με δη-
μοσιεύματα ή τροφοδοτείται με ορισμένα γεγονό-
τα, που, αναμφίβολα, προκαλούν και αγανάκτη-
ση, αποτροπιασμό αλλά και φόβο. Στις ανθρώπι-
νες κοινωνίες, παρατηρεί ο F r e u d  (βλ. Das Un-
behagen in der Kultur, σ. 455), επικρατεί μία πρω-
τόγονη επιθετικότητα, που θα μπορούσε να εκ-

φρασθεί με την αρχή homo homini lupus. Εντού-
τοις, αυτή η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται, υπερ-
φαλαγγίζεται με τη βοήθεια των πολιτισμικών 
κανόνων, συνεπώς και του δικαίου. Ενώ, όμως, 
από τη μία μεριά, οι κανόνες βάζουν φραγμούς 
στη επιθετικότητα, από την άλλη, απειλούνται συ-
νεχώς από αυτή. Αυτή η γενική λειτουργικότητα 
των κανόνων δικαίου και οι αντίπαλες ανθρώπι-
νες δυνάμεις, που την καταπολεμούν, σχολιάζεται 
(κάπως δηκτικώς) από τον F r e u d  (βλ. Die Zu-
kunft einer Illusion, σ. 364) : «Ο κίνδυνος της αβε-
βαιότητας στη ζωή είναι ίδιος για όλους. Αυτή η 
ανασφάλεια είναι που ενώνει τους ανθρώπους σε 
μία κοινωνία, που απαγορεύει στο άτομο να σκο-
τώνει και που επιφυλάσσει στον εαυτό της το δι-
καίωμα να σκοτώνει αυτόν που παραβαίνει αυτήν 
την απαγόρευση! Αυτό είναι, λοιπόν, δικαιοσύνη 
και ποινή».  

 Η διασφάλιση του πολίτη στην κοινωνία απέ-
ναντι σε υπαρκτούς κινδύνους θα πρέπει να γίνε-
ται με τήρηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Η ασφάλεια του ατόμου δεν είναι δυ-
νατόν να καταστεί το απόλυτο αγαθό, στη δια-
σφάλιση του οποίου θα πρέπει να κατατείνουν 
όλοι οι κανόνες δικαίου, το σύνολο της εννόμου 
τάξεως. Το κράτος δικαίου λειτουργεί και στεριώ-
νει τότε, όταν κρίσιμα περιστατικά δεν οδηγούν 
σε παράδοση ή σε υπέρμετρη αντίδραση (βλ. Λ. 
Κοτσαλή , Κράτος Δικαίου και Ποινικό Δίκαιο, 
ΝοΒ 2008 [τ. 56]. 285 επ.). Σύνεση, νηφαλιότητα, 
μέτρο, σταθερότητα, αποτελούν ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά μιας δικαιοκρατούμενης κοινωνίας. Η 
διττή αποστολή του Ποινικού Δικαίου, προστα-
τευτική αφενός των εννόμων αγαθών και εξασφα-
λιστική αφετέρου του ατόμου, ας είναι η κατευθυ-
ντήρια σκέψη μας, η πυξίδα μας στην αναζήτηση 
λύσεων απέναντι σε νέες, πραγματικές και ενίοτε 
εξαιρετικά επικίνδυνες προκλήσεις. Η τήρηση του 
μέτρου μπορεί και πρέπει να είναι ο πολύτιμος 
συμπαραστάτης μας σε αυτήν την εργώδη προ-
σπάθεια. Η καλλιέργεια κλίματος φοβίας ή μισαλ-
λοδοξίας δεν θα μας βοηθήσει. Θα μας αποπρο-
σανατολίσει και θα μας οδηγήσει σε ακραίες λύ-
σεις, που και εκρηκτικότητα μέσα στην κοινωνία 
θα προκαλέσουν (κατάσταση ανομίας κατά την 
έννοια του E. D u r k h e i m ) και το Κράτος Δικαί-
ου θα αποδυναμώσουν και τελικά θα ισοπεδώ-
σουν.  
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Η απαγόρευση των διακρίσεων στην απόληψη κοινωνικών παροχών. 
Σκέψεις με αφορμή πρόσφατη νομολογία  

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
Σταυρούλας   Ν.  Κτιστάκη 

Παρέδρου του ΣτΕ 
Αναπλ. Καθηγήτριας ΔΠΘ 

 
 

Α. Το δικαίωμα της μη διακριτικής μεταχείρισης 
των φορέων κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου 

 
Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης απο-

τελεί έναν από τους θεμελιώδεις κανόνες που είναι 
κατοχυρωμένοι σε πολλά διεθνή κείμενα1 και α-
πορρέει από την ανάγκη για τη διασφάλιση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Ο κανόνας αυτός αναγνωρίσθηκε και από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ έχει αναχθεί από τη νομολο-
γία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου σε δικαί-
ωμα, το οποίο έχει σταδιακώς επεκταθεί και στο 
χώρο των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Τα κοινωνικά δικαιώματα είχαν επί μακρό 
χρονικό διάστημα τεθεί εκτός του προστατευτικού 
πεδίου της ΕΣΔΑ, το οποίο θεωρείτο παγίως ότι 
κάλυπτε μόνο τα αστικά και τα πολιτικά δικαιώ-
ματα. Παρά τις αντίθετες θεωρητικές απόψεις2 ως 
προς την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Ευ-
ρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και στα κοινωνικά δικαιώματα, η αρχική τάση της 
νομολογίας ήταν να εντάξει τις όποιες κοινωνικές 
αξιώσεις στα ουσιαστικά δικαιώματα που κατοχυ-

_________ 
1. Βλ. Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου (άρθρα 1 και 2),  Χάρτης των Ηνωμένων 
Εθνών (άρθρο 1 § 3), Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρα 2 και 3), ενώ και άλ-
λες διεθνείς συμβάσεις απαγορεύουν ειδικές μορφές 
διακρίσεων. 

2. Βλ. μεταξύ άλλων, I m b e r t  (P.H.), Droits des 
pauvres, pauvre(s) droit(s)? Réflexions sur les droits 
économiques, sociaux et culturels, R.D.P., 1989, σ. 789 
επ. και P e t i t i  (Ch.), La protection des droits sociaux 
fondamentaux à l’ aube du troisième millénaire, Revue 
trimestrielle des droits de l’ homme (R.T.D.H.), 1999, σ. 
613-625. 

ρώνονται ρητά στην ίδια την ΕΣΔΑ3. Σταδιακά, 
όμως, το Δικαστήριο του Στρασβούργου συνέβα-
λε, με την αυτόνομη ερμηνευτική προσέγγιση εν-
νοιών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης4 την οποία υιο-
θετεί, στην αναγνώριση της ουσιαστικής προστα-
σίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η αυτό-
νομη ερμηνευτική μέθοδος οδηγεί τον ευρωπαίο 
δικαστή σε μία επαναοριοθέτηση εννοιών της ε-
θνικής έννομης τάξεως υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ 
και στην πραγματική εφαρμογή τους. 

Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά την εξέταση 
του δικαιώματος της μη διακρίσεως υπό το πρί-
σμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και σε ένα επόμενο στάδιο, τη με-
λέτη της νομολογιακής επεξεργασίας του δικαιώ-
ματος αυτού στην απόληψη κοινωνικών παρο-
χών.  

 
1. Η απαγόρευση των διακρίσεων κατά το άρθρο 14 της 
ΕΣΔΑ 

 
Το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ απαγορεύει τις διακρί-

σεις σε κάθε πεδίο, απαριθμώντας μια σειρά κρι-
τηρίων, όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η γλώσ-
σα, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθή-
σεις. Όπως έχει γίνει παγίως δεκτό, το άρθρο 14 
της ΕΣΔΑ δεν έχει αυτόνομη υπόσταση αλλά τυγ-
χάνει εφαρμογής μόνον εφόσον συνδέεται με την 
«απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών» κατο- 

_________ 
3. Στην απόφαση Airey (9.10.1979), το ΕΔΔΑ απο-

φάνθηκε ότι «μολονότι η ΕΣΔΑ αναφέρεται κυρίως στα 
αστικά και πολιτικά δικαιώματα, πολλά από αυτά έ-
χουν προεκτάσεις οικονομικού και κοινωνικού χαρα-
κτήρα» (σκέψ. 26). 

4. Για την ερμηνευτική αυτή μέθοδο της ΕΣΔΑ, βλ. 
S u d r e  (F.), Le recours aux «notions autonomes», εις F. 
Sudre (dir.), «L’ interprétation de la Convention Euro-
péenne des Droits de l’ Homme», Bruylant, Bruxelles, 
1998, σ. 93-131, ιδίως σ. 102 επ. 
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χυρωμένων από την ΕΣΔΑ.  
Εντούτοις, η απαγόρευση των διακρίσεων δεν 

γίνεται αντιληπτή από τη Σύμβαση ως απαγόρευ-
ση κάθε διαφορετικότητας. Ο ορισμός της διακρί-
σεως που αντίκειται στην ΕΣΔΑ προϋποθέτει δια-
φορετική μεταχείριση στην απόλαυση ενός δικαι-
ώματος αναγνωρισμένου από τη Σύμβαση αφε-
νός, και αφετέρου, έλλειψη αντικειμενικής και εύ-
λογης αιτιολογίας της διαφορετικής αυτής μετα-
χείρισης.  

Ο μηχανισμός του ελέγχου της συμβατότητας 
εθνικών ρυθμίσεων που προστατεύουν κοινωνικά 
δικαιώματα προς την απαγόρευση των διακρίσε-
ων που κατοχυρώνει το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ πα-
ρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα: το Δικαστήριο 
του Στρασβούργου διαπιστώνει, κατ’ αρχάς, εάν 
οι συγκεκριμένες κοινωνικές αξιώσεις εμπίπτουν 
στο ρυθμιστικό πεδίο ενός δικαιώματος που προ-
στατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή τα 
Πρόσθετα Πρωτόκολλά της και μόνο σε θετική 
περίπτωση εξετάζει, σε ένα δεύτερο επίπεδο, κατά 
πόσο οι επίμαχες αξιώσεις εισάγουν απαγορευμέ-
νη διάκριση, κατά παράβαση του άρθρου 14 της 
ΕΣΔΑ5. 

Κατά την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπι-
στώνεται διακριτική μεταχείριση εις βάρος ορι-
σμένων προσώπων κατά παράβαση του άρθρου 
14 της ΕΣΔΑ μόνον εφόσον η συγκεκριμένη διά-
κριση αποτελεί αδικαιολόγητη διαφοροποίηση 
όμοιων καταστάσεων. Αντιθέτως, κρίνεται συμβα-
τή προς τη ρύθμιση αυτή η διαφορετική μεταχεί-
ριση ανόμοιων περιπτώσεων ή κάθε διαφοροποί-
ηση που δικαιολογείται αντικειμενικά και εύλογα 
στα πλαίσια της ευρείας ευχέρειας εκτιμήσεως που 
διαθέτουν τα συμβαλλόμενα κράτη6. Η ευρεία αυ-
τή ευχέρεια εντάσσεται στην ερμηνευτική μέθοδο 
του Δικαστηρίου του Στρασβούργου που διασφα-
λίζει ένα ορισμένο περιθώριο εκτιμήσεως υπέρ 
των εθνικών αρχών και η οποία βρίσκει έρεισμα 

_________ 
5. Για μια ανάλυση της σχετικής ερμηνευτικής προ-

σέγγισης του άρθρου 14 ΕΣΔΑ, βλ. ΕΔΔΑ, απόφαση της 
24.10.2006, Vincent κατά Γαλλίας, σκέψ. 143-144. 

6. Για την ανάλυση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στο 
πεδίο των κοινωνικών παροχών, βλ. αντί άλλων, τη με-
λέτη μας: Οι κοινωνικές παροχές υπό το πρίσμα της 
ΕΣΔΑ, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 
(Θ.Π.Δ.Δ.), Ιούνιος 2009, σ. 657-669. 

στην υπεροχή της κρατικής κυριαρχίας7.  
Όταν ο εθνικός νομοθέτης κινείται εντός των 

πλαισίων του περιθωρίου εκτιμήσεως που του α-
ναγνωρίζει η Σύμβαση σε ζητήματα κοινωνικής 
και οικονομικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήμα-
τα που αφορούν την πολιτική των κοινωνικών 
παροχών, ρυθμίσεις που εισάγουν διαφορετική 
μεταχείριση παρόμοιων καταστάσεων θεωρούνται 
δικαιολογημένες υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ μόνον 
εφόσον δεν «στερούνται προδήλως λογικής βάσε-
ως». Πέραν δηλαδή του ελέγχου της ύπαρξης μιας 
εύλογης και αντικειμενικής δικαιολογίας της δια-
φορετικής μεταχείρισης των δικαιούχων κοινωνι-
κών παροχών, το ΕΔΔΑ ερευνά ακόμη την τήρηση 
της αρχής της αναλογικότητας8. Όπως ρητά έχει 
διατυπώσει σε σκέψεις του, ακόμη και όταν προ-
τείνονται ιδιαιτέρως βαρύνοντες λόγοι για τον 
αποκλεισμό ενός προσώπου από ένα σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, «ο αποκλεισμός αυτός δεν 
πρέπει να το καταλείπει χωρίς οποιαδήποτε κοι-
νωνικοασφαλιστική κάλυψη, είτε στο πλαίσιο ε-
νός γενικού είτε ενός ειδικού κοινωνικοασφαλι-
στικού συστήματος, δημιουργώντας έτσι απειλή 
για την επιβίωσή του». Και ο δικαστής του Στρα-
σβούργου καταλήγει: «Πράγματι, η αποστέρηση 
ενός απασχολούμενου ή αυτοαπασχολούμενου 
προσώπου από οποιαδήποτε κοινωνικοασφαλι-
στική κάλυψη θα ήταν ασύμβατη με τις τρέχουσες 

_________ 
7. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σέβεται την επιλογή 

της κοινωνικής πολιτικής από τις εθνικές αρχές λόγω 
της αμεσότερης γνώσης των κοινωνικών αναγκών που 
έχουν οι εν λόγω αρχές και της δυνατότητας αυτών να 
λάβουν μέτρα που εξυπηρετούν καλύτερα το δημόσιο 
συμφέρον.  

8. Το ΕΔΔΑ εξέτασε την αναλογικότητα ενός νομο-
θετικού μέτρου που μετέβαλε επί το δυσμενέστερο τον 
ορισμό της ανικανότητας για εργασία σε σχέση με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό της κάλυψης του ελλείμματος του 
ασφαλιστικού οργανισμού και έκρινε ότι η νομοθετική 
αυτή ρύθμιση παραβίαζε το άρθρο 1 του ΠΠΠ. Και 
τούτο, διότι επέβαλε νέα κριτήρια υπολογισμού της α-
ναπηρίας για τη χορήγηση σχετικής συντάξεως, γεγο-
νός που οδηγούσε σε πλήρη έκπτωση από θεμελιωμένο 
δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας. Η ρύθμιση αυτή κρί-
θηκε τελικώς ότι επιβάρυνε υπερβολικά και δυσανάλο-
γα μόνο μια μικρή ομάδα δικαιούχων και για το λόγο 
αυτό ήταν αντίθετη προς το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ: ΕΔΔΑ, 
12.10.2004, Kjartan Asmudsson κατά Ισλανδίας, Επιθε-
ώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΚΑ), 2005, 
σ. 97-108, παρατ. Π. Πε τρόγλου .  
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τάσεις στην κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία 
στην Ευρώπη»9. 

Το άρθρο 14 δεν αποκλείει, πάντως, τη διαφο-
ρετική μεταχείριση ανόμοιων καταστάσεων με 
σκοπό τη «διόρθωση πραγματικών ανισοτήτων». 
Στο πνεύμα αυτό, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι τα διαφορε-
τικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση ανδρών 
και γυναικών, που προβλέπει ο βρετανικός νόμος, 
δεν έρχονται σε αντίθεση προς το άρθρο 14 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής. Με την ανωτέρω 
διαφοροποίηση επιδιωκόταν, κατά τον χρόνο θέ-
σπισης του μέτρου αυτού (1940), ο περιορισμός 
των ανισοτήτων που επικρατούσαν στην κοινωνι-
κή και οικονομική ζωή εις βάρος των γυναικών.  

Όταν το ΕΔΔΑ εξετάζει τη συμβατότητα προς 
την ΕΣΔΑ εθνικών ρυθμίσεων που εισάγουν δια-
κρίσεις σε κοινωνικές παροχές επιχειρεί να μετα-
βάλει τη νομολογία του ενόψει των νέων κοινω-
νικοοικονομικών δεδομένων. Υπ’ αυτό το πρίσμα, 
το ΕΔΔΑ ερεύνησε και στην υπόθεση Stec κατά 
Ηνωμένου Βασιλείου εάν η επίμαχη βρετανική 
ρύθμιση έβρισκε επαρκή δικαιολογητική βάση 
στα νεότερα δεδομένα. Έτσι, κατέληξε στην κρίση 
ότι η διαφοροποίηση στα όρια ηλικίας για τη συ-
νταξιοδότηση ανδρών και γυναικών εξακολου-
θούσε να είναι ανεκτή παρά τη σημειωθείσα, εν τω 
μεταξύ, μεταβολή των συνθηκών, εφόσον ο νομο-
θέτης, κινούμενος εντός των πλαισίων του περι-
θωρίου εκτιμήσεως που του αναγνωρίζει η Σύμ-
βαση σε ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής 
πολιτικής και χωρίς να ενεργεί με τρόπο προδή-
λως στερούμενο λογικής βάσης, θέσπισε σύστημα 
σταδιακής, μέχρι το 2020, εξομοίωσης των ορίων 
συνταξιοδοτήσεως10. 

Ο σημαντικός όμως νεωτερισμός που έφερε η 
νομολογία αυτή ήταν η διεύρυνση του προστα-
τευτικού πεδίου του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ. Το Δι-

_________ 
9. ΕΔΔΑ, απόφαση της 27.11.2007, Luczak κατά Πο-

λωνίας, σκέψ. 52.  
10. Βλ. ΕΔΔΑ, απόφαση της 12.4.2006, Ολομέλεια, 

Stec και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου. Για το σχολι-
ασμό της απόφασης αυτής σε σχέση με το «πλαφόν» στο 
εφάπαξ βοήθημα των τραπεζικών υπαλλήλων, βλ. τη 
μελέτη του Π. Στάγκου , Η εφαρμογή του Ευρωπαϊ-
κού Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις ενο-
χικές αξιώσεις για κοινωνικές παροχές, ΕΔΚΑ, 2008, σ. 
617-630. 

καστήριο του Στρασβούργου υπενθύμισε στην 
υπόθεση αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση οφείλει 
να ερμηνεύεται ως συνεκτικό σύνολο, κατά τρόπο 
που να προάγεται η εσωτερική συνοχή και αρμο-
νία όλων των διατάξεων αυτής, έτσι ώστε τα προ-
στατευόμενα δικαιώματα να καθίστανται απτά 
και αποτελεσματικά και όχι θεωρητικά και υποθε-
τικά. Υπό το πρίσμα αυτό, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε 
ότι η παλιότερη νομολογία του περιοριζόταν να 
εντάξει στο προστατευτικό πεδίο της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μό-
νον εκείνες τις αξιώσεις για κοινωνικές παροχές οι 
οποίες είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα, προϋπέ-
θεταν δηλαδή προηγούμενη καταβολή ασφαλι-
στικών εισφορών. Η στενή αυτή ερμηνεία των 
προστατευόμενων από την ΕΣΔΑ κοινωνικών δι-
καιωμάτων οφειλόταν στην αναλογία που οι κοι-
νωνικές παροχές παρουσιάζουν με τις αξιώσεις 
έναντι φορέων ιδιωτικών ασφαλίσεων, και συγκε-
κριμένα, στον περιουσιακό τους χαρακτήρα που 
αποτελούσε απαραίτητο κριτήριο προκειμένου να 
ενταχθούν ως αστικής φύσεως αμφισβητήσεις στο 
προστατευτικό πεδίο του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Η 
δικαιολογητική αυτή βάση εξέλιπε, όπως προκύ-
πτει και από την ίδια την απόφαση Stec, με τη με-
ταβολή της νομολογίας του ΕΔΔΑ και την εφαρ-
μογή των εγγυήσεων της δίκαιης δίκης και σε 
διαφορές που προέκυπταν από αξιώσεις σε κοινω-
νικές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα11. 
Με αφορμή την αξίωση για ένα μη ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα κοινωνικό βοήθημα λόγω μείωσης 
αποδοχών από εργατικό ατύχημα, το οποίο χρη-
ματοδοτείται από το βρετανικό Δημόσιο, το ΕΔΔΑ 
υιοθέτησε μια αυτόνομη ερμηνευτική προσέγγιση 
της έννοιας του «περιουσιακού αγαθού» κατά το 
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
συμβατή με την ερμηνεία του «δικαιώματος αστι-
κής φύσεως», με σκοπό την αποφυγή διακρίσεων 
«που έχουν πλέον καταστεί παράλογες και αδι-
καιολόγητες»12. Με τον τρόπο αυτό ήρθησαν οι 
αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα επίκλησης του 
άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ΠΠΠ 
σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρι- 

_________ 
11. Για την ανάλυση της μεταβολής της σχετικής νο-

μολογίας, βλ. τη μελέτη μας: Δημοσιοϋπαλληλικό Δί-
καιο και ΕΣΔΑ, εκδ. Π. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονί-
κη, 2004, σ. 59 επ.  

12. Ό.π., υποσημ. 10, σκέψ. 49. 
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σης ως προς την απόλαυση μη ανταποδοτικών 
παροχών. 

Η διαπλαστική αυτή ερμηνεία της ΕΣΔΑ συμ-
βάλλει στην αυτονόμηση του ίδιου του δικαιώμα-
τος της μη διακρίσεως, η οποία οδηγεί στη διεύ-
ρυνση της απαγόρευσης των διακρίσεων και στην 
απόληψη κοινωνικών παροχών ανεξαρτήτως του 
ανταποδοτικού ή μη χαρακτήρα τους, τελικώς δε 
στην απόλαυση αδιακρίτως των κοινωνικών δι-
καιωμάτων13. 

 
2. Η καθιέρωση του δικαιώματος της μη διακρίσεως με 
το άρθρο  1  του  12ου  Πρόσθετου  Πρωτοκόλλου  της 
ΕΣΔΑ 

 
Το Πρωτόκολλο αριθ. 12, το οποίο ετέθη σε ι-

σχύ την 1η Απριλίου 2005, ορίζει ρητώς ότι: «1. Η 
απόλαυση κάθε δικαιώματος που προβλέπεται 
από το νόμο πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς καμία 
διάκριση», ενώ στην § 2 του άρθρου αυτού διακη-
ρύσσεται ότι: «Κανένας δεν μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης εκ μέρους 
δημόσιας αρχής, οποιαδήποτε και να είναι αυτή».  

Το Πρόσθετο αυτό Πρωτόκολλο από άποψη 
κανονιστικού περιεχομένου δεν περιορίζεται σε 
μια γενική εξαγγελία, όπως αυτή της ρήτρας του 
άρθρου 14 της ΕΣΔΑ που αναγνωρίζει το δικαίω-
μα της χρήσης των αναγνωρισμένων από την ΕΣ-
ΔΑ δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις. Θέτοντας μια 
γενική απαγόρευση κάθε μορφής διακρίσεως, το 
12ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο εντάσσει στο πεδίο 
εφαρμογής του κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται 
στον πολίτη από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέ-
λους και υπάγει με τον τρόπο αυτό κάθε ανα-
φυόμενη διαφορά από δυσμενή μεταχείριση ως 
προς την απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών στο 
δικαιοδοτικό πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου14. 

_________ 
13. Για μια τέτοια θεώρηση της πρόσφατης νομολο-

γίας του ΕΔΔΑ, βλ. τη μελέτη του F. S u d r e , Droit eu-
ropéen et international des droits de l’homme, 8e éd. 
PUF, Paris, 2006, σ. 265 επ. 

14. Το 12ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο έχει κυρωθεί από 
μικρό αριθμό κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενάντια 
στο ρατσισμό και τη μη ανοχή (European Commission 
against racism and intolerance) στην τελευταία της έκ-
θεση προτείνει στην Ελλάδα την άμεση κύρωση του 

Το πεδίο εφαρμογής του 12ου Πρωτοκόλλου 
επαναφέρει το θεωρητικό ζήτημα εάν η μη διακρι-
τική μεταχείριση κάθε προσώπου είναι ένα πραγ-
ματικό «δικαίωμα» ή πρόκειται για μια γενική 
αρχή και περαιτέρω, εφόσον αυτή χαρακτηρισθεί 
ως δικαίωμα, τίθεται το ζήτημα του κοινωνικού 
του χαρακτήρα.  

Η μη διακριτική μεταχείριση υπακούει αναμ-
φίβολα σε μια ιδιαίτερη λογική, προστατευτική 
των κοινωνικών δικαιωμάτων15, υπό την έννοια 
ότι αποτελεί ένα ερμηνευτικό εργαλείο που προω-
θεί την προστασία μειονεκτούντων προσώπων, 
όπως για παράδειγμα οι αλλοδαποί, μέλη εθνικών 
μειονοτήτων ή μετανάστες, ή ακόμη και άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Το κανονιστικό πλαίσιο του 
Πρόσθετου αυτού Πρωτοκόλλου εκτείνεται πέραν 
όσων ρυθμίζει το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, διότι απευ-
θύνεται στα κράτη μέλη στα οποία επιβάλλει τη 
μη έκδοση κανόνων που προσκρούουν στην απα-
γόρευση της μη διακρίσεως. Πέραν όμως τούτου, 
το 12ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ καθιερώ-
νει ένα αυτόνομο δικαίωμα, του οποίου το προ-
στατευτικό πεδίο δεν περιορίζεται στα δικαιώμα-
τα που κατοχυρώνονται από την ίδια τη Σύμβαση 
αλλά εκτείνεται σε κάθε αναγνωρισμένο από το 

_________ 
Πρωτοκόλλου αυτού, που θεωρεί σημαντικό κείμενο 
για την αποφυγή κάθε μορφής φυλετικής διακρίσεως σε 
εθνικό επίπεδο. Βλ. την έκθεση της ECRI για την Ελλά-
δα που δημοσιεύθηκε στις 18.9.2009, στην ιστοσελίδα:       
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country. 
Για μια αναλυτική θεωρητική προσέγγιση του 12ου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, βλ. G o n z a l e z  (G.), Le Pro-
tocole no 12 de la CEDH portant interdiction générale 
de discriminer, Revue Française de Droit Administratif 
(R.F.D.A.), 2002, σ. 113 επ. Για την εφαρμογή της μη 
διακρίσεως από το ΕΔΔΑ, βλ. και S u d r e  (F.), Le droit 
à la non discrimination dans la jurisprudence du 
C.Ε.D.H. des Nations Unies, in F. Sudre (dir.), La pro-
tection des droits de l’homme par le Comité des droits 
de l’homme des Nations Unies. Les communications 
individuelles, I.D.E.D.H., 1995, σ. 32 επ. 

15. Βλ. σχετικά, A k a n d j i  –  K o m b e  (J. F.), Le 
droit à la non-discrimination vecteur de la garantie des 
droits sociaux, in F. Sudre, H. Surrel (dir.), «Le droit à la 
non-discrimination au sens de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme», Bruylant, 2008, σ. 183-
196, ιδίως σ. 185 επ. και B o u c a u d  (P.), La première 
application concrète de la Déclaration Universelle: La 
Convention Européenne des Droits de l’ Homme et des 
Libertés, Revue Aspects, hors-série, 2008, σ. 47-59. 
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νόμο δικαίωμα. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η ρύθμιση 
αυτή αποτελεί ειδικό κανόνα (lex specialis) που 
θεσπίζει γενική απαγόρευση κάθε διακριτικής με-
ταχείρισης και για το λόγο αυτό, το ΕΔΔΑ τείνει 
να τον εφαρμόζει αυτοτελώς κατά την άσκηση του 
ελέγχου του, αντί να προσφεύγει στη συνδυασμέ-
νη εφαρμογή του άρθρου 14 με μια άλλη διάταξη, 
εγγυητική ουσιαστικού δικαιώματος της ΕΣΔΑ.   

Στη γενική απαγόρευση του 12ου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου εμπίπτει και κάθε διακριτική μετα-
χείριση ως προς την απόλαυση κοινωνικών δι-
καιωμάτων. Η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί 
υπό το πνεύμα της νομολογίας του Δικαστηρίου 
του Στρασβούργου, κατά την οποία είναι ανεπί-
τρεπτη η διαφορετική μεταχείριση στην απόλαυση 
ενός δικαιώματος αναγνωρισμένου από την ΕΣ-
ΔΑ, όταν η διαφοροποίηση αυτή στερείται ενός 
αντικειμενικού και ορθολογικού ερείσματος16.   

Η απαγόρευση διακρίσεων στη χορήγηση κοι-
νωνικών παροχών έχει ως αποδέκτη το κράτος μέ-
λος που έχει κυρώσει το 12ο Πρόσθετο Πρωτόκολ-
λο. Τούτο βέβαια δεν συνεπάγεται την υποχρέωση 
του εθνικού νομοθέτη να ρυθμίζει με ένα συγκε-
κριμένο τρόπο την απονομή κοινωνικών δικαιω-
μάτων στους πολίτες, π.χ. το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης. Ωστόσο, εφόσον θεσπίσει ένα συγκε-
κριμένο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, το συμ-
βαλλόμενο κράτος απαγορεύεται να εισαγάγει 
ρυθμίσεις που προβλέπουν δυσμενή μεταχείριση 
συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων17. 

Συνοψίζοντας, ενώ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
τα Πρόσθετα Πρωτόκολλά της δεν αφορούν, κατ’ 
αρχήν, τα κοινωνικά δικαιώματα, ο θεσμικός εγ-
γυητής της ΕΣΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έδωσε συχνά στη 
νομολογία του έντονη κοινωνική διάσταση. Κύ-
ρια έκφραση της νομολογιακής αυτής τάσης απο-
τελεί η καθιέρωση της απαγόρευσης των διακρί-

_________ 
16. Βλ. ΕΔΔΑ, Affaire linguistique belge, 23 juillet 

1968, Les grands arrêts de la CEDH, no 8, § 10. Στην 
απόφαση αυτή καθιερώνεται ρητά η αρχή της αναλογι-
κότητας κατά την έρευνα της νομιμότητας ενός μέτρου 
που έχει επιφέρει διακριτική μεταχείριση.  

17. Βλ. σχετικά τη μελέτη του F. S u d r e , La perméa-
bilité de la Convention européenne des droits de l’ 
homme aux droits sociaux, in «Pouvoirs et libertés», 
études offertes à Jacques Mourgeon, Bruylant, 1998, σ. 
467 επ.  

σεων στην απόληψη κοινωνικών παροχών. 
  

Β. Η νομολογιακή απαγόρευση διακρίσεων στην 
απόληψη κοινωνικών παροχών 
  
1. Ανεπίτρεπτη δυσμενής μεταχείριση ως προς τη θεμε-
λίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για λόγους ιθαγέ-
νειας 

 
Η κύρια συμβολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-

ου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην προ-
στασία των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών συ-
νίσταται στην υπαγωγή τους, ως περιουσιακά α-
γαθά, στην έννοια της περιουσίας, όπως αυτή 
προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρό-
σθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ18. 

Το εύρος του περιθωρίου εκτιμήσεως το οποίο 
κατ’ αρχήν αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο στα συμβαλλόμενα κράτη όταν λαμβάνουν 
μέτρα κοινωνικής πολιτικής, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν γενικώς 
την κοινωνική προστασία, οριοθετείται πιο περιο-
ριστικά όταν τα εν λόγω μέτρα εισάγουν διακρί-
σεις ερειδόμενες αποκλειστικά στην ιθαγένεια. 
Σύμφωνα με γενική αρχή που διέπει τη νομολογία 
του ΕΔΔΑ, οι εθνικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν 
να επικαλεσθούν και να αποδείξουν μόνον ιδιαι-
τέρως βαρύνοντες λόγους, προκειμένου ο ευρω-
παίος δικαστής να κρίνει ότι μια διαφορετική με-
ταχείριση που στηρίζεται στην ιθαγένεια είναι 
συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου. 

Στα πλαίσια της γενικής αυτής αρχής κρίθηκε 
ότι δεν αποτελεί εύλογη αιτιολόγηση της διαφορε-
τικής μεταχείρισης ενός Τούρκου υπηκόου, ο ο-
ποίος διέμενε νομίμως στην Αυστρία και με βάση 
την αυστριακή νομοθεσία δεν εδικαιούτο μιας 
κοινωνικής παροχής επειδή δεν είχε την αυστρια-
κή ιθαγένεια, η ιδέα ότι το Κράτος έχει ειδική ευ-
θύνη έναντι των πολιτών του ούτε η υποχρέωση 
του κράτους να φροντίζει κατά προτεραιότητα τις 
ουσιαστικές τους ανάγκες. Με τις σκέψεις αυτές, 
το Δικαστήριο του Στρασβούργου αποφάνθηκε 
ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η άρνηση των 
αυστριακών αρχών να χορηγήσουν στον προ- 

_________ 
18. Βλ. Πε τρόγλου  (Α.), Η έννοια της ιδιοκτησίας 

κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της ΕΣΔΑ, ΕΔΚΑ, 1995, σ. 513-519.  
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σφεύγοντα την επίμαχη κοινωνική παροχή λόγω 
ιθαγένειας παραβίαζε το άρθρο 14 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ19. 

Σε μια πιο πρόσφατη απόφασή του το ΕΔΔΑ 
κλήθηκε να εξετάσει τη συμβατότητα προς την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση της μη υπαγωγής ενός Γάλ-
λου πολίτη εγκατεστημένου στην Πολωνία στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αγροτών με βάση 
τον πολωνικό νόμο για την κοινωνική ασφάλιση. 
Το Δικαστήριο προσέδωσε, εν προκειμένω, ιδιαί-
τερη σημασία στο γεγονός ότι ο προσφεύγων ήταν 
μόνιμος κάτοικος Πολωνίας και ότι είχε προη-
γουμένως υπαχθεί στο γενικό σύστημα κοινωνι-
κής ασφάλισης της χώρας αυτής και, ως εκ τούτου, 
είχε συνεισφέρει ως φορολογούμενος στη χρημα-
τοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
των Πολωνών αγροτών. Η κατάσταση του προ-
σφεύγοντος ήταν -κατά την άποψη του Δικαστη-
ρίου του Στρασβούργου- συγκρίσιμη με αυτή των 
Πολωνών πολιτών που είχαν προηγουμένως α-
σφαλισθεί στο γενικό σύστημα κοινωνικής ασφά-
λισης και ζητούσαν ακολούθως να υπαχθούν στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αγροτών.  

Υπογραμμίζεται ότι η αμφισβητούμενη διαφο-
ρετική μεταχείριση εντασσόταν στη γενικότερη 
κοινωνική και οικονομική πολιτική της Πολωνίας 
πριν το 2004, χρονολογία από την οποία η χώρα 
αυτή αναγκάστηκε να προσαρμόσει τη σχετική 
νομοθεσία λόγω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όπως υπογραμμίζει το Δικαστήριο του 
Στρασβούργου, η πολωνική Κυβέρνηση δεν είχε 
προβάλει καμία εύλογη και αντικειμενική δικαιο-
λογία για τη διαφοροποίηση του προσφεύγοντος 
με τον αποκλεισμό του από το σύστημα ασφάλι-
σης αγροτών λόγω ιθαγένειας˙ και μάλιστα, παρ’ 
ό,τι ως εθνική κυβέρνηση αυτή διέθετε ευρύ περι-
θώριο εκτιμήσεως στον τομέα της κοινωνικής α-
σφάλισης. Με τις σκέψεις αυτές το ΕΔΔΑ έκρινε 
τελικώς ότι και στην περίπτωση αυτή υπήρξε πα-
ραβίαση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 1 ΠΠΠ20.  

Ερμηνεύοντας την ΕΣΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικα-
_________ 

19. Βλ. ΕΔΔΑ, απόφαση της 16.9.1996, Gaygusuz κα-
τά Αυστρίας, ΕΔΚΑ, 1997, σ. 11 επ. 

20. Βλ. ΕΔΔΑ, απόφαση Luczak κατά Πολωνίας, όπ. 
π., υποσημ. 9, και τη μελέτη της Π. Πε τρόγλου , Σκέ-
ψεις με αφορμή την απόφαση ΕΔΔΑ, της 27.11.2007 
Luczak κατά Πολωνίας, καθώς και την απόφαση ΣτΕ 
771/2007, ΕΔΚΑ 2008, σ. 1-13. 

στήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχεται 
παγίως ότι σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος κατα-
λείπεται ένα ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως όταν 
πρόκειται να αποφασίσει τη θέσπιση ενός ορισμέ-
νου καθεστώτος κοινωνικής προστασίας και να 
επιλέξει το είδος των χορηγούμενων παροχών στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου κοινωνικοασφαλιστι-
κού συστήματος. Εντούτοις, όταν το κράτος θε-
σπίσει νομοθεσία που προβλέπει την αυτόματη 
καταβολή μιας κοινωνικής παροχής είναι δυνατό 
να δημιουργηθούν προστατευόμενα περιουσιακά 
δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του 
ΠΠΠ21. 

Σε όλες τις προεκτεθείσες περιπτώσεις, το άρ-
θρο 14 έτυχε εφαρμογής εφόσον είχε γίνει δεκτή η 
περιουσιακή φύση του συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος και είχε κριθεί ότι τα πραγματικά περιστα-
τικά της συγκεκριμένης διαφοράς εμπίπτουν στο 
προστατευτικό πεδίο του άρθρου 1 του ΠΠΠ της 
ΕΣΔΑ. 

Σε ένα επόμενο δε στάδιο, το ΕΔΔΑ ερμηνεύο-
ντας το άρθρο 1 του ΠΠΠ σε συνδυασμό με το 
άρθρο 14 της ΕΣΔΑ κρίνει ότι τα συμβαλλόμενα 
κράτη πρέπει να εξασφαλίζουν σε όλα τα εξαρτώ-
μενα από τη δικαιοδοσία τους πρόσωπα, ανεξαρ-
τήτως της ιθαγένειάς τους, την προστασία των κα-
τοχυρωμένων στη Σύμβαση δικαιωμάτων, χωρίς 
να είναι επιτρεπτές διακρίσεις βασιζόμενες μόνο 
στο στοιχείο της ιθαγένειας. Επομένως, η προστα-
σία κάθε περιουσιακού δικαιώματος, όπως είναι 
και το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πρέπει να εξα-
σφαλίζεται για όλους τους δικαιούχους με τις ίδιες 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες κατοχυρώνεται και 
για τους πολίτες του συμβαλλόμενου κράτους. 

 
2. Ασύμβατη προς την ΕΣΔΑ ρύθμιση για τη χορήγηση 
προνοιακού χαρακτήρα παροχών με κριτήριο την ιθαγέ-
νεια 

 
Η απόφαση Gaygusutz κατά Αυστρίας, που ή- 

_________ 
21. Βλ. ΕΔΔΑ, απόφαση επί του παραδεκτού της 

6.7.2005, Stec και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
σκέψ. 54. Για την ανάλυση της απόφασης αυτής βλ. και 
Στάγκου  (Π.), Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις ενοχικές αξιώσεις 
για κοινωνικές παροχές. Παρατηρήσεις με αφορμή τις 
αποφάσεις 3, 4 και 5/2007 του ΑΕΔ για το «πλαφόν» 
στο εφάπαξ βοήθημα των Τραπεζικών Υπαλλήλων, όπ. 
π., υποσημ. 10, σ. 619. 
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δη μνημονεύθηκε22, έδωσε αναμφίβολα μια και-
νοτόμο λύση ως προς την υπαγωγή των κοινωνι-
κών παροχών στο προστατευτικό πεδίο του άρ-
θρου 1 του ΠΠΠ. Εντούτοις, η σχετική νομολογία 
εξακολουθούσε να καταλείπει αμφιβολίες ως προς 
το ζήτημα κατά πόσο στην έννοια των προστατευ-
όμενων αγαθών από το άρθρο 1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου εμπίπτει κάθε μορφής 
κοινωνικοασφαλιστική παροχή.  

Στην υπόθεση Stec κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
το Δικαστήριο του Στρασβούργου εγκατέλειψε 
την ενυπάρχουσα διάκριση ανάμεσα σε παροχές 
ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε προνοιακές κα-
θαρά παροχές για τον καθορισμό του πεδίου ε-
φαρμογής του άρθρου 1 του ΠΠΠ και έκρινε ότι 
όταν το κράτος επιλέγει να θεσπίσει ένα σύστημα 
κοινωνικών παροχών, τα δικαιώματα που απορ-
ρέουν από το σύστημα αυτό εμπίπτουν στο προ-
στατευτικό πεδίο του άρθρου 1 του ΠΠΠ, ανεξαρ-
τήτως εάν η αξίωση για την απόδοση μιας κοινω-
νικής παροχής ερείδεται επί της προηγούμενης 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή εάν πρόκει-
ται για μια παροχή μη ανταποδοτικού χαρακτή-
ρα23. Η πιο καίρια όμως σκέψη στη νομολογία αυ-
τή αφορά την πανηγυρική καθιέρωση της μη δια-
κριτικής μεταχείρισης των δικαιούχων κοινωνι-
_________ 

22. Απόφαση Gaygusuz κατά Αυστρίας, ό.π., υπο-
σημ. 19. 

23. Απόφαση Stec και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασι-
λείου, ό.π., υποσημ. 21, σκέψ. 47-53. Στη νέα αυτή νο-
μολογιακή τακτική εντάσσεται και η απόφαση της 
10.5.2007, Runkee et White κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
με την οποία το ΕΔΔΑ έκανε δεκτό ότι η αξίωση για τη 
χορήγηση επιδόματος σε συνταξιούχο, ανεξαρτήτως 
καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, αποτελεί προστα-
τευτέο από το άρθρο 1 του ΠΠΠ δικαίωμα. Περαιτέρω 
δε, έκρινε ότι η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ αν-
δρών και γυναικών για την καταβολή ενός επιδόματος 
σε μια χήρα συνταξιούχο δικαιολογείται αντικειμενικά, 
στο μέτρο που η σύνταξη της χήρας έχει θεσπισθεί «για 
να διορθώσει τις ανισότητες μεταξύ των ηλικιωμένων 
χήρων, ως ειδικής κατηγορίας σε σχέση με το λοιπό 
πληθυσμό». Βλ. σχετικά και S u d r e  (F), Rapport intro-
ductif, in F. Sudre, H. Surrel (dir.), «Le droit à la non-
discrimination au sens de la Convention européenne 
des droits de l’homme», Bruylant, 2008, σ. 17-48, ιδίως 
σ. 38 επ. και P r i s o  E s s a w e  (S.-J.): Les droits sociaux 
et l’égalité de traitement dans la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme. A propos des 
arrêts Van Raalte c. les Pays-Bas et Petrovic c. l’ Autri-
che, R.T.D.E., 1998, σ. 721-736. 

κών παροχών από το συμβαλλόμενο κράτος που 
θεσπίζει ένα κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα24.  

Ψήγματα της σκέψης αυτής απαντώνται και σε 
προγενέστερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο είχε 
επεκτείνει σταδιακά την προστασία της περιουσί-
ας κατά το άρθρο 1 του ΠΠΠ σε προνοιακού χα-
ρακτήρα παροχές. Στο πνεύμα αυτό, το ΕΔΔΑ έ-
κρινε ότι δεν συνιστούν ιδιαιτέρως βαρύνοντες 
λόγους για τη διαφορετική μεταχείριση πολίτη της 
Ακτής του Ελεφαντοστού, μονίμως εγκατεστημέ-
νου στη Γαλλία, στον οποίο οι γαλλικές αρχές αρ-
νήθηκαν τη χορήγηση επιδόματος για ενήλικους 
αναπήρους λόγω ιθαγένειας, η ανάγκη διασφαλί-
σεως της δημοσιονομικής ισορροπίας στον τομέα 
της κρατικής πρόνοιας στη Γαλλία. Και το Δικα-
στήριο κατέληξε στην κρίση ότι η άρνηση χορη-
γήσεως μιας μη ανταποδοτικής παροχής αναπη-
ρίας σε αλλοδαπό για το λόγο ότι αυτός δεν έχει 
την ιθαγένεια του συμβαλλόμενου κράτους παρα-
βιάζει το άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 
ΠΠΠ25. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για το με-
λετητή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δύο πρό-
σφατες αποφάσεις του, οι οποίες επεκτείνουν και 
σε άλλες κοινωνικές παροχές προνοιακού χαρα-
κτήρα το πλέγμα των εγγυήσεων της ΕΣΔΑ. 

Στην πρώτη υπόθεση, το ΕΔΔΑ κλήθηκε να 
κρίνει με αφορμή την προσφυγή μιας υπηκόου 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά της Λετονί-
ας26. Η προσφεύγουσα ήταν μονίμως εγκαταστη-
μένη στη Λετονία, και μάλιστα πολύ πριν αυτή 
ανακηρυχθεί ανεξάρτητη Δημοκρατία, ενώ εργα-
ζόταν στη χώρα αυτή. Όταν συμπλήρωσε τις προ-
ϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας η προσφεύγου-
σα ζήτησε τη χορήγηση σ’ αυτή σύνταξης από την 
αρμόδια υπηρεσία της Λετονίας. Η εθνική νομο-
θεσία όμως προέβλεπε για τους εγκατεστημένους 

_________ 
24. Βλ. σχετικά τη μελέτη του A l a i n  S i m o n ,  Les 

prestations sociales non contributives dans la jurispru-
dence de Cour européenne des droits de l’homme; A 
propos de l’arrêt Stec et autres c. le Royaume-Uni, 
R.T.D.E., 2006, σ. 647-653, ιδίως σ. 650. 

25. Βλ. ΕΔΔΑ, απόφαση της 30.9.2003, Koua Poirrez 
κατά Γαλλίας. 

26. Βλ. ΕΔΔΑ, [Grande Chambre], απόφαση της 
18.2.2009, Andrejeva κατά Λετονίας. 
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στη χώρα αυτή μη Λετονούς πολίτες την καταβο-
λή μιας κοινωνικής παροχής καταφανώς χαμηλό-
τερης από αυτήν που εδικαιούντο υπό τις αυτές 
προϋποθέσεις οι πολίτες της χώρας αυτής. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Ανώτατο Δικαστή-
ριο της Λετονίας επιχείρησε να δικαιολογήσει τη 
διαφορετική αυτή μεταχείριση αφενός μεν με βά-
ση την ιδιαιτερότητα του ασφαλιστικού συστήμα-
τος που ίσχυε στη Λετονία και, αφετέρου, λόγω 
της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατούσε στη 
χώρα αυτή μετά την ανεξαρτησία της από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση. Το κοινωνικοασφαλι-
στικό σύστημα στηριζόταν, σύμφωνα με την κρίση 
αυτή, στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, η 
οποία δεν επιτρέπει τη θεμελίωση ευθείας σχέσης 
αναλογίας μεταξύ των ασφαλιστικών εισφορών 
και των κοινωνικών παροχών. Υπό το πρίσμα αυ-
τό, οι ασφαλιστικές παροχές στηρίζονται στην αρ-
χή της συλλογικής ασφάλειας, υπό την έννοια της 
ασφάλειας του γενικότερου συνόλου και συνεπώς, 
οι παροχές αυτές δεν μπορούν να χορηγούνται 
ανάλογα με την ατομική συνεισφορά καθενός.   

Απ’ την άλλη πλευρά, κατά την άποψη του ε-
θνικού Δικαστηρίου, ο μηχανισμός του ασφαλι-
στικού συστήματος επαφίεται στη διακριτική ευ-
χέρεια κάθε κράτους, το οποίο προσδιορίζει το 
σχετικό μηχανισμό  ανάλογα  με  τις  κρατούσες σ’ 
αυτό οικονομικές συνθήκες και τους διαθέσιμους 
πόρους.  

Το ΕΔΔΑ επαναλαμβάνοντας σκέψεις που είχε 
αναφέρει και σε προηγούμενες αποφάσεις του27 
καθιστά σαφές ότι η διακριτική ευχέρεια του συμ-
βαλλόμενου κράτους ως προς την άσκηση της 
κοινωνικής του πολιτικής οριοθετείται από τη δι-
κή του απόφαση να χορηγήσει κοινωνικές παρο-
χές και μάλιστα, ανεξαρτήτως καταβολής ορισμέ-
νης ασφαλιστικής εισφοράς. Στην περίπτωση αυ-
τή, η εθνική νομοθεσία δεν μπορεί να καθιερώνει 
διακριτική μεταχείριση ως προς την απόληψη της 
συγκεκριμένης παροχής με μόνο κριτήριο την 
κτήση της ιθαγένειας του συμβαλλόμενου κρά-
τους. 

Ακολούθως, ο ευρωπαίος δικαστής εξετάζει εάν 
η επίμαχη διακριτική μεταχείριση που είχε εισα-
γάγει ο λετονός νομοθέτης επιδίωκε κατ’ αρχήν 
ένα νόμιμο σκοπό και περαιτέρω, κατά πόσο η 

_________ 
27. Απόφαση Stec και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασι-

λείου, ό.π., υποσημ. 21, σκέψ. 55. 

ρύθμιση αυτή ήταν δυσανάλογη προς τον επιδιω-
κόμενο με αυτή σκοπό. 

Η ευρεία διακριτική ευχέρεια που καταλείπε-
ται στο κράτος για να λάβει γενικά μέτρα κατά 
την άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής ερμη-
νεύεται από το γεγονός ότι οι εθνικές αρχές είναι 
σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα από τον ευρω-
παίο δικαστή τι αποτελεί δημόσια ωφέλεια κοινω-
νικού χαρακτήρα στο συγκεκριμένο κράτος. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν 
εμποδίζει τον εθνικό νομοθέτη να θεσπίζει κοινω-
νικά μέτρα με βάση κριτήρια που διαφοροποιούν 
ορισμένες κατηγορίες προσώπων, εφόσον τα κρι-
τήρια αυτά είναι συμβατά με το πνεύμα της28.  

  Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ΕΔΔΑ έκανε 
δεκτό ότι η επίμαχη διακριτική μεταχείριση είχε 
ένα νόμιμο κατ’ αρχήν σκοπό, την προστασία του 
οικονομικού συστήματος της χώρας. Ιδιαιτέρως 
ελήφθησαν υπ’ όψη οι ιδιόρρυθμες συνθήκες που 
επικρατούσαν στη Λετονία μετά την ανακήρυξη 
της ανεξαρτησίας της, κυρίως δε η ανάγκη – ενό-
ψει των συνθηκών αυτών – να δημιουργηθεί ένα 
βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. 

Σε ένα επόμενο στάδιο του ελέγχου του, το Δι-
καστήριο του Στρασβούργου εξέτασε εάν η επίμα-
χη ρύθμιση αποτελούσε στον κοινωνικό τομέα 
αναγκαίο και ανάλογο μέτρο προς τον επιδιωκό-
μενο σκοπό της προστασίας του οικονομικού συ-
στήματος της Λετονίας. Πρόκειται για έναν έλεγ-
χο της αναλογικότητας που το ΕΔΔΑ εφαρμόζει 
σε κάθε περίπτωση ελέγχου της συμβατότητας 
προς την ΕΣΔΑ περιοριστικών μέτρων σε δικαιώ-
ματα που κατοχυρώνονται από την ίδια τη Σύμ-
βαση29. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το Ευρωπαϊκό 
_________ 

28. Απόφαση Andrejeva κατά Λετονίας, ό.π., υπο-
σημ. 26, σκέψ. 83-85. 

29. Στην απόφαση Handyside (7.12.1976, Série A, no 
24, § 49), το Δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε για 
πρώτη φορά ρητά ότι η δημοκρατική αναγκαιότητα ε-
νός μέτρου εξαρτάται από τρία επί μέρους στοιχεία αυ-
τής: την ανάγκη λήψης του μέτρου αυτού, την ύπαρξη 
αναλογίας μεταξύ του μέτρου και του σκοπού και τη 
συμφωνία του μέτρου με το δημοκρατικό πνεύμα. Με 
την απόφαση αυτή καθιερώθηκε ο έλεγχος της αναλο-
γικότητας, υπό την έννοια ότι κάθε περιορισμός στα 
προστατευόμενα από την ΕΣΔΑ δικαιώματα θα πρέπει 
να είναι ανάλογος με τον επιδιωκόμενο με αυτόν σκο-
πό. Βλ. και EISSEN (A.), Le principe de proportionnali-
té dans la jurisprudence de la Cour Européenne des 
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Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δια-
πίστωσε ότι ένας Λετονός πολίτης που πληρούσε 
τις ίδιες προϋποθέσεις, που ίσχυαν για την προ-
σφεύγουσα, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής 
της θα εδικαιούτο αναμφίβολα να λάβει άλλο πο-
σοστό σύνταξης από την ελάχιστη καταβολή προ-
νοιακού χαρακτήρα παροχής που έτυχε αυτή, με 
μόνη αιτιολογία ότι δεν είχε την ιθαγένεια της Λε-
τονίας. Με άλλα λόγια, το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι η ι-
θαγένεια στην προκειμένη περίπτωση αποτελούσε 
το μοναδικό κριτήριο διακριτικής μεταχείρισης 
της προσφεύγουσας, στο μέτρο που η τελευταία 
κάλυπτε όλες τις άλλες νόμιμες προϋποθέσεις 
προκειμένου να λάβει την πλήρη σύνταξη με βάση 
όλο το χρόνο υπηρεσίας της.  

Εξάλλου, το Δικαστήριο συνεκτίμησε το γεγο-
νός ότι η προσφεύγουσα τελούσε σε ένα ιδιαίτερο 
καθεστώς «μόνιμου κατοίκου που δεν είχε την ι-
θαγένεια του συγκεκριμένου κράτους», καθώς και 
ότι η Λετονία ήταν το μόνο κράτος με το οποίο 
αυτή είχε ένα σταθερό νομικό δεσμό, ενόψει της 
μόνιμης διαμονής της επί μακρό χρονικό διάστη-
μα, και συνεπώς, ήταν και το μόνο κράτος που 
αντικειμενικά θα μπορούσε να αναλάβει να της 
χορηγήσει την κοινωνική της ασφάλεια. Υπό τις 
συγκεκριμένες συνθήκες, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η 
στέρηση της προσφεύγουσας από την κοινωνική 
παροχή, την οποία εδικαιούτο υπό τις ίδιες συν-
θήκες κάθε λετονός πολίτης, ήταν δυσανάλογο μέ-
τρο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο από την ανε-
ξάρτητη Δημοκρατία της Λετονίας σκοπό της 
προστασίας της κοινωνικής της πολιτικής. Περαι-
τέρω δε, υπενθύμισε ότι όταν η Λετονία επικύρω-
σε την ΕΣΔΑ, ως συμβαλλόμενο κράτος, ανέλαβε 
την υποχρέωση να διασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο 
που εξαρτάται από τη δικαιοδοσία της τα δικαιώ-
ματα που εγγυάται η Σύμβαση αυτή. Συνεπώς, η 
κυβέρνηση της Λετονίας δεν απαλλασσόταν από 
την ευθύνη που είχε αναλάβει να σέβεται τη βασι-
κή αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης ενόψει 
της μη δεσμεύσεώς της από άλλες διακρατικές 
συμφωνίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλειας.   

Συνοψίζοντας, στην πρόσφατη αυτή απόφαση 
το ΕΔΔΑ έκρινε ρητά ότι κάθε διακριτική μετα-
χείριση μεταξύ δικαιούχων κοινωνικών παροχών, 

_________ 
Droits de l’Homme, Etudes et Documents du Conseil 
d’Etat (E.D.C.E.), 1989, σ. 275 επ. 

η οποία ερείδεται αποκλειστικά στη διαφορετική 
τους ιθαγένεια, παραβιάζει το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ΠΠΠ. Μια δια-
φορετική άποψη θα στερούσε του ουσιαστικού 
περιεχομένου της τη ρύθμιση του άρθρου 14 της 
ΕΣΔΑ30. 

Σε μια πιο πρόσφατη απόφασή του το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που οριοθέτησε πιο στενά τη διακριτική ευχέρεια 
των συμβαλλόμενων κρατών κατά την άσκηση της 
κοινωνικής πολιτικής τους, κρίνοντας ότι λόγοι 
δημογραφικοί δεν αποτελούν επαρκή αιτιολογία 
για τη διακριτική μεταχείριση δικαιούχων κοινω-
νικών παροχών, και μάλιστα προνοιακού χαρα-
κτήρα. Αφορμή για την απόφαση αυτή έδωσε μια 
υπόθεση ελληνικού ενδιαφέροντος, στην οποία 
κρίθηκε η συμβατότητα προς την ΕΣΔΑ μιας διά-
ταξης που καθιέρωνε ως κριτήριο για την απόλη-
ψη ενός επιδόματος πολύτεκνης μητέρας την ιθα-
γένεια αυτής και των τέκνων της.   

Η νομολογία του Ελληνικού Ανωτάτου Διοι-
κητικού Δικαστηρίου σε σχετικές υποθέσεις απο-
δίδει ιδιαίτερη σημασία στο δημόσιο συμφέρον 
που εξυπηρετείται με την αναγνώριση των εν λό-
γω παροχών και την εξαρτά από την προϋπόθεση 
ότι τα τέκνα και όχι η ίδια η πολύτεκνη μητέρα θα 
πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Την κρί-
ση αυτή τη θεμελιώνει το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας στην αδιάστικτη διατύπωση της § 4 του άρ-
θρου 3 του ν. 2163/1993, κατά την οποία η απο-
νομή των παροχών των §§ 3 και 4 του άρθρου 63 
του ν. 1892/1990 -δηλαδή του επιδόματος και της 
ισόβιας σύνταξης- σε πολύτεκνη μητέρα συναρτά-
ται με την ελληνική ιθαγένεια των τέκνων της31, σε 
αντίθεση με ό,τι ίσχυε πριν από την θέσπιση 

_________ 
30. Απόφαση Andrejeva κατά Λετονίας, ό.π., υπο-

σημ. 26, σκέψ. 90-91. Βλ. όμως και την μερικώς αντίθετη 
άποψη της δικαστού του ΕΔΔΑ, κυρίας ZIEMELE, που 
στηρίζεται στην ιδιαιτερότητα των συνθηκών που επι-
κρατούσαν στη Δημοκρατία της Λετονίας μετά την α-
νακήρυξη της ανεξαρτησίας της, οι οποίες μπορούσαν – 
κατά την άποψη αυτή – να δικαιολογήσουν τη διαφο-
ρετική μεταχείριση από άποψη κοινωνικής προστασίας 
των λετονών σε σχέση με τους λοιπούς, μονίμως διαμέ-
νοντες και εργαζόμενους στη Λετονία.  

31. ΣτΕ 295, 1489/2006, 3705/2005. 
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της διάταξης αυτής32.  
Η θέσπιση με τον ανωτέρω νόμο ως κριτηρίου 

για τη χορήγηση των εν λόγω προνοιακού χαρα-
κτήρα παροχών της ελληνικής ιθαγένειας των τέ-
κνων των πολυτέκνων εξετάσθηκε από το ΣτΕ σε 
σχέση με το Σύνταγμα αλλά και με τα άρθρα 12 
και 14 της ΕΣΔΑ33. Συγκεκριμένα, ετέθη ενώπιον 
του ακυρωτικού δικαστή το ζήτημα της συμβατό-
τητας προς τις διατάξεις αυτές των διακρίσεων 
λόγω ιθαγένειας που επέφερε η επίμαχη ρύθμιση 
κατά την καταβολή ισόβιας σύνταξης σε πολύτε-
κνη μητέρα.  

Αφορμή για την άσκηση του ανωτέρω ελέγχου 
έδωσε η απόρριψη του αιτήματος της Μπεδριέ 
Ζεϊμπέκ, Ελληνίδας από τη μουσουλμανική μειο-
νότητα της Ξάνθης, να λάβει σύνταξη πολύτεκνης 
μητέρας με την αιτιολογία ότι το ένα από τα τέσ-
σερα τέκνα της δεν είχε κατά το χρόνο υποβολής 
του εν λόγω αιτήματος την ελληνική ιθαγένεια. Το 
Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε στην υπόθεση 
αυτή ότι η ρύθμιση  του  άρθρου  3  § 4  του ν. 
2163/1993 για τη χορήγηση παροχών προνοιακού 
χαρακτήρα στις πολύτεκνες μητέρες με κριτήριο 
την ιθαγένεια των τέκνων τους δεν παραβιάζει 
την αρχή της ισότητας μεταξύ των μητέρων που 
έχουν τέκνα ελληνικής ιθαγένειας και αυτών των 
οποίων τα τέκνα δεν έχουν την ελληνική ιθαγέ-
νεια, ενόψει του σκοπού του νόμου και της ειδικό-
τητας της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 21 
για την ενίσχυση της πολύτεκνης ελληνικής οικο-
γένειας34. 

Ακολούθως, η ίδια αιτούσα προσέφυγε στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Αν-

_________ 
32. ΣτΕ 2654/2000. 
33. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας σε μείζονα σύνθεση έκρινε μεταγενέστερα ότι 
η επίμαχη ρύθμιση δεν προσκρούει στο άρθρο 1 του 
ΠΠΠ, με τη σκέψη ότι τα πολυτεκνικά επιδόματα - ιδί-
ως λόγω του κατ’ εξοχήν προνοιακού χαρακτήρα τους - 
δεν εμπίπτουν στην κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Πρό-
σθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έννοια της «περιουσίας». 
Στην απόφαση ΣτΕ 771/2007 (7μελή), το Συμβούλιο της 
Επικρατείας έκρινε ότι οι εν λόγω παροχές έχουν τον 
χαρακτήρα κινήτρου για τη δημιουργία πολύτεκνων 
οικογενειών και την επίλυση του δημογραφικού προ-
βλήματος της χώρας, οι λόγοι δε αυτοί καθιστούν την 
ιθαγένεια «επαρκές και αντικειμενικό» κριτήριο διά-
κρισης των δικαιούχων πολυτεκνικών παροχών. 

34. ΣτΕ 1489/2006. 

θρώπου ισχυριζόμενη κυρίως ότι η επίμαχη ρύθ-
μιση του ν. 2163/1993 εισήγαγε διαφορετική με-
ταχείριση των αλλοδαπών, των οποίων τα τέκνα 
δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ως προς την 
απόληψη προνοιακού χαρακτήρα παροχών, και 
για το λόγο αυτό, η ανωτέρω ρύθμιση ερχόταν σε 
ευθεία αντίθεση προς τη βασική αρχή που απορ-
ρέει από το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό α-
φενός μεν με το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ και αφετέρου 
με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλ-
λου αυτής. 

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε κατ’ 
αρχάς ότι η επίμαχη ρύθμιση δεν είχε ως σκοπό να 
διακόψει την οικογενειακή σχέση της ανήλικης 
κόρης της προσφεύγουσας η οποία στερείτο της 
ελληνικής ιθαγένειας διότι αυτή είχε ήδη συνάψει 
γάμο με τούρκο υπήκοο και γι’αυτό είχε αποκτή-
σει την τουρκική υπηκοότητα. Το ΕΔΔΑ μάλιστα 
συνεκτίμησε το γεγονός ότι η τελευταία είχε δη-
μιουργήσει δική της οικογένεια και δεν αποτε-
λούσε μέλος της οικογένειας της προσφεύγουσας, 
στην προστασία της οποίας απέβλεπε η προσφεύ-
γουσα. Υπό το πρίσμα αυτό, η ρύθμιση που έθετε 
ως προϋπόθεση για τη χορήγηση πολυτεκνικής 
σύνταξης στην προσφεύγουσα την ιθαγένεια όλων 
των τέκνων της δεν προσέκρουε στο άρθρο 12 της 
ΕΣΔΑ, είτε αυτό εξεταζόταν αυτοτελώς είτε σε 
συνδυασμό με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ35. 

 Εντούτοις, κατά τον έλεγχο της συμβατότητας 
της επίμαχης ρύθμισης προς τις εγγυήσεις του άρ-
θρου 1 του ΠΠΠ, το ΕΔΔΑ έκρινε αρχικά ότι η μη 
χορήγηση της συγκεκριμένης ισόβιας σύνταξης η 
οποία δεν συναρτάται με συγκεκριμένη αντιπα-
ροχή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την 
προστασία της «περιουσίας». Περαιτέρω, εξετάζο-
ντας κατά πόσο η άρνηση να χορηγηθεί η εν λόγω 
παροχή στην προσφεύγουσα είχε ένα «επαρκές 
και ορθολογικό έρεισμα», το Δικαστήριο του 
Στρασβούργου έκρινε ότι η διαφορετική μεταχεί-
ριση που επιφύλασσε στην προσφεύγουσα τόσο η 

_________ 
35. ΕΔΔΑ, απόφαση της 9ης Ιουλίου 2009, Ζεϊμπέκ 

κατά Ελλάδας, σκέψ. 32-33. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται 
από τον ευρωπαίο δικαστή ότι είναι άξιο απορίας πως 
το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι «οι ένδικες 
παροχές δεν αποβλέπουν, κατά κύριο λόγο, στην προ-
στασία της μητρότητας, αλλά στην προστασία της πο-
λύτεκνης οικογένειας και αποτελούν κίνητρο προς τους 
έλληνες πολίτες ώστε να αποκτούν περισσότερα τέκνα».    
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ελληνική νομοθεσία όσο και τα ελληνικά δικα-
στήρια συνιστούσε ένα δυσανάλογο βάρος γι’ αυ-
τήν. Το βάρος δε αυτό είχε ως συνέπεια να διατα-
ράξει την ισορροπία που έπρεπε να υφίσταται 
ανάμεσα στην επιβαλλόμενη προστασία του γενι-
κότερου συμφέροντος των ελλήνων πολιτών αφε-
νός, και αφετέρου, στο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της προσφεύγουσας. Με τις σκέψεις 
αυτές, στο πνεύμα άλλωστε της προηγούμενης νο-
μολογίας του, το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι στην 
προκειμένη περίπτωση είχε συντελεσθεί παραβία-
ση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου σε συνδυασμό με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ. 
Έτσι, η Ελλάδα καταδικάσθηκε να αποκαταστήσει 
την προκληθείσα βλάβη στην προσφεύγουσα36. 

Εν κατακλείδι, η διαφαινόμενη απόκλιση της 
νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας από 
την ερμηνεία που το Δικαστήριο του Στρασβούρ-
γου είχε επιφυλάξει στις διατάξεις της ΕΣΔΑ, προ-
κειμένου να επεκτείνει τις εγγυήσεις της και στα 
κοινωνικά δικαιώματα, έχει καταστεί πλέον σα-
φής μετά τις πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας 
του ΕΔΔΑ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των  Αν- 

_________ 
36. Για την ευθύνη του συμβαλλόμενου κράτους από 

τη μη συμμόρφωσή του στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, βλ. 
τη μελέτη μας, Αστική ευθύνη του Κράτους στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου, ΝοΒ 2005. 2003-2022.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θρωπίνων Δικαιωμάτων αποδέχεται πλέον μία δι-
ευρυμένη εφαρμογή της απαγόρευσης των δια-
κρίσεων στην απόληψη κοινωνικών παροχών, α-
νεξαρτήτως του ανταποδοτικού ή μη χαρακτήρα 
τους. Σταδιακά, αποδέχεται την υποχρέωση των 
συμβαλλόμενων κρατών να λαμβάνουν τα ανα-
γκαία μέτρα κοινωνικής πολιτικής ώστε να εξα-
σφαλίζουν ίση μεταχείριση των δικαιούχων κοι-
νωνικών παροχών. Το κριτήριο της αναλογικότη-
τας επιτρέπει στον ευρωπαίο δικαστή να αποκλεί-
σει κάθε προφανώς δυσανάλογο κοινωνικό μέτρο 
σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, όταν το εν 
λόγω μέτρο εισάγει διακρίσεις ερειδόμενες απο-
κλειστικά στην ιθαγένεια. Ο έλεγχος αυτός περιο-
ρίζει το εύρος της ευχέρειας του κράτους να ασκή-
σει την κοινωνική του πολιτική. 

Αναμφίβολα κάποιες από τις πρόσφατες εξελί-
ξεις της νομολογίας του ΕΔΔΑ σχετικά με την α-
παγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο κριτικής, ιδίως λόγω 
της συρρίκνωσης της βασικής ερμηνευτικής του 
μεθόδου, δηλαδή της ελευθερίας που αφήνει στα 
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να 
λαμβάνουν τα μέτρα εκείνα που υλοποιούν την 
κοινωνικοοικονομική τους πολιτική. Η νομολο-
γιακή όμως αυτή τάση αποτελεί έκφραση της συ-
νύπαρξης του πραιτορικού ακτιβισμού και του 
αυτοπεριορισμού που χαρακτηρίζει τον έλεγχο 
του ευρωπαίου δικαστή των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων.  
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H διαδικασία των πιλοτικών αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Δυνατότητες και Προκλήσεις  

Antoine Buyse 
Επίκουρου Καθηγητή στο Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης1 
 
 

1. Εισαγωγή 
 
Η πεντηκοστή επέτειος του Ευρωπαϊκού Δικα-

στηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι 
μια ευκαιρία για εορτασμό αλλά και για προβλη-
ματισμό. Το Δικαστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το έτος 1959 στην καρδιά του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Συστάθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο με σκοπό την προστασία της δημοκρατίας 
από τη δικτατορία και επιπλέον για την αποφυγή 
επανάληψης των μαζικών παραβιάσεων των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων της περιόδου του πολέ-
μου. Μετά από μια δειλή αρχή, το Δικαστήριο έχει 
εξελιχθεί σε ένα όργανο αυτοδύναμο, που εξετάζει 
επιτυχώς χιλιάδες υποθέσεις κάθε χρόνο. Η νομο-
λογία του Δικαστηρίου είναι καθολικά αναγνωρι-
σμένη ως η πιο εξελιγμένη και εκτενής, συγκρινό-
μενη με αυτές των άλλων διεθνών οργανισμών 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η πλειοψηφία 
των αποφάσεών του εφαρμόζεται συστηματικά 
από τα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣ-
ΔΑ).  

Εντούτοις, την τελευταία δεκαετία, «μαύρα σύν-
νεφα» συγκεντρώθηκαν πάνω απ’ το Στρασβούρ-
γο. Ο αριθμός των προσφυγών έχει αυξηθεί αι-
σθητά – εν μέρει λόγω της προσχώρησης ενός με-
γάλου αριθμού νέων κρατών-μελών στην Ευρω-
παϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) – με αποτέλεσμα το έργο αλλά και η ίδια η 
επιβίωση του Δικαστηρίου να τίθεται σε κίνδυνο. 
Διαφορετικά, όπως επισημάνθηκε από ένα μελετη-
τή, το Δικαστήριο μάχεται με την πλάτη στο τοί-
χο2. Εξαιτίας ακριβώς αυτού του υψηλού αριθμού 

_________ 
1. Ο Δρ.  A n t o i n e  B u y s e  διατηρεί ιστολόγιο με 

αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ): echrblog.blogspot.com. 

2. S t é p h a n i e  L a g o u t t e , «The Future of the 
European Human Rights Control System: Fighting with 
Its Back to the Wall», σ την  ί δ ι α  (επ.), Human Rights 

προσφυγών, το Δικαστήριο έχει αρχίσει να αντι-
μετωπίζει δημιουργικά τις μαζικές παραβιάσεις 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μέσω των λεγόμε-
νων πιλοτικών αποφάσεων. Το παρόν άρθρο θα 
αξιολογήσει το νέο φαινόμενο, το οποίο θεωρείται 
ως το δημιουργικότερο εργαλείο  το οποίο έχει 
αναπτύξει το Δικαστήριο αυτά τα πρώτα πενήντα 
χρόνια της ύπαρξής του. Καταρχάς, θα διευκρινι-
σθεί ο ορισμός των πιλοτικών αποφάσεων και οι 
περιπτώσεις στις οποίες το Δικαστήριο εφάρμοσε 
τη μέθοδο αυτών. Δεύτερον, θα εκτιμηθούν οι κυ-
ριότεροι λόγοι θέσπισης της σχετικής διαδικασίας. 
Τέλος, θα αναλυθούν οι προκλήσεις τις οποίες α-
ντιμετωπίζει η διαδικασία των πιλοτικών αποφά-
σεων, όπως η νομική βάση της αλλά και η θέση 
των προσφευγόντων σε παρόμοιες περιπτώσεις.  

 
2. Πιλοτικές Αποφάσεις: Συνδυασμός ατομικής  
και γενικής αποκατάστασης 

 
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η πιλοτική από-

φαση αντιμετωπίζει ένα γενικό πρόβλημα μέσω 
μιας ατομικής υπόθεσης. Αυτό επιτυγχάνεται υ-
περβαίνοντας την απλή διαπίστωση ότι η ΕΣΔΑ 
έχει παραβιαστεί. Μέσω της πιλοτικής απόφασης 
το Δικαστήριο χαράζει τις γενικές κατευθύνσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες ένα κράτος οφείλει  να κα-
ταπολεμήσει το ελλοχεύον πρόβλημα. Συχνά α-
παιτούνται νομοθετικές αλλαγές, παραδείγματος 
χάριν στις περιπτώσεις όπου ένα εθνικό ένδικο 
βοήθημα είναι ανύπαρκτο ή ανεπαρκές. Κατ’ αυ-
τό τον τρόπο, το ενδιαφερόμενο κράτος καλείται 
να επιλύσει παρόμοιες υποθέσεις. Ο πρώην Πρόε-
δρος του Δικαστηρίου, Luzis Wildhaber, έχει 
προσδιορίσει οκτώ διαφορετικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα μιας πιλοτικής απόφασης3. Τα χαρα- 
_________ 
in Turmoil. Facing Threats, Consolidating Achievements 
(Λάιντεν: Martinus Nijhoff 2007). 

3. L u z i u s  W i l d h a b e r , «Pilot Judgments in 
Cases of Structural or Systemic Problems on the Na-
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κτηριστικά αυτά, τα οποία θα τα απαριθμήσω ε-
δώ, διαμορφώνουν τη γενική εικόνα μιας πιλοτι-
κής απόφασης στην πλήρη της μορφή. Αυτά είναι: 
(1) η διαπίστωση της παραβίασης, από το Τμήμα 
Ευρείας Σύνθεσης (Ολομέλεια) του Δικαστηρίου, η 
οποία αποδεικνύει ότι στο ενδιαφερόμενο κράτος 
υπάρχει ένα πρόβλημα που επηρεάζει μια ολό-
κληρη ομάδα ατόμων, (2) το αιτιώδες συμπέρα-
σμα ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει οδηγήσει 
ή μπορεί να οδηγήσει στην κατάθεση πολλών επι-
πλέον προσφυγών ενώπιον του Στρασβούργου, 
(3) η παροχή οδηγιών στο κράτος, αναφορικά με 
τα γενικά μέτρα, τα οποία οφείλει να λάβει αυτό, 
με σκοπό την επίλυση του προβλήματος, (4) η α-
ναδρομική ισχύς των εσωτερικών μέτρων, προκει-
μένου να εξεταστούν παρόμοιες υφιστάμενες πε-
ριπτώσεις, (5) η αναβολή από το Δικαστήριο όλων 
των εκκρεμών υποθέσεων επί του ιδίου αντικειμέ-
νου, (6) η αξιοποίηση του διατακτικού της πιλοτι-
κής απόφασης, με σκοπό «την ενίσχυση της υπο-
χρέωσης λήψης νομικών και διοικητικών μέ-
τρων», όπως διατυπώθηκε από τον Wildhaber, (7) 
η αναβολή οποιασδήποτε απόφασης δίκαιης ικα-
νοποίησης σχετικά με το ζήτημα αυτό, μέχρι την 
ανάληψη δράσης από το κράτος, (8) η ενημέρωση 
των κύριων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης σχετικά με την πρόοδο της πιλοτικής υπόθε-
σης. Στα όργανα αυτά συμπεριλαμβάνονται η Ε-
πιτροπή των Υπουργών, ως αρμόδιο όργανο επο-
πτείας της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικα-
στηρίου, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση και ο Επί-
τροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η πρώτη φορά, κατά την οποία το Δικαστήριο 
εφάρμοσε τη διαδικασία της πιλοτικής απόφασης 
ήταν στην Πολωνική υπόθεση Broniowski, απόφα-
ση στην οποία βασίστηκε η απαρίθμηση των ανω-
τέρω χαρακτηριστικών απ’ τον Wildhaber4. Η υ-
πόθεση αυτή έχει τις ρίζες της σε ένα από τα κλη-

_________ 
tional Level», Rüdiger Wolfrum & Ulrike Deutsch (επ.), 
The European Court of Human Rights Overwhelmed by Ap-
plications: Problems and Possible Solutions (Βερολίνο: 
Springer Verlag 2009) σ. 69-75, στη σ. 71.  

4. ΕΔΔΑ, Broniowski κατά Πολωνίας, 19 Δεκεμβρίου 
2002 (παραδεκτό),  no. 31443/96. Οι αποφάσεις επί της 
ουσίας και του φιλικού διακανονισμού εκδόθηκαν στις 
22 Ιουνίου 2004 και στις 28 Σεπτεμβρίου 2005, αντίστοι-
χα. Τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται 
εδώ έχουν ληφθεί από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου 
επί της συγκεκριμένης υπόθεσης. 

ροδοτήματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, 
όταν το Πολωνικό κράτος επεκτάθηκε προς τα δυ-
τικά. Μεγάλα τμήματα της ανατολικής Πολωνίας 
-που σήμερα αποτελούν τα κράτη της Ουκρανίας, 
Λευκορωσίας και Λιθουανίας- ενσωματώθηκαν 
στη Σοβιετική Ένωση. Οι Πολωνοί κάτοικοι εκεί-
νων των περιοχών αναγκάστηκαν να μετακινη-
θούν προς τα δυτικά και στο πλαίσιο των αποκα-
λούμενων «δημοκρατικών συμφωνιών» μεταξύ 
των Πολωνικών αρχών και των Σοβιετικών, η 
Πολωνία ανέλαβε να αποζημιώσει τα εκτοπισμέ-
να άτομα, τα οποία ανέρχονταν άνω του ενός ε-
κατομμυρίου. Η αποζημίωση αυτή έλαβε τη μορ-
φή παραχώρησης έκτασης γης στις πρόσφατα α-
ποκτηθέντες δυτικές περιοχές της Πολωνίας. Ε-
ντούτοις, μια ομάδα περίπου 100.000 ατόμων δεν 
έλαβε αποζημίωση. Εφόσον τα άτομα αυτά  προ-
ήλθαν από εδάφη πέρα από τα νέα ανατολικά σύ-
νορα της Πολωνίας, από το λεγόμενο «Bug River», 
οι αξιώσεις τους για αποζημίωση ονομάστηκαν 
«Bug River» αξιώσεις. Ο Broniowski ήταν κληρο-
νόμος ενός εκ των ατόμων που δεν έλαβαν απο-
ζημίωση. Αν και, ως νόμιμος κληρονόμος, είχε δι-
καίωμα αποζημίωσης, δεν καταβλήθηκε ούτε και 
σ’ αυτόν. Τα Πολωνικά Δικαστήρια, συμπεριλαμ-
βανομένων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου έκριναν ότι οι ενέρ-
γειες του κράτους και το ρυθμιστικό πλαίσιο, το 
οποίο περιόριζε κατά πολύ τη δυνατότητα λήψης 
οποιασδήποτε αποζημίωσης, αντίκειτο στο σύ-
νταγμα. Ωστόσο, οι ανωτέρω δικαστικές διαπι-
στώσεις δεν βελτίωσαν την κατάσταση του 
Broniowski. Για το λόγο αυτό, προσέφυγε στο 
Στρασβούργο, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαπίστωσε πα-
ραβίαση του δικαιώματός του για ειρηνική από-
λαυση της περιουσίας του.   

Η υπόθεση Broniowski θα μπορούσε να έχει 
προστεθεί απλά στον εκτενή κατάλογο υποθέσεων 
αποκατάστασης της ιδιοκτησίας, τις οποίες εξέτα-
σε το Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της προηγού-
μενης δεκαετίας. Εντούτοις, το Τμήμα Ευρείας 
Σύνθεσης (Ολομέλεια) του Δικαστηρίου αποφάσι-
σε να αναγνωρίσει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση 
του προσφεύγοντα αποτελούσε μέρος ενός ευρύ-
τερου προβλήματος. Το Τμήμα δέχτηκε ότι η πα-
ραβίαση «υπήρξε αποτέλεσμα ενός  ευρύτερου 
προβλήματος, το οποίο προέκυψε από την δυσ- 
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λειτουργία της Πολωνικής νομοθεσίας και της 
διοικητικής πρακτικής και η οποία έχει επηρεάσει 
και πιθανώς μπορεί να επηρεάσει ένα μεγάλο α-
ριθμό ατόμων»5 και συγκεκριμένα την ομάδα ε-
κείνων των ατόμων που προήλθαν από την περιο-
χή Bug River. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην κατάθεση πολλών νέων και ορθά τεκμηριω-
μένων προσφυγών από άτομα που βρίσκονταν σε 
παρόμοια κατάσταση με τον Broniowski. Το Δι-
καστήριο αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις 167 υ-
ποθέσεις των Bug River προσφευγόντων, οι οποίες  
εκκρεμούσαν εκείνη την χρονική περίοδο και 
στους άνω των 80.000 ανθρώπων που επηρεάστη-
καν από τη μη καταβολή αποζημίωσης. Το Δικα-
στήριο εκτίμησε ότι αυτό όχι μόνο έθετε σε κίνδυ-
νο την αποτελεσματικότητα του εποπτικού μηχα-
νισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), αλλά και ότι α-
ποτελούσε «έναν επιβαρυντικό παράγοντα για 
την κρατική ευθύνη, εντός του πλαισίου της Σύμ-
βασης, ως προς την υπάρχουσα ή παρελθούσα κα-
τάσταση υποθέσεων»6. Στο σημείο αυτό, το Δικα-
στήριο προχώρησε πέρα από την πάγια νομολο-
γία του. Μέχρι τότε, όταν το Δικαστήριο διαπί-
στωνε παραβίαση της Σύμβασης, εναπόκειτο σε 
γενικές γραμμές στο συμβαλλόμενο κράτος να ε-
πιλέξει τον τρόπο αντιμετώπισης μιας κατάστα-
σης7. Ωστόσο, στην υπόθεση Broniowski το τμήμα 
Ευρείας Σύνθεσης (Ολομέλεια)  του Δικαστηρίου 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κράτος όφειλε να 
λάβει γενικά μέτρα, τα οποία θα αφορούσαν σ’ 
ολόκληρη την ομάδα των προσφευγόντων του 
Bug River. Κατά συνέπεια, έπρεπε να αντιμετωπι-
στεί όχι μόνο η ατομική περίπτωση αλλά και το 
ευρύτερο πρόβλημα. Αναφορικά με τα μέτρα αυ-
τά το Δικαστήριο διευκρίνισε περαιτέρω τα εξής: 

Το Δικαστήριο εκτιμά ότι το ενδιαφερόμενο κράτος 
οφείλει πρωτίστως, είτε να καταργήσει οποιοδήποτε ε-
μπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος της ομάδας των 
ατόμων, τα οποία επηρεάζονται από την κατάσταση που 
διαπιστώθηκε, -η οποία στην περίπτωση του προσφεύ-

_________ 
5. Broniowski (επί της ουσίας) § 189. 
6. Ό.π., § 193. 
7. Για μια πληρέστερη επισκόπηση της νομολογίας 

του Δικαστηρίου επί του ζητήματος αυτού, βλ. «Lost 
and Regained?  Restitution as a Remedy for Human 
Rights Violations in the Context of International Law», 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht, τόμος 1 (2008), σ. 129-153. 

γοντα παραβιάζει τη Σύμβαση-, είτε να παράσχει μια α-
νάλογη αποκατάσταση αυτής. Όσον αφορά την πρώτη 
επιλογή, το ενδιαφερόμενο κράτος οφείλει, επομένως, 
μέσω των κατάλληλων νομικών και διοικητικών μέ-
τρων, να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και ταχεία 
πραγμάτωση του εν λόγω δικαιώματος για τους υπόλοι-
πους προσφεύγοντες του Bug River, σύμφωνα με τις 
αρχές περί προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αρχές που αφο-
ρούν την αποζημίωση8. 

Η υποχρέωση λήψης γενικών μέτρων εμφανί-
στηκε για πρώτη φορά και στο διατακτικό της α-
πόφασης, δηλαδή στο τμήμα της απόφασης που 
συνοψίζει τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου. Η 
εμφάνιση αυτή υποδεικνύει πραγματικά ότι το 
Δικαστήριο πρωτοτύπησε στην υπόθεση Bro-
niowski. Φυσικά, και σε προηγούμενες υποθέσεις 
το Δικαστήριο όφειλε να αναγνωρίσει ότι μια πα-
ραβίαση δεν προέκυπτε απλά από μια πράξη ή 
μια παράλειψη του συμβαλλομένου κράτους, αλ-
λά υπήρξε αποτέλεσμα της εθνικής νομοθεσίας. Η 
πρώιμη απόφαση Marckx (1979)9 αποτελεί ένα 
σχετικό παράδειγμα, στο οποίο το Δικαστήριο α-
νέδειξε ένα τέτοιο ελλοχεύον πρόβλημα. Μερικές 
φορές, το Δικαστήριο προέβη ακόμη και σε προ-
τάσεις για τις ενέργειες τις οποίες όφειλε να λάβει 
το κράτος10 - ποτέ όμως, μέχρι τότε στο διατακτικό 
της απόφασης, όπως στην υπόθεση Broniowski. 

Στην υπόθεση Broniowski, το Δικαστήριο διαβί-
βασε το ζήτημα στις Πολωνικές αρχές προκειμέ-
νου να ληφθούν γενικά μέτρα, να επιτευχθεί ένας 
φιλικός διακανονισμός με τον προσφεύγοντα και 
να του επιδικαστεί μια δίκαιη ικανοποίηση. Επι-
πλέον, το Δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλλει 
την εξέταση των λοιπών Bug River υποθέσεων. Το 
Σεπτέμβριο του 2005 επετεύχθη πράγματι στη συ-
γκεκριμένη υπόθεση ένας φιλικός διακανονισμός 
μεταξύ του Broniowski και της Πολωνίας. 

_________ 
8. Broniowski (επί της ουσίας)  § 194. 
9. ΕΔΔΑ, Marckx κατά Βελγίου, 13 Ιουνίου 1979, no. 

6833/74. 
10. Πχ. ΕΔΔΑ, Scozzari and Giunta, 13 Ιουλίου 2000, 

nos. 39221/98 & 41963/98. Για αυτές και άλλες υποθέ-
σεις, βλ.: Lech Garlicki, ‘Broniowski and After: On the 
Dual Nature of “Pilot Judgments”‘, στον: Lucius 
Caflisch (επ.), Human Rights – Strasbourg Views. Liber 
Amicorum Luzius Wildhaber (Kehl am Rhein: Engel 
Verlag 2007) σ. 177-192, στις σελ. 182-183. 
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Το σημαντικότερο είναι ότι προέκυψαν αλλαγές 
σε εθνικό επίπεδο. Λίγους μήνες μετά την απόφα-
ση του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης, το Πολωνικό 
Συνταγματικό Δικαστήριο κήρυξε το νεότερο νό-
μο περί αποζημιώσεων στην υπόθεση Bug River, 
αντισυνταγματικό. Στη συνέχεια, στις αρχές του 
2005 η Κυβέρνηση προχώρησε στην σύνταξη ενός 
νέου νομοσχεδίου, που μεταξύ άλλων, κατέστησε 
δυνατή την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης 
για όλους τους υπόλοιπους προσφεύγοντες, με 
ανώτατο όριο το 15% της αρχικής αξίας της ιδιο-
κτησίας τους. Μετά από διαβουλεύσεις στο Κοι-
νοβούλιο, το ανώτατο όριο αυξήθηκε στο 20% και 
ο νόμος εγκρίθηκε το καλοκαίρι του ίδιου έτους. 
Τέλος, το Δικαστήριο αποφάσισε να διαγράψει 
την υπόθεση Broniowski από το πινάκιο.  

Στην απόφαση αυτή του φιλικού διακανονι-
σμού το ίδιο το Δικαστήριο έκανε χρήση για πρώ-
τη φορά του όρου «πιλοτική απόφαση» για να 
παραπέμψει στην απόφαση επί της ουσίας. Το Δι-
καστήριο τόνισε ότι ήταν σημαντικό «να δοθεί 
προσοχή όχι μόνο στην ατομική κατάσταση του 
προσφεύγοντος αλλά και στα μέτρα, τα οποία α-
ποσκοπούσαν στην επίλυση της υφιστάμενης γε-
νικής δυσλειτουργίας της Πολωνικής έννομης τά-
ξης που προσδιορίστηκαν στην κύρια απόφαση, 
ως πηγή της παραβίασης που διαπιστώθηκε.11». Το 
Δικαστήριο δέχτηκε ότι ο νέος νόμος του 2005 είχε 
ως σκοπό να καταργήσει τα πρακτικά και νομικά 
εμπόδια για τους Bug River προσφεύγοντες και 
ότι αφορούσε στις υποθέσεις των εν λόγω προ-
σφευγόντων, όπως επίσης και στη μελλοντική λει-
τουργία της αποζημίωσης για την ομάδα αυτή. Η 
Κυβέρνηση τόνισε ότι το Πολωνικό σύστημα πα-
ρείχε επίσης τη δυνατότητα στους προσφεύγοντες, 
των οποίων οι υποθέσεις ήταν εκκρεμείς ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να επιδιώξουν α-
ποζημίωση ως συνέπεια της βλάβης που προκλή-
θηκε από τη συστημική παραβίαση, την οποία 
διαπίστωσε το Δικαστήριο με την απόφασή του. 
Έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μια «ε-
νεργή δέσμευση12» από την πλευρά της Πολωνίας 
να αντιμετωπίσει το συστημικό πρόβλημα. Κατά 
ενδιαφέροντα τρόπο, σχολίασε ότι εναπόκειτο κυ-
ρίως στην Επιτροπή των Υπουργών να αξιολογή-
σει τα πολωνικά μέτρα και την εφαρμογή τους, 

_________ 
11. Broniowski (φιλικός διακανονισμός),  § 37. 
12. Ibid., § 42. 

αλλά ωστόσο το ίδιο αξιολόγησε τα μέτρα ως ένα 
«θετικό παράγοντα»13. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
τονιστεί ότι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων με-
ταξύ του Δικαστηρίου (απόφαση) και της Επιτρο-
πή των Υπουργών (εποπτεία της εκτέλεσης) μετα-
τοπίστηκε ελαφρώς προς το Δικαστήριο. Το Δικα-
στήριο φαίνεται να προβαίνει σε μια prima facie 
αξιολόγηση, βασισμένη στις εθνικές μεταρρυθμί-
σεις και στη θετική δέσμευση του εμπλεκομένου 
κράτους, χωρίς ωστόσο να εξετάζει λεπτομερώς τη 
λειτουργία του μέτρου στην πράξη.  Το τελευταίο 
αυτό ουσιώδες έργο εναπόκειται κυρίως στην Επι-
τροπή των Υπουργών. 

Εντούτοις, η περιπετειώδης υπόθεση Broniowski 
δεν τελειώνει εδώ. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2007 το 
Δικαστήριο αποφάσισε στην υπόθεση Wolkenberg 
και λοιποί14  να διαγραφούν από το πινάκιο διά-
φορες υποθέσεις των Bug River προσφευγόντων, 
των οποίων οι προσφυγές είχαν αναβληθεί κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας της πιλοτικής από-
φασης. Σε ένα μεγάλο αριθμό προσφευγόντων κα-
ταβλήθηκε αποζημίωση από την Πολωνία μέσω 
της επιταχυνόμενης διαδικασίας του 2006. Ωστό-
σο, πολλοί από αυτούς δεν ικανοποιήθηκαν με το 
ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν15 (20% της αρ-
χικής αξίας) και εξέφρασαν την επιθυμία τους να 
προσφύγουν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρα-
σβούργο. Στην υπόθεση Wolkenberg το Δικαστήριο 
εκτίμησε ότι το ανώτατο όριο αποζημιώσεων του 
20% της αρχικής αξίας υπήρξε εύλογο. Το Δικα-
στήριο αξιολόγησε, για άλλη μια φορά, το ευρύτε-
ρο ζήτημα. Εξέτασε την πορεία λειτουργίας του 
νομοσχεδίου αποζημιώσεων, που εισήχθη το 2005 
και υποστήριξε ότι το σύστημα λειτουργούσε ικα-
νοποιητικά, αν και βελτιώσεις ως προς την αποτε-
λεσματικότητά του ήταν θεμιτές. Ολοκλήρωσε δι-
ευκρινίζοντας το ρόλο του σε μια πιλοτική διαδι-
κασία: «ο ρόλος του Δικαστηρίου μετά την έκδοση 
της πιλοτικής απόφασης και μετά την εφαρμογή 
των γενικών μέτρων από το κράτος σύμφωνα με 
τη Σύμβαση, δεν μπορεί να μετατραπεί σε παροχή 
ατομικής χρηματικής αποκατάστασης σε επανα-
λαμβανόμενες υποθέσεις που προκύπτουν από 

_________ 
13. Ibid. 
14. EΔΔΑ, Wolkenberg and λοιποί, 4 Δεκεμβρίου 2007, 

no. 50003/99. 
15. Wildhaber (2009), σ. 72. 
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την ίδια συστημική κατάσταση»16. Ο κύκλος της 
πιλοτικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε τελικά τον 
Οκτώβριο του 2008, όταν το Δικαστήριο διέγραψε 
από το πινάκιο τις τελευταίες 176 υποθέσεις των 
Bug River προσφευγόντων17. 

Από το φθινόπωρο του 2005 και εφεξής,  σε συ-
νέχεια της πρώτης πιλοτικής απόφασης, διάφορα 
Τμήματα του Δικαστηρίου άρχισαν να εκδίδουν 
πιλοτικές αποφάσεις. Επιπλέον, το Τμήμα Ευρείας 
Σύνθεσης (Ολομέλεια) του Δικαστηρίου εξέδωσε 
νέες πιλοτικές αποφάσεις. Όλες οι ανωτέρω μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν ως παραλλαγές του ιδί-
ου ζητήματος. Αν και όλες παρουσιάζουν κάποια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ολοκληρωμέ-
νης πιλοτικής διαδικασίας, συνήθως δεν παρου-
σιάζουν και τα οκτώ χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
όπως προσδιορίζονται από τον Wildhaber. 

Στην υπόθεση Lukenda, μια απόφαση αφορού-
σα τη διάρκεια των διαδικασιών στη Σλοβενία, το 
Τρίτο Τμήμα του Δικαστηρίου διαπίστωσε ότι «η 
παραβίαση του δικαιώματος του προσφεύγοντος 
να δικασθεί εντός ευλόγου χρόνου δεν αποτελεί 
ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μάλλον ένα συ-
στημικό πρόβλημα, αποτέλεσμα της ανεπαρκούς 
νομοθεσίας και της αναποτελεσματικότητας στην 
απονομή της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα συνεχίζει 
να αποτελεί κίνδυνο, με επιπτώσεις σε κάθε πρό-
σωπο που επιδιώκει τη δικαστική προστασία των 
δικαιωμάτων του.»18. Το Δικαστήριο «ενθάρρυνε» 
την Σλοβενία να λάβει  αποτελεσματικά μέτρα για 
την αντιμετώπισή του προβλήματος σε εθνικό ε-
πίπεδο19. Ωστόσο, οι υπόλοιπες 500 εκκρεμείς υ-
ποθέσεις κατά Σλοβενίας, αφορούσες στο ίδιο ζή-
τημα δεν αναβλήθηκαν, αλλά το Δικαστήριο δέ-
χτηκε στο διατακτικό της απόφασης ότι η Σλοβε-
νία «οφείλει, μέσω κατάλληλων νομικών μέτρων 
και διοικητικών πρακτικών, να εξασφαλίσει το δι-
καίωμα σε δίκη εντός ευλόγου χρόνου». Εντός των 
επόμενων μηνών, το Δικαστήριο εξέτασε περίπου 
200 παρόμοιες Σλοβένικες υποθέσεις20, πιθανώς με 

_________ 
16. Wolkenberg, § 76. 
17. EΔΔΑ, Press Release First “pilot judgment” proce-

dure brought to a successful conclusion Bug River cases 
closed, 6 Oκτωβρίου 2008. 

18. EΔΔΑ, Lukenda κατά Σλοβενίας, 6 Οκτωβρίου 2005, 
no. 23032/02,  § 93. 

19. Ibid., § 98. 
20. E r i k  F r i b e r g h , «Pilot Judgments from the 

Court’s Perspective», στο: Council of Europe, Towards 

σκοπό τη συνέχιση άσκησης πίεσης στη Σλοβενία. 
Το συμβαλλόμενο κράτος, εν τω μεταξύ, εισήγαγε 
νέα νομοθεσία προς αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος. Δεδομένου δε, ότι η νέα αυτή εθνική διάταξη 
για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τις 
αποζημιώσεις και η οποία είχε ήδη τεθεί σε ισχύ, 
αφορούσε και τους προσφεύγοντες, των οποίων οι 
υποθέσεις ήταν ήδη εκκρεμείς στο Στρασβούργο, 
το Δικαστήριο κήρυξε τις υποθέσεις αυτών απα-
ράδεκτες 21. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την μειοψηφούσα άποψη 
του δικαστή Zagrebelsky στην υπόθεση Lukenda, ο 
τελευταίος χαρακτήρισε την πρόσκληση του Δικα-
στηρίου για λήψη κατάλληλων νομικών μέτρων 
και διοικητικών πρακτικών ως υπερβολικά εκτε-
ταμένη και πολύ γενική. Υποστήριξε πειστικά, ότι 
μια τέτοια δικαστική απόφαση χωρίς περαιτέρω 
διασαφήνιση του περιεχομένου των γενικών μέ-
τρων δεν εξυπηρετούσε ούτε την ίδια τη χώρα ού-
τε την Επιτροπή των Υπουργών όσον αφορά το 
εποπτικό της καθήκον. Επίσης υποστήριξε ότι κα-
τά την άποψή του οι πιλοτικές αποφάσεις θα πρέ-
πει να εκδίδονται μόνο από το Τμήμα Ευρείας 
Σύνθεσης, άποψη που συμμερίζεται και ο πρώην 
Πρόεδρος του Δικαστηρίου Wildhaber. Ο 
Zagrebelsky υπογράμμισε ότι αυτό ήταν σημαντι-
κό αφενός για λόγους συνοχής της νομολογίας 
και αφετέρου διότι θα αποτελούσε ένα  πιο ουσια-
στικό τρόπο συζήτησης των συστημικών προβλη-
μάτων. Θα μπορούσε, δε, να  θεωρηθεί ορθό για 
έναν ακόμη λόγο: με την εξέταση μιας υπόθεσης 
από το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δί-
νει ένα σαφές μήνυμα ότι αντιμετωπίζει σοβαρά 
ένα συστημικό πρόβλημα, γεγονός που μπορεί να 
βοηθήσει  και το εμπλεκόμενο κράτος να πράξει 
το ίδιο. 

Παρά τις ανωτέρω αμφιβολίες ως προς την κα-
ταλληλότητα των Τμημάτων του Δικαστηρίου να 
εκδίδουν πιλοτικές αποφάσεις, τέτοιου είδους α-
ποφάσεις ελήφθησαν αρκετές φορές. Στην υπόθε- 

_________ 
Stronger Implementation of the European Convention on 
Human Rights. Proceedings of the Colloquy organised under 
the Swedish Chairmanship of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe (Στρασβούργο: Council of Europe 
2008) σ. 86-93, στη σ. 91. 

21. EΔΔΑ, Korenjak κατά Σλοβενίας, 15 Μαΐου 2007, 
no. 463/03. 
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ση Xenides-Arestis22 το Τρίτο Τμήμα του Δικαστη-
ρίου εξέτασε μια υπόθεση άρνησης πρόσβασης σε 
ιδιοκτησία στην Βόρεια Κύπρο, η οποία βρισκό-
ταν στα κατεχόμενα εδάφη και τις ελλείψεις μέ-
τρων αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο. Το Δικα-
στήριο δέχτηκε ότι επρόκειτο για ένα πρόβλημα 
το οποίο είχε επιπτώσεις σε έναν μεγάλο αριθμό 
ατόμων και ανέφερε στο διατακτικό της απόφα-
σής του ότι η Τουρκία, όφειλε «να προβλέψει μια 
πραγματική προσφυγή, η οποία θα εξασφάλιζε 
την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων 
του εν λόγω προσφεύγοντα, τα οποία κατοχυρώ-
νονται  στο άρθρο 8 της Σύμβασης και στο άρθρο 
1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, καθώς επίσης 
και όλων των προσφευγόντων που έχουν καταθέ-
σει παρόμοιες προσφυγές και οι οποίες εκκρεμούν 
ενώπιον του Δικαστηρίου». Μία τέτοια προσφυγή  
θα πρέπει να είναι διαθέσιμη εντός διαστήματος 
τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 
η παρούσα απόφαση εκδίδεται και περαιτέρω, η 
αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών 
μηνών». Όπως και στην υπόθεση Broniowski, η εξέ-
ταση των υπόλοιπων υποθέσεων (περίπου 1.400) 
αναβλήθηκε. Ένα χρόνο αργότερα, το Δικαστήριο 
αποφάσισε να επιδικάσει στον προσφεύγοντα ένα 
μεγάλο χρηματικό ποσό ως δίκαιη ικανοποίηση, 
δεδομένου ότι ο προσφεύγων και το κράτος απέ-
τυχαν να καταλήξουν σ’ ένα φιλικό διακανονι-
σμό. Εντούτοις, όσον αφορά το ευρύτερο πρόβλη-
μα, το Δικαστήριο έδωσε στο κράτος το πλεονέ-
κτημα της αμφισβήτησης. Υπογράμμισε ότι ο νέος 
μηχανισμός αποζημιώσεων και αποκατάστασης 
στη Βόρεια Κύπρο κατά το διαδραμόν χρονικό 
διάστημα είχε ανταποκριθεί «σε γενικές γραμμές» 
στα πρότυπα που προσδιορίζονται σε προηγούμε-
νες αποφάσεις του Δικαστηρίου23. Πρέπει να ση-
μειωθεί, όμως, ότι κατά το ακολουθόν χρονικό 
διάστημα το Δικαστήριο συνέχισε να διαπιστώνει 
παραβιάσεις της Σύμβασης σε παρόμοιες υποθέ-
σεις, προσφυγές επί των οποίων είχε ήδη κατατε-
θεί στο Στρασβούργο πριν από την έκδοση της 
απόφασης Xenides-Arestis24. 
_________ 

22. EΔΔΑ, Xenides-Arestis κατά Τουρκίας (επί της ου-
σίας), 22 Δεκεμβρίου 2005, no. 46347/99. 

23. EΔΔΑ, Xenides-Arestis κατά Τουρκίας (δίκαιη ικα-
νοποίηση), 7 Δεκεμβρίου 2006, no. 46347/99, § 37. 

24. Βλ.π.χ. Kyriakou κατά Τουρκίας (επί της ουσίας), 27 
Ιανουαρίου 2009, no. 18407/91. Αξιοσημείωτη δε είναι 
η μειοψηφούσα γνώμη του Τούρκου δικαστή Karakaş σ’ 

Το Δικαστήριο, επιπλέον, άρχισε να χαρακτη-
ρίζει αναδρομικά τις αποφάσεις του πιλοτικές. 
Τον Ιανουάριο του 2006, στην απόφαση İçyer,25 το 
Δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη μία από τις 
πολλές υποθέσεις των εσωτερικά μετατοπισμένων 
προσώπων στην Ανατολική Τουρκία, λόγω της 
αποτυχίας εξάντλησης ενός νέου εσωτερικού ενδί-
κου μέσου, αφορόν στο μηχανισμό αποζημίωσης. 
Στην απόφαση αυτή το Δικαστήριο παρέπεμψε 
στην απόφαση του Doğan και λοιποί26, της 29ης Ιου-
νίου 2004, εκδοθείσα ακριβώς μια εβδομάδα μετά 
την απόφαση Broniowski. Η συγκεκριμένη απόφα-
ση, αποτέλεσε για την Τουρκία κίνητρο οργάνω-
σης του νέου μηχανισμού. Συνεπώς, περίπου 1.500 
υποθέσεις απερρίφθησαν από το ΕΔΔΑ, λόγω της 
αποτυχίας εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων 
μέσων27.  

Περαιτέρω, υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες εξε-
τάστηκαν καταρχήν από κάποιο Τμήμα του Δικα-
στηρίου, αλλά κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός 
εκ των συμβαλλόμενων μερών παραπέμφθηκαν 
στo Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης. Στην Πολωνική 
υπόθεση Hutten-Czapska28 το Τμήμα Ευρείας Σύν-
θεσης ακολούθησε την κατεύθυνση του Τμήματος 
διαπιστώνοντας ότι μία ολοκληρωμένη πιλοτική 
διαδικασία ήταν ο κατάλληλος τρόπος εξέ- 

_________ 
αυτή και σε παρόμοιες αποφάσεις αναφορικά με την 
πρόσφατη θέσπιση ενός εσωτερικού ένδικου βοηθήμα-
τος. 

25. EΔΔΑ, İçyer κατά Τουρκίας, 12 Ιανουαρίου 2006, 
no. 18888/02. 

26. ΕΔΔΑ, Doğan και λοιποί κατά Τουρκίας, 29 Ιουνίου 
2004, nos. 8803-8811/02.  

27. C o s t a s  P a r a s k e v a , «Human Rights Protec-
tion Begins and Ends at Home: The “Pilot Judgment 
Procedure” Developed by the European Court of Hu-
man Rights», Human Rights Law Commentary vol. 3 
(2007). 

28. EΔΔΑ, Hutten-Czapska κατά Πολωνίας (Τμήμα Ευ-
ρείας Σύνθεσης [GC]), 19 Ιουνίου 2006, no. 35014/97. Η 
απόφαση του Τέταρτου Τμήματος εκδόθηκε στις 22 Φε-
βρουαρίου του 2005. Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
και των Εθνικών Δικαστηρίων, βλ.: W o j c i e c h  
S a d u r s k i , «Partnering with Strasbourg: Constitution-
alization of the European Court of Human Rights, the 
Accession of Central and Eastern European States to the 
Council of Europe, and the Idea of Pilot Judgments», 
Sydney Law School Legal Studies Research Paper No. 
08/135 (2008). Στην: ssrn.com/abstract= 1295652.  
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τασης του ζητήματος, αντίθετα με τα όσα υποστή-
ριξε η Πολωνική Κυβέρνηση. Η υπόθεση αφορού-
σε το σύστημα περιορισμού των μισθωμάτων, το 
οποίο απέβλεπε στην προστασία των μισθωτών 
από  ακραίες αυξήσεις των μισθωμάτων. Αυτοί οι 
περιορισμοί ήταν τόσο αυστηροί, ώστε ήταν αδύ-
νατο για τους ιδιοκτήτες να αυξήσουν επαρκώς το 
μίσθωμα της ιδιοκτησία τους και υφίσταντο ου-
σιαστικά απώλειες. Το ζήτημα είχε αντίκτυπο σε 
περίπου 100.000 ιδιοκτήτες ακινήτων και σε ακό-
μα περισσότερους μισθωτές. Αν και μόνο δεκαο-
χτώ παρόμοιες υποθέσεις εκκρεμούσαν, κατά την 
εξέταση της υπόθεση από το Τμήμα Ευρείας Σύν-
θεσης υποστηρίχθηκαν τα ακόλουθα:  

Η αναγνώριση μιας «συστημικής κατάστασης», 
η οποία δικαιολογεί την εφαρμογή της διαδικασί-
ας των πιλοτικών αποφάσεων δεν είναι απαραί-
τητο να συνδεθεί με, ή να βασιστεί, σε ένα δεδομέ-
νο αριθμό προσφυγών που ήδη εκκρεμούν. Στα 
πλαίσια των συστημικών ή δομικών παραβιάσεων 
η πιθανή εισροή μελλοντικών υποθέσεων αποτελεί  
επίσης ένα σημαντικό παράγοντα αναφορικά με 
την παρεμπόδιση της συσσώρευσης  επαναλαμβα-
νόμενων υποθέσεων στο πινάκιο του Δικαστηρί-
ου, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματική 
εξέταση άλλων υποθέσεων στις οποίες διαπιστώ-
νονται σοβαρότατες παραβιάσεις των δικαιωμά-
των29. 

Στο διατακτικό της απόφασης, το Τμήμα Ευ-
ρείας Σύνθεσης διέταξε τη λήξη της συστημικής 
παραβίασης και την καθιέρωση και εγγύηση μιας 
δίκαιης ισορροπίας μεταξύ «των συμφερόντων 
των ιδιοκτητών και του γενικού συμφέροντος της 
κοινωνίας, σύμφωνα με τα πρότυπα  προστασίας 
των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας που υπαγορεύει 
η Σύμβαση». Δύο χρόνια αργότερα, το 2008, το 
Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης διέγραψε την υπόθεση 
από το πινάκιο, ύστερα από την επίτευξη φιλικού 
διακανονισμού μεταξύ του προσφεύγοντα και της 
Κυβέρνησης και μετά την επίδειξη από την πλευ-
ρά της Πολωνίας μίας «ενεργούς δέσμευσης» μέσω 
της λήψης διαφόρων μέτρων με σκοπό την μεταρ-
ρύθμιση του συστήματος ελέγχου των μισθωμά-
των30. Για άλλη μια φορά, η εποπτεία αφέθηκε 
στην Επιτροπή των Υπουργών.  

_________ 
29. Ibid., § 236. 
30. EΔΔΑ, Hutten-Czapska κατά Πολωνίας (φιλικός 

διακανονισμός), 28 Απριλίου 2008, no. 35014/97, § 43. 

Στην Ιταλική υπόθεση  Sejdovic31 το Δικαστήριο 
διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη 
δίκη, λόγω ερήμην καταδίκης του προσφεύγοντα. 
Στο διατακτικό της απόφασης, το Δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι η παραβίαση αυτή οφείλεται σε 
συστημικά προβλήματα του εθνικού δικαίου και 
της εσωτερικής πρακτικής και ότι το συμβαλλόμε-
νο κράτος όφειλε να λάβει γενικά μέτρα, τα οποία 
θα υπερέβαιναν τα πραγματικά περιστατικά της 
συγκεκριμένης υπόθεσης. Μετά την απόφαση του 
Τμήματος, η Ιταλία προέβη σε νομικές μεταρρυθ-
μίσεις προκειμένου να εναρμονίσει την πρακτική 
της με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Εντούτοις, οι νέ-
ες διατάξεις στην υπόθεση του κ. Sejdovic δεν εί-
χαν αναδρομική ισχύ. Η Ιταλική προθυμία ανά-
ληψης δράσης οδήγησε σε μια ενδιαφέρουσα α-
ντίδραση από το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης. Αν και 
αναγνώρισε τη συστημική φύση του προβλήμα-
τος, δεν απαίτησε την λήψη γενικών μέτρων, αλλά 
επεσήμανε μόνο τις μεταρρυθμίσεις. Στο διατα-
κτικό της απόφασης, περιορίστηκε απλά στη δια-
πίστωση παραβίασης στη συγκεκριμένη υπόθε-
ση32.  

Στο ίδιο πνεύμα, στην υπόθεση  Scordino κατά 
Ιταλίας33, το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης διαπίστωσε 
την ύπαρξη ενός διττού συστημικού προβλήματος. 
Αυτό αφορούσε αφενός στις συστημικές αποτυχίες 
του συστήματος αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων 
εκτάσεων και αφετέρου στη λειτουργία του απο-
καλούμενου νόμου Pinto, ο οποίος προέβλεπε ένα 
εσωτερικό ένδικο βοήθημα για την υπερβολική 
διάρκεια των διαδικασιών. Αν και απαιτήθηκε 
από την Ιταλία να αντιμετωπίσει το ευρύτερο 
πρόβλημα εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 
των έξι μηνών, το Δικαστήριο δεν έκανε την οια-
δήποτε σχετική μνεία στο διατακτικό της απόφα-
σης ούτε ανέβαλε παρόμοιες υποθέσεις. Σε όλες τις 
Ιταλικές υποθέσεις, την άνοιξη του 2006, το Τμήμα 
Ευρείας Σύνθεσης αναφέρθηκε στα συστηματικά 
προβλήματα στο σκεπτικό των αποφάσεών του 
και όχι στο διατακτικό αυτών34.  

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι μία ποικιλία 
_________ 

31. EΔΔΑ, Sejdovic κατά Ιταλίας, (Τμήμα Ευρείας Σύν-
θεσης [GC]), 10 Νοεμβρίου 2004, no. 56581/00. 

32. Η απόφαση του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης ε-
λήφθη την 1η Μαρτίου 2006.  

33. EΔΔΑ, Sejdovic κατά Ιταλίας, (Τμήμα Ευρείας Σύν-
θεσης [GC]), 29 Μαρτίου 2006, no. 56581/00. 

34. Garlicki (2007) σ. 187. 
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πιλοτικών ή εν μέρει-πιλοτικών αποφάσεων έχουν 
αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Πώς όμως 
η ποικιλία αυτή αντικατοπτρίζει τα οκτώ χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα της πιλοτικής διαδικασί-
ας που προσδιόρισε ο Wildhaber;  Ο πιο σαφής 
τρόπος για να καθιερωθεί μια τυπολογία είναι να 
θεωρήσουμε το εύρος των πιλοτικών ή των εν μέ-
ρει-πιλοτικών αποφάσεων ως συνέχεια. Στο πιο 
παραδοσιακό άκρο της συνέχειας αυτής βρίσκο-
νται εκείνες οι αποφάσεις όπως η υπόθεση Marcxk, 
οι οποίες αναδεικνύουν ένα ευρύτερο πρόβλημα 
(π.χ. στον εθνικό νόμο) μέσω μιας συγκεκριμένης 
παραβίασης. Στο άλλο άκρο αυτής βρίσκεται η 
υπόθεση Broniowski, που παρουσιάζει και τα οκτώ 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Σε ορισμένες απο-
φάσεις το Δικαστήριο έχει επικεντρωθεί μόνο στα 
ευρύτερα ή συστημικά προβλήματα, σε άλλες έχει 
κάνει ένα περαιτέρω βήμα υποδεικνύοντας – με 
ποικίλες βαθμίδες ακρίβειας – τι είδους μέτρα ο-
φείλει να λάβει το συμβαλλόμενο κράτος. Αυτά τα 
δύο στοιχεία αποτελούν πράγματι τον πυρήνα 
μιας πιλοτικής απόφασης: ήτοι, (1) ο προσδιορι-
σμός ενός συστημικού προβλήματος35 και (2) οι 
ρητές οδηγίες που παρέχονται από το Δικαστήριο 
στο εμπλεκόμενο κράτος36. Αυτό υποδεικνύει ότι 
μια συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην κατάθεση πολλών προσφυγών ε-
νώπιον του Στρασβούργου. Η έκδοση της απόφα-
σης από το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης ή όχι, δεν 
αλλάζει, κατά την άποψή μου, τον χαρακτηρισμό 
της απόφασης ως πιλοτική. Φυσικά, όπως αναφέ-
ρεται ανωτέρω, θα ήταν πραγματικά αξιέπαινο 
εάν εκδίδονταν αποφάσεις μόνο από το Τμήμα 
Ευρείας Σύνθεσης. Κατά αυτόν τον τρόπο η δια-
δικασία αποκτά μεγαλύτερο κύρος. Το ίδιο ισχύει 
και για την αναφορά στην κρατική δράση μόνο 
στο σκεπτικό της απόφασης ή και στο διατακτικό 
αυτής. Η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει το χαρακτή-
ρα της απόφασης ως πιλοτική, αλλά ωστόσο η α-
ναφορά αυτής στο διατακτικό της απόφασης αυ-
ξάνει το νομικό κύρος και την επίδρασή της37. 
Ένας ύστατος τρόπος άσκησης πίεσης στο εμπλε-
κόμενο κράτος αποτελεί η  πρόβλεψη μιας προθε-
_________ 

35. Η ύπαρξη του οποίου μπορεί να διαπιστωθεί ό-
ταν μία μεγάλη ομάδα ατόμων επηρεάζεται, γεγονός 
που υποδηλώνεται από τον αριθμό των προσφυγών 
που εκκρεμούν στο Στρασβούργο. 

36. Fribergh (2008),  σ. 91. 
37. Garlicki (2007), σ. 190. 

σμίας εντός της οποίας το κράτος οφείλει να προ-
βεί σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις38. Μέχρι ενός 
σημείου, αυτό αποτελεί ένα επικίνδυνο βήμα που 
θα μπορούσε να αποτύχει, δεδομένου ότι το κύρος 
του Δικαστηρίου μπορεί να αμφισβητηθεί εάν το 
κράτος δεν συμμορφώνεται με την τασσόμενη 
προθεσμία. 

Κατά έναν ενδιαφέροντα τρόπο, η διαδικασία 
των πιλοτικών αποφάσεων αναφέρεται και στο 
παρόν αλλά και στο μέλλον. Αφενός απαιτεί από 
τα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη να επανορθώσουν 
την αδικία που συντελέστηκε σε βάρος ενός προ-
σώπου σε μια συγκεκριμένη υπόθεση ή εις βάρος 
προσώπων σε παρόμοιες καταστάσεις. Αφετέρου 
είναι προσανατολισμένη στο μέλλον, υποδεικνύο-
ντας, τις ενέργειες τις οποίες οφείλει να ακολου-
θήσει ένα Κράτος προκειμένου να εξαλειφθεί η 
υποκείμενη αιτία της παραβίασης39. Αυτό το χα-
ρακτηριστικό γνώρισμα του Ιανού, το οποίο πα-
ρουσιάζει μια πιλοτική διαδικασία προσιδιάζει  
στο γενικό δημόσιο διεθνές δίκαιο. Όταν μια διε-
θνής υποχρέωση παραβιαστεί από ένα κράτος, το 
κράτος δεν έχει απλά καθήκον συμμόρφωσης, αλ-
λά έχει ταυτόχρονα καθήκον μη-επανάληψης. Η 
προσανατολισμένη στο μέλλον πτυχή των γενικών 
μέτρων, τα οποία υποδεικνύονται στις πιλοτικές απο-
φάσεις, αφορά αυτό το τελευταίο καθήκον40. 

 
3. Υποκείμενοι λόγοι θέσπισης της διαδικασίας των 
πιλοτικών αποφάσεων  

Η πιλοτική διαδικασία πηγάζει από τις συζη-
τήσεις της σύνταξης του 14ου  Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο αποσκοπού-
σε στην μεταρρύθμιση των εποπτικών μηχανισμών 
της Σύμβασης41. Η διαδικασία υπήρξε αποτέλεσμα  
συζητήσεων και συνεργασίας μεταξύ 

_________ 
38. Βλ. π.χ ΕΔΔΑ, Burdov κατά Ρωσίας (No. 2), 15 Ια-

νουαρίου 2009, no. 33509/04. 
39. Paul Mahoney στη συζήτηση που ακολούθησε 

την παρουσίαση του Luzius Wildhaber, βλ. Wolfrum & 
Deutsch (2009) σ. 77-92, στη σ. 84 

40. V a l e r i o  C o l a n d r e a , «On the Power of the 
European Court of Human Rights to Order Specific 
Non-monetary Measures», Human Rights Law Review 
τόμος 7 (2007) σελ. 396-411, στη σ. 408-410. 

41. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής το Πρωτόκολ-
λο δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ. 
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του Δικαστηρίου, των συμβαλλόμενων Κρατών-
μελών και της Οργανωτικής Επιτροπής των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου της Επιτροπής των 
Υπουργών. Παρά την προτροπή του Δικαστηρίου, 
η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να μην συ-
μπεριλάβει στο Πρωτόκολλο τη διαδικασία της 
πιλοτικής απόφασης. Δέχτηκε ότι οι πιλοτικές α-
ποφάσεις θα μπορούσαν να εκδοθούν ακόμη και 
στα πλαίσια του υπάρχοντος νομικού πλαισίου42. 
Η Επιτροπή των Υπουργών, με την υιοθέτηση του 
14ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, το Μάιο του 
200443, πίεσε το Δικαστήριο να αξιοποιήσει την 
πιλοτική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να κάνει χρή-
ση  του όρου  «πιλοτική». Ειδικότερα, κάλεσε το 
Δικαστήριο να: 

Ι. προσδιορίζει, όσο είναι δυνατό, στις αποφά-
σεις που διαπιστώνει παραβίαση της Σύμβασης, 
το ελλοχεύον συστημικό πρόβλημα και την πηγή 
αυτού, ιδιαίτερα όταν είναι δυνατό να οδηγήσει 
στην κατάθεση ενός μεγάλου αριθμού προσφυ-
γών, με απώτερο στόχο την αρωγή των κρατών 
στην εύρεση της κατάλληλης λύσης και της Επι-
τροπής των Υπουργών στην εποπτεία της εκτέλε-
σης των αποφάσεων,   

ΙΙ. κοινοποιεί οποιαδήποτε απόφαση περιέχει 
ενδείξεις ύπαρξης ενός συστημικού προβλήματος 
και της πηγής αυτού, όχι μόνο στο εμπλεκόμενο 
κράτος και στην Επιτροπή των Υπουργών αλλά 
και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στο Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
στον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και, τέλος, να επιση-
μάνει μ’ ένα κατάλληλο τρόπο τέτοιου είδους α-
ποφάσεις στη βάση δεδομένων του Δικαστηρίου44.  

Στο ψήφισμα αναφέρονται οι δύο βασικοί λό-
_________ 

42. C o s t a s  P a r a s k e v a , «Returning the Prote-
ction of Human Rights to Where They Belong, At 
home», The International Journal of Human Rights τόμος 
12 (2008) σ. 415-448, στη σ. 434, συμπεριλαμβανομένων 
των παραπομπών σε σχετικά έγγραφα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. 

43. Το 14ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο και το μεταγενέ-
στερο Πρωτόκολλο 14-bis, αποσκοπούσαν και τα δύο 
στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δικαστη-
ρίου. Μεταξύ άλλων, η εξέταση των επαναλαμβανόμε-
νων προσφυγών, ανατίθεται στην Τριμελή Επιτροπή 
Δικαστών –αντί σ’ αυτή των Επτά Δικαστών. 

44. Επιτροπή των Υπουργών, Resolution Res(2004)3, 
αναφορικά με τις αποφάσεις που παρουσίαζαν ένα υ-
ποκείμενο συστημικό πρόβλημα, 12 Μαΐου 2004. 

γοι που οδήγησαν στη θέσπισή της διαδικασίας 
αυτής. Ο πρώτος αφορά την μακροπρόθεσμη 
προστασία της αποτελεσματικότητας του εποπτι-
κού μηχανισμού της Σύμβασης, σαφής δε αναφο-
ρά γίνεται στο μεγάλο φόρτο εργασίας του Δικα-
στηρίου. Το Δικαστήριο δεν ήταν σε θέση να συμ-
βαδίσει με την εισροή νέων υποθέσεων. Το γεγο-
νός αυτό οδήγησε σε μια αυξανόμενη καθυστέρη-
ση στην εξέταση των υποθέσεων και τελικά έφτασε 
στο σημείο να απειλεί ολόκληρη την εποπτική λει-
τουργία του Δικαστηρίου. Ο αριθμός των  υποθέ-
σεων που εκκρεμούσαν στο τέλος του 200845 ήταν 
σχεδόν 100.000. Δεδομένου ότι πολλές από τις υ-
ποθέσεις που γίνονται δεκτές είναι υποθέσεις πα-
ρόμοιων καταστάσεων, υπάρχει ένα περιθώριο 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Δικαστη-
ρίου ως προς το σημείο αυτό. Αναμφισβήτητα για 
τα κράτη εκείνα που είναι «υπότροποι παραβά-
τες» η διαδικασία της πιλοτικής απόφασης μπορεί 
να αποτελέσει ένα μέρος της λύσης46. Είναι προ-
φανές, ότι εάν το Δικαστήριο συνέβαλλε στην επί-
λυση ενός επαναλαμβανόμενου ή συστημικού 
προβλήματος, αυτό θα απέτρεπε την κατάθεση 
πολλών νέων προσφυγών και περαιτέρω, θα οδη-
γούσε στη διαγραφή από το πινάκιο του Δικαστη-
ρίου ενός μεγάλου αριθμού παρόμοιων υποθέσε-
ων.  

Ο δεύτερος λόγος που αναφέρεται στο ψήφι-
σμα της Επιτροπής των Υπουργών είναι η ανάγκη 
των κρατών να λάβουν καθοδήγηση στον προσ-
διορισμό των συστημικών προβλημάτων και στην 
αντιμετώπιση αυτών. Όσο πιο σαφής είναι ο 
προσδιορισμός από το Δικαστήριο των νόμων ή 
της πρακτικής μιας χώρας, που έρχονται σε αντί-
θεση με τη Σύμβαση, τόσο ευκολότερο είναι για 
ένα κράτος να ευθυγραμμίσει την εθνική κατά-
σταση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (EΣΔΑ)47. Εάν  μοναδική αρμο- 

_________ 
45. ΕΔΔΑ, Ετήσια Έκθεση 2008, διαθέσιμη στο 

www.echr.coe.int 
46. Ο όρος χρησιμοποιείται από τον Philip Leach – 

«Beyond the Bug River – A New Dawn For Redress Be-
fore the European Court of Human Rights», European 
Human Rights Law Review (2005) σ. 148-164, στη σ. 159.  

47. Η Βρετανική Κυβέρνηση ανέδειξε  το πρόβλημα 
αυτό στην απόφαση: ΕΔΔΑ, Hirst κατά Ηνωμένου Βασι-
λείου (no.2) (Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης [GC]), 6 Οκτω-
βρίου 2005, no. 74025/01, §  83-84. 
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διότητα του Δικαστηρίου ήταν απλά η διαπίστω-
ση μιας παραβίασης, τότε θα ελλόχευε ο κίνδυνος 
η αναμορφωμένη κατάσταση σε μια συγκεκριμένη 
χώρα να οδηγήσει σε νέες παραβιάσεις της Σύμ-
βασης. Ενδεχομένως, κάτι τέτοιο θα σηματοδο-
τούσε την έναρξη μιας ατελείωτης και χρονοβόρας 
διαδικασίας, δοκιμής και σφάλματος, η οποία δεν 
εξυπηρετεί ούτε τα αρμόδια όργανα του Στρα-
σβούργου, ούτε το εμπλεκόμενο κράτος. Από την 
άποψη αυτή, η πιλοτική διαδικασία ενέχει ένα 
παιδαγωγικό στοιχείο: όχι μόνο προσδιορίζοντας 
το σφάλμα, αλλά και φωτίζοντας τη σωστή πορεία 
που πρέπει να ακολουθηθεί.  

Το Δικαστήριο ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα 
στο κάλεσμα της Επιτροπής των Υπουργών: η α-
πόφαση στην υπόθεση Broniowski εκδόθηκε εντός 
λίγων εβδομάδων μετά το ψήφισμα. Θα μπορούσε 
δε να προστεθεί ότι η απόφαση του φιλικού δια-
κανονισμού σε αυτή την υπόθεση, απεικονίζει ρη-
τά τους δύο βαθύτερους λόγους θέσπισης της πι-
λοτικής διαδικασίας48. Οι δύο αυτοί λόγοι συνδέ-
ονται άρρηκτα με τον τρίτο και σημαντικότερο 
λόγο θέσπισης της πιλοτικής διαδικασίας: την πα-
ρουσία και ένταξη διαφόρων κρατών με μαζικές 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου στην αρχή της δεκαε-
τίας του '90 σήμανε την αφετηρία επέκτασης της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου προς τα ανατολικά, με τον αριθμό των 
συμβαλλόμενων κρατών-μελών να διπλασιάζεται 
εντός της δεκαετίας. Προφανώς, αυτό και μόνο το 
γεγονός οδήγησε τελικά στη μεγάλη αύξηση του 
αριθμού των προσφυγών που κατατίθενται στο 
Στρασβούργο. Οι περισσότερες από τις πρόσφατα 
εντασσόμενες χώρες προέβησαν σε μεταρρυθμί-
σεις μεγάλης έκτασης, μεταβαίνοντας από αυταρ-
χικά κομμουνιστικά κράτη σε δημοκρατίες της ε-
λεύθερης αγοράς, σεβόμενες την αρχή του κρά-
τους δικαίου. Διάφορα ζητήματα, όπως αυτά που 
αφορούσαν στην εφαρμογή των αποφάσεων έως 
και  αυτά που αφορούσαν τα μεγάλης κλίμακας 
μέτρα αποκατάστασης και αποζημίωσης για τις 
περιουσίες που κρατικοποιήθηκαν την περίοδο 
του κομμουνισμού, ήρθαν στην επιφάνεια. Αυτό 
εν μέρει τροποποίησε το ρόλο του Δικαστηρίου 
του Στρασβούργου,  καθώς από τον προσδιορισμό 

_________ 
48. Βλ. § 35, απόφαση  Broniowski (φιλικός διακανο-

νισμός). 

της κατάστασης σε σχετικά σταθερές και λειτουρ-
γικές κοινωνίες, μετέβη στην ενασχόληση με συ-
στημικά προβλήματα μεγάλης έκτασης στον τομέα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων49.  

Εντούτοις, δεν θα ήταν ορθό να αποδοθεί η 
ανάπτυξη της πιλοτικής διαδικασίας αποκλειστι-
κά στην εισροή αυτών των κεντροανατολικών ευ-
ρωπαϊκών κρατών. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα 
ενός προβλήματος μεγάλης έκτασης, που έφτασε 
στο Στρασβούργο ήταν μια σειρά Ιταλικών κα-
ταγγελιών για τις υπερβολικά χρονοβόρες διαδι-
κασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων50. Πε-
ραιτέρω, ένα ακόμα κράτος, που συμμετέχει στην 
Σύμβαση εδώ και πολλά χρόνια, η Τουρκία, απο-
τελούσε εξίσου μια πηγή πολυάριθμων επανα-
λαμβανόμενων προσφυγών. Αυτό οφειλόταν α-
φενός στα προβλήματα που προέκυπταν από την 
Τουρκική κατοχή της Βόρειας Κύπρου, αφετέρου 
στην εσωτερική ένοπλη σύγκρουση στην Ανατολι-
κή Τουρκία μεταξύ των Τουρκικών δυνάμεων α-
σφαλείας και των Κούρδων αντιπάλων. Και οι 
δύο καταστάσεις οδήγησαν σε μεγάλης έκτασης 
μετατοπίσεις και απώλειες κατοικιών και ιδιοκτη-
σιών. Καθώς η Τουρκία αποδέχτηκε τη δικαιοδο-
σία του Δικαστηρίου, μόλις από το 1990 και μετά, 
υποθέσεις σχετικές με τα ζητήματα αυτά άρχισαν 
να φθάνουν στο Δικαστήριο. Επιπλέον, βίαιες συ-
γκρούσεις ξέσπασαν ή συνεχίστηκαν όχι μόνο 
στην ανατολική Τουρκία, αλλά και στα Βαλκάνια 
και στον Καύκασο. Η κληρονομιά εκείνων των 
πολέμων, μεταξύ πολλών άλλων θλιβερών συνε-
πειών, έχει συντελέσει στο πρόβλημα του μεγάλου 
αριθμού των προσφυγών που κατατίθενται στο 
Στρασβούργο. 

Επομένως, η πιλοτική διαδικασία υπήρξε απο-
τέλεσμα ανάγκης. Για το Δικαστήριο η ανάγκη 
αυτή συνίστατο στην υπερβολικά μεγάλη εισροή 
προσφυγών που κατέστησε αδύνατη την αποτελε-
σματική εξέτασή αυτών. Για τα συμβαλλόμενα 
κράτη, ενωμένα υπό την Επιτροπή των Υπουρ-
γών, αποτέλεσε πρόσκληση για μεγαλύτερη σα- 

_________ 
49. Περί του ζητήματος αυτού, βλ. S a d u r s k i  

(2008). 
50. Βλέπε π.χ. την Ιταλική υπόθεση στην οποία το 

Δικαστήριο για πρώτη φορά συμπέρανε ότι η έκταση 
του προβλήματος δεν υπήρξε αποτέλεσμα αλληλουχίας 
μεμονωμένων περιστατικών, αλλά μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί ως μια «πρακτική»: ΕΔΔΑ, Botazzi v. Italy, 28 
Ιουλίου 1999, no. 34884/97 § 22. 
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φήνεια στο τρόπο εναρμόνισης των νόμων και 
των πολιτικών τους με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και τα δύο 
προβλήματα προέκυψαν από τρία είδη μαζικών 
παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων: συ-
στημικά προβλήματα, αφορούντα την αρχή του 
κράτους δικαίου ή/και τη λειτουργία της δικαιο-
σύνης (Ιταλία), προβλήματα μετάβασης (κυρίως 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη) και κλη-
ρονομιές πρόσφατων ένοπλων συγκρούσεων 
(Τουρκία, Ρωσία, κράτη της πρώην Γιουγκοσλα-
βίας) αλλά και συνδυασμός αυτών.  

 
4. Προκλήσεις για την πιλοτική διαδικασία 

 
Η πιλοτική διαδικασία έχει δοκιμαστεί μέχρι 

τώρα σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Αυτό 
έχει συντελεστεί πιθανώς στα πλαίσια ενός διαδε-
δομένου ενθουσιασμού. Ο Λόρδος Woolfe (2005) 
και η Επιτροπή των Σοφών (2006) στις αντίστοιχες 
εκθέσεις τους, σχετικά με τον ανασχηματισμό του 
Δικαστηρίου, συνέστησαν τη συνέχιση της διαδι-
κασίας από το Δικαστήριο51. Εντούτοις, αυτή η 
δοκιμαστική περίοδος έχει προκαλέσει αμφιβολίες 
και ανησυχίες ως προς τη διαδικασία. Αυτές, κα-
ταρχήν, είναι νομικού χαρακτήρα: η νομική βάση 
των πιλοτικών αποφάσεων αμφισβητείται και έχει 
χαρακτηριστεί ως «εύθραυστη» από έναν τακτικό 
δικαστή52. Όπως είδαμε ανωτέρω, η Επιτροπή των 
Υπουργών – επομένως και τα περισσότερα κράτη 
μέλη – δεν έκρινε σε γενικές γραμμές, ότι η αξιο-
ποίηση της διαδικασίας των πιλοτικών αποφάσε-
ων απαιτούσε αλλαγή στη Σύμβαση. Πράγματι, εξ 
αρχής το Δικαστήριο βάσισε τις πιλοτικές αποφά-
σεις του σε μια υπάρχουσα διάταξη της ΕΣΔΑ: στο 
άρθρο 46. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, τα συμ-
βαλλόμενα κράτη δεσμεύονται «σε κάθε περίπτω-
ση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές απο-
φάσεις του Δικαστηρίου επί των διαφορών στις 
οποίες είναι διάδικοι». Παραδοσιακά, το Δικα-
στήριο είχε περιοριστεί στην διαπίστωση των 
παραβιάσεων και μερικές φορές στην επιδίκαση 
της δίκαιης ικανοποίησης κατ’ άρθρο 41 της 
ΕΣΔΑ, υπό την μορφή χρηματικής αποζημίωσης _________ 

51. L o r d  W o o l f , Review of the Working Methods of 
the European Court of Human Rights, Δεκέμβριος 2005, 
σελ. 6 και σελ. 40; Report of the Group of Wise Persons to 
the Committee of Ministers, 15 Νοεμβρίου 2006, 
CM(2006)203, § 105. 

52. Garlicki (2007) § 191. 

υπό την μορφή χρηματικής αποζημίωσης κατα-
βαλλόμενη από το Κράτος στο θύμα. Μία τέτοια 
πρακτική είναι σύμφωνη με την πρόθεση των 
συντακτών της ΕΣΔΑ, που σκόπιμα απέκλεισαν 
από το κείμενο της Σύμβασης, οποιαδήποτε 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου να επιβάλει 
γενικότερα μέτρα όπως η ακύρωση ή η 
τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας53. Στην 
υπόθεση Broniowski το Δικαστήριο συνόψισε την 
ερμηνεία του άρθρου 46, δεχόμενο ότι 
συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση των Κρατών: 

Όχι μόνο να καταβάλουν στους προσφεύγο-
ντες τα ποσά που επιδικάσθηκαν ως δίκαιη ικα-
νοποίηση κατ’ άρθρο 41, αλλά και να επιλέξουν, 
υπό την επίβλεψη της Επιτροπής των Υπουργών, 
τα γενικά ή/και, εάν κριθεί απαραίτητο, τα ατο-
μικά μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν εντός της 
εσωτερικής έννομης τάξης έτσι ώστε να θέσουν ένα 
τέλος στην παραβίαση που διαπιστώθηκε από το 
Δικαστήριο και να αντιμετωπίσουν στο μέγιστο 
βαθμό τις συνέπειες. Υποκείμενο στον έλεγχο της 
Επιτροπής των Υπουργών, το αρμόδιο κράτος 
παραμένει ελεύθερο να επιλέξει τα μέτρα με τα 
οποία θα απαλλαγεί από τη νομική του υποχρέω-
ση σύμφωνα με το άρθρο 46 της Σύμβασης, υπό 
τον όρο ότι τέτοια μέτρα είναι συμβατά με τις 
διαπιστώσεις της απόφαση του Δικαστηρίου54. 

Αναμφισβήτητα, επιτρέπεται στο Δικαστήριο 
να παρέχει υποδείξεις στο εμπλεκόμενο κράτος. 
Όπως υποστήριξε ο δικαστής Zupančič, στη συ-
γκλίνουσα άποψη του στην  υπόθεση Broniowski, 
αυτό δικαιολογείται όχι τόσο με βάση το ρεαλισμό 
και την αποδοτικότητα, όσο με βάση τη λογική 
και τη δικαιοσύνη55. Υποστήριξε ότι προκύπτει 
λογικά από το σύστημα της Σύμβασης, ότι σε ορι-
σμένες καταστάσεις η χρηματική αποζημίωση από 
μόνη της δεν έχει νόημα. Εάν παραδείγματος χά- 

_________ 
53. Buyse (2008) σ. 144. 
54. Broniowski (επί της ουσίας), § 192. Πρόκειται για 

απόσπασμα προηγούμενης απόφασης: EΔΔΑ, Scozzari 
and Giunta κατά Ιταλίας, 13 Ιουλίου 2000 nos. 39221/98 
and 41963/98 § 249. 

55. Περαιτέρω, στην εν μέρει μειοψηφούσα γνώμη 
του στην υπόθεση  Hutten-Czapska (επί της ουσίας), υ-
ποστήριξε σχεδόν το αντίθετο, ισχυριζόμενος ότι οι 
Broniowksi, Hutten-Czapska and Lukenda είναι «ρεαλιστι-
κές αποφάσεις που θα αποτρέψουν την αύξηση του α-
ριθμού των υποθέσεων». 
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ριν μια παραβίαση βρίσκεται σε εξέλιξη, οποια-
δήποτε αποζημίωση μπορεί να αποκαταστήσει την 
παραβίαση μέχρι το σημείο εκείνο, χωρίς να αλ-
λάζει το μέλλον. Επιπλέον, υποστήριξε ότι σε πε-
ριπτώσεις δομικών παραβιάσεων η ατομική απο-
ζημίωση δεν επιλύει τα προβλήματα των ατόμων 
που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις. Και 
ενώ το πρώτο παράδειγμα αντιπροσωπεύει πράγ-
ματι την ισχυρή νομική λογική, ώστε να καταστεί 
η Σύμβαση αποτελεσματική, το δεύτερο παρά-
δειγμα (που απεικονίζει την κατάσταση στην υπό-
θεση Broniowski) αποτελεί περισσότερο ένα είδος 
ηθικής δικαίωσης. Η ισχυρότερη νομική αιτιολο-
γία είναι πράγματι αυτή που καθιστά τη Σύμβαση  
πρακτική και αποτελεσματική για τα συμβαλλό-
μενα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο εάν το συμβαλλόμενο κράτος-
μέλος αποδεχτεί την προσανατολισμένη προς την 
ΕΣΔΑ καθοδήγηση του Δικαστηρίου ως προς τον 
τρόπο διαμόρφωσης των νόμων και των πολιτι-
κών του. Ο δικαστής Zagrebelsky, στην εν μέρει 
μειοψηφούσα γνώμη του στην υπόθεση Hutten-
Czapska, τάχθηκε ενάντια στην επιβολή γενικών 
μέτρων στο διατακτικό των αποφάσεων του Δικα-
στηρίου. Υποστήριξε ότι το Δικαστήριο κινήθηκε 
«εκτός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων του» και 
πέρασε «στη σφαίρα της πολιτικής». Τόνισε δε, ότι 
η πιλοτική διαδικασία δεν συμπεριλήφθηκε στο 
14ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Σαν αντεπιχείρημα 
κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι τα ίδια τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη-μέλη, μέσω της Επιτροπής 
των Υπουργών, ζήτησαν από το Δικαστήριο, σα-
φέστερες κατευθύνσεις. Κατά συνέπεια φαίνεται 
να υπάρχει συγκατάθεση των Κρατών για τον 
τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου. Αυτό δεν 
αποκλείει ότι μπορούν να προκύψουν πρακτικά 
προβλήματα εάν ένα Κράτος, πιο συγκεκριμένα 
το κράτος που εκτελεί, σε μια συγκεκριμένη υπόθεση 
– όπως στην υπόθεση Hutten-Czapska - δεν είναι 
πρόθυμο να συνεργαστεί. Θα αναφερθώ στο ζή-
τημα αυτό παρακάτω. 

Το Δικαστήριο έχει υιοθετήσει μια ρεαλιστική 
προσέγγιση ως προς τη διαμάχη αναφορικά με τη 
νομική βάση. Σε απάντηση της Έκθεσης της Ομάδας 
των Σοφών, το Δικαστήριο δήλωσε ότι απαιτείται 
περισσότερη εμπειρία στην πράξη πριν την οια-
δήποτε αλλαγή της Σύμβασης56. Αυτό συνεπάγε-

_________ 
56. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική θέση από 

ται επίσης, κατά την άποψη του Δικαστηρίου, α-
ξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πιλοτικής 
διαδικασίας ως προς την παροχή βοήθειας στα 
συμβαλλόμενα κράτη-μέλη με σκοπό την αντιμε-
τώπιση των συστημικών προβλημάτων57. Εν ολί-
γοις, το Δικαστήριο θέλει να εξετάσει εάν το κλειδί 
ταιριάζει στην κλειδαριά πριν ζητήσει μια ολο-
καίνουργια πόρτα. Προς αυτή δε την κατεύθυνση 
η χρήση του όρου «πιλοτική», στην διατύπωση της 
φράσης «πιλοτική διαδικασία» γίνεται πιο εύκολα 
κατανοητή58. Μια τέτοια προσέγγιση φαίνεται ορ-
θή, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που 
παρατηρήθηκαν κατά την επικύρωση της μεταρ-
ρύθμισης του 14ου Πρωτοκόλλου. 

Ένας δεύτερος προβληματισμός αναφορικά με 
τη διαδικασία της πιλοτικής απόφασης είναι η κα-
τάσταση των προσφευγόντων σε παρόμοιες υπο-
θέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ήδη στο Στρασβούρ-
γο. Εάν, όπως συμβαίνει σε μερικές πιλοτικές α-
ποφάσεις, ένας μεγάλος αριθμός παράλληλων 
προσφυγών «παγώσει», είναι προφανές ότι αυτό 
έχει επιπτώσεις στα συμφέροντα των ίδιων των 
προσφευγόντων. Ειδικά, όταν πρόκειται για αι-
τιάσεις παραβίασης του ευλόγου χρόνου, το πά-
γωμα μιας προσφυγής σε διεθνές επίπεδο θα ήταν 
το λιγότερο ειρωνικό. Ένα τέτοιο μέτρο φαίνεται 
να ωφελεί μόνο το ίδιο το Δικαστήριο, δεδομένου 
ότι το εμπλεκόμενο Κράτος κατά πάσα πιθανότη-
τα δεν θα εκλάβει το «πάγωμα» ως πίεση. Κατά 
συνέπεια, απαιτείται προσοχή: μια τέτοια απόφα-
ση απαιτεί προσεκτική εξισορρόπηση μεταξύ των 
συμφερόντων των παράλληλων προσφευγόντων 
και της αποτελεσματικότητας του Δικαστηρίου. 
Αυτή είναι πράγματι, η οδός που φαίνεται γενικά 
να ακολουθεί το Δικαστήριο:  μόνο σε ορισμένες 
πιλοτικές αποφάσεις το Δικαστήριο έχει προβεί 
στο «πάγωμα» των εκκρεμών υποθέ- 

_________ 
αυτή που υιοθετήθηκε νωρίτερα από το Δικαστήριο κα-
τά τις συζητήσεις για το 14ο  Πρόσθετο Πρωτόκολλο. 
Βλ. τμήμα 3 ανωτέρω. 

57. Opinion of the Court on the Wise Persons’ Report, 2 
Απριλίου 2007, σ. 5. 

58. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι η υπόθεση χρησιμο-
ποιείται ως δοκιμαστική ή «πιλοτική» στην προσπάθεια 
επίλυσης ενός ευρύτερου θέματος. Ωστόσο, μια τέτοια 
ερμηνεία δε διαχωρίζει  τις πιλοτικές υποθέσεις από τις 
πολλές άλλες υποθέσεις που αφορούν ευρύτερα προ-
βλήματα. Βλ. επίσης Sadurski (2008) σ. 16, σε μια σύ-
ντομη συζήτηση επί της αοριστίας του όρου «πιλοτική». 
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σεων. Όσον αφορά την παραπομπή των υποθέσε-
ων σε εθνικό επίπεδο στην περίπτωση θέσπισης 
ενός νέου μηχανισμού αποκατάστασης, το Δικα-
στήριο αρνείται να πράξει κάτι τέτοιο σε εκείνες 
τις υποθέσεις, στις οποίες έχει ήδη αποφασίσει επί 
της ουσίας, αλλά όχι ακόμα επί της δίκαιης ικα-
νοποίησης59. Θα μπορούσε δε να προστεθεί ότι –
σύμφωνα με το συμφέρον των προσφευγόντων 
και αυτών που βρίσκονται σε παρόμοιες κατά-
στάσεις αλλά και για την άσκηση ικανοποιητικής 
πίεσης στο κράτος - το «πάγωμα» των υποθέσεων 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσει 
που το αίτημα λήψης γενικών μέτρων συνοδεύε-
ται από μία συγκεκριμένη προθεσμία60. 

Ένας άλλος προβληματισμός αφορά στο αν η 
εκτίμηση μιας ατομικής περίπτωσης επιτρέπει στο 
Δικαστήριο να επεκταθεί ικανοποιητικά σε ένα 
γενικό ή συστημικό πρόβλημα. Κάθε προσφυγή 
έχει τις ιδιαιτερότητές της και ορισμένες προσφυ-
γές εξετάζουν μόνο μια ή ορισμένες πτυχές ενός 
ευρύτερου ζητήματος. Παραδείγματος χάριν, μια 
προσφυγή μπορεί να αφορά την αιτίαση του υ-
περβολικού χρόνου που απαιτείται  για να επιλη-
φθεί την υπόθεση ένας εθνικός μηχανισμός απο-
κατάστασης, ενώ μια άλλη μπορεί να αφορά μόνο 
το ύψος της αποζημίωσης. Ιδανική λύση στην πε-
ρίπτωση αυτή για το Δικαστήριο θα αποτελούσε η 
επιλογή, ως πιλοτικής υπόθεσης, αυτής που ανα-
φέρεται και στα δύο ζητήματα. Επομένως, απαι-
τείται ιδιαίτερη προσοχή από τη Γραμματεία του 
Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία επιλογής μιας 
«κατάλληλης» προσφυγής. 

Ολόκληρη η διαδικασία των πιλοτικών απο-
φάσεων εξαρτάται αποφασιστικά από την προθυ-
μία του Κράτους να συνεργαστεί. Δεδομένου ότι 
μια πιλοτική απόφαση, εξαιτίας της ίδιας της φύ-
σης της, εξετάζει μια ευρύτερη κατάσταση και όχι 
μόνο την περίπτωση ενός μεμονωμένου προσφεύ-
γοντα, η κρατική συνεργασία θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως «Αχίλλειος πτέρνα». Οι πρώτες 
δύο πλήρεις πιλοτικές αποφάσεις, η Broniowksi και 
η Ηutten-Czapska, αποδεικνύουν πόσο διαφορετι-
κή μπορεί να είναι η τοποθέτηση ενός Κράτους. 

_________ 
59. Π.χ. ΕΔΔΑ, Demades κατά Τουρκίας (δίκαιη ικα-

νοποίηση), 22 Απριλίου 2008, no. 16219/90 παρ. 23; 
Xenides-Arestis (δίκαιη ικανοποίηση)  § 37. 

60.  Για πιο συγκεκριμένες ενδείξεις χρονικών ορί-
ων, βλ.  Burdov (No.2). 

Εκτιμώντας ότι στην υπόθεση Broniowski η Πολω-
νική Κυβέρνηση ήταν απολύτως πρόθυμη να συ-
νεργαστεί, στην υπόθεση Ηutten-Czapska το ίδιο το 
Κράτος αμφισβητεί την πιλοτική διαδικασία. Αυ-
τό  εξηγείται από το γεγονός ότι στην υπόθεση 
Ηutten-Czapska το ελλοχεύον ζήτημα οδήγησε στη 
σύγκρουση απόψεων μεταξύ των Ανωτάτων Πο-
λωνικών Δικαστηρίων αφενός και της εκτελεστι-
κής και νομοθετικής εξουσίας από την άλλη. Το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση αυτή, λει-
τούργησε σύμφωνα με τα Πολωνικά Δικαστήρια, 
όπου και τα δύο τάχθηκαν υπέρ της αρχής του 
κράτους δικαίου61. Τελικά, η διαδικασία των πι-
λοτικών αποφάσεων στην περίπτωση αυτή οδήγη-
σε σε μεταρρυθμίσεις. Εντούτοις, θα μπορούσε εύ-
λογα να αναρωτηθεί κάποιος, πόσο πρόθυμο είναι 
ένα κράτος να συνεργαστεί όταν τα υψηλότερα 
κρατικά συμφέροντα τίθενται σε κίνδυνο, όπως 
στην περίπτωση των μαζικών παραβιάσεων του 
δικαιώματος στη ζωή, στα πλαίσια μιας ένοπλης 
σύγκρουσης. 

Η κρατική συνεργασία συνδέεται με μια τελική 
ανησυχία ως προς τις πιλοτικές αποφάσεις: επιβο-
λή και εκτέλεση. Η εκτέλεση μιας πιλοτικής από-
φασης απαιτεί πολύ περισσότερα από ένα κράτος 
από την απλή καταβολή αποζημίωσης σε μια ατο-
μική υπόθεση: πολύ συχνά απαιτούνται εσωτερι-
κές νομικές αλλαγές, όπως και αλλαγές στην πολι-
τική και την πρακτική. Αυτό καθιστά την αξιολό-
γηση της προόδου του Κράτους πιο πολύπλοκη62. 
Παραδοσιακά, το συγκεκριμένο έργο επαφίεται 
στην αρμοδιότητα της Επιτροπής των Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εντούτοις, όπως 
περιγράφεται ανωτέρω, το Δικαστήριο ορισμένες 
φορές στις αποφάσεις του για δίκαιη ικανοποίηση 
προβαίνει σε μία prima facie αξιολόγηση της προ-
θυμίας του κράτους να προβεί σε μεταρρυθμίσεις. 
Στην μειοψηφούσα γνώμη στην υπόθεση Hutten-
Czapska (φιλικός διακανονισμός), οι Δικαστές 
Jaeger και Zagrebelsky – για άλλη μια φορά- υπο-
στήριξαν ότι το Δικαστήριο οριακά μπορεί «να 
εκφράσει θεωρητικά και εκ των προτέρων μια ά-
ποψη σχετικά με τις συνέπειες των με- 

_________ 
61. Για μια πληρέστερη θεώρηση, βλ. Sadurski 

(2008). 
62. M i c h a e l  O ’ B o y l e , «On Reforming the op-

eration of the European Court of Human Rights», Euro-
pean Human Rights Law Review (2008) σελ. 1-1, στη σ. 7. 
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ταρρυθμίσεων, στις οποίες προέβη η Πολωνία και 
να προβεί σε  μια αόριστη θετική αξιολόγηση μιας 
νομοθετικής εξέλιξης της οποίας η πρακτική ε-
φαρμογή μπορεί στη συνέχεια να αμφισβητηθεί 
από νέους προσφεύγοντες». Επιπλέον, τονίζουν 
την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή, έτσι ώστε 
να μην επηρεαστούν οι μελλοντικές διαδικασίες 
αναφορικά με  προσφυγές που κατατίθενται από 
άτομα που δεν ικανοποιήθηκαν από τα νεοθεσπι-
σμένα εσωτερικά ένδικα μέσα. Τέλος, αναφέρο-
νται στον κίνδυνο διατάραξης της ισορροπίας με-
ταξύ του ρόλου του Δικαστηρίου και της Επιτρο-
πής των Υπουργών. Τονίζουν ότι οι εσωτερικές 
μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να «παγώσουν» 
και έπειτα οι παράλληλες προσφυγές που έχουν 
παραπεμφθεί σε εθνικό επίπεδο να παραμείνουν 
αδρανείς. Από την άλλη οι μεγάλης έκτασης με-
ταρρυθμίσεις πάντα απαιτούν χρόνο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, είναι σαφές ότι η ισχυρή και αποτελε-
σματική εποπτεία από την Επιτροπή των Υπουρ-
γών είναι κρίσιμη στην περίπτωση της διαδικασί-
ας των πιλοτικών αποφάσεων63.  

 
5. Συμπέρασμα 

 
Η διαδικασία των πιλοτικών αποφάσεων απο-

τελεί μια νομική καινοτομία, η οποία βασίζεται σε 
μια παλαιότερη τάση εστίασης πέρα των γεγονό-
των της συγκεκριμένης υπόθεσης και επικέντρω-
σης στα ελλοχεύοντα συστημικά προβλήματα. Αυ-
τό που κάποτε αποτελούσε ζήτημα αμιγώς αυστη-
ρής ανάλυσης, έχει πλέον καταστεί αναγκαιότητα 
για το Δικαστήριο. Ο αυξανόμενος αριθμός των 
προσφυγών που αφορούν συστημικές ή μεγάλης 
έκτασης παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμά-
των και η ανάγκη των κρατών για καθοδήγηση 
από το Δικαστήριο έχουν οδηγήσει σε πειραματι-
σμούς με τις πιλοτικές αποφάσεις. Η πιλοτική α-
πόφαση μπορεί να θεωρηθεί ως τμήμα τριών εκτε-
νέστερων διεργασιών. Πρώτον, των προσπαθειών 
για ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας εξέτασης 
των προσφυγών από το ίδιο το Δικαστήριο, σημα-
ντικό μέρος της οποίας αποτελούν οι μεταρρυθμί-

_________ 
63. Βλ. επίσης: Amnesty International and others, 

«Council of Europe: Comments on Reflection Group 
Discussions on Enhancing the Long-term Effectiveness 
of the Convention System»,  IOR  61/002/2009  (2009)  
§ 27-37. 

σεις του 14ου  Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και του 
14-bis64. Δεύτερον, οι πιλοτικές αποφάσεις αντα-
νακλούν μια ευρύτερη τάση νομιμοποίησης των 
εργασιών του Δικαστηρίου. Μέσω μίας πιλοτικής 
απόφασης το Δικαστήριο δεν περιορίζεται στην 
διαπίστωση της παραβίασης των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων σε μια ατομική περίπτωση από τις ε-
θνικές αρχές, αλλά ως ένα βαθμό επανεξετάζει κα-
τά πόσο οι νόμοι και οι πολιτικές είναι εναρμονι-
σμένες με την ΕΣΔΑ65. Τέλος, αρμόζει στη διευρυ-
μένη ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της 
Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο. Όπως προκύπτει 
από τις Πολωνικές υποθέσεις, το Δικαστήριο μπο-
ρεί να χειριστεί ορισμένες καταστάσεις κατά τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί σε οριακό σημείο 
συμμόρφωση με την ΕΣΔΑ. Η διαδικασία των πι-
λοτικών αποφάσεων αποτελεί έναν πολλά υπο-
σχόμενο μέσο για τη επίτευξη συνεργασίας μεταξύ 
των εθνικών οργανισμών και αυτών του Στρα-
σβούργου, ως προς την επίτευξη της συμμόρφω-
σης με την ΕΣΔΑ. Προφανώς, αυτό εξαρτάται από 
τον πιο ενεργό ρόλο του κύριου οργάνου που  ε-
ποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικα-
στηρίου. Ένα θετικό βήμα, στο οποίο προέβη η 
Επιτροπή των Υπουργών το Μάιο του 2006 είναι 
να «δοθεί προτεραιότητα στην επίβλεψη της εκτέ-
λεσης των αποφάσεων στις οποίες το Δικαστήριο 
εντοπίζει το συστημικό πρόβλημα»66. Εξάλλου, η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση έχει αρχίσει να δίνει 
προτεραιότητα στην εξέταση των μεγάλων διαρ-
θρωτικών προβλημάτων που αφορούν υποθέσεις 
στις οποίες έχουν προκύψει απαράδεκτες καθυ-
στερήσεις κατά την εκτέλεση. Αυτό επιτυγχάνεται, 
μεταξύ άλλων, μέσω επισκέψεων των Εισηγητών της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στις ενδιαφερόμενες χώ-
ρες. Όλα αυτά καταδεικνύουν τη δέσμευση των θεσμι-
κών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης να αντιμε-
τωπίσουν το 

_________ 
64. Για περαιτέρω προτάσεις αναφορικά με την απο-

τελεσματικότητα  των  μεταρρυθμίσεων,  βλ.  επίσης: 
ΕΔΔΑ, Memorandum of the President of the European Court 
of Human Rights to the States with a View to Preparing the 
Interlaken Conference, 3 Ιουλίου 2009. 

65. Για μία εκτενέστερη ανάλυση επί του ζητήματος, 
βλέπε Sadurski (2008). 

66. Επιτροπή των Υπουργών, Rules of the Committee 
of Ministers for the supervision of the execution of judg-
ments and of the terms of friendly settlements, υιοθετήθη-
κε στις  10 Μαΐου 2006, CM(2006)90. 
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θέμα των διαρθρωτικών προβλημάτων σοβαρά. Η 
υποστήριξη αυτή θα είναι κρίσιμη για το Δικα-
στήριο τα επόμενα χρόνια.  

Η διαδικασία των πιλοτικών αποφάσεων βρί-
σκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο και  απαιτεί-
ται περισσότερη εμπειρία. Παρόλα αυτά - και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τη 
νομική βάση, τα συμφέροντα των προσφευγόντων 
στις παράλληλες υποθέσεις, την επιλογή της σω-
στής υπόθεσης ως πιλοτικής και άλλα ζητήματα - 
θα ήταν προτιμότερο αν το Δικαστήριο μπορούσε 
να αναπτύξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές α-
ναφορικά με   τον  τρόπο  εφαρμογής  των  πιλοτι- 

κών αποφάσεων από την αρχή μέχρι το τέλος, συ-
μπεριλαμβανομένης της επιλογής των πιλοτικών 
υποθέσεων και το πιθανό «πάγωμα» παρόμοιων 
προσφυγών. Αυτό θα εξυπηρετούσε τόσο τα συμ-
φέροντα των πιθανών προσφευγόντων όσο και 
των Συμβαλλόμενων Κρατών. Αν αυτός ο «πιλο-
τικός» χαρακτήρας διατηρηθεί, το Δικαστήριο ο-
λοκληρώνοντας πενήντα έτη λειτουργίας, θα μπο-
ρέσει να συνεχίσει να λειτουργεί ως ύστατος θεμα-
τοφύλακας των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ο-
λόκληρη την Ευρώπη.  

 
Μετάφραση: Εβίτα Σαλαμούρα 
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H επίδραση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελληνική νομολογία  

Λάμπρου Καρέλου 
Εφέτη 

 
 

Εισαγωγικά 
 
Τα τελευταία χρόνια  αρκετές φορές, οι διάδι-

κοι διαμαρτύρονται για τη δικαστική κρίση που 
τους αφορά και, αγανακτισμένοι, αδύναμοι να 
κατανοήσουν τη λογική του δικαστηρίου και τη 
σκοπιμότητα του νόμου που εφαρμόστηκε, «απει-
λούν», ότι θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται 
για φαινόμενο ανησυχητικό. Η ανησυχία γίνεται 
εντονότερη, όταν η αμφισβήτηση αναφέρεται και 
αφορά αποφάσεις ανωτέρων, αλλά και ανωτάτων 
δικαστηρίων. Και είναι ανησυχητικό, διότι αποτε-
λεί το βαρόμετρο αποδοχής των δικαστικών απο-
φάσεων από την κοινωνία και τον απλό καθημε-
ρινό πολίτη, για τη θεραπεία των αναγκών και 
των συμφερόντων του οποίου θεσπίστηκαν οι νό-
μοι και εκδίδονται οι δικαστικές αποφάσεις. 

Η απονομή της δικαιοσύνης είναι οργανωμένη 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, εκτός από τις ενίοτε δια-
κυμάνσεις των δικαστικών αποφάσεων από δικα-
στήριο σε δικαστήριο, ο δικαστικός αγώνας, μέχρι 
την τελική έκβασή του, να είναι μακρύς, δύσκολος 
και, κυρίως, απρόβλεπτος και αβέβαιος. Όταν, 
όμως, μετά από μια τέτοια χρονοβόρα και δαπα-
νηρή διαδικασία, δεν ικανοποιείται το αίσθημα 
δικαίου, προκαλείται τότε αγανάκτηση και αί-
σθημα αποστροφής προς το δικαιϊκό σύστημα, είτε 
με τη μορφή του νόμου, είτε με τη μορφή της δι-
καστικής απόφασης που τον υλοποίησε στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση. Η αγανάκτηση αυτή εκ-
φεύγει από τα όρια του υποκειμενισμού, που είναι 
φυσικό να διακατέχεται ο ενδιαφερόμενος διάδι-
κος, όταν αγγίζει τους αδιάφορους τρίτους και 
προκαλεί την κοινωνία και το λαϊκό αίσθημα. 
Ακόμη, όμως, περισσότερο ανησυχητική γίνεται, 
όταν αυτό που αποφασίζεται, χωρίς να ικανοποιεί 
το λαϊκό περί δικαίου αίσθημα και να προάγει τα 
συμφέροντα των διαδίκων και του κοινωνικού 
συνόλου, αποτελεί επιταγή του νόμου, ο οποίος 
υποχρεωτικά πρέπει να τηρηθεί. Έτσι, με τον τρό-
πο ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου, ολοένα 

διογκώνεται το φαινόμενο της προσφυγής των 
πολιτών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η οποία έχει ξεφύγει από τα όρια 
του μοντερνισμού και του μιμητισμού και αποτε-
λεί σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. 

Το τραγικότερο της υπόθεσης είναι, ότι η Ελ-
λάδα καταδικάζεται συχνά από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο για τις αποφάσεις που εκδίδονται. Η 
ορθότητα της δικαστικής κρίσης, αφού διήλθε από 
όλα τα στάδια απονομής της δικαιοσύνης και υ-
ποτίθεται, ότι, για το λόγο αυτό, εξοπλίστηκε τελι-
κά με το τεκμήριο της αδιαμφισβήτητης αλήθειας, 
ανατρέπεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που 
με τις συχνές καταδίκες και της Ελλάδας διδάσκει 
με τις αποφάσεις του ορισμένες απλές αλήθειες, 
που είναι ή θα πρέπει να είναι γνωστές και, πολύ 
περισσότερο, να εφαρμόζονται και να διακηρύσ-
σονται, έτσι ώστε ο νόμος να επιτελεί στη συγκε-
κριμένη περίπτωση το έργο για το οποίο θεσπί-
στηκε, τη θεραπεία δηλαδή των αναγκών του κοι-
νωνικού συνόλου και την εξασφάλιση ομαλής και 
ήρεμης κοινωνικής συμβίωσης. Ορισμένες από τις 
απλές αυτές καθημερινές αλήθειες που διδάσκει το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τη νομολογία του, 
βγαλμένες από την ίδια τη ζωή και τον άνθρωπο, 
πιστεύω ότι είναι οι ακόλουθες: 

 
Α. Η ανθρωποκεντρική θεώρηση του δικαίου  

 
Από τη μελέτη των δημοσιευμένων στο νομικό 

τύπο αποφάσεων του ΕΔΔΑ, δημιουργείται η αί-
σθηση, ότι το Δικαστήριο αυτό διακατέχεται και 
διαπνέεται από αίσθημα ανθρωπισμού. Η σκέψη 
του, η κρίση του και η λογική του κινούνται γύρω 
από τον άνθρωπο. Από αυτόν ξεκινούν και σ’ αυ-
τόν καταλήγουν. Έχει ενστερνισθεί το Δικαστήριο 
αυτό το αυτονόητο, ότι δηλαδή όλα υπάρχουν για 
να υπηρετούν τον άνθρωπο, για να βελτιώνουν 
και να καλυτερεύουν τη ζωή του. Με τις αποφά-
σεις του και μέσα από τις αποφάσεις του, ο άν-
θρωπος έχει αναγορευθεί και έχει καταλάβει τη 
θέση που από τη δημιουργία έχει προσδιοριστεί 
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γι’ αυτόν, τοποθετείται δηλαδή στην κορυφή των 
αξιών και είναι η κορωνίδα της δημιουργίας. Στις 
αποφάσεις του Δικαστηρίου αυτού ζωή και άν-
θρωπος είναι έννοιες ταυτόσημες. Οι δυο όψεις 
του ίδιου νομίσματος. 

Με τις αποφάσεις του εν λόγω Δικαστηρίου, ο 
νόμος, ανεξάρτητα αν διακρίνεται για τη γενικό-
τητα της διατύπωσής του ή την εξειδίκευσή του, 
ερμηνεύεται και στη συνέχεια εφαρμόζεται, με 
κριτήριο τη θεραπεία και την υπηρεσία του αν-
θρώπου. Η ιδιότητά του ως ανθρώπου, τον καθι-
στά από μόνο το γεγονός τούτο, υπέρτατη αξία. Η 
αξία αυτή είναι η ασφαλής δικλίδα για την απο-
φυγή κάθε αυθαιρεσίας. Έτσι, ο ανθρωπισμός, η 
αναγνώριση δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι η υπέρ-
τατη αξία της ζωής, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια και διακηρύ-
χθηκε από τους Έλληνες φιλοσόφους και στοχα-
στές, βρίσκει έκφραση μέσα από τις αποφάσεις του 
ΕΔΔΑ και με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται 
στην καθημερινή πράξη και στη ζωή1.  

Οι ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου αναγνω-
ρίζονται και γίνονται σεβαστές ως στοιχείο της 
προσωπικότητάς του και όχι ως στοιχείο απόρρι-
ψης και αποκλεισμού. 

Με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, διάφορες κατη-
γορίες ανθρώπων ανασύρθηκαν από το τέλμα της 
κοινωνικής απομόνωσης και αποξένωσης, που 
τους είχε καταδικάσει η διαφορετικότητά τους, η 
οποία, πολλές φορές, είναι ανεξάρτητη από τη θέ-
λησή τους και τις δυνατότητές τους και αναγνω-
ρίστηκαν ως οντότητες και προσωπικότητες, ως 
άνθρωποι ίδιοι, αλλά και ίσοι με τους άλλους, με 
τις ίδιες δυνατότητες και τις ίδιες ευκαιρίες και 
προοπτικές2.  

Στην ελληνική νομολογία υπάρχουν διάδικοι. 
Οι αποφάσεις αναφέρονται σε διαδίκους. Η κοι-
νωνία την οποία υπηρετεί και είναι ενταγμένο το 
δικαϊκό σύστημα, είναι κοινωνία ανθρώπων. Η 
φυσική απόσταση της δικαστικής έδρας την ενώ-
νει με αυτούς που καταφεύγουν ή βρίσκονται 
στην ανάγκη να καταφύγουν στο δικαστήριο. Η 
απόσταση αυτή έχει νόημα και σκοπό μόνο όταν 
_________ 

1. Αποφάσεις ΕΔΔΑ Ρεκλός-Δαβουρλή κατά Ελλά-
δος της 15.1.2009, ΝοΒ 2009. 738 επ., Βινσέν κατά Γαλ-
λίας της 24.10.2006, ΝοΒ 2007. 211 επ., Σερίφης κατά 
Ελλάδος της 2.11.2006. 

2. Απόφαση ΕΔΔΑ Nachova κ.λπ. κατά Βουλγαρίας 
της 6.7.2005, ΝοΒ 2006. 302 επ. 

αναφέρεται στα αντίθετα συμφέροντα των πλευ-
ρών που αντιδικούν. Στα δικαστήριο καταφεύ-
γουν άνθρωποι, για να θεραπεύσουν κάποια ανά-
γκη τους και να επιλύσουν κάποιο πρόβλημά 
τους. 

Στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική κάθε 
κατηγορούμενος επικαλείται μαρτυρία άλλου 
προσώπου, προκειμένου να αποδείξει ότι είναι 
ενάρετος και έντιμος, για να ζητήσει, σε περίπτω-
ση καταδίκης του, ένα ελαφρυντικό, ενώ η 
εντιμότητα και η καλοσύνη είναι σύμφυτο 
στοιχείο με την ιδιότητα του κατηγορουμένου ως 
ανθρώπου και δεν χρειάζονται επιβεβαίωση από 
κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεν θα ήταν παράδοξο 
και μη αναμενόμενο, αν κριθεί ότι δεν 
αποδείχτηκε ο ισχυρισμός του καταδικασθέντος 
κατηγορουμένου για τον πρότερο έντιμο βίο του, 
ότι δηλαδή έζησε στον ατομικό, οικογενειακό, 
επαγγελματικό και στον εν γένει κοινωνικό βίο 
του σαν έντιμος άνθρωπος, για το λόγο ότι δεν 
προσκόμισε μάρτυρες και δεν απέδειξε τούτο, 
χωρίς βέβαια να έχει αποδειχθεί το αντίθετο, να 
προσφύγει ο κατηγορούμενος αυτός στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της σχετικής 
απορριπτικής κρίσης του αιτήματός του για την 
αναγνώριση του ελαφρυντικού του προτέρου 
εντίμου βίου. Η ανθρωποκεντρική θεώρηση του δικαίου, θε-
μελιώδες στοιχείο και γνώρισμα της νομολογίας 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου3, επηρεάζει και ωθεί 
προς την κατεύθυνση αυτή τη νομολογία των ελ-
ληνικών δικαστηρίων. Οι εφαρμοστές του δικαί-
ου, επηρεασμένοι από το παραπάνω πνεύμα του, 
προσπαθούν με τις αποφάσεις τους για τον εξαν-
θρωπισμό του δικαίου, στοιχείο παρήγορο, αλλά 
και ελπιδοφόρο. 

  
Β. Κάμψη της τυπολατρίας  

 
Η τυπολατρία αποτελεί ενίοτε στοιχείο της νο-

μολογίας των ελληνικών δικαστηρίων όλων των 
βαθμίδων. 

Παρά τη δυναμική του νόμου, το σκοπό, την 
έννοια και το περιεχόμενό του και την ανάγκη 
_________ 

3. Βλ. Β. Χε ι ρ δάρη , Το Στρασβούργο … και η α-
πάνθρωπη μεταχείριση στις φυλακές, Δικαιόραμα 2008, 
τεύχος 15ο, σ. 30 επ. τ ο υ  ί δ ι ο υ , Παρατηρήσεις στο 
ΝοΒ 2007. 985 επ. Μ. Μαργαρ ί τ η , Η αοριστία των 
λόγων αναιρέσεως κατά τον ΚΠολΔ, ΝοΒ 2007. 28 επ. 
και κυρίως σ. 42. 
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υλοποίησή του, εξαιτίας του γράμματός του, αλλά 
και νομολογιακών, ενίοτε, πρακτικών4 δεν αντι-
μετωπίζεται μερικές φορές η ουσία του προβλήμα-
τος που η κοινωνική πραγματικότητα και, πολλές 
φορές, ο ανθρώπινος πόνος έφεραν για επίλυση, 
με σύνθετες και πολυσχιδείς αναλύσεις πλέγματος 
δυσεύρετων και, όχι σπάνια, απαρχαιωμένων νο-
μικών διατάξεων ή και απλών και ξεκάθαρων δια-
τάξεων, οι οποίες έχουν ανάγκη εφαρμογής μόνο 
και όχι ερμηνείας. 

Για την κρίση της ουσίας, αξιώνεται ενίοτε και 
απαιτείται το αυτονόητο και το δεδομένο. Ζητού-
νται στοιχεία που προκύπτουν από στοιχεία που 
έχουν παρατεθεί, αλλά με τρόπο διάφορο από ε-
κείνον που προβλέπεται5 ή από στοιχεία που είναι 
γνωστά από προηγούμενες ενέργειες. 

Ενώ ο νόμος θεσπίστηκε για να θεραπεύσει συ-
γκεκριμένη κοινωνική ανάγκη και πραγματικότη-
τα, χωρίς αυτό να σημαίνει αδιαφορία για την 
κοινωνική αυτή ανάγκη και τη θεραπεία της, επι-
κεντρώνεται η προσοχή και το ενδιαφέρον, όχι 
μόνο στο απλό, το χρήσιμο, το ωφέλιμο, το πραγ-
ματικό και το πρακτικό, αλλά ενίοτε στην επανά-
ληψη όμοιων ρυθμίσεων, που, ίσως, κάποτε να 
ήταν αναγκαίες και επιβεβλημένες από κάποιο 
λόγο και για κάποιο σκοπό, αλλά σήμερα φαντά-
ζουν ξένες, απόμακρες και αποκομμένες από τη 
ζωή. Τον πολίτη, όμως, δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο 
νόμος αυτός καθ’ αυτός, ούτε η δικαστική απόφα-
ση με την περίτεχνη και πολλές φορές ακατανόητη 
για τον μέσο άνθρωπο νομοτεχνική της δομή, αλ-
λά η επίλυση, μέσω του νόμου και της δικαστικής 
απόφασης που τον υλοποιεί στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, του προβλήματος που τον απασχολεί 
και για την επίλυση του οποίου κατέφυγε στη δι-
καιοσύνη. 

_________ 
4. Όπως, μεταξύ άλλων, κρίθηκε με την απόφαση 

του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Βασιλάκης κατά Ελλάδος της 
17.1.2008, ΝοΒ 2008. 1065 επ. για την ΑΠ 255/05 και 
την ανωτέρω απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Ρε-
κλός-Δαβουρλή κατά Ελλάδος για την ΑΠ 990/04. 

5. Βλ. τις ανωτέρω αποφάσεις του ΕΔΔΑ στις υποθέ-
σεις Βασιλάκη και Ρεκλός-Δαβουρλή, όπως και τις απο-
φάσεις του ίδιου Δικαστηρίου στις υποθέσεις Ζουμπου-
λίδη κατά Ελλάδος της 14.12.2006, ΝοΒ 2007. 206 επ., 
Ευσταθίου κ.λπ. κατά Ελλάδος της 27.7.2006, ΝοΒ 2006. 
1170 επ., Λιοναράκης κατά Ελλάδος της 5.7.2007, site 
ΝΣΚ. 

Ο φορμαλισμός και η σχετική νοοτροπία, δεν 
οδηγούν μόνο σε αρνησιδικία. Πολλές φορές, ιδί-
ως στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης, με την α-
κρότητα και την υπερβολή, καθίστανται επικίν-
δυνοι, αφού θέτουν σε κίνδυνο βασικά ανθρώπι-
να αγαθά, όπως η ατομική ελευθερία. 

Έτσι, διατάσσεται η σύλληψη και η προσωρινή 
κράτηση του απόντος κατηγορουμένου για κα-
κούργημα, με συνέπεια να τιμωρείται ουσιαστικά 
για την απουσία του, παρά την πεποίθηση από τη 
μελέτη των στοιχείων, ότι για την πράξη για την 
οποία κατηγορείται και για την οποία διατάχθηκε 
η σύλληψη και η προσωρινή κράτησή του, θα α-
θωωθεί6. Φυλακίζεται δηλαδή ένας άνθρωπος, ο 
οποίος στερείται το βασικότερο αγαθό, την ελευ-
θερία του, αν και ο εμπνευστής των συγκεκριμέ-
νων νομικών διατάξεων και αν ακόμη αυτές δεν 
είναι καταργημένες, ή δεν πρέπει να θεωρηθούν 
καταργημένες, πρωτίστως, διότι, με βάση τα πα-
ραπάνω δεδομένα, αντιστρατεύονται τη λογική, 
ενώ νόμος και παραλογισμός είναι έννοιες ασύμ-
βατες και αντιφατικές, δεν θα αξίωνε την εφαρμο-
γή τους στη συγκεκριμένη περίπτωση και αν ακό-
μη δεν είχε προνοήσει για την εξαίρεση της περί-
πτωσης, δημιουργώντας κενό. Το κενό αυτό και 
εκεί βρίσκεται η αξία, η σημασία και η σπουδαιό-
τητα της δικαστικής απόφασής, πρέπει να πληρώ-
σει αυτή με βάση τη λογική του μέσου ανθρώπου, 
η οποία θα προστατεύσει από επικίνδυνες κατα-
στάσεις και παράλληλα θα εκλογικεύσει το νόμο 
και θα του προσδώσει το ρόλο για τον οποίο θε-
σπίστηκε, τη θεραπεία δηλαδή των αναγκών του 
κοινωνικού συνόλου και την εξασφάλιση και την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε-
λευθεριών των πολιτών απέναντι σε κάθε μορφή 
βίας και αυθαιρεσίας. 

Έχει παρατηρηθεί, η ανακοπή ερημοδικίας να 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι το παράβολο 
ερημοδικίας που, σύμφωνα με την ανακοπτόμενη 
απόφαση, έπρεπε να προκαταβληθεί, προκατα-
βλήθηκε μεν και περιήλθε στο Κράτος, αλλά όχι 
μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

_________ 
6. Πλειοψηφία αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κα-

κουργημάτων Ιωαννίνων 19/09, 42/09, 85/09, 86/09 
αδημοσίευτες. 
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αλλά με τη μορφή εντύπου παραβόλου7. Απευθύ-
νεται, δηλαδή, το δικαστήριο στον πολίτη, που 
κατέφυγε ενώπιόν του ζητώντας την προστασία 
της Πολιτείας και του στερεί την προστασία αυτή 
και την έρευνα της υπόθεσής του, λέγοντάς του, 
ότι πλήρωσες μεν την οφειλή σου στο Κράτος, 
πλην, όμως, με τρόπο διάφορο από εκείνον που 
προβλέπει ο νόμος. Έτσι  η προσφυγή στη δικαιο-
σύνη, όσο καλοσχεδιασμένη και αν είναι, όσο και 
αν γίνεται μέσω ειδικών, όσο προσεκτικά και αν 
μεθοδεύεται, εμπεριέχει πάντα το στοιχείο του 
απρόβλεπτου και του αιφνιδιασμού, αντί της βε-
βαιότητας, της σταθερότητας και της ασφάλειας. 

Επίσης, ενίοτε απορρίπτεται η παρέμβαση που 
ασκεί για πρώτη φορά στο δεύτερο βαθμό της 
ποινικής δικαιοδοσίας ο κύριος του οχήματος που 
χρησιμοποιήθηκε από τον αγοραστή του με πα-
ρακράτηση της κυριότητάς του για τη μεταφορά 
λαθρομεταναστών, με την αιτιολογία ότι η πα-
ρέμβαση αυτή δεν είχε ασκηθεί και στον πρώτο 
βαθμό και έτσι να κατάσχεται το μεταφορικό μέ-
σο, για το λόγο ότι ο πωλητής δεν είχε παρέμβει 
για να προβάλει τις σχετικές απαιτήσεις του και 
τους οικείους ισχυρισμούς του στον πρώτο βαθμό 
δικαιοδοσίας, με τη σύνθεση, ερμηνεία και ανά-
λυση διαφόρων νομικών διατάξεων8. Όμως και αν 
έτσι έχουν τα πράγματα και αν, όντως, αυτό είναι 
το πραγματικό νόημα των σχετικών διατάξεων, 
ποια η αξία και η χρησιμότητά τους, αφού οδη-
γούν σε αποτέλεσμα διαφορετικό από εκείνο στο 
οποίο θα έπρεπε να οδηγούν, στην απόδοση δη-
λαδή του οχήματος στον κύριό του που παρενέβη, 
δεδομένου ότι, αφού συντρέχουν οι λοιπές νόμι-
μες προϋποθέσεις, το δικαιούται. Άλλωστε και αν 
ακόμη αυτός δεν είχε ασκήσει καν παρέμβαση, 
αυτό θα έπρεπε να συμβεί, με τον αυτονόητο όρο 
της συνδρομής και των λοιπών προϋποθέσεων. 

Τον φορμαλισμό αυτό έρχεται το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να με-
τριάσει με τις αποφάσεις του, καταδικάζοντας συ-
χνά και την Ελλάδα, για θέσεις όμοιες με τις πα-
ραπάνω. Οι αποφάσεις του απλές, με ξεκάθαρες 
λύσεις, θέσεις και απόψεις, διδάσκουν, ότι απο-
στολή του νόμου και, κατ’ επέκταση του δικαστή 

_________ 
7. ΕφΚρ 532/90 ΝοΒ 1991. 934. ΜονΠρΙωαν 456/07 

αδημοσίευτη. 
8. Πλειοψηφία απόφασης Τριμελούς Εφετείου 

Πλημμελημάτων Ιωαννίνων 183/09 αδημοσίευτη. 

και του δικαστηρίου, είναι η ενασχόληση με την 
ουσία της υπόθεσης9. Με κριτήριο τη θέση αυτή 
και όργανο, κυρίως, το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ10 διδά-
σκει το μέτρο και θυμίζει την υποχρέωση να μην 
αναζητείται, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση 
και να μην υποχρεώνονται οι διάδικοι σ’ αυτό 
που ήδη υπάρχει και έχει στη διάθεσή του το δι-
καστήριο ή που μπορεί αυτό να το πληροφορηθεί. 
Ότι αξία και σημασία έχει, όχι ο τρόπος, η διαδι-
κασία και το μέσο υποβολής των επιχειρημάτων 
και του υλικού και η εκπλήρωση των προϋποθέ-
σεων, που είναι αναγκαίες για την έκδοση της α-
πόφασης, αλλά η υποβολή τους και η εκπλήρωσή 
τους αυτών καθ’ αυτών11. Ότι το δικαίωμα ανήκει 
αποκλειστικά στη σφαίρα επιρροής του φορέα του 
και γι’ αυτό ο τελευταίος, αφού δικαιούται και δεν 
υποχρεούται να το ασκήσει, δεν θα πρέπει να εξα-
ναγκάζεται στην άσκησή του ή, πολύ περισσότερο, 
να τιμωρείται για τη μη άσκησή του. Ότι ο κολα-
σμός προσήκει και αρμόζει στην παραβατικότητα 
και όχι στη μη άσκηση στα πλαίσια κρίσης της 
παραβατικότητας αυτής κάποιου δικαιώματος 
από αυτόν που φέρεται ως παραβάτης. Ότι η ερ-
μηνεία του νόμου θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν 
χρειάζεται και ποτέ η ερμηνεία αυτή να μην κα-
ταλήγει σε ρυθμίσεις διάφορες ή και αντίθετες με 
το νόμο12. Πρόκειται για απλές αλήθειες, ταυτό- 

_________ 
9. Βλ. σχετικά Γ. Νικολόπουλου , Η αοριστία του 

κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ αναιρετικού λόγου υπό 
το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, ΝοΒ 2009. 469 επ. 
και, κυρίως, σ. 485. 

10. Η σύμβαση αυτή έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο 
στο σύνολο σχεδόν των κρατών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Στην Ελλάδα ενσωματώθηκε στο εσωτερικό 
δίκαιο αρχικά με το ν. 2329/1953 και, μετά τη μεταπο-
λίτευση, με το νδ 53/1974, ΦΕΚ Α΄, 256/20.9.1974 και 
υπερισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 του ελληνικού 
Συντάγματος, της εθνικής νομοθεσίας. 

11. Βλ. Β. Χε ι ρ δάρη , Παρατηρήσεις στο ΝοΒ 2007. 
209 επ. Μ. Μαργαρ ί τ η , Σημείωση στο ΝοΒ 2007. 
2223 επ. και κυρίως σ. 2226. Του  ί δ ι ο υ , Η αοριστία 
των λόγων αναιρέσεως κατά τον ΚΠολΔ, ΝοΒ 2007. 28 
επ. και κυρίως σ. 30, 31, 40 και 41. Επίσης, Γ. Νικολό -
πουλο , την ανωτέρω μελέτη του στο ΝοΒ 2009. 481-
483. 

12. Βλ. τις ανωτέρω αποφάσεις ΕΔΔΑ Λιοναράκης 
κατά Ελλάδος της 5.7.2007, Ζουμπουλίδης κατά Ελλά-
δος της 14.12.2006, Ευσταθίου κ.ά. κατά Ελλάδος της 
27.7.2006. 
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χρονα, όμως και για κατευθύνσεις, οι οποίες, επει-
δή η πλειονότητα των πολιτών δεν έχει τη δυνατό-
τητα προσφυγής στο ΕΔΔΑ, πρέπει να επηρεάζουν 
και να κατευθύνουν τις εθνικές νομολογίες13.  

 
Γ. Ο εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης του δικαστι-
κού αγώνα  

 
Η βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης 

γενικά και, ειδικότερα, στην έκδοση των δικαστι-
κών αποφάσεων, αποτελεί βασικό ανασχετικό πα-
ράγοντα στην εκπλήρωση της αποστολής των δι-
καστηρίων να εξασφαλίσουν ή, εν πάση περιπτώ-
σει, να διευκολύνουν την ομαλότητα της κοινωνι-
κής συμβίωσης. Δεκαετίες ολόκληρες απαιτούνται 
ενίοτε για την ολοκλήρωση του δικαστικού αγώνα 
με τη διέλευση της υπόθεσης από όλα τα δικαστι-
κά στάδια και την έκδοση τελικά απόφασης που 
να τέμνει οριστικά τη διαφορά. Ο χρόνος που πέ-
ρασε είναι τόσος, που, μερικές φορές, εκτός από το 
θάνατο των αρχικά ενδιαφερομένων, μειώνει την 
αξία και τη σημασία της απόφασης που εκδόθηκε, 
με όλες τις συνέπειες του γεγονότος αυτού. Αβε-
βαιότητα, ανασφάλεια, αδράνεια, οικονομικές ε-
πιβαρύνσεις και απογοήτευση είναι οι αναπόφευ-
κτες παρενέργειες της παραπάνω κατάστασης. 
Την οξύτητα του προβλήματος αποδεικνύουν οι 
προσπάθειες όλων ανεξαιρέτως των Υπουργών 
Δικαιοσύνης να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό 
του φαινομένου. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα δεν 
έχει οδηγηθεί στην οριστική λύση του, με την εξα-
σφάλιση ενός σταθερού συστήματος απονομής της 
δικαιοσύνης. 

Το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο στα 
πλαίσια απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, α-
φού εκεί οι επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν γί-
νονται άμεσα αντιληπτές από όλους, ενώ, παράλ-
ληλα, πρόκειται, πολλές φορές, για υποθέσεις με 
κοινωνικό ενδιαφέρον. 

_________ 
13. Για την επίδραση του ΕΔΔΑ και γενικότερα της 

ΕΣΔΑ στη νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων βλ. 
και Δ. Σπ ι ν έ λη , Πορίσματα από τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
ΠοινΧρ 1998. 5 επ. Ε. Κρουσ ταλάκη , Η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μοχλός ανανέω-
σης της νομολογίας των δικαστηρίων, ΝοΒ 2000. 1723 
επ. Ν. Φραγκάκη , Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση  Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου έγινε 50 Χρόνων, ΝοΒ 2000. 1720, 
1721. 

Οι αλλεπάλληλες αναβολές για διάφορους λό-
γους, προκαλούν τις διαμαρτυρίες των ταλαιπω-
ρουμένων μαρτύρων και των ενδιαφερομένων 
που δεν στέργουν στην αναβολή14. Οι συχνές κα-
ταδίκες της Ελλάδας για την παραπάνω αιτία από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήμα-
τος και υπενθυμίζουν τη σπουδαιότητα που έχει 
για την απονομή της δικαιοσύνης η ολοκλήρωση 
των σχετικών διαδικασιών εντός ευλόγου και λο-
γικού χρονικού διαστήματος15. 

Η νομολογιακή αυτή διδαχή του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, μαζί με τον έντονο προβληματισμό 
και το αίσθημα της αποστολής, του χρέους και της 
ευθύνης, οδηγεί και έχει ως συνέπεια τη σθεναρή 
πολλές φορές αντίσταση των λειτουργών της δι-
καιοσύνης στα φαινόμενα αναβλητικότητας και 
βραδύτητας γενικά στην απονομή της δικαιοσύ-
νης. Πρόκειται για αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μή-
νυμα που, ίσως, εκτός από τη βελτίωση της κατά- 

_________ 
14. Βλ., ενδεικτικά, την απόφαση του Τριμελούς Ε-

φετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων 74/09 αδημοσίευ-
τη, σύμφωνα με την οποία ένας από τους περισσότερους 
κατηγορούμενους για παράβαση του νόμου για τα 
ναρκωτικά, προσωρινά κρατούμενος, υπέβαλε αίτημα 
αναβολής της δίκης, προκειμένου να υποβληθεί σε ψυ-
χιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να διαπιστωθεί αν 
είναι ή όχι τοξικομανής κατά την έννοια του ανωτέρω 
νόμου. Το Δικαστήριο επιφυλάχτηκε να αποφασίσει.  Ο 
δικηγόρος του ζήτησε τότε να «κρατηθεί» η υπόθεση, 
για να ετοιμάσει την υπεράσπισή του, αίτημα που έγινε 
δεκτό. Την επόμενη ημέρα, κατά την οποία επαναλή-
φθηκε η διακοπείσα, λόγω ωραρίου, συνεδρίαση και 
άρχισε η εκδίκαση της υπόθεσης, ο ίδιος κατηγορούμε-
νος ζήτησε την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης σχε-
τικά με την επιφύλαξη και την άμεση λήψη απόφασης 
στο αίτημά του για αναβολή. Το Δικαστήριο απέρριψε 
το τελευταίο αυτό αίτημα για ανάκληση. Στη συνέχεια, 
ο κατηγορούμενος, ενώ εκκρεμούσε το αίτημα ψυχια-
τρικής πραγματογνωμοσύνης, υπέβαλε αίτημα αναβο-
λής της δίκης, λόγω αδυναμίας, εξαιτίας ασθένειας του 
συνηγόρου του, να τον υπερασπιστεί, ο οποίος παρί-
στατο και κατά τις δυο ημέρες συνεδρίασης και υπέβαλε 
τα παραπάνω αιτήματα. Το τελευταίο αυτό αίτημά του 
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. 

15. Αποφάσεις ΕΔΔΑ Σόγια Ελλάς ΑΕ κατά Ελλάδος 
της 27.9.2007, ΝοΒ 2007. 2491 επ., Πανταλέων κατά Ελ-
λάδος της 10.5.2007, ΝοΒ 2007. 1226 επ., Γώρου κατά 
Ελλάδος της 20.3.2009, ΝοΒ 2009. 747 επ. 
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στασης, οδηγήσει σε αλλαγή νοοτροπίας, τρόπου 
σκέψης και αντιμετώπισης των φαινομένων. 

 
Δ.  Άρνηση των διακρίσεων  

 
Δεν είναι λίγες οι φορές που η Ελλάδα καταδι-

κάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εκδη-
λώσεις κρατικής βίας και αυθαιρεσίας.16 Φυσικά 
δεν πρόκειται, εκ των πραγμάτων, άλλωστε, αδύ-
νατο, για δικαστική βία. Ενίοτε, οι εκδηλώσεις αυ-
τές, άλλοτε ευθέως και άλλοτε συγκαλυμμένα, 
στρέφονται κατά ατόμων που ανήκουν σε συγκε-
κριμένες ομάδες, με κριτήρια φυλετικά, εθνικά, 
οικονομικά ή και άλλα, που τις καθιστούν αδύνα-
μες και ευάλωτες. Πρόκειται, όμως, για ομάδες και 
κατηγορίες πληθυσμού, οι οποίες είναι ενταγμένες 
ή, εν πάση περιπτώσει, ζουν στην ελληνική κοινω-
νία και, για το λόγο αυτό, η αντιμετώπισή τους 
πρέπει να είναι ανάλογη με εκείνη των άλλων πο-
λιτών. 

Οι καταδικαστικές αυτές αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου, με την καταδίκη που απαγ-
γέλουν, εκτός από το γεγονός της βίας αυτό καθ’ 
αυτό, καυτηριάζουν και στιγματίζουν αφενός μεν 
την κρατική της προέλευση και αφετέρου την αι-
τία της πρόκλησής της, την οποία εντοπίζουν στη 
διαφορετικότητα των παραπάνω ατόμων, αλλά 
και στην αδυναμία τους, εξαιτίας της διαφορετι-
κότητάς τους αυτής και στη μειονεκτική τους θέση 
σε σχέση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. 

Έτσι, το ΕΔΔΑ με τις αποφάσεις του αυτές δια-
κηρύσσει ότι η βία δεν έχει θέση στη σύγχρονη 
κοινωνία και γίνεται κήρυκας της ισότητας όλων 
έναντι στην άσκηση της κρατικής εξουσίας, αλλά 
και της κρατικής εξουσίας κατά την άσκησή της. 
Κυρίως, όμως, καθιστά το άτομο κέντρο της κοι-
νωνικής ζωής σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις 
της και τονίζει την ανάγκη και την υποχρέωση της 
εξουσίας να υπάρχει και να ασκείται μόνο για τη 
θεραπεία των αναγκών του, αφού αυτός είναι, άλ-
λωστε και ο λόγος θέσπισής της. Πρόκειται για 
νομολογιακές αρχές με διαχρονική και παναν-
θρώπινη αξία, οι οποίες αποτελούν και κατευθυ-
ντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων, παραγνωρίζοντας 
το στοιχείο της διαφορετικότητάς τους, ώστε να 

_________ 
16. Βλ. σχετικά απόφαση ΕΔΔΑ στην υπόθεση Μπέ-

κος κ΄ Κουτρόπουλος κατά Ελλάδος της 13.12.2005. 

έχουν την αίσθηση ότι αντιμετωπίζονται όπως και 
οι υπόλοιποι πολίτες και όχι ως υπαίτιοι και υ-
πεύθυνοι για όλα, για τους οποίους η ευθύνη είναι 
εκ των προτέρων δεδομένη ή η έλλειψή της ή ο με-
τριασμός της προϊόν ευσπλαχνίας και εύνοιας, 
λόγω λύπης εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. 

 
Ε. Η ελευθερία της έκφρασης και τα όριά της  

 
Η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων, 

που συνεχώς αυξάνει, είναι ένα από τα χαρακτη-
ριστικά της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικό-
τητας, με έντονα στοιχεία εκείνα της δημοσιότη-
τας και της αναγνωρισιμότητας. 

Η προβολή έχει καταστεί, αν όχι το μοναδικό, 
το κύριο τουλάχιστον μέσο ανάδειξης, κυριαρχί-
ας, επικράτησης και τελικά επιβολής στους περισ-
σότερους τομείς δραστηριότητας. Έτσι, η έννοια 
και ο κύκλος των δημοσίων προσώπων έχει αυξη-
θεί και συνεχώς διευρύνεται. Η επίδραση των δη-
μοσίων αυτών προσώπων και το ενδιαφέρον το 
οποίο με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, 
πρωτίστως για να εξασφαλίσουν τη δημοσιότητα 
και τα ωφελήματά της, προκαλούν στο κοινωνικό 
σύνολο, είναι δεδομένα. Δεδομένη, όμως, γι’ αυ-
τόν ακριβώς το λόγο, είναι και θα πρέπει να θεω-
ρείται και η κριτική τους σε όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής τους.  

Ανακύπτει έτσι το θέμα της οριοθέτησης της 
κριτικής αυτής και εν τέλει των ορίων μεταξύ της 
ελευθερίας έκφρασης γνώμης, κρίσης και άποψης 
αφενός και αφετέρου της ιδιωτικής και μη ζωής 
των δημοσίων πάντα προσώπων. 

Η ελληνική νομολογιακή πραγματικότητα ε-
στιάζει, κατά κανόνα, τα όρια αυτά στο «σκοπό 
εξύβρισης» του (δημοσίου) προσώπου, τον οποίο 
αναζητά στο αν ο τρόπος εκδήλωσης ήταν πράγ-
ματι αναγκαίος για να αποδοθεί όπως έπρεπε α-
ντικειμενικά το περιεχόμενο της σκέψης και, σε 
αρνητική περίπτωση, ενώ τούτο ήταν γνωστό, 
χρησιμοποιήθηκε ο τρόπος αυτός για να προ-
σβληθεί η τιμή του (δημοσίου) προσώπου17. 

Η άποψη αυτή δεν φαίνεται να υιοθετείται, 
τουλάχιστον πάντοτε, από το ΕΔΔΑ, με τις γνω- 

_________ 
17. ΑΠ 1231/07 ΝοΒ 2007. 2450. 146/01 ΝοΒ 2001. 

1350. 239/2000 ΝοΒ 2000. 845. 
ΝοΒ 57 124
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στές συνέπειες18. Με τις αποφάσεις του το Δικα-
στήριο αυτό φαίνεται να υιοθετεί την άποψη, ότι 
το πρόσωπο, επιλέγοντας την ιδιότητα του δημο-
σίου, εκθέτει τον εαυτό του και όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής του στη δημόσια κριτική. Φαίνεται να 
στηρίζεται η γενική αυτή θέση στην άποψη, ότι το 
στοιχείο της δημοσιότητας και των παρενεργειών 
της στο κοινωνικό σύνολο, ήταν εκείνο που απο-
τέλεσε την αιτία της κριτικής. Αν δηλαδή το πρό-
σωπο δεν ήταν δημόσιο, οπωσδήποτε δεν θα προ-
καλούσε την κριτική, αφού οι πράξεις και οι πα-
ραλείψεις του θα ήταν τότε αδιάφορες για το κοι-
νωνικό σύνολο. 

Έτσι θεωρεί υπερβολή και καταδικάζει την έκ-
θεση της κριτικής τόσο σε ποινικές όσο και σε α-
στικές συνέπειες, χωρίς τον περιορισμό της μόνο 
στις μεν ή στις δε19, ενώ δεν θεωρεί την κριτική 
υπερβολική ακόμη και όταν, ως ακραία μορφή, 
σοκάρει, αφού αιτία της εκδήλωσής της υπήρξε το 
στοιχείο της δημοσιότητας20. Με τις κρίσεις του 
αυτές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν φαίνεται να 
προστατεύει απλά την ελευθερία της έκφρασης και 
να προκρίνει την ελευθερία αυτή έναντι και της 
ιδιωτικής ακόμη ζωής των δημοσίων προσώπων, 
θεωρώντας τη πολυτιμότερη αξία21, αλλά δίδεται 
η εντύπωση ότι μάλλον το κοινωνικό σύνολο 
προστατεύει ή προσπαθεί να προστατεύσει από τα 
δημόσια πρόσωπα. 

Πρόκειται για νομολογιακή θέση, η οποία, είτε 
με την μια είτε με την άλλη εκδοχή, αν και ενόψει 
των ελληνικών δεδομένων, αλλά και των δομών 
της ελληνικής κοινωνίας, ξενίζει από πρώτη άπο-
ψη, θα πρέπει, αν όχι να υιοθετηθεί, τουλάχιστον 
να προκαλέσει προβληματισμό και επανεξέταση 
του όλου ζητήματος από την αρχή, με τη θέση του 
_________ 

18. Βλ. Π. Βογ ι α τ ζ ή , Η ελευθερία του τύπου και η 
προστασία της τιμής και της υπόληψης: η ελληνική έν-
νομη τάξη αντιμέτωπη με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΝοΒ 2009. 293 επ. και κυ-
ρίως σ. 307. 

19. Απόφαση ΕΔΔΑ Κατράμη κατά Ελλάδος της 
6.12.2007, ΝοΒ 2008. 783 επ. 

20. Βλ. τις ανωτέρω αποφάσεις ΕΔΔΑ Λιοναράκης 
κατά Ελλάδος της 5.7.2007, Βασιλάκης κατά Ελλάδος 
της 17.1.2008 και Κανελλοπούλου κατά Ελλάδος της 
11.10.2007, ΝοΒ 2007. 2227 επ., Klein κατά Σλοβακίας 
της 31.10.2006, Vereinigung Bildender Kunstler Wiener 
κατά Αυστρίας της 25.1.2007. 

21. Βλ. Π. Βογ ι α τ ζ ή , την ανωτέρω μελέτη του στο 
ΝοΒ 2009. 313. 

στις παραπάνω, υποχρεωτικές ούτως ή άλλως, βά-
σεις.  

Παράλληλα, με τις παραπάνω νομολογιακές 
του θέσεις, το Δικαστήριο του Στρασβούργου, α-
ναγνωρίζοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα 
του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης ως 
την πεμπτουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
αποκλείει στην πράξη τις κρατικές αυθαιρεσίες, 
προσδίδοντας, κατά την ερμηνεία του άρθρου 10 
της ΕΣΔΑ, που προβλέπει το δικαίωμα αυτό, ευ-
ρύτατο περιεχόμενο στο εν λόγω δικαίωμα και 
μεγεθύνοντας τα όριά του. Η νομολογία αυτή του 
Στρασβούργου έχει οδηγήσει σε μια ουσιαστική 
διεύρυνση των ορίων της ελευθερίας της έκφρα-
σης, έτσι ώστε ο τύπος και τα ΜΜΕ να εμφανίζο-
νται προνομιακά ωφελημένα και να προστατεύο-
νται σημαντικά. Ο τύπος θεωρείται «φύλακας» της 
δημοκρατίας και το ΕΔΔΑ του δίδει τη δυνατότη-
τα της διευρυμένης κριτικής και του ελέγχου, α-
κόμα και στα επίπεδα της υπερβολής. 

Βέβαια, το δικαίωμα αυτό του τύπου δεν είναι 
απεριόριστο και δεν πρέπει να υπερβαίνει ορι-
σμένα όρια22, όμως, σε κάθε περίπτωση, η ποινική 
δίωξη των δημοσιογράφων, εφόσον τα αναγρα-
φόμενα έχουν μια πραγματική βάση, είναι ασύμ-
βατη με την ΕΣΔΑ. Ουσιαστικά, η νομολογία του 
ΕΔΔΑ καταργεί υπό προϋποθέσεις τη συκοφαντι-
κή δυσφήμηση δια του τύπου και δεν τη θεωρεί 
αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία23. 

Περαιτέρω, η νομολογία αυτή υποχρεώνει τα 
δημόσια πρόσωπα να αποδέχονται κριτική μέχρι 
του ορίου της σκληρότητας και της υπερβολής, 
ακόμα και αυτή που είναι συκοφαντική για τον 
κρινόμενο. 

Διευρύνει, επίσης, σημαντικά τον κύκλο των 
δημοσίων προσώπων, εντάσσοντας σ’ αυτόν, ε-
κτός από τους πολιτικούς, τους δικαστές, τους ει-
σαγγελείς, όσους συμμετέχουν στην πολιτικής ζω-
ή, όσους συμμετέχουν στη δημόσια τάξη της Χώ-
ρας είτε άμεσα είτε έμμεσα κ.ά. Τέλος, επεκτείνει 
την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και 

_________ 
22. Βλ. σχετικά Σ. Κτ ι σ τάκη , Αστική ευθύνη του 

κράτους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου, ΝοΒ 2005. 2003 επ. και κυρίως 
σ. 2006, 2007. 

23. Βλ. Π. Βογ ι α τ ζ ή , την ανωτέρω μελέτη του στο 
ΝοΒ 2009. 313. 
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στους απλούς πολίτες που ασκούν κριτική και εκ-
φράζουν απόψεις κατά των δημοσίων προσώ-
πων24. 

Πρόκειται για νομολογιακές αρχές, οι οποίες 
θα πρέπει να υιοθετηθούν και να γίνουν αποδε-
κτές από τα εθνικά δικαστήρια, για να καταστεί 
δυνατή η άμεση και αποτελεσματική προστασία 
του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. 

 
ΣΤ. Το ανθρώπινο πρόσωπο της εξουσίας  

 
Η κρίση, όχι μόνο εσωτερική αλλά και παγκό-

σμια, που τα τελευταία χρόνια με συνεχώς αυξα-
νόμενο ρυθμό παρατηρείται στις περισσότερες εκ-
δηλώσεις της κοινωνικής ζωής, φυσικό ήταν να 
μην αφήσει ανεπηρέαστο και το δικαιϊκό σύστη-
μα. 

Η διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στην τυ-
πική, με την ύπαρξη νομικών προβλέψεων και 
στην ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων, με 
το σεβασμό της νόμιμης διαφορετικότητας σε όλες 
της τις εκφάνσεις, η κρατική αυθαιρεσία, η σκλή-
ρυνση, όπως υποστηρίζουν μερικοί, της νομολο-
γίας και η κάμψη του αισθήματος προστασίας των 
πολιτών, φαινόμενα των καιρών, απομακρύνουν 
το δίκαιο από την κοινωνία και το άτομο και κλο-
νίζουν τα θεμέλια της δημοκρατίας25. 

Η νομολογία του ΕΔΔΑ, ιεραρχώντας αξίες και 
θεσμούς, θέτει φραγμούς στην αυθαιρεσία κατά 
την άσκηση της κρατικής εξουσίας και υλοποιώ-
ντας στην πράξη τις βασικές αρχές της δημοκρα-
τίας, τονίζει ότι μέτρο δημοκρατικότητας είναι η 
αναγόρευση, αλλά και η αναγνώριση από όλους 
του ατόμου και του πολίτη σε κέντρο της ζωής και 
πυρήνα αξίας. Διακηρύσσει και εισάγει το μέτρο 
στην απονομή της δικαιοσύνης, υπογραμμίζει ότι 
οι όροι δημόσιο συμφέρον και πολίτης είναι ταυ-
τόσημοι, οι δυο δηλαδή όψεις του ίδιου νομίσμα-
τος και ότι το συμφέρον είναι δημόσιο, όταν εξυ-
πηρετεί τον πολίτη. Περιχαρακώνει τα δικαιώμα-
τα που αποτελούν την πεμπτουσία του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος26 και υπογραμμίζει ότι το 
_________ 

24. Βλ. Β. Χε ι ρ δάρη , Το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης, Δικαιόραμα 2008, τεύχος 17ο, σ. 24 επ. 
Επίσης Β. Σωτηρόπουλου , Σχόλιο στο ΝοΒ 2007. 
1458 επ. 

25. Βλ. Κ. Μποτόπουλου , Δικαιώματα σε τρικυ-
μία, Δικαιόραμα 2008, τεύχος 17ο, σ. 5. 

26. Απαιτώντας για το θεμιτό περιορισμό τους τα 

κράτος δεν μπορεί να οικοδομηθεί, παρά μόνο 
επάνω στα θεμέλια μιας αληθινής, αμερόληπτης 
και τίμιας δικαιοσύνης, η οποία θα τηρεί και θα 
εφαρμόζει με θρησκευτική ευλάβεια όχι μόνο το 
γράμμα, αλλά και το πνεύμα του νόμου27 και η 
οποία δεν θα πιέζει, ούτε θα φοβίζει, αλλά θα 
προστατεύει και θα σέβεται τα δικαιώματα και θα 
διευκολύνει την πάλη των ιδεών και την ελευθε-
ρία της σκέψης28. 

Πρόκειται για νομολογιακές αρχές, οι οποίες 
θα πρέπει να αποτελούν παραδείγματα και για 
όλα τα εθνικά δικαστήρια. 

 
Ζ. Το τεκμήριο αθωότητας  

 
Θεμελιώδες στοιχείο και βασική αρχή του κρά-

τους δικαίου, από την οποία απορρέει, είναι το 
τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
με τις αποφάσεις του έχει τονίσει επανειλημμένα 
την κεφαλαιώδη σημασία και την αξία του τεκμη-
ρίου αυτού, ως καθοριστικού για την προστασία 
των ατομικών δικαιωμάτων και απόλυτα ανα-
γκαίου για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, α-
φού ο πολιτισμός αυτός δεν μπορεί παρά να στη-
ρίζεται και να σέβεται και να υλοποιεί στην πράξη 
πρωταρχικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έτσι το 
ΕΔΔΑ απευθύνεται με τις αποφάσεις του στις εσω-
τερικές έννομες τάξεις και υπενθυμίζει την υπο-
χρέωση τήρησης του τεκμηρίου αθωότητας του 
κατηγορουμένου από όλες τις δημόσιες αρχές, δι-
καστικές και μη και την εφαρμογή του σε όλες τις 
δικαστικές διαδικασίες μέχρι την οριστική απαλ-
λαγή του κατηγορουμένου και πολύ περισσότερο, 
μετά την απαλλαγή του, με την οποία ι- 

_________ 
στοιχεία αφενός μεν της αναγκαιότητας των περιορι-
στικών μέτρων σε σχέση προς τις επιταγές μιας δημο-
κρατικής κοινωνίας και αφετέρου της αναλογικότητας 
των μέτρων αυτών σε σχέση προς τον επιδιωκόμενο μ’ 
αυτά σκοπό, βλ. σχετικά Σ. Κτ ι σ τάκη , την ανωτέρω 
μελέτη της στο ΝοΒ 2005. 2003 επ. και κυρίως, σ. 2006. 
Σ. Ματθ ία , Το πεδίο λειτουργίας της αρχής της ανα-
λογικότητας, ΕλΔικ 2006. 1 επ. και κυρίως σ. 8 και 9. 

27. Βλ. σχετικά Ι. Τ ζ ε β ε λ ε κάκη , Η θεσμική δια-
σφάλιση της αμεροληψίας του δικαστή, ΝοΒ 1998. 745 
επ. και κυρίως, σ. 745 και 751. 

28. Απόφαση ΕΔΔΑ Γιαννούσης κατά Ελλάδος της 
14.12.2006, ΝοΒ 2007. 516 επ. 
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σοδυναμεί και η οριστική παύση της ποινικής δί-
ωξης λόγω παραγραφής29. Πρόκειται για μια από 
τις θεμελιώδεις έννοιες του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, η 
οποία τυποποιείται στο άρθρο 6 § 2 της εν λόγω 
Σύμβασης, καθώς επίσης και στο άρθρο 14 § 2 του 
Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δι-
καιωμάτων30, αλλά και στο άρθρο 11 § 1 της Οι-
κουμενικής Διακήρυξης  των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10.12.194831, αναγνωρί-
ζεται σε όλες τις έννομες τάξεις των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ως απόρροια της αρχής 
του κράτους δικαίου και επιβάλει ότι κάθε άτομο 
τεκμαίρεται αθώο μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη 
απόφαση για την ενοχή του. Πρόκειται για τεκ-
μήριο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία του 
κατηγορουμένου και υφίσταται μόνο υπέρ αυ-
τού32, διέπει δε το σύνολο των ποινικών διαδικα-
σιών από την προκαταρκτική εξέταση μέχρι το 
αμετάκλητο της απόφασης και δεν περιορίζεται 
μόνο στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης33. 

Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, το βάρος της απόδειξης 
της κατηγορίας φέρει η εισαγγελική αρχή και κά-
θε αμφιβολία πρέπει να είναι υπέρ του κατηγο-
ρουμένου34. Σε περίπτωση αθώωσης του κατηγο-
ρουμένου για οποιονδήποτε λόγο, το τεκμήριο ε-
κτείνεται στο διηνεκές, χωρίς χρόνο λήξης και δε-
σμεύει στο μέλλον όλα τα δικαστήρια οιασδήποτε 
δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. Κατά τη διάρκεια 
της προδικασίας και την ποινική διαδικασία, το 
τεκμήριο αθωότητας απαιτεί από τους προανα-
κριτικούς και ανακριτικούς υπαλλήλους και από 
τους δικαστές να μην ξεκινούν από την προκατει-
λημμένη άποψη ότι ο ύποπτος ή ο κατηγορούμε-
_________ 

29. Απόφαση ΕΔΔΑ Παραπονιάρη κατά Ελλάδας 
της 25.9.2008, ΝοΒ 2009. 173 επ. 

30. Στην Ελλάδα το Σύμφωνο αυτό επικυρώθηκε και 
κατέστη εσωτερικό δίκαιο, με υπερνομοθετική, κατά το 
άρθρο 28 § 1 του ελληνικού Συντάγματος, ισχύ,  με  το 
ν. 2462/1997, ΦΕΚ Α΄, 25/26.2.1997. 

31. Βλ. το κείμενο της διακήρυξης αυτής στο ΝοΒ 
1998-1539 επ. 

32. Απόφαση του ΕΔΔΑ στην προσφυγή 4483/70 
κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

33. Απόφαση ΕΔΔΑ της 25.3.1983 στην υπόθεση 
Minelli κατά Ελβετίας, σκέψη 30. Κρίσεις ως προς την 
απόφαση αυτή του Ε. Κρουσταλάκη βλ. στην ΕλΔικ 
1986-601 επ. και κυρίως σ. 606. 

34. Απόφαση ΕΔΔΑ της 6.12.1988 στην υπόθεση 
Barbera Messegue & Jabardo, σκέψη 77. 

νος διέπραξε το αδίκημα, για το οποίο κατηγορεί-
ται. Επίσης, υπάρχει παραβίαση του τεκμηρίου 
και στην περίπτωση ακόμη που δεν διατυπώνεται 
ρητά η προκατάληψη από τους παραπάνω δικα-
στικούς ή ανακριτικούς υπαλλήλους, αλλά αυτή 
αντανακλάται στη συμπεριφορά τους έστω και 
έμμεσα35. 

Πλέον τούτου, το ΕΔΔΑ επεξέτεινε νομολογια-
κά το πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου αυτού και 
εκτός των ποινικών δικαστηρίων, καθιστώντας το 
ευρύτερο. Έτσι υποχρεώνει και όλες τις δημόσιες 
αρχές να μην προβαίνουν σε κρίσεις και αφορι-
σμούς ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε το έγκλημα 
για το οποίο συλλαμβάνεται ή κατηγορείται36. 
Ουσιαστικά υποχρεώνει το κράτος να μεταχειρί-
ζεται σε όλα τα επίπεδα τον κατηγορούμενο σαν 
να μην έχει διαπράξει κανένα έγκλημα μέχρι να 
αποδειχθεί αυτό με αμετάκλητη δικαστική από-
φαση. 

Τούτο, βέβαια, δεν σημαίνει, ότι εμποδίζονται 
οι ανωτέρω αρχές να ενημερώνουν την κοινή 
γνώμη για την πορεία των ποινικών ερευνών, αλ-
λά να το πράττουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
τηρούν την υποχρέωσή τους να σέβονται το τεκ-
μήριο αθωότητας του εκάστοτε συλλαμβανομένου 
ή κατηγορουμένου και να μην υποκαθιστούν τα 
δικαστήρια στο επίπεδο των αμετάκλητων απο-
φάσεων. Το ΕΔΔΑ επισημαίνει στις αποφάσεις του 
τη σημασία της διατύπωσης των όρων που χρησι-
μοποιούν οι κρατικές αρχές και οι εκπρόσωποί 
τους στις δηλώσεις τους προτού το πρόσωπο δικα-
στεί και κριθεί ένοχο για τη διάπραξη ενός αδική-
ματος. 

Ακόμη και στην περίπτωση που το τεκμήριο 
αθωότητας καταπατάται από τα ΜΜΕ, το Δικα-
στήριο του Στρασβούργου αναγνωρίζει στο κρά-
τος μέλος υποχρέωση επιμέλειας, από την οποία 
απορρέει υποχρέωσή του προστασίας του πολίτη. 
Σύμφωνα με την υποχρέωση αυτή, το κράτος ο-
φείλει να μεριμνά με ενεργητικό ρόλο λαμβάνο-
ντας θετικά μέτρα, προκειμένου τα ΜΜΕ να πα-
ραμένουν εντός των ορίων της αντικειμενικότητας 
για εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις37.  
_________ 

35. Σκέψη ΕΔΔΑ 37 στην ανωτέρω υπόθεση Minelli. 
36. Απόφαση ΕΔΔΑ στην υπόθεση Allenet de Ribe-

mont κατά Γαλλίας Α. 308 (1995), σκέψη 36. 
37. Γενική Εισαγγελέας V. Trstenjak. Προτάσεις της 

3.5.2007 στην υπόθεση C-62 του ΔΕΚ, σκέψη 63 και υ-
ποσημείωση 56 σε συνδ. με υποσημείωση. 45. 
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Η νομολογία του Δικαστηρίου του Στρα-
σβούργου, κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του 
ανωτέρω τεκμηρίου, στηρίζεται στην αρχή ότι μό-
νο με την ποινική δικαστική διαδικασία μπορεί 
να επιτευχθεί η επίσημη διαπίστωση της ποινικής 
ευθύνης και, επομένως, κανένα άλλο κρατικό όρ-
γανο δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίσει κάποιον ως 
ένοχο, υποκαθιστώντας το θεσμικό κριτή. Πρόκει-
ται για αρχή με την οποία επιδιώκεται η προστα-
σία του υπόπτου από την εκ των προτέρων κατα-
δίκη. 

Παράλληλα, το ΕΔΔΑ με τις αποφάσεις του, 
παγιώνοντας τη σχετική νομολογία του, επεξέτει-
νε την εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας και 
στην περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης λόγω 
παραγραφής του αδικήματος, την οποία ταυτο-
ποιεί και εξομοιώνει με την αθώωση του κατηγο-
ρουμένου, ενώ επαύξησε χρονικά την εφαρμογή 
του και κατά το χρονικό διάστημα μετά την αθώ-
ωσή του για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι ξεκαθαρίζει 
πλήρως, ότι η απαλλαγή του κατηγορουμένου ή η 
παύση της ποινικής δίωξης με οποιοδήποτε τρόπο  
ισοδυναμεί με αθώωσή του, η οποία δεν συγχωρεί 
ούτε και την έκφραση υπονοιών ως προς την αθω-
ότητά του38.  

Συμπερασματικά, το ΕΔΔΑ με τη νομολογία 
του έχει επεκτείνει και διευρύνει σημαντικά το 
τεκμήριο αθωότητας, δικαιολογώντας απόλυτα 
τον παραδοσιακά δημιουργικό του χαρακτήρα, 
που συντελεί στον απεγκλωβισμό των ατομικών 
δικαιωμάτων από τον τυπικό μινιμαλισμό προς 
την ουσιαστική αναβάθμισή τους. Μια αναβάθμι-
ση που συνάδει στη δημιουργία και ανάπτυξη ε-
νός σύγχρονου ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού 
που θα σέβεται πρωταρχικά την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια και θα την υλοποιεί στην πράξη και η 
δημιουργία του οποίου, αν και αδήριτη πολύ πε-
ρισσότερο σήμερα ανάγκη και κοινωνική επιταγή, 
δεν είναι δυνατή, αν οι παραπάνω νομολογιακές 
αρχές του Δικαστηρίου του Στρασβούργου δεν 
υιοθετηθούν από τα εθνικά δικαστήρια39. 

  

_________ 
38. Αποφάσεις ΕΔΔΑ Rushiti κατά Αυστρίας της 

21.3.2000, σκέψη 31 και Sekanika κατά Αυστρίας της 
25.8.1993, σκέψη 30. 

39. Βλ. Β. Χε ι ρ δάρη , Παρατηρήσεις στο ΝοΒ 2009. 
178 επ. 

Η. Το δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο  
 
Εξάλλου, το ΕΔΔΑ, εφαρμόζοντας την αρχή 

της δίκαιης δίκης του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ40 και 
τονίζοντας την αξία και τη σπουδαιότητα του δι-
καιώματος σε δικαστήριο που απορρέει από την 
αρχή αυτή41 και του οποίου ιδιαίτερη πτυχή απο-
τελεί το δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο, το-
νίζει με τις αποφάσεις του, ότι οι έμμεσοι περιορι-
σμοί που τίθενται από την εθνική νομοθεσία κατά 
την άσκηση του δικαιώματος αυτού, δεν πρέπει 
και δεν μπορούν να παρεμποδίζουν την ελευθερία 
πρόσβασης σε δικαστήριο κατά τέτοιο τρόπο ή σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να βλάπτεται ουσιωδώς το εν 
λόγω δικαίωμα. Έτσι, σύμφωνα με το Δικαστήριο 
του Στρασβούργου, οι περιορισμοί αυτοί είναι 
σύμφωνοι με το άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ μόνο αν 
εξυπηρετούν αποδεδειγμένο δικαιολογημένο 
σκοπό και υπάρχει εύλογη σχέση αναλογικότητας 
ανάμεσα στα χρησιμοποιούμενα μέσα και στον 
επιδιωκόμενο σκοπό. Τούτο συμβαίνει, όταν οι 
περιορισμοί της εθνικής ρύθμισης εξυπηρετούν 
τους σκοπούς της ασφάλειας δικαίου και της χρη-
στής απονομής της δικαιοσύνης και δεν αποτε-
λούν εμπόδιο για τον πολίτη ως προς το να κριθεί 
στην ουσία της η διαφορά από το αρμόδιο 
δικαστήριο42. Έτσι, καθίσταται σαφές, ότι βασική 
αρχή που διέπει τη φιλοσοφία των αποφάσεων 
του ανωτέρω Δικαστηρίου είναι ότι η πρόσβαση 
σε δικαστικό όργανο πρέπει να αποτελεί 
ουσιαστικό και όχι καθαρά τυπικό δικαίωμα. 

Με τον τρόπο αυτό το ΕΔΔΑ εκφράζει την α-
ντίθεσή του στην προσήλωση των εθνικών δικα- 
_________ 

40. Για την ιστορική προέλευση της αρχής της δίκαι-
ης δίκης, βλ. Ι. Τ ζ ε β ε λ ε κάκη , την ανωτέρω μελέτη 
του στο ΝοΒ 1998. 745 επ. στις υποσημειώσεις 4 έως και 
13. Επίσης, για τα επιμέρους δικαιώματα του κατηγο-
ρουμένου που απορρέουν από το ευρύτερο και γενικό-
τερο δικαίωμα της δίκαιης δίκης, βλ. Ι. Μυλωνά , Η 
ποινική «δίκαιη δίκη» στη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά την 
τριετία 2002-2004, έκδοση. 2007. 

41. Για την ανάλυση της αρχής αυτής βλ. Ε. Κρου -
σ ταλάκη , Το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη 
(δικαίωμα για χρηστή δίκη) κατά το άρθρο 6 της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
στην ΕλΔικ 1986, σ. 601 επ. Ι. Μυλωνά , το ανωτέρω 
έργο του. 

42. Απόφαση ΕΔΔΑ Ευσταθίου κ.ά. κατά Ελλάδος 
της 27.7.2006, ΝοΒ 2006. 1170. 
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στηρίων σε φορμαλιστικές αρχές και στην ενίοτε 
εμμονή τους σε άκρατη τυπικότητα. Η τυπικότητα 
αυτή, όταν έχει ως αποτέλεσμα να προσβάλλεται ο 
πυρήνας του δικαιώματος, δεν γίνεται αποδεκτή 
από το Δικαστήριο του Στρασβούργου, που τη θε-
ωρεί παραβίαση της δίκαιης δίκης, στην οποία 
περιέχεται και το βασικό δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικαστήριο. Τονίζει, έτσι, το Δικαστήριο αυτό, ότι 
δεν είναι δυνατόν η ενδεχομένως προβληματική 
άσκηση ενός δικαιώματος, έστω και από υπαιτιό-
τητα του φορέα του, να έχει ως αποτέλεσμα την 
κατάλυση και την ακύρωση του δικαιώματος αυ-
τού. Το κράτος και τα δικαστήρια πρέπει να πα-
ρέχουν στον πολίτη τη δυνατότητα να μπορεί να 
ακούγεται ουσιαστικά από τα αρμόδια δικαιοδο-
τικά όργανα, εξασφαλίζοντάς του πρόσβαση όχι 
σε μια τυπική παρουσία, αλλά στην έκθεση ενώ-
πιον των δικαστηρίων των ουσιαστικών του επι-
χειρημάτων τόσο σε αστικές υποθέσεις, όσο και σε 
ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες.  

Στα πλαίσια του προστατευτικού πεδίου του 
άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ εντάσσεται και η υποχρέ-
ωση των δικαστηρίων να απαντούν αιτιολογημέ-
να σε όλους τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Έτσι 
ολοκληρώνεται η ουσιαστική πρόσβαση σε δικα-
στήριο που δικάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
αστικής φύσης ή το βάσιμο της κατηγορίας σε 
ποινικές υποθέσεις.  

Με τις παραπάνω αποφάσεις του το ΕΔΔΑ ση-
ματοδοτεί την ανάγκη στροφής της εθνικής νομο-
λογίας προς την κατεύθυνση της πληρέστερης 
διασφάλισης των ουσιαστικών δικαιωμάτων των 
πολιτών, με την ελαχιστοποίηση της παραδοσια-
κής ενίοτε φορμαλιστικής αντιμετώπισής τους. 

Επίσης, τονίζει ότι πρέπει να γίνει συνείδηση 
όλων ότι τα δικαιώματα που κατοχυρώνει η ΕΣ-
ΔΑ, το ΔΣΑΠΔ και οι άλλες διεθνείς συμβάσεις 
διασφαλίζουν το minimum προστασίας των δι-
καιωμάτων αυτών, γι’ αυτό και από το λόγο τούτο 
δεν είναι δυνατόν τα ίδια τα  δικαστήρια  να 
προβαίνουν  σε  περαιτέρω μείωση του κατωτέρου 

προστατευτικού ορίου των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων43. 

  
Επίμετρο 

 
Με τις παραπάνω νομολογιακές του θέσεις και 

τις πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες και αρ-
χές που μέσω των νομολογικών του αυτών θέσεων 
εκφράζει και διακηρύσσει το ΕΔΔΑ, σφυρηλατεί 
την ενότητα της Ευρωπαϊκής νομολογίας και οι-
κοδομεί τον ενιαίο Ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, 
ο οποίος, με τη σειρά του, αποτελεί έναν από τους 
βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Ίσως αυτή να είναι και η σημαντικότερη προσφο-
ρά του ΕΔΔΑ στην προσπάθεια των λαών της Ευ-
ρώπης να πετύχουν την ενοποίησή τους και να 
βαδίσουν το δρόμο της κοινής τους μοίρας. Ειδι-
κότερα, ως προς την Ελλάδα, εκτός από την πα-
ραπάνω γενική συμβολή της, η αξία και η σημα-
σία της νομολογίας του Δικαστηρίου του Στρα-
σβούργου έγκειται στη διαπίστωση, ίσως και προ-
τροπή του προς τα αρμόδια όργανα, στην οποία 
προέβη στην απόφαση Μειδάνης κατά Ελλάδος 
της 22.5.2008, ότι «…μια απόφαση η οποία ανα-
γνωρίζει προσβολή ανθρωπίνου δικαιώματος συ-
νεπάγεται για το κράτος τη νομική υποχρέωση να 
θέσει τέλος στην προσβολή αυτή και να αναιρέσει 
τις επιπτώσεις ώστε να επαναφέρει την προτέρα 
της παραβιάσεως κατάσταση»44.  

_________ 
43. Βλ. Β. Χε ι ρ δάρη , Σχόλιο στο ΝοΒ 2006. 1179 

επ. Σ. Κτ ι σ τάκη , την ανωτέρω μελέτη της στο ΝοΒ 
2005. 2003 επ. και κυρίως, σ. 2006, 2007. 

44. Για την υποχρέωση του κράτους που καταδικά-
ζεται από το ΕΔΔΑ να θεσπίζει τις απαραίτητες ρυθμί-
σεις για την προστασία των δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ έ-
ναντι προσβολών από όργανά του, αλλά και να εφαρ-
μόζει στην πράξη τις τυχόν υπάρχουσες ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική έννομη προστασία 
αυτών των δικαιωμάτων, όπως και για τις νομοθετικές 
μεταβολές που έλαβαν χώρα, ενόψει της υποχρέωσης 
αυτής, στην ελληνική έννομη τάξη, βλ. Σ. Κτ ι σ τάκη , 
την ανωτέρω μελέτη της στο ΝοΒ 2005. 2019 επ. 
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Οι αναχρονισμοί στην ερμηνεία των δικονομικών κανόνων 
από τα εθνικά δικαστήρια και ο διορθωτικός ρόλος του ΕΔΔΑ 

Μαριαλένας Τσίρλη 
Δ.Ν., Référendaire στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου1 

 
 
 

Την τελευταία δεκαετία, το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  (εφεξής 
«ΕΔΔΑ» ή «το Δικαστήριο») έχει ασχοληθεί με μία 
σειρά προσφυγών κατά της Ελλάδας, με αντικεί-
μενο την τήρηση των εγγυήσεων της δίκαιης δίκης 
από τα εθνικά δικαστήρια. Εξαιρουμένων των υ-
ποθέσεων με αντικείμενο την βραδύτητα στην α-
πονομή της δικαιοσύνης, γεγονός που τοποθετεί 
πλέον σταθερά την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των 
χωρών με τις περισσότερες παραβιάσεις2 και το 
οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ξε-
χωριστής μελέτης, στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι 
υποθέσεις αυτές θέτουν ως κεντρικό ζήτημα το δι-
καίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο και αναδεικνύ-
ουν μία τυπολατρική αντίληψη στην απονομή της 
δικαιοσύνης από τα ανώτατα δικαστήρια της χώ-
ρας. Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε τη σχε-
τική νομολογία και τον ρόλο που μπορεί να δια-
δραματίσει το ΕΔΔΑ ως προς την βελτίωση των 
εθνικών διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτό, μέσα 
από την παράθεση ορισμένων χαρακτηριστικών 
καταδικαστικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ για την 
Ελλάδα, θα διακρίνουμε πρώτα σε κατηγορίες τις 
υποθέσεις πρόσβασης σε δικαστήριο και, στη συ-
νέχεια, θα συγκρίνουμε την στάση που τηρούν τα 
ανώτατα εθνικά δικαστήρια κατά την εξέταση των 
δικονομικών κανόνων του εσωτερικού δικαίου με 
την θέση που υιοθετεί το ΕΔΔΑ κατά την εξέταση 
των προϋποθέσεων του παραδεκτού της ατομικής 
προσφυγής και, γενικότερα, κατά την διεξαγωγή 
της διαδικασίας ενώπιόν του. 

 
Α. Η υπερβολική προσκόλληση του εθνικού δι-
καστή στους δικονομικούς κανόνες 

Θυμίζουμε καταρχάς ότι κατά πάγια νομολο-
γία του ΕΔΔΑ, το δικαίωμα πρόσβασης σε δικα-

_________ 
1. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές 

και δεν δεσμεύουν το ΕΔΔΑ. 
2. Το 2008, με 73 καταδίκες, η Ελλάδα βρέθηκε στην 

6η θέση. 

στήριο, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (εφεξής «ΕΣΔΑ» ή «η Σύμβαση») ως μία από 
τις εκφάνσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, δεν 
είναι απόλυτο αλλά υπόκειται σε περιορισμούς, οι 
οποίοι γίνονται σιωπηρά δεκτοί, κυρίως ως προς 
τις προϋποθέσεις του παραδεκτού ενός ενδίκου 
μέσου. Αυτό συμβαίνει διότι, λόγω της ίδιας του 
της φύσης, το δικαίωμα προαπαιτεί μία ρύθμιση 
από το Κράτος, το οποίο διαθέτει στο ζήτημα αυτό 
ένα περιθώριο ελεύθερης εκτίμησης. Οι περιορι-
σμοί όμως αυτοί δεν επιτρέπεται να πλήττουν σε 
τέτοιο βαθμό την άσκηση του δικαιώματος, ώστε 
να θίγεται η ουσία του. Πρέπει επίσης οι περιορι-
σμοί να εξυπηρετούν ένα δικαιολογημένο σκοπό 
και να υπάρχει εύλογη αναλογία ανάμεσα στα 
μέσα που χρησιμοποιούνται και τον επιδιωκόμενο 
σκοπό. Έτσι, το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστή-
ριο παραβιάζεται όταν η ρύθμιση του δικαιώμα-
τος από το Κράτος παύει να εξυπηρετεί τους σκο-
πούς της ασφάλειας δικαίου και της χρηστής απο-
νομής της δικαιοσύνης και αποτελεί ένα είδος 
φραγμού που εμποδίζει την εξέταση της ουσίας 
του ενδίκου μέσου3. Στο παραπάνω συμπέρασμα 
έχει επανειλημμένα καταλήξει το Δικαστήριο σε 
ελληνικές υποθέσεις, κρίνοντας ότι ο περιορισμός 
που επιβλήθηκε στο δικαίωμα πρόσβασης σε δι-
καστήριο των ενδιαφερομένων δεν τελούσε σε α-
ναλογία με τους προαναφερθέντες επιδιωκόμε-
νους σκοπούς. Επιχειρώντας μία συγκέντρωση και 
ταξινόμηση των καταδικών της χώρας από το Δι-
καστήριο διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις : α) τις 
περιπτώσεις όπου το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτο λόγω μίας τυπικής παράλειψης στην 
σύνταξη ή την κατάθεσή του, β) τις περιπτώσεις 
όπου ο λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτος διότι οι προσβαλλόμενες ως εσφαλμένες 

_________ 
3. Βλ., μεταξύ πολλών άλλων, Πλατάκου κατά Ελλάδας, 

n° 38460/97, § 35, CEDH 2001-Ι. 
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παραδοχές του Εφετείου δεν αναφέρονταν αυ-
τούσιες στην αίτηση αναίρεσης, και γ) τις περι-
πτώσεις όπου ο λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος διότι στηρίζεται σε απευθείας επί-
κληση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Σταχυολογώντας 
τις πιο χαρακτηριστικές από κάθε κατηγορία πε-
ριπτώσεις, θυμίζουμε τις εξής : 

 
α) Όταν το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο λό-
γω μίας τυπικής παράλειψης στην σύνταξη ή την κατά-
θεσή του 

 
Η πρώτη καταδίκη της χώρας ήλθε το 2000 με 

την υπόθεση Ανώνυμος Εταιρεία «Σωτήρης και Νίκος 
Κούτρας Α.Τ.Τ.Ε.Ε.»4, στην οποία η προσφεύγουσα 
εταιρεία είχε ασκήσει αίτηση ακυρώσεως στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας κατά της απόρριψης από 
τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας της αίτησής της 
να λάβει μία κρατική επιχορήγηση για την κατα-
σκευή ενός ξενοδοχείου. Η αίτηση κατατέθηκε 
από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της εταιρείας στο 
Δ΄ Αστυνομικό Τμήμα της Αθήνας και παρελήφθη 
από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έθεσαν την 
σφραγίδα του τμήματος και σημείωσαν τον αριθ-
μό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης 
πάνω στην πρώτη σελίδα του δικογράφου, αλλά 
παρέλειψαν να συμπληρώσουν τα στοιχεία αυτά 
στην πράξη κατάθεσης που συντάχθηκε στην τε-
λευταία σελίδα της αίτησης και υπογράφηκε από 
τους ίδιους, τον πληρεξούσιο δικηγόρο της εται-
ρείας και τον διοικητή του τμήματος. Διαπιστώ-
νοντας την παράλειψη αυτή, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας κήρυξε απαράδεκτη την αίτηση ακυ-
ρώσεως με βάση το άρθρο 19 §§ 1 και 2 του π.δ. 
18/1989 όπου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση κα-
τάθεσης της αίτησης ακυρώσεως σε δημόσια αρχή 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναγράφεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου στην οικεία πράξη κατάθεσης. 

Στην υπόθεση Λούλη5, η προσφεύγουσα είχε 
υποβάλει μήνυση κατά τριών ατόμων για απάτη, 
ενεργώντας για λογαριασμό της και ως νόμιμη 
εκπρόσωπος του συζύγου της, ο οποίος έπασχε 
από γεροντική άνοια. Στη συνέχεια, όταν το συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε να 
μην παραπέμψει τους κατηγορούμενους σε δίκη, 

_________ 
4. Ανώνυμος Εταιρεία «Σωτήρης και Νίκος Κούτρας 

Α.Τ.Τ.Ε.Ε. κατά Ελλάδας, n° 39442/98, CEDH 2000-XII. 
5. Λούλη κατά Ελλάδας, n° 43374/06, 31.7.2008. 

η προσφεύγουσα άσκησε έφεση κατά του βουλεύ-
ματος ως πολιτικώς ενάγουσα, με δήλωσή της ε-
νώπιον του γραμματέα του Πλημμελειοδικείου. 
Επίσης κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο ανέφερε ότι 
ασκούσε έφεση για λογαριασμό της και ως μονα-
δική κληρονόμος του συζύγου της, ο οποίος είχε 
στο μεταξύ αποβιώσει. Ο γραμματέας του Πλημ-
μελειοδικείου συνέταξε και υπέγραψε την πράξη 
κατάθεσης, στην οποία ανέφερε ότι η έφεση είχε 
ασκηθεί από τη Διονυσία χήρα Θεμιστοκλή Λούλη. 
Το συμβούλιο Εφετών Αθηνών έκανε μερικά δε-
κτή την έφεση και παρέπεμψε έναν από τους κα-
τηγορούμενους σε δίκη, ο οποίος άσκησε αναίρε-
ση. Το συμβούλιο του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η 
έφεση ήταν απαράδεκτη διότι η προσφεύγουσα 
την είχε ασκήσει ως πολιτικώς ενάγουσα, χωρίς 
ωστόσο να διευκρινίζει εάν ενεργούσε για λογα-
ριασμό της ή ως νόμιμη εκπρόσωπος του συζύγου 
της. Όμως, σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, η 
προσφεύγουσα δεν είχε το δικαίωμα να ασκήσει 
την έφεση για λογαριασμό της, αφού δεν ήταν η 
ίδια το θύμα της καταγγελθείσας κλοπής, αλλά 
ούτε και ως κληρονόμος του θύματος, αφού η ι-
διότητα αυτή δεν προέκυπτε από την πράξη κατά-
θεσης της έφεσης. Στο σημείο αυτό, το συμβούλιο 
του Αρείου Πάγου διευκρίνισε ότι η αναφορά 
στην προσφεύγουσα ως χήρα Θεμιστοκλή Λούλη 
στην πράξη κατάθεσης δεν ήταν αρκετή. 

Στην υπόθεση Καλλέργης6, ο προσφεύγων ά-
σκησε αναίρεση κατά της καταδίκης του από το 
Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου σε τριετή φυλάκιση 
με αναστολή για καταστροφή αρχαιοτήτων. Η 
γραμματέας του δικαστηρίου που παρέλαβε την 
αναίρεση σημείωσε στην πρώτη σελίδα της αίτη-
σης την φράση «Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο», συμπλήρωσε τον αριθμό πρω-
τοκόλλου και έθεσε τη σφραγίδα του δικαστηρίου 
πάνω στο επικολλημένο χαρτόσημο. Επίσης, υπέ-
γραψε και την τελευταία σελίδα της αίτησης ως «η 
γραμματέας» και σημείωσε την κατάθεση της α-
ναίρεσης στο βιβλίο αναιρέσεων. Επικαλούμενος 
το άρθρο 474 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
που προβλέπει ότι το ένδικο μέσο ασκείται με δή-
λωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδω-
σε την απόφαση και ότι για την δήλωση συντάσ-
σεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που 

_________ 
6. Καλλέργης κατά Ελλάδας, n° 37349/07, 2.4.2009. 
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την υποβάλλει και από εκείνον που την δέχεται, ο 
Άρειος Πάγος κήρυξε την αναίρεση απαράδεκτη 
λόγω της παράλειψης της γραμματέας του Πλημ-
μελειοδικείου Ρεθύμνου να συντάξει έκθεση κατά-
θεσης. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, ούτε η 
πρωτοκόλληση και η σφράγιση του εγγράφου, ού-
τε η υπογραφή της γραμματέας αρκούσαν για να 
του προσδώσουν τον χαρακτήρα έκθεσης κατάθε-
σης. 

Και στις τρεις αυτές υποθέσεις το Δικαστήριο 
διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 6, στηλιτεύο-
ντας την υπερβολική τυπολατρία που επέδειξαν 
τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και καταδικά-
ζοντας το γεγονός ότι ένα απλό τυπικό σφάλμα 
αποστέρησε από τους ενδιαφερόμενους την δυνα-
τότητα να εξεταστεί κατ’ ουσία η υπόθεσή τους. 
Ειδικότερα, στην Κούτρας, το Δικαστήριο θεώρησε 
ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορούσε προ-
φανώς να πιστοποιήσει την ταυτότητα της αίτησης 
ακύρωσης, εφόσον ο αριθμός πρωτοκόλλου που 
έλειπε από την πράξη κατάθεσης βρισκόταν στην 
πρώτη σελίδα του δικογράφου και πάνω στην 
σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος. Την ίδια 
σκέψη διατύπωσε το Δικαστήριο και στην Καλλέρ-
γης, δεδομένου ότι η γραμματέας του Πλημμε-
λειοδικείου Ρεθύμνου είχε τηρήσει πολλές άλλες 
διατυπώσεις που απέκλειαν κάθε κίνδυνο να είναι 
πλαστό το δικόγραφο. Στην Λούλη, το Δικαστήριο 
θεώρησε ότι ο Άρειος Πάγος έδειξε να αγνοεί τα 
βασικά στοιχεία της υπόθεσης, αφού η διπλή ιδιό-
τητα με την οποία ενεργούσε η προσφεύγουσα 
προέκυπτε με λογικό τρόπο από τη δικογραφία 
και τόνισε ότι θα ήταν αρκετό να ανατρέξει κανείς 
στο υπόμνημα που συνόδευε την έφεση ώστε να 
μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η ενδια-
φερόμενη ενεργούσε και ως κληρονόμος του συ-
ζύγου της. Το Δικαστήριο παρατήρησε εξάλλου 
στις Κούτρας και Καλλέργης ότι πρωταρχική ευθύνη 
για τις παραλείψεις που οδήγησαν στην κήρυξη 
απαραδέκτων των ενδίκων μέσων έφεραν τα κρα-
τικά όργανα στα οποία είχε ανατεθεί η παραλαβή 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο διατύπωσε 
μάλιστα την αρχή ότι μολονότι οι διάδικοι έχουν 
αναμφίβολα ένα καθήκον επιμέλειας κατά την 
άσκηση των ενδίκων μέσων που τους παρέχει ο 
νόμος, εντούτοις δεν υποχρεούνται να ελέγχουν 
την επιμελή τήρηση από τα κρατικά όργανα που 
παραλαμβάνουν τα ένδικα αυτά μέσα όλων των 
διατυπώσεων που απορρέουν από τα καθήκοντά 

τους7. 
 

β) Όταν ο λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδε-
κτος διότι οι προσβαλλόμενες ως εσφαλμένες παραδοχές 
του Εφετείου δεν αναφέρονταν αυτούσιες στην αίτηση 
αναίρεσης 

 
Στις υποθέσεις της κατηγορίας αυτής το κε-

ντρικό ζήτημα είναι η κήρυξη απαραδέκτων λό-
γων αναίρεσης λόγω αοριστίας, αοριστία η οποία 
οφειλόταν, κατά τον Άρειο Πάγο, στο γεγονός ότι 
οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν προσδιορίσει με 
«σαφήνεια και πληρότητα» τα πραγματικά περι-
στατικά στα οποία είχε στηριχθεί η προσβαλλόμε-
νη εφετειακή απόφαση. Συγκεκριμένα, στην Λια-
κοπούλου, που αφορούσε σε μία υπόθεση απαλλο-
τρίωσης, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ενώπιον 
του Αρείου Πάγου ότι το Εφετείο Θεσσαλονίκης 
είχε παραλείψει να καθορίσει τιμή μονάδας απο-
ζημίωσης για όλη την απαλλοτριωθείσα έκταση 
και τα κινητά και ότι είχε καθορίσει την αποζημί-
ωση σε τιμή πολύ κατώτερη της πραγματικής αξί-
ας του οικοπέδου της. Στην εισαγωγή του δικο-
γράφου της η προσφεύγουσα ανέφερε περιληπτι-
κά τα πραγματικά περιστατικά και το ιστορικό 
της υπόθεσής της. Προσκόμιζε επίσης και την 
προσβαλλόμενη εφετειακή απόφαση. Στην Ευστα-
θίου, οι προσφεύγοντες, πρώην υπάλληλοι της 
ΕΥΔΑΠ, ισχυρίστηκαν ενώπιον του Αρείου Πά-
γου ότι το Εφετείο Αθηνών είχε εσφαλμένα ερμη-
νεύσει την εφαρμοστέα νομοθεσία και ότι δεν έ-
πρεπε να είχαν συνταξιοδοτηθεί στο 58ο αλλά στο 
65ο έτος της ηλικίας τους. Προσκόμιζαν επίσης 
και την προσβαλλόμενη εφετειακή απόφαση. 
Στην Ζουμπουλίδης, ο προσφεύγων, κλητήρας στην 
ελληνική πρεσβεία του Βερολίνου, είχε ζητήσει 
την καταβολή προσαυξήσεων στο επίδομα αλλο-
δαπής λόγω τέκνων. Στην αίτηση αναίρεσης ανέ-
φερε τους όρους της σύμβασης εργασίας του και 
κατέθεσε φάκελο με έγγραφα από τα οποία προέ-
κυπτε η ηλικία και ο αριθμός των παιδιών του. 

Διαπιστώνοντας ότι ο κανόνας που εφάρμοσε 
ο Άρειος Πάγος για να αποφανθεί ως προς την 
αοριστία των αναιρετικών λόγων δεν απορρέει 
από συγκεκριμένη διάταξη του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας αλλά αποτελεί νομολογιακή κατασκευή, 
_________ 

7. Καλλ έργη ς , ό.π., § 20. Βλ. επίσης και Μπουλου-
γουράς κατά Ελλάδας, n° 66294/01, § 26, 27.5.2004.  



 1942 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  τόμος 57 

το Δικαστήριο δέχθηκε καταρχήν ότι είναι λογικό 
να καλείται ο αναιρεσείων, όταν προσάπτει στο 
Εφετείο εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών 
περιστατικών της υπόθεσης σε σχέση με τον εφαρ-
μοστέο κανόνα δικαίου, να εκθέτει στην αίτησή 
του τα κρίσιμα πραγματικά γεγονότα στα οποία 
βασίστηκε η κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστη-
ρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε ο Άρειος 
Πάγος να εκθέσει ο ίδιος τα πραγματικά περιστα-
τικά, δηλαδή να διατυπώσει ο ίδιος τους αναιρε-
τικούς λόγους που θα έπρεπε στη συνέχεια να εξε-
τάσει. Δεν δέχθηκε όμως το Δικαστήριο ότι, στις 
συγκεκριμένες υποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι είχαν 
επιβαρύνει τον Άρειο Πάγο με αυτή την υποχρέ-
ωση, δεδομένου ότι τα κρίσιμα πραγματικά περι-
στατικά προέκυπταν εύκολα και με σαφήνεια από 
την δικογραφία, όπως για παράδειγμα ο αριθμός 
και η ηλικία των τέκνων του κ. Ζουμπουλίδη ή η 
ηλικία στην οποία συνταξιοδοτήθηκαν οι πρώην 
υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ. Και στις τρεις αυτές υπο-
θέσεις, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι ο Άρειος Πάγος προέβη σε μία ιδιαίτερα τυπο-
λατρική προσέγγιση των προϋποθέσεων του πα-
ραδεκτού του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, η ο-
ποία στέρησε αδικαιολόγητα από τους προσφεύ-
γοντες το δικαίωμα να εξεταστεί η ουσία των ι-
σχυρισμών τους8. 

 
γ) Όταν ο λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδε-
κτος διότι στηρίζεται σε απευθείας επίκληση του άρθρου 
6 της Σύμβασης 

 
Η πρώτη και πιο χαρακτηριστική από την κα-

τηγορία αυτή είναι η υπόθεση Perlala9. Ο προ-
σφεύγων, Αλβανός υπήκοος που ζει στην Ελλάδα, 
συνελήφθη κατά την διάρκεια συλλαλητηρίου ως 
ύποπτος για τη ρήψη βομβών μολότοφ και κατα-
δικάστηκε πρωτόδικα και κατ’ έφεση σε ποινές 
στερητικές της ελευθερίας. Ο προσφεύγων άσκησε 
αναίρεση παραπονούμενος, μεταξύ άλλων, ότι το 
Εφετείο Αθηνών είχε παραβιάσει το δικαίωμά του 
σε δίκαιη δίκη, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το 
άρθρο 6 της Σύμβασης. Ο Άρειος Πάγος κήρυξε 
απαράδεκτο τον λόγο αναίρεσης, σημειώνοντας 

_________ 
8. Λιακοπούλου κατά Ελλάδας, n° 20627/04, 24.5.2006, 

Ευσταθίου και άλλοι κατά Ελλάδας, n° 36998/02, 27.7.2006, 
Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας, n° 77574/01, 14.12.2006.   

9. Perlala κατά Ελλάδας, n° 17721/04, 22.2.2007. 

ότι το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δεν είναι άμεσα εφαρ-
μοστέο και δεν μπορεί να προβάλλεται ως αυτοτε-
λής αναιρετικός λόγος, αλλά πρέπει η επίκλησή 
του να γίνεται σε συνδυασμό με έναν από τους 
περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 510 § 1 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναιρετικούς 
λόγους. Ομοίως αποφάνθηκε ο Άρειος Πάγος και 
στην υπόθεση Καραβελατζής10 και απέρριψε τον 
λόγο αναίρεσης που είχε προβάλλει ο προσφεύ-
γων επικαλούμενος το τεκμήριο αθωότητας (άρ-
θρο 6 § 2 της ΕΣΔΑ), με το επιχείρημα ότι η παρα-
βίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη δεν μπορεί 
να προβάλλεται ως αυτοτελής αναιρετικός λόγος. 
Στις σχετικές αποφάσεις του, το Δικαστήριο υπεν-
θύμισε καταρχάς ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 
του ελληνικού Συντάγματος, η ΕΣΔΑ αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου και 
υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου. 
Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι στις συγκεκριμένες περι-
πτώσεις η ερμηνεία των κανόνων παραδεκτού 
«τείνει προς το σόφισμα και αποδυναμώνει σε ση-
μαντικό βαθμό την προστασία των δικαιωμάτων 
των πολιτών από το ανώτατο δικαστήριο της χώ-
ρας»11. 

 
Β. Η ουσιαστική διασφάλιση του δικαιώματος 
της ατομικής προσφυγής από τον ευρωπαίο δι-
καστή 

 
Διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις υποθέσεις στις 

οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω, οι προσφεύγο-
ντες δεν είχαν μεν τυπικά στερηθεί το δικαίωμά 
τους για πρόσβαση σε δικαστήριο, όμως στερηθή-
καν το δικαίωμα να κριθούν οι υποθέσεις τους 
στην ουσία τους λόγω της άτεγκτης προσκόλλησης 
του εθνικού δικαστή στους τύπους που διέπουν 
την άσκηση των εσωτερικών ενδίκων μέσων. Πα-
ρόμοιες είναι και πολλές άλλες αποφάσεις κατά 
της Ελλάδας12. Το ΕΔΔΑ καταδικάζει πλέον συ- 

_________ 
10. Καραβελατζής κατά Ελλάδας, n° 30340/07, 16.4. 

2009. 
11. Perlala ό.π., § 27 και Καραβελατζής ο.π., § 22. 
12. Βλ., για παράδειγμα, Βασιλάκης κατά Ελλάδας, n°  

25145/05, 17.1.2008, Κοσκινά και άλλοι κατά Ελλάδας, n°  
2602/06, 21.2.2008, Αλβανός και άλλοι κατά Ελλάδας, n°  
38731/05, 20.3.2008, Ρέκλος και Δαβούρλης κατά Ελλάδας, 
n° 1234/05, 15.1.2009, Πιστόλης και άλλοι κατά Ελλάδας, n° 
54594/07, 4.6.2009. 
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στηματικά την δυσανάλογη αυστηρότητα των 
ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, και ιδιαίτερα 
του Αρείου Πάγου, υποδεικνύοντας την ασυμβα-
τότητα πρακτικών που ισοδυναμούν με αρνησιδι-
κία με την ανάγκη πραγματικής διασφάλισης του 
δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη. Δεν δι-
στάζει μάλιστα να χρησιμοποιήσει ολοένα και πιο 
αυστηρή γλώσσα και να θυμίσει ότι «το άρθρο 6 § 
1 δεν επιτρέπει τη χρήση τεχνασμάτων, τα οποία 
στοχεύουν στην αποφυγή εξέτασης της ουσίας της 
διαφοράς»13. Το μήνυμα κάθε καταδικαστικής 
απόφασής του είναι το ίδιο : η προτεραιότητα 
πρέπει να δίδεται στην προστασία των ουσιαστι-
κών δικαιωμάτων και όχι των τυπικών διατάξεων. 
Θα πρέπει πράγματι να γίνει κατανοητό ότι ακό-
μα και αν οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστη-
ρίων είναι, εκτός εξαιρέσεων14, σύμφωνες προς το 
εσωτερικό δίκαιο, δεν αντέχουν στον έλεγχο του 
ΕΔΔΑ αφού είναι καταφανώς αντίθετες προς το 
νομολογιακό κεκτημένο του, το οποίο μάλιστα με-
τακινείται σταθερά σε όλο και πιο εξειδικευμένα 
ζητήματα προστασίας των δικονομικών εγγυήσε-
ων του άρθρου 6. 

Δεν θα πρέπει βέβαια να συναχθεί το συμπέ-
ρασμα ότι το ΕΔΔΑ θέτει υπό αμφισβήτηση το σύ-
νολο των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτού-
νται για το παραδεκτό ενός ενδίκου μέσου, προ-
σβλέποντας ενδεχομένως στην απουσία κάθε δι-
κονομικής επιταγής προς όφελος του δικαιώματος 
πρόσβασης σε δικαστήριο. Μία τέτοια σκέψη θα 
ήταν αδιαμφισβήτητα αφελής και εξωφρενική, όχι 
μόνο γιατί η ασφάλεια δικαίου απαιτεί προφανώς 
την θέσπιση και τήρηση κανόνων παραδεκτού, 
κάτι που συστηματικά συνομολογεί με την πάγια 
νομολογία του και το ΕΔΔΑ15, αλλά και γιατί οι 
προϋποθέσεις του παραδεκτού της ατομικής προ-
σφυγής που προβλέπονται από το άρθρο 35 της 
ΕΣΔΑ αποτελούν κεντρικό ζήτημα του μηχανι-
σμού προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

_________ 
13. Γιαννούσης και Κλιάφας κατά Ελλάδας, n° 2898/03, 

§§ 26-27, 14.12.2006 
14. Στις υποθέσεις Perlala και Καραβελατζής θεωρούμε 

ότι ο Άρειος Πάγος παραβίασε ευθέως το εσωτερικό δί-
καιο, εφόσον αρνήθηκε να εξετάσει αναιρετικό λόγο 
που πήγαζε από διάταξη διεθνούς κειμένου το όποιο 
αποτελεί τμήμα του ελληνικού δικαίου με υπερνομοθε-
τική μάλιστα ισχύ. 

15. Βλ., μεταξύ πολλών άλλων, Ζουμπουλ ί δη ς , 
ό.π., § 24. 

με το οποίο ασχολείται σε μεγάλο ποσοστό το ΕΔ-
ΔΑ16. Πράγματι, το Δικαστήριο εξετάζει σχολα-
στικά την τήρηση των προϋποθέσεων του παραδε-
κτού, τάσσει προθεσμίες, ζητά πληροφορίες και 
παρατηρήσεις και γενικότερα απαιτεί από τους 
προσφεύγοντες να επιδεικνύουν επιμέλεια σε κάθε 
διαδικαστική πράξη που θα τους ζητηθεί και να 
εκδηλώνουν σταθερά το ενδιαφέρον τους για την 
συνέχιση της διαδικασίας και την εξέταση της υ-
πόθεσής τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι 
συνέπειες που προβλέπονται είναι ιδιαίτερα αρ-
νητικές, όπως η καταστροφή του φακέλου, η α-
πόρριψη της προσφυγής ως ανυποστήρικτης, η 
διαγραφή της προσφυγής από το πινάκιο, η α-
πόρριψη του αιτήματος δίκαιης ικανοποίησης, 
κ.λπ. Εντούτοις γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το 
Δικαστήριο έχει οργανωθεί και λειτουργεί με τρό-
πο που δεν αφήνει περιθώριο για πρακτικές τυπο-
λατρίας. Θα ήταν συνεπώς ενδιαφέρον να εξετά-
σουμε στο σημείο αυτό, σε αντιπαράθεση με τις 
προαναφερθείσες νομολογιακές πρακτικές των 
ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, την στάση που 
τηρεί το ΕΔΔΑ ως προς τα ζητήματα παραδεκτού 
και γενικότερα ως προς το δικαίωμα πρόσβασης 
των ευρωπαίων πολιτών σε αυτό. 

 
α) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων του παραδεκτού της 
ατομικής προσφυγής 

 
Δεν αποτελούν προφανώς αντικείμενο ανάλυ-

σης της παρούσας μελέτης οι προϋποθέσεις του 
παραδεκτού της ατομικής προσφυγής17. Αξίζει 
όμως να γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο 
υπερεθνικός δικαστής ερμηνεύει και εφαρμόζει 
τους βασικούς κανόνες της εξάντλησης των εσωτε-
ρικών ενδίκων μέσων και της τήρησης της εξάμη-
νης προθεσμίας, διότι καταδεικνύεται έτσι με σα-
φήνεια ότι, σε κάθε περίπτωση, το Δικαστήριο δί-
νει το προβάδισμα στην προστασία των δικαιω-
μάτων και όχι των κανόνων. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ήδη από το 1968, στην 
υπόθεση Neumeister18, εισάγεται στη νομολογία 
_________ 

16. Σημειώνουμε ότι ετησίως απορρίπτεται περίπου 
το 85% των νέων προσφυγών ως προφανώς απαράδε-
κτες. 

17. Βλ. για το ζήτημα αυτό  Μ. Τσ ί ρ λη , Προϋπο-
θέσεις παραδεκτού της ατομικής προσφυγής, ΤοΣ 2. 
2002. 

18. Neumeister κατά Αυστρίας, n° 1936/63, § 7, série A n° 8. 
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του ΕΔΔΑ η έννοια της «υπερβολικής τυπολατρί-
ας» (formalisme excessif), προκειμένου να απορρι-
φθεί το επιχείρημα της αυστριακής Κυβέρνησης 
που υποστήριζε ότι δεν μπορούσε να ληφθεί υπό-
ψη του Δικαστηρίου η διάρκεια της προσωρινής 
κράτησης του προσφεύγοντα μετά την εισαγωγή 
της προσφυγής του. Θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα 
ισοδυναμούσε με την απαίτηση να κατέθετε ο 
προσφεύγων και από μία νέα προσφυγή κάθε φο-
ρά που θα απορριπτόταν η αίτησή του για από-
λυση υπό όρους, το Δικαστήριο δηλώνει για πρώ-
τη φορά την αντίθεσή του στην υπερβολική προ-
σκόλληση στους τύπους που διέπουν την διαδικα-
σία ενώπιόν του. Ένα χρόνο μετά, στην υπόθεση 
Stögmüller19, το Δικαστήριο κατακρίνει την «α-
καμψία» (rigidité) της αυστριακής Κυβέρνησης ως 
προς την ερμηνεία του κανόνα της εξάντλησης 
των εσωτερικών ενδίκων μέσων, ο οποίος την επο-
χή εκείνη προβλεπόταν από το άρθρο 26 της ΕΣ-
ΔΑ. Το 1971, στην υπόθεση Ringeisen20, το Δικα-
στήριο κάνει λόγο για την ανάγκη «κάποιας ελα-
στικότητας» (certaine souplesse) στην εφαρμογή του 
πρώην άρθρου 26 της ΕΣΔΑ και για τα αρνητικά 
αποτελέσματα που θα είχε η τυπολατρική εφαρ-
μογή του, και το 1980, στην υπόθεση Deweer21, α-
πορρίπτει ξανά την άκαμπτη ερμηνεία που προ-
σπαθεί να προσδώσει η βελγική Κυβέρνηση στο 
άρθρο αυτό. Τον επόμενο χρόνο, στην υπόθεση 
Guzzardi22, το Δικαστήριο αναφέρει πλέον ρητά 
ότι «το [πρώην] άρθρο 26 της Σύμβασης πρέπει να 
εφαρμόζεται με κάποια ελαστικότητα και χωρίς 
υπερβολική τυπολατρία». Έκτοτε, η νομολογία 
αυτή εφαρμόζεται σταθερά23. Σε ότι αφορά ειδικό-
τερα την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέ-
σων, το ΕΔΔΑ έχει προσθέσει στο μεταξύ ότι ο κα-
νόνας αυτός δεν έχει απόλυτο χαρακτήρα και δεν 
είναι δυνατή η αυτόματη εφαρμογή του, αλλά ότι 
πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα 

_________ 
19. Stögmüller κατά Αυστρίας, n° 1602/62, § 11, série A 

n° 9. 
20. Ringeisen κατά Αυστρίας, n° 2614/65, §§ 89-92, sé-

rie A n° 13. 
21. Deweer κατά Βελγίου, n° 6903/75, § 29 in fine, série 

A n° 35. 
22. Guzzardi κατά Ιταλίας, n° 7367/76, § 72, série A n° 

39. 
23. Βλ., μεταξύ πολλών άλλων, Cardot κατά Γαλλίας, 

n° 11069/84, § 34, série A n° 200. 

πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης24. Έχει συ-
μπληρώσει ακόμα το Δικαστήριο ότι πρέπει με 
ρεαλιστικό τρόπο να λαμβάνονται υπόψη όχι μό-
νο τα ένδικα μέσα που θεωρητικά υπάρχουν στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων, αλλά και το νομικό 
και πολιτικό τους πλαίσιο, καθώς και η προσωπι-
κή κατάσταση των προσφευγόντων25. 

Ανάλογη λογική παρατηρείται και στην χρήση 
του κανόνα της εξάμηνης προθεσμίας, ο οποίος 
ναι μεν λόγω της φύσης του επιδέχεται λιγότερες 
εξαιρέσεις, εφαρμόζεται όμως και αυτός από το 
Δικαστήριο με ρεαλισμό. Αν πάρουμε για παρά-
δειγμα τις ελληνικές υποθέσεις, είναι πλέον γνω-
στό ότι το εξάμηνο αρχίζει να τρέχει από την κα-
θαρογραφή και θεώρηση της απόφασης του ανώ-
τατου δικαστηρίου με το οποίο ολοκληρώθηκε η 
εξέταση της υπόθεσης σε εθνικό επίπεδο. Διέτρεξε 
δηλαδή η νομολογία του ΕΔΔΑ τα στάδια της δη-
μοσίευσης (όπου όμως η δημόσια απαγγελία των 
δικαστικών αποφάσεων περιορίζεται συχνά στην 
εκφώνηση του αριθμού τους ή την απλή ανάγνω-
ση του διατακτικού τους) και της κοινοποίησης 
(στην οποία όμως δεν προβαίνουν τα ανώτατα δι-
καστήρια της χώρας), για να φτάσει στο στάδιο 
εκείνο όπου το κείμενο της απόφασης του Αρείου 
Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας καθί-
σταται πραγματικά προσιτό στον ενδιαφερόμενο 
και να θέσει εκεί το σημείο εκκίνησης της εξάμη-
νης προθεσμίας26. Θα παραγνώριζε κανείς την φι-
λοσοφία που διέπει την λειτουργία του μηχανι-
σμού ευρωπαϊκής προστασίας εάν θεωρούσε ότι 
πρόκειται απλώς για επίδειξη δικαστικής επιεί-
κειας. Το ΕΔΔΑ λειτουργεί στη βάση μίας πολύ 
απλής, κατά τη γνώμη μας, λογικής, η οποία ε-
μπνέεται από τον πρωταρχικό δικαιοδοτικό του 
ρόλο και στοχεύει στην παροχή αποτελεσματικής 
και όχι θεωρητικής προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Με την ίδια κοινή 
λογική αντιμετωπίζει και τα υπόλοιπα, πρακτικής 
φύσης, ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση σε 
αυτό και την διαδικασία ενώπιόν του. 

 
β) Η πρόσβαση στο ΕΔΔΑ και η τήρηση των κανόνων 
_________ 

24. Van Oosterwijck κατά Βελγίου, n° 7654/76, § 35, sé-
rie A n° 40. 

25. Akdivar και άλλοι κατά Τουρκίας, n° 21893/93, § 69, 
Recueil 1996-IV. 

26. Βλ. την πρώτη σχετική απόφαση, Παπαχελάς κατά 
Ελλάδας, n° 31423/96, § 30, CEDH 1999-II. 
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της διαδικασίας ενώπιόν του 
 
Φεύγοντας από το στενό πλαίσιο των προϋπο-

θέσεων του παραδεκτού της ατομικής προσφυγής, 
διαπιστώνουμε πράγματι ότι το σύνολο των κα-
νόνων που διέπουν την λειτουργία του Δικαστη-
ρίου διαπνέεται από ένα πνεύμα ελαστικότητας. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής : Η πρώτη επικοι-
νωνία με το Δικαστήριο δεν χρειάζεται να περι-
βληθεί συγκεκριμένο τύπο (μπορεί πλέον να γίνε-
ται και με fax ή με e-mail, αρκεί να σταλεί κατόπιν 
η προσφυγή και ταχυδρομικώς μέσα σε συγκεκρι-
μένη προθεσμία)27, ούτε απαιτεί την πλήρη και 
εμπεριστατωμένη έκθεση της υπόθεσης προκειμέ-
νου να διακοπεί η εξάμηνη προθεσμία. Η εξάμηνη 
προθεσμία του άρθρου 35 της ΕΣΔΑ διακόπτεται 
με το πρώτο γράμμα που στέλνει ο ενδιαφερόμε-
νος και με το οποίο εξηγεί έστω και περιληπτικά 
το αντικείμενο της προσφυγής του. Εξάλλου, το 
έντυπο της προσφυγής που αποτελεί τη βάση της 
εξέτασης της υπόθεσης από το Δικαστήριο, συνο-
δεύεται από επεξηγηματικό δελτίο με λεπτομερείς 
οδηγίες για την συμπλήρωσή του ώστε να απο-
φεύγονται κατά το δυνατόν λάθη και παραλεί-
ψεις. Ακόμα όμως και αν γίνουν λάθη στη συ-
μπλήρωση του εντύπου της προσφυγής ή παρα-
λειφθούν κρίσιμα για την εξέταση της υπόθεσης 
έγγραφα, με δική του πρωτοβουλία το Δικαστήριο 
ζητά διευκρινήσεις από τους προσφεύγοντες ή 
τους καλεί να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα. Επιπλέον, η διαδικασία ενώπιον του Δι-
καστηρίου είναι δωρεάν, και δεν απαιτείται ούτε 
χαρτόσημο ή άλλο παράβολο, ούτε επικύρωση 
των αντιγράφων των συνοδευτικών της προσφυ-
γής εγγράφων. Σημειώνουμε επίσης ότι στα πρώτα 
στάδια της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Δικαστήριο στη μητρι-
κή τους γλώσσα (εφόσον βέβαια αυτή είναι γλώσ-
σα Κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης) 
και δεν είναι υποχρεωτικό να εκπροσωπούνται 
από δικηγόρο. Άλλωστε, εάν το Δικαστήριο κρίνει 
στη συνέχεια απαραίτητη τη σύμπραξη δικηγό-
ρου, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να χορηγήσει νο-
μική βοήθεια στον προσφεύγοντα. Αξίζει εξάλλου 

_________ 
27. Είναι αξιοσημείωτο ότι πειραματικά παρέχεται 

ήδη η δυνατότητα της online υποβολής της προσφυγής 
στη σουηδική και ολλανδική γλώσσα μέσω του ιστοτό-
που του ΕΔΔΑ, με προοπτική να εφαρμοστεί το σύστη-
μα αυτό και στις υπόλοιπες επίσημες γλώσσες των Κρα-
τών-μελών. 

να σημειωθεί ότι το πλέγμα των ρυθμίσεων των 
πρακτικών ζητημάτων της διαδικασίας συνοδεύε-
ται και από πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις του Δι-
καστηρίου όταν αυτό απαιτείται για την καλύτερη 
διάγνωση της υπόθεσης. Έτσι, για παράδειγμα, 
όταν ο προσφεύγων δεν επικαλείται κανένα άρ-
θρο της Σύμβασης κατά την έκθεση των αιτιάσεών 
του, ή όταν επικαλείται εσφαλμένο άρθρο, τότε το 
Δικαστήριο δεν απορρίπτει την προσφυγή ως α-
βάσιμη ή αόριστη, αλλά είτε ελέγχει την διάταξη 
στην οποία ουσιαστικά (en substance) αναφέρεται 
ο ενδιαφερόμενος, είτε επιλέγει το ίδιο την εφαρ-
μοστέα διάταξη της Σύμβασης. Είναι χαρακτηρι-
στική μάλιστα η φράση που χρησιμοποιεί το Δι-
καστήριο στις περιπτώσεις αυτές, ότι είναι «κύριος 
του νομικού χαρακτηρισμού των πραγματικών 
περιστατικών της υπόθεσης» (maîtresse de la qualifi-
cation juridique des faits de la cause)28, υπενθυμίζο-
ντας έτσι τον ουσιαστικό και ενεργητικό ρόλο που 
διαδραματίζει στην διαδικασία εξέτασης κάθε υ-
πόθεσης. 

Αναδεικνύεται έτσι ανάγλυφη η επιθυμία του 
ευρωπαίου δικαστή να εγγυηθεί όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσματικά το δικαίωμα στην ατομική 
προσφυγή. Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις, που α-
ποσκοπούν στην διευκόλυνση της πρόσβασης στο 
Δικαστήριο και την απλούστευση της διαδικασίας 
ενώπιόν του, μαρτυρούν τον ελαστικό τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζονται καταστάσεις που σε 
άλλη περίπτωση, εάν δηλαδή το Δικαστήριο έπα-
σχε από τυπολατρία, θα αποτελούσαν ανυπέρβλη-
τα προσκόμματα πρόσβασης για μεγάλη μερίδα 
πολιτών ή λόγους κήρυξης απαραδέκτων των 
προσφυγών και θα αποδυνάμωναν τελικά σε με-
γάλο βαθμό το δικαίωμα στο ευρωπαϊκό αυτό έν-
δικο μέσο. Σε μία εποχή που το σύστημα κατακλύ-
ζεται από προσφυγές, ο ευρωπαίος δικαστής αντι-
στέκεται και δεν υποκύπτει στον πειρασμό να 
μειώσει σημαντικά των αριθμό των υποθέσεων 
που εξετάζει με το πρόσχημα τυπικών παραλεί-
ψεων ή την εφαρμογή αυστηρών διαδικαστικών 
κανόνων. 

 
Γ. Κάποιες σκέψεις αντί συμπερασμάτων 

 
Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να κα-

ταδείξουμε ότι ο διορθωτικός ρόλος του ΕΔΔΑ εί- 

_________ 
28. Βλ., μεταξύ πολλών άλλων, Kutzner  κατά  Γερμα-

νίας, no 46544/99, § 56, CEDH 2002-I. 
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ναι διττός: Διαπιστώνοντας, τόσο σε αστικές και 
διοικητικές, όσο και σε ποινικές υποθέσεις, παρα-
βίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, το Δικαστήριο επι-
διώκει, αφενός, να ενισχύσει τις δικαστικές εγγυή-
σεις προστασίας, να επισημάνει και να εξαλείψει 
τους αναχρονισμούς στην ερμηνεία και εφαρμογή 
του δικονομικού συστήματος από τα εσωτερικά 
δικαστήρια. Αφετέρου, ο τρόπος με τον οποίο το 
ΕΔΔΑ ερμηνεύει και εφαρμόζει τους κανόνες του 
παραδεκτού της ατομικής προσφυγής και η μέρι-
μνα που δείχνει για την πραγματική διασφάλιση 
του δικαιώματος πρόσβασης στο ίδιο μπορούν να 
αποτελέσουν, ως παράδειγμα δικανικής συμπερι-
φοράς, πηγή έμπνευσης για τα ανώτατα δικαστή-
ρια της χώρας και μοχλό ανανέωσης της νομολο-
γίας και των πρακτικών τους. Προφανώς η απο-
στολή και οι συνθήκες λειτουργίας ενός δικαιοδο-
τικού οργάνου δεν είναι οι ίδιες στην εθνική και 
την υπερεθνική έννομη τάξη. Στο βαθμό όμως που 
ο επικουρικός ρόλος του ΕΔΔΑ29 προϋποθέτει ότι 
το πρωταρχικό όργανο προστασίας των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων είναι ο εθνικός δικαστής, θεω-
ρούμε ότι είναι αναγκαίο να γίνει το ταχύτερο 
κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να απορρίπτο-
νται αιτήματα δικαστικής προστασίας με επιχει-
ρήματα που δεν εξυπηρετούν πραγματικά την 
_________ 

29. Για την έννοια της επικουρικότητας (subsidiarité) 
βλ. P e t z o l d , H., «The Convention and the Principle of 
Subsidiarity», σ τ ον  ί δ ι ο ν  (επ.), The European System 
for the Protection of Human Rights (Χάγη: Nijhoff, 1993), 
σ. 465-481. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ασφάλεια δικαίου. Το ΕΔΔΑ προτείνει μία διαφο-
ρετική οπτική γωνία από την οποία πρέπει να α-
ντιμετωπίζεται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικα-
στήριο: ορθό και σύμφωνο με το πνεύμα της Σύμ-
βασης είναι να γίνεται μία διάκριση ανάμεσα στα 
πραγματικά απαραίτητα και τα λιγότερο απαραί-
τητα στοιχεία του τύπου, η παράλειψη των οποί-
ων μπορεί να θεραπευθεί μέσα από την επιστρά-
τευση της κοινής λογικής, και να μην εφαρμόζο-
νται τυφλά οι δικονομικοί κανόνες. Αν τα εθνικά 
δικαστήρια αρκούνται στο να εξετάζουν απλώς 
και μόνο το τελικό αποτέλεσμα (για παράδειγμα 
την απουσία σφραγίδας) και να μην ερευνούν 
τους λόγους που οδήγησαν στην παρατυπία και 
τον βαθμό στον οποίο αυτή μπορεί πράγματι να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια δικαίου, τότε η 
απονομή της δικαιοσύνης δεν θα είναι χρηστή, 
αλλά έρμαιο ασήμαντων λαθών και παραλείψεων. 
Η αυστηρή κριτική που έχει ήδη ασκήσει το ΕΔΔΑ 
μέσα από τις αποφάσεις του, εγκαταλείποντας την 
παραδοσιακά διπλωματική του γλώσσα, καταδει-
κνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος και εκπέ-
μπει το σαφές μήνυμα ότι πρέπει άμεσα να λήξουν 
οι ζημιογόνες για το δικαίωμα πρόσβασης σε δι-
καστήριο πρακτικές των ανώτατων δικαστηρίων 
της χώρας. Δεν μπορούμε παρά να συνταχθούμε 
με αυτό το μήνυμα και να εκφράσουμε την ευχή 
ότι ο γόνιμος διάλογος που έχει ξεκινήσει αρκετά 
χρόνια τώρα ανάμεσα στον εθνικό και τον ευρω-
παίο δικαστή θα επιφέρει τα θετικά του αποτελέ-
σματα και στο πεδίο αυτό. 
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Η δέσμευση έγγειας ιδιοκτησίας, το δικαστήριο του Στρασβούργου  
και η ελληνική πραγματικότητα: παραλλαγές παραβιάσεων  

πάνω σε ένα μονότονο θέμα  
Π. Γ. Βογιατζή 

Δ.Ν., Référendaire στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
 
 

Εισαγωγή 
 
Το παρόν κείμενο αναφέρεται στη νομολογία 

του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου δικαιωμάτων του 
ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σχετικά με τις ελληνικές υπο-
θέσεις δέσμευσης ακίνητης περιουσίας1. Με τον 
όρο «δέσμευση» περιγράφεται τόσο η απαλλοτρί-
ωση ακινήτου, όπως ορίζεται από  το ελληνικό δί-
καιο2, όσο και οι περιπτώσεις επιβολής μέτρων ο-
λικής ή μερικής στέρησης στη χρήση ακίνητης πε-
ριουσίας. Η μελέτη εντοπίζει τα ειδικότερα ζητή-
ματα που αναδεικνύουν οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ 
ως προς την έκταση προστασίας του δικαιώματος 
στην ιδιοκτησία, όπως το ίδιο κατοχυρώνεται από 
το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου 
(Π1-1) της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Μία μεθοδολογική 
παρατήρηση είναι αναγκαία σε αυτό το σημείο: 
σκοπός του άρθρου δεν είναι να εξετάσει μεμονω-
μένα τις αποφάσεις που συγκροτούν τη σχετική 
νομολογία αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα των 
πραγματικών καταστάσεων αλλά και των νομι-
κών ζητημάτων που οι ίδιες θέτουν. Με άλλα λό-
για, φιλοδοξία του άρθρου δεν είναι η εξαντλητι-
κή καταγραφή της τυπολογίας των σχετικών ελ-
ληνικών αποφάσεων ως προς την ποικιλία των 
παραβιάσεων του Π1-1 αλλά η αναζήτηση προτύ-
πων συμπεριφοράς των θεσμοθετημένων οργάνων 
του ελληνικού κράτους που αποτελούν τις βαθύ-
τερες αιτίες παραβιάσεων της προαναφερθείσας 
διάταξης. 
_________ 

1. Το κείμενο βασίζεται σε εισήγηση του συντάκτη 
του στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε ο Δικηγορι-
κός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στις 6.2.2009 με αφορμή τα 
οκτώ έτη από την ψήφιση του νέου Κώδικα Αναγκαστι-
κών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Επίσης, οι απόψεις 
που εκφράζονται εδώ είναι προσωπικές και δεν δεσμεύ-
ουν το Ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. 

2. Νόμος 2882/2001. 
 

Η πρώτη μέθοδος ανάλυσης θα παρείχε ενδε-
χομένως τη δυνατότητα εμβάθυνσης στα επί μέ-
ρους νομικά ζητήματα που θέτει κάθε υπόθεση ξε-
χωριστά, και θα αναδείκνυε την ιδιαιτερότητα 
κάθε μιας από αυτές. Ωστόσο, η αποσπασματική 
προσέγγιση κάθε υπόθεσης θα δυσχέραινε την έ-
νταξή της μέσα στον ιστορικό χρόνο και τη συνα-
γωγή γενικότερων συμπερασμάτων όσον αφορά 
τον τρόπο εφαρμογής της ΕΣΔΑ από το ελληνικό 
κράτος. Αντίθετα, η θεώρηση της νομολογίας ως 
συνόλου και η αναζήτηση του συνδετικού ιστού 
που τη διατρέχει, επιτρέπει τη συναγωγή ευρύτε-
ρων συμπερασμάτων ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική ε-
ξουσία αντιμετωπίζουν τον ρόλο τους στις περι-
πτώσεις δέσμευσης έγγειας ιδιοκτησίας. Η ανάδει-
ξη αυτού του στοιχείου, δηλαδή της γενικότερης 
δικαιοπολιτικής συμπεριφοράς των τριών εξου-
σιών απέναντι στα ζητήματα απαλλοτριώσεων εί-
ναι κρίσιμη εάν θελήσουμε να ανιχνεύσουμε τις 
δομικές στρεβλώσεις που αποκαλύπτουν οι παρα-
βιάσεις του Π1-1 από το ελληνικό κράτος. Με άλ-
λα λόγια, με αφορμή την έκταση προστασίας της 
ατομικής ιδιοκτησίας, η συμπεριφορά της κάθε 
μιας από τις πολιτειακές εξουσίες μάς επιτρέπει να 
ανιχνεύσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα πρα-
κτικών που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον ο-
ποίο το κράτος αντιλαμβάνεται τη σχέση του με 
τον πολίτη κατά τη χάραξη της δημοσιονομικής 
και χωροταξικής πολιτικής.  

Ειδικότερη θέση αυτής της μελέτης είναι η εξής: 
οι βασικές κακοδαιμονίες της ελληνικής έννομης 
τάξης εντοπίζονται ήδη στις πρώτες αποφάσεις 
του Στρασβούργου σχετικά με την έγγεια ιδιοκτη-
σία (Α). Οι ίδιες αποτελούν τον καμβά, πάνω στον 
οποίο αναπτύσσονται έως και σήμερα οι «παραλ-
λαγές», δηλαδή οι μεταγενέστερες παραβιάσεις 
του Π1-1. Οι τελευταίες, όμως, υπακούουν πάντο-
τε στο αρχικό θέμα, δηλαδή τα πρότυπα 
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στρεβλής συμπεριφοράς της νομοθετικής, εκτελε-
στικής και δικαστικής εξουσίας (Β). Η διαπίστωση 
αυτή θα επιτρέψει τη διατύπωση ορισμένων γενι-
κότερων σκέψεων σχετικά με τον «διαπαιδαγωγι-
κό» χαρακτήρα της νομολογίας του ΕΔΔΑ. Επί-
σης, θα αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο το ελ-
ληνικό κράτος θα μπορέσει να υιοθετήσει συμπε-
ριφορές που ξεφεύγουν από τη στενή αντίληψη 
της εξυπηρέτησης δημοσιονομικών σκοπιμοτήτων 
και εναρμονίζονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας (Γ). 

 
A. Η «μήτρα» των ελληνικών υποθέσεων ιδιοκτησίας  

 
Κατά την τριετία 1993-1996, το ΕΔΔΑ εξέδωσε 

τις Papamichalopoulos c. Grèce3, Les saints monastères 
c. Grèce4, Raffineries grecques Stran et Stratis 
Andreadis c. Grèce5 και Katikaridis et Tsomtsos c. 
Grèce6. Οι πρώτες αυτές ελληνικές αποφάσεις στις 
οποίες εξετάσθηκε η συμβατότητα με το Π1-1 πε-
ριορισμών στην ατομική ιδιοκτησία, περιλαμβά-
νουν τα βασικά συστατικά στρεβλής νοοτροπίας 
και συμπεριφοράς των θεσμοθετημένων εξουσιών 
που προκαλούν παραβιάσεις αυτής της διάταξης.  

 
1 .  P a p a m i c h a l o p o u l o s  ή  η  αυθα ιρ εσ ία  
τη ς  δ ιο ί κησης  

 
Το 1993 είναι το έτος κατά το οποίο το ΕΔΔΑ 

εξέδωσε την Papamihalopoulos, την πρώτη δηλαδή 
ελληνική υπόθεση σχετικά με το δικαίωμα προ-
στασίας της ιδιοκτησίας. Η απόφαση αυτή αποτε-
λεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυθαίρετης 
δέσμευσης ακίνητης περιουσίας χωρίς αποζημίω-
ση των ιδιοκτητών. Το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι η κατά-
ληψη του επίδικου ακινήτου από το Ταμείο του 
Εθνικού Στόλου για την εγκατάσταση παραθερι-
στικού κέντρου των αξιωματικών του Ελληνικού 
στρατού και η πλήρης αποξένωση των ιδιοκτητών 

_________ 
3. ΕΔΔΑ, Papamichalopoulos et autres c. Grèce, 24 Ιου-

νίου 1993, série A no 260-B. 
4. ΕΔΔΑ, Les saints monastères c. Grèce, 9 Δεκεμβρίου 

1994, série A no 301-A. 
5. ΕΔΔΑ, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis 

c. Grèce, 9 Δεκεμβρίου 1994, série A nο 301-B. 
6. ΕΔΔΑ, Katikaridis et autres c. Grèce, 15 Νοεμβρίου 

1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, Tsomtsos et au-
tres c. Grèce, 15 Νοεμβρίου 1996, Recueil des arrêts et déci-
sions 1996-V. 

του από αυτό, είχε ως συνέπεια την de facto απαλ-
λοτρίωσή του. Η πρώτη αυτή απόφαση έδωσε το 
στίγμα του ευρωπαίου δικαστή σχετικά με τον 
τρόπο εξέτασης μελλοντικών υποθέσεων αναλό-
γου περιεχομένου. Ο δικαστής του Στρασβούργου 
καυτηρίασε την καταχρηστική συμπεριφορά της 
διοίκησης σε μία υπόθεση εξόφθαλμης προσβολής 
του δικαιώματος στην ιδιοκτησία.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ελληνικό δημόσιο 
προέβαλε τον ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο 
ορισμένοι από τους προσφεύγοντες δεν θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν ως έχοντες ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα επί του επιδίκου, διότι το προβαλλό-
μενο δικαίωμα κυριότητας δεν είχε ήδη αναγνω-
ρισθεί από τα ελληνικά δικαστήρια7. Το ΕΔΔΑ 
παρέκαμψε αυτήν την ένσταση, υπογραμμίζοντας 
ότι από την προηγούμενη, κυρίως, συμπεριφορά 
της διοίκησης προέκυπτε ότι η ίδια αντιμετώπιζε 
τους προσφεύγοντες ως κυρίους του ακινήτου. 
Συνεπώς, όπως χαρακτηριστικά δέχθηκε το ΕΔΔΑ, 
«στα πλαίσια της παρούσας υπόθεσης είναι θεμιτό 
οι συγκεκριμένοι προσφεύγοντες να θεωρηθούν 
ως κύριοι του επίδικου ακινήτου»8. Tο γεγονός 
αυτό είναι καθ’ εαυτό σημαντικό. Το ΕΔΔΑ υπο-
γράμμισε ότι κατά την άσκηση του ελέγχου του 
δεν δεσμεύεται απαραίτητα από τις κρίσεις των 
εθνικών αρχών σχετικά με την ύπαρξη ή το είδος 
«περιουσιακού αγαθού» που είχαν στη διάθεσή 
τους οι προσφεύγοντες. Καταφεύγοντας στην τε-
χνική των «αυτόνομων εννοιών»9, ο δικαστής του 
Στρασβούργου προσέδωσε το περιεχόμενο που ο 
ίδιος επιθυμούσε στην έννοια της «περιουσίας». 
Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, το οποίο θα α-
ξιοποιηθεί και σε μεταγενέστερες ελληνικές απο-
φάσεις, για να διαπιστωθεί από το ΕΔΔΑ η ύπαρ-
ξη «περιουσιακού αγαθού», απαραίτητης προϋ-
πόθεσης για τη διαπίστωση εφαρμογής του άρ- 

_________ 
7. P a p a m i c h a l o p o u l o s , ό.π., § 38. 
8. P a p a m i c h a l o p o u l o s , ό.π., § 39. 
9. Βλ., μεταξύ άλλων, F. S u d r e , «Le recours aux no-

tions autonomes», στο F. S u d r e  (επιμ.) L’interprétation 
de la Convention européenne des droits de l’homme, Bru-
xelles, Bruylant, 1998, σ. 93, F. S u d r e , «Les concepts 
autonomes dans la Convention européenne des droits 
de l’homme», Cahiers de l’ IDEDH, Montpellier I, 1997, 
σ. 123, E. K a s t a n a s , Unité et diversité : Notions auto-
nomes et marge d’appréciation des Etats dans la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1996. 
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θρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου και εξέτασης 
της αναλογικότητας του περιοριστικού μέτρου.  

 
2 .  L e s  S a i n t s  M o n a s t è r e s  κα ι  R a f f i n e r i e s  
g r e c q u e s  ή  η  σκ ιά  του  νομοθ έ τη  

 
Οι επόμενες δύο αποφάσεις, Les Saints Monastè-

res c. Grèce και Raffineries grecques Stran et Stratis 
Andreadis C. Grèce, αναδεικνύουν τις ευθύνες του 
νομοθέτη κατά τη ρύθμιση ζητημάτων που αφο-
ρούν την ατομική ιδιοκτησία. Η Saints Monastères 
αφορούσε τη δημιουργία τεκμηρίου κυριότητας 
του Δημοσίου, χωρίς την πρόβλεψη οικονομικού 
αντισταθμίσματος, βάσει του νόμου 1700/1987, 
στα αγροτικά και δασικά ακίνητα των Ιερών Μο-
νών, για τα οποία δεν υπήρχαν αδιαμφισβήτητοι 
και μεταγεγραμμένοι τίτλοι. Το ΕΔΔΑ θεώρησε 
αντίθετη με το Π1-1 τη δημιουργία του εν λόγω 
νομοθετικού τεκμηρίου υπέρ της κρατικής κυριό-
τητας των επίδικων εκτάσεων. Εφαρμόζοντας κα-
τά τρόπο αυτόνομο την έννοια της «στέρησης» 
περιουσιακού αγαθού, το δικαστήριο του Στρα-
σβούργου απέρριψε τον ισχυρισμό του ελληνικού 
δημοσίου, σύμφωνα με τον οποίο το συγκεκριμέ-
νο τεκμήριο αποτελούσε απλώς δικονομικό κανό-
να, ο οποίος επέφερε αντιστροφή του βάρους α-
πόδειξης. Τόνισε, αντιθέτως, ότι με τη ρύθμιση αυ-
τή επιβαλλόταν στην πράξη η στέρηση των πε-
ριουσιακών αγαθών, τα οποία οι προσφεύγουσες 
Μονές υποστήριζαν ότι είχαν περιέλθει στην κυ-
ριότητά τους, κυρίως βάσει χρησικτησίας. Κατά το 
ΕΔΔΑ, μέσω της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης, 
οι προσφεύγουσες είχαν στην ουσία αποστερηθεί 
την περιουσία τους χωρίς, μάλιστα, να έχει προη-
γηθεί η καταβολή της απαιτούμενης αποζημίω-
σης10.  

Η υπόθεση Raffineries grecques Stran et Stratis 
Andreadis c. Grèce, δεν αφορά μεν τη δέσμευση έγ-
γειας ιδιοκτησίας, σχετίζεται όμως άμεσα με το 

_________ 
10. Με άλλα λόγια, ο δικαστής του Στρασβούργου 

δεν δεσμεύεται από την κρίση των εθνικών αρχών ως 
προς τη φύση του περιορισμού και μπορεί να προβεί ο 
ίδιος σε αυτόνομο χαρακτηρισμό του περιοριστικού μέ-
τρου, στοιχείο σημαντικό για την εφαρμογή του Π1-1. 
Βλ. σχετικά H. V a n d e n b e r g h e , «La privation de 
propriété. La deuxième norme de l’article 1er du pre-
mier protocole de la Convention européenne des Droits 
de l’Homme», στο Propriété et droits de l’homme, Brugge, 
Die Keure-La Charte/Bruylant, 2006, σ. 34-38. 

θέμα μας, αφού αποτυπώνει τη θεσμική συμπερι-
φορά του νομοθέτη στο πλαίσιο εκκρεμούσας δι-
καστικής διαφοράς μεταξύ του ιδιώτη και του 
κράτους. Η υπόθεση αφορούσε την κατάργηση 
διά νόμου ενοχικής αξίωσης που είχε ανακύψει 
μετά την έκδοση διαιτητικής απόφασης, η οποία 
είχε διαπιστώσει οριστικά την ύπαρξη αξίωσης 
αποζημίωσης της προσφεύγουσας εταιρείας ένα-
ντι του ελληνικού δημοσίου λόγω αθέτησης συμ-
βατικής υποχρέωσης. Ειδικότερα, ενώ υφίστατο 
εκκρεμοδικία, μάλιστα στο τελευταίο στάδιο της 
δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Αρείου Πά-
γου, ο νομοθέτης παρενέβη με την ψήφιση φωτο-
γραφικής νομοθετικής διάταξης (ν. 1701/1987) με 
την οποία η διαφορά επιλύθηκε υπέρ του ελληνι-
κού δημοσίου. Το ΕΔΔΑ, επικαλούμενο τις αρχές 
της δίκαιης δίκης και της κυριαρχίας του δικαίου 
τόνισε ότι δεν ήταν ανεκτή η νομοθετική παρέμ-
βαση του κράτους προκειμένου να επηρεάσει την 
έκβαση εκκρεμούσας δικαστικής διαφοράς11. Η 
κρίση αυτή του ΕΔΔΑ ήταν σημαντική, διότι ανέ-
δειξε ένα πρότυπο συμπεριφοράς του ελληνικού 
δημοσίου, το οποίο δεν σεβόταν τους βασικούς 
κανόνες του θεσμικού παιχνιδιού σε ένα κράτος 
δικαίου, καταχρώμενο την πλεονεκτική θέση του 
απέναντι στον ιδιώτη-αντίδικο. Θα παρατηρή-
σουμε δε, στη συνέχεια, ότι η εξέλιξη της ελληνι-
κής νομολογίας ως προς την προστασία της ιδιο-
κτησίας προσφέρει αρκετές παραλλαγές της ίδιας 
νοοτροπίας αναφορικά με την πρακτική της διοί-
κησης σε υποθέσεις απαλλοτρίωσης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η διοίκηση εκμεταλλεύεται τη δεσπό-
ζουσα θέση που απολαμβάνει έναντι του διοικου-
μένου κατά τη διαδικασία απαλλοτρίωσης. Επι-
χειρεί έτσι να μη συμμορφωθεί με την υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης ακολουθώντας παρελκυ-
στική πολιτική.  

 
3 .  K a t i k a r i d i s  κα ι  T s o m t s o s  ή  η  ακαμ -
ψία  του  δ ικαστή  

 
Το 1996, με τις σημαντικές αποφάσεις Tsomtsos 

και Katikaridis, το ΕΔΔΑ καταδίκασε την εφαρμο-
γή από τα ελληνικά δικαστήρια ως αμάχητου του 
τεκμηρίου «αυτοαποζημίωσης» των παρόδιων ι- 

_________ 
11. Raffineries grecques, ό.π., § 49. Βλ. και Antona-

kopoulos, Vortsela et Antonakopoulou c. Grèce, no 37098/ 
97, 14 Δεκεμβρίου 1999.  
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διοκτητών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το 
συγκεκριμένο τεκμήριο, σε περίπτωση διάνοιξης 
εθνικής οδού με πλάτος μεγαλύτερο από τριάντα 
μέτρα σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, οι ωφε-
λούμενοι ιδιοκτήτες υποχρεούνται σε αποζημίωση 
πλάτους 15 μέτρων με συμμετοχή τους στις δαπά-
νες της απαλλοτρίωσης των καταλαμβανόμενων 
ακινήτων. Το ΕΔΔΑ επέκρινε την ακαμψία του 
συγκεκριμένου τεκμηρίου, η εφαρμογή του οποί-
ου ανέτρεπε την εύλογη ισορροπία που έπρεπε να 
υφίσταται ανάμεσα στην προστασία του δικαιώ-
ματος στην ιδιοκτησία και τις απαιτήσεις του δη-
μοσίου συμφέροντος12.  

Οι δύο αυτές αποφάσεις διαφοροποιούν ποιο-
τικά την ελληνική νομολογία για προσβολή του 
δικαιώματος στην ιδιοκτησία από την έως τότε 
σχετική νομολογία. Πρώτον, είναι οι πρώτες που 
δεν αφορούν εξόφθαλμες παραβιάσεις του Π1-1, 
όπως συνέβη στις προαναφερθείσες Papamichalo-
poulos, Saints Monastères και Raffineries grecques. 
Στις τελευταίες, το ελληνικό κράτος εμφανιζόταν 
λίγο ως πολύ ως ανεξέλεγκτος θεσμικά παράγων, 
ο οποίος αγνοούσε επιδεικτικά τους κανόνες λει-
τουργίας ενός κράτους δικαίου. Υπό την έννοια 
αυτή, οι Tsomtsos και Katikaridis εισήγαγαν τη νο-
μολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου σε 
μία νέα περίοδο όπου οι παραβιάσεις του Π1-1 
εμφανίζονται ως αποχρώσεις των κυρίων στοιχεί-
ων που συνιστούσαν το πρόβλημα των προανα-
φερθεισών πρώιμων υποθέσεων.  

Ένα επιπλέον στοιχείο διαφοροποίησης των 
Tsomtsos και Katikaridis από την προηγούμενη νο-
μολογία είναι ότι σε αυτές η διαπίστωση της πα-
ραβίασης έχει για πρώτη φορά ως στόχο την κρί-
ση του εθνικού δικαστή. Διατηρεί όμως ως σημείο 
αναφοράς και τη νομοθετική διάταξη, η οποία 
προέβλεπε το επίμαχο τεκμήριο. Παρατηρούμε 
δηλαδή ότι η παραβίαση του δικαιώματος στην 
ιδιοκτησία μπορεί να απορρέει από τον συνδυα-
σμό της πρακτικής δύο πολιτειακών εξουσιών. 
Αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που θα συναντή-
σουμε στη μεταγενέστερη νομολογία. Ενίοτε, η 
παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία εί-
ναι το αποτέλεσμα της διαπλοκής τόσο της νομο-
θετικής όσο και της εκτελεστικής με τη δικαστική 
εξουσία.  

_________ 
12. K a t i k a r i d i s , ό.π., §§ 49 και 51, T s o m t s o s , 

ό.π., §§ 40 και 42. 

Περιληπτικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 
οι πέντε αυτές αποφάσεις περιλαμβάνουν ήδη 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 τα βασικά χα-
ρακτηριστικά της νομολογίας που αναπτύχθηκε 
μέχρι σήμερα. Καταδεικνύουν ότι οιαδήποτε από 
τις πολιτειακές εξουσίες μπορεί να παραβιάσει το 
Π1-1, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού. Σε ό,τι δε 
αφορά τον δικαστικό έλεγχο που εφαρμόζει το 
ΕΔΔΑ, το ίδιο κατέστησε απολύτως σαφές ότι ερ-
μηνεύει τα ζητήματα εφαρμογής του Π1-1 αλλά 
και ελέγχου της αναλογικότητας του περιοριστι-
κού μέτρου με τον δικό του, αυτόνομο, τρόπο, 
χωρίς να δεσμεύεται από τις σχετικές κρίσεις των 
αρμόδιων εθνικών οργάνων. Αυτά, λοιπόν, τα 
στοιχεία που εντοπίζονται σε πρωτόλεια μορφή 
στην πρώιμη νομολογία του ΕΔΔΑ, αναπτύσσο-
νται κατά τρόπο ενδιαφέροντα και, ορισμένες 
φορές, θεαματικό στις μεταγενέστερες αποφάσεις.  

 
B. Οι παραλλαγές προσβολών του δικαιώματος στην ι-
διοκτησία 

 
1 .  Το  δυσλ ε ι τουργ ικό  νομοθ ε τ ι κό  πλα ί -
σ ιο  τη ς  απαλλοτρ ίωσης   

 
Στη μεταγενέστερη της τριετίας 1993-1996 νο-

μολογία του Δικαστηρίου, η νομοθετική δραστη-
ριότητα δεν παρουσιάζεται ως παράγοντας ο ο-
ποίος επιφέρει άμεσα προσβολή του δικαιώματος 
στην ιδιοκτησία, όπως είχε συμβεί στην υπόθεση 
Saints Monastères. Αυτό είναι εύλογο, καθώς η ά-
μεση παρέμβαση του νομοθέτη προκειμένου να 
περιορίσει την ατομική ιδιοκτησία είναι αναμε-
νόμενο να συμβεί σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν 
δηλαδή το επιβάλλουν λόγοι οικονομικής και πο-
λιτικής φύσης. Δεν είναι, έτσι, τυχαίο ότι η επόμε-
νη, και μοναδική, υπόθεση στην οποία το ΕΔΔΑ 
βρέθηκε αντιμέτωπο με τέτοιου είδους περιορισμό 
ήταν η υπόθεση της «βασιλικής περιουσίας», η 
οποία παρουσίαζε προφανή ιστορικοπολιτική ι-
διαιτερότητα. Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση α-
φορούσε τη συμβατότητα με την ΕΣΔΑ του νόμου 
2215/1994, ο οποίος είχε επιφέρει τη μεταφορά 
της κυριότητας επί της περιουσίας των προσφευ-
γόντων στο ελληνικό δημόσιο, χωρίς την καταβο-
λή οιασδήποτε αποζημίωσης. Η διαπίστωση πα-
ραβίασης του Π1-1 υπογράμμισε τη σημασία που 
προσδίδεται στην ατομική ιδιοκτησία  από  το 
ΕΔΔΑ. Η διά νόμου στέρηση των περιουσιακών 
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αγαθών των προσφευγόντων χωρίς την πρόβλεψη 
οιασδήποτε αποζημίωσης δεν ήταν δυνατόν να 
δικαιολογηθεί από το ιδιαίτερο status της βασιλι-
κής οικογένειας, καθώς, τουλάχιστον ένα μέρος 
της περιουσίας, είχε αγορασθεί από τους δικαιο-
πάροχους των προσφευγόντων και, άρα, οι ίδιοι 
είχαν την εύλογη προσδοκία αποζημίωσης για την 
αφαίρεση της περιουσίας τους13.  

Πάντως, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία η νομολογία στην ο-
ποία το ΕΔΔΑ αντιμετώπισε το ζήτημα της ενιαίας 
δίκης για τον καθορισμό της «πλήρους αποζημίω-
σης», την οποία δικαιούται ο κύριος του απαλλο-
τριωθέντος ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
Συντάγματος14. Έτσι, στην Azas et autres c. Grèce, 
το ΕΔΔΑ υπογράμμισε την ανάγκη πρόβλεψης 
από τον νομοθέτη ενιαίας διαδικασίας μέσω της 
οποίας το αρμόδιο δικαστήριο θα έχει τη δυνατό-
τητα να εξετάσει συνολικά όλα τα ζητήματα απο-
ζημίωσης που ανακύπτουν λόγω της απαλλοτρίω-
σης. Το ΕΔΔΑ καυτηρίασε τη διάσπαση της διαδι-
κασίας αποζημίωσης σε περισσότερες της μιας δί-
κες, γεγονός το οποίο επέφερε αναίτιες και περιτ-

_________ 
13. ΕΔΔΑ, Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 

25701/94, §98, CEDH 2000-XII. Με αυτό το δεδομένο, η 
υπόθεση αναδεικνύει και την πρόδηλη απροθυμία του 
έλληνα νομοθέτη να εξοικειωθεί με τη λογική που διέπει 
την εξέταση των υποθέσεων περιορισμού του δικαιώμα-
τος στην ιδιοκτησία από τον δικαστή του Στρασβούρ-
γου. Τόσο η απόφαση επί της ουσίας όσο και η επόμενη 
που αφορούσε αποκλειστικά την επιδίκαση δίκαιης ι-
κανοποίησης για την στέρηση των περιουσιακών αγα-
θών επιβεβαίωσαν ότι το ΕΔΔΑ είχε πλήρη κατανόηση 
της πολιτικής ιδιαιτερότητας της υπόθεσης, η οποία σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελούσε κοινή περίπτωση στέ-
ρησης περιουσιακού αγαθού. Έτσι, το ΕΔΔΑ αναφέρ-
θηκε επανειλημμένως στα προνόμια της βασιλικής οι-
κογένειας και τις φορολογικές απαλλαγές που η ίδια 
έχαιρε ως βασικούς παράγοντες για τον υπολογισμό της 
οφειλόμενης αποζημίωσης και οι οποίοι έπαιξαν καθο-
ριστικό ρόλο για την καταβολή δίκαιης αποζημίωσης 
πολύ χαμηλότερης από την πραγματική αξία των επίδι-
κων ακινήτων (βλ. Ex-Roi de Grèce et autres, ό.π., §§ 95-
100). Θα μπορούσε λοιπόν να υποστηριχθεί ότι η παρά-
λειψη του νομοθέτη να προβλέψει οιαδήποτε -έστω και 
χαμηλότατη- αποζημίωση έπαιξε εν προκειμένω καθο-
ριστικό ρόλο για τη διάγνωση παραβίασης του δικαιώ-
ματος στην ιδιοκτησία. 

14. Βλ. σχετικά Ι. Χορομ ί δη , «Επίκαιρα ζητήματα 
της ενιαίας δίκης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης», 
Ελληνική Δικαιοσύνη, τ. 2, 2009, σ. 408-417, passim. 

τές καθυστερήσεις ενώ περιέπλεξε και την καταβο-
λή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Εν προκει-
μένω, ο δικαστής του Στρασβούργου έκρινε ως 
προβληματική την υποχρέωση των ενδιαφερόμε-
νων να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους σχετι-
κά με τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου της αυτοα-
ποζημίωσης λόγω της ανυπαρξίας ωφέλειας από 
τη συντελούμενη απαλλοτρίωση, σε δίκη διαφορε-
τική από αυτήν για τον καθορισμό της κύριας α-
ποζημίωσης. Υπογραμμίζοντας ότι η ΕΣΔΑ απο-
σκοπεί στην κατοχύρωση δικαιωμάτων που δεν 
υφίστανται στη θεωρία αλλά είναι πραγματικά, ο 
δικαστής του Στρασβούργου θεώρησε ότι το φαι-
νόμενο του πολλαπλασιασμού των δικών για την 
καταβολή της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
αποδυνάμωνε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία κατά 
τρόπο αντίθετο στο Π1-115. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι, πριν διαπιστώσει την 
παραβίαση της Σύμβασης, το ΕΔΔΑ είχε σημειώ-
σει τη συμμόρφωση του Έλληνα δικαστή με το πε-
ριεχόμενο των αποφάσεων Katikaridis και 
Tsomtsos. Ο τελευταίος, από το 1999, ερμήνευε το 
τεκμήριο ωφέλειας του παρόδιου ιδιοκτήτη ως 
μαχητό16. Καταλήγοντας όμως στην παραβίαση 
του Π1-1 στο επίπεδο του νόμου, ο δικαστής του 
Στρασβούργου, υπογράμμισε την πρωταρχική 
σημασία που έχει η πρόβλεψη ενός αποτελεσματι-
κού συστήματος επιδίκασης της αποζημίωσης στο 
πλαίσιο της απαλλοτρίωσης. Με άλλα λόγια, όσο 
και αν είναι θαρραλέες και εστιασμένες στον σκο-
πό επιδίκασης πλήρους αποζημίωσης οι αποφά-
σεις των εθνικών δικαστηρίων, η αποτελεσματικό-
τητά τους θα φαλκιδεύεται από την ύπαρξη ενός 
δυσλειτουργικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο 
θα περιπλέκει την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της 
διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, η Azas κατέχει 
σημαντική θέση στην επισκόπηση της νομολογίας 
που επιχειρούμε να συνθέσουμε. Αναδεικνύει το 
στοιχείο του χρόνου ως βασική συνιστώσα της 
διαδικασίας απαλλοτρίωσης, ως παράγοντα δη-
λαδή, ο οποίος από τη στιγμή επιβολής της πρώ-
της αρχίζει να λειτουργεί εις βάρος του 

_________ 
15. ΕΔΔΑ, Azas c. Grèce, no 50824/99, §§ 52 και 56, 

19 Σεπτεμβρίου 2002. 
16. Αυτό συνέβη με την ΟλAΠ 8/1999. Είχαν ήδη 

δημοσιευθεί και οι αποφάσεις Papachelas c. Grèce [GC], 
no 31423/96, CEDH 1999-II και Savvidou c. Grèce, no 
38704/97, 1η Αυγούστου 2000. 
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δικαιούχου της αποζημίωσης. Αυτό μάλιστα επι-
τείνεται όταν η διοίκηση, εκμεταλλευόμενη τη δε-
σπόζουσα θέση της, επιχειρεί να καθυστερήσει την 
καταβολή της. Ο δικαστής του Στρασβούργου ε-
πισημαίνει την ανάγκη απλούστευσης και επί-
σπευσης της διαδικασίας υπολογισμού της αποζη-
μίωσης, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η εύλογη ι-
σορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ του 
ατομικού δικαιώματος και του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Αυτήν την εγγύηση προσφέρει μόνο η εκ 
του νόμου πρόβλεψη ενός λειτουργικού συστήμα-
τος καθορισμού της αποζημίωσης.  

Θα πρέπει, στο σημείο αυτό, να υπογραμμιστεί 
ότι, παρά τη διαπίστωση της δυσλειτουργίας του 
συστήματος καθορισμού για τον ίδιο ακριβώς λό-
γο με την Azas και σε σειρά μεταγενέστερων απο-
φάσεων17, ο νομοθέτης δεν έχει μέχρι σήμερα 
προβεί σε τροποποίηση του άρθρου 33 του νόμου 
2971/2001, το οποίο προβλέπει ξεχωριστή διοικη-
τική και δικαστική διαδικασία για την ανάπτυξη 
ισχυρισμών περί ανυπαρξίας ωφέλειας του παρό-
διου ιδιοκτήτη από την απαλλοτρίωση. Η αναπο-
τελεσματικότητα του συστήματος διαιωνίζεται, 
λόγω του πολλαπλασιασμού των χρονοβόρων δι-
κών. Θα αναπτύξουμε πιο αναλυτικά κατωτέρω 
τους τρόπους με τους οποίους η επιμήκυνση της 
διαδικασίας, που έχει ως σημείο εκκίνησης τον 
δυσλειτουργικό νόμο, μπορεί να επιφέρει αρνητι-
κές συνέπειες τόσο στο ύψος της αποζημίωσης που 
καθορίζεται από τον δικαστή όσο και στη γενικό-
τερη συμπεριφορά της διοίκησης στο πλαίσιο της 
απαλλοτρίωσης.  

 
2 .  Ο  ανεπαρκής  δ ικαστ ι κό ς  έ λ εγχο ς :  η  
άρνηση  του  ι σ τορ ικού  πλα ισ ί ου  τη ς  
δ ιαφοράς  κα ι  ο  λ ε ιψός  έ λ εγχο ς  τη ς  
αναλογ ικό τη τας  

 
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, σε ό,τι αφο-

ρά την ποιότητα της δικαστικής κρίσης του εθνι-
κού δικαστή σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων, η νο-
μολογία του ΕΔΔΑ μετά τις Tsomtsos και 
Katikaridis αναδεικνύει, σε αδρές γραμμές, δύο 
προβληματικές στάσεις των ελληνικών δικαστη-

_________ 
17. ΕΔΔΑ, Biozokat A.E. c. Grèce, no 61582/00, 9 Ο-

κτωβρίου 2003, Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, 10 
Ιουλίου 2003, Organochimika Lipasmata Makedonias A.E. 
c. Grèce, no 73836/01, 18 Ιανουαρίου 2005. 

ρίων. Πρώτον, συχνά ο δικαστής αποφεύγει να 
εντάξει την υπόθεση στο ιστορικό της πλαίσιο και 
να αναγνωρίσει τον χρόνο ως καθοριστικό στοι-
χείο για την έκβαση της διαφοράς. Έτσι, σε υποθέ-
σεις που σχετίζονται με τη χρονοβόρο διαδικασία 
για την καταβολή της αποζημίωσης, ο δικαστής 
του Στρασβούργου καταδικάζει την άρνηση του 
εθνικού δικαστή να λάβει υπόψη του τον διαδρα-
μόντα χρόνο μεταξύ των διαδοχικών σταδίων για 
τον καθορισμό της αποζημίωσης, όταν αυτός είναι 
υπερβολικός, προκειμένου να αναπροσαρμόσει 
αναλογικά το ύψος της αποζημίωσης. Δύο τέτοια 
παραδείγματα προσφέρουν οι αποφάσεις 
Malama18 και Zacharakis19. Στην πρώτη υπόθεση, το 
ακίνητο που ανήκε στους προσφεύγοντες απαλλο-
τριώθηκε το 1923 και, λόγω της χρονοβόρας δικα-
στικής διαδικασίας για τον προσδιορισμό της α-
ποζημίωσης, η οριστική τιμή μονάδας καθορίσθη-
κε εβδομήντα χρόνια μετά, σύμφωνα όμως με την 
αξία που είχε το ακίνητο κατά τον χρόνο της α-
παλλοτρίωσης. Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την απρο-
θυμία των ελληνικών δικαστηρίων να λάβουν υ-
πόψη τους την υπερβολική διάρκεια της δίκης, 
γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη 
αποζημίωσης λόγω της στέρησης του περιουσια-
κού αγαθού για διάστημα πέραν των εβδομήντα 
ετών20. Στη Zacharakis, το αρμόδιο Πρωτοδικείο 
καθόρισε την οριστική τιμή μονάδας με βάση την 
προσωρινή τιμή που είχε προσδιορισθεί τριάντα 
ένα περίπου έτη πριν, χωρίς όμως να την ανα-
προσαρμόσει λαμβάνοντας υπόψη του την παρέ-
λευση τριών δεκαετιών. Όπως ήταν αναμενόμενο, 
το ΕΔΔΑ διέγνωσε παραβίαση του Π1-1. Υπο-
γράμμισε «την υπέρμετρη καθυστέρηση στην κα-
ταβολή της αποζημίωσης, γεγονός που επιβάρυνε 
την οικονομική ζημία του προσφεύγοντος και τον 
έθεσε σε καθεστώς αβεβαιότητας, εάν μάλιστα συ-
νυπολογισθεί η υποτίμηση του νομίσματος 
καθ΄όλη αυτήν τη χρονική διάρκεια»21.  

Παρατηρούμε ότι στις προαναφερθείσες υπο-
θέσεις, κατά το πρότυπο της Azas, η προβληματι- 

_________ 
18. ΕΔΔΑ, Malama c. Grèce, no 43622/98, 1η Μαρτίου 

2001, CEDH 2001-II. 
19. ΕΔΔΑ, Zacharakis c. Grèce, no 17305/02, 13 Ιουλί-

ου 2006. 
20. M a l a m a , ό.π., § 51. Βλ. επίσης και Karagiannis 

et autres c. Grèce, no 51354/99, §§ 42-43, 16 Ιανουαρίου 
2003. 

21. Z a c h a r a k i s , ό.π., § 33.  
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κή κατάσταση απορρέει από τον συνδυασμό του 
νόμου με τη δικαστική λειτουργία. Ειδικότερα, η 
πηγή του προβλήματος σε αυτές τις υποθέσεις ε-
ντοπίζεται στο αναποτελεσματικό σύστημα για 
την επιδίκαση της αποζημίωσης, το οποίο πολλα-
πλασιάζει τις δίκες για την ολοκλήρωση της α-
παλλοτρίωσης. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με 
το γενικότερο πρόβλημα της βραδύτητας στην 
απονομή της δικαιοσύνης22, έχει ενίοτε ως αποτέ-
λεσμα την υπερβολική χρονική απόσταση ανάμε-
σα στα κρίσιμα στάδια της δικαστικής διαδικασί-
ας. Ωστόσο, στο σημείο αυτό, ο εθνικός δικαστής 
δεν εκπληρώνει τον απαραίτητο διορθωτικό του 
ρόλο, με το να αναγνωρίσει τη χρονική εξέλιξη 
της υπόθεσης και να αναπροσαρμόσει αντίστοιχα 
το ποσό της αποζημίωσης. Η δικαστική λειτουργία 
φαίνεται να λειτουργεί σε κενό χρόνου, όπου οι 
απαραίτητες δίκες για την καταβολή της αποζη-
μίωσης διαδέχονται η μία την άλλη κατά τρόπο 
ιδανικό χωρίς οιαδήποτε καθυστέρηση.  

Η άρνηση των ελληνικών δικαστηρίων να α-
ντιμετωπίσουν τις σχετικές υποθέσεις ενταγμένες 
στο ιστορικό τους πλαίσιο, το οποίο συχνά συντί-
θεται από μία αλληλουχία διοικητικών πράξεων 
και δικών, οι οποίες κατ’ αποτέλεσμα παρατεί-
νουν εις το διηνεκές τη δέσμευση της ακίνητης πε-
ριουσίας του ενδιαφερομένου, παρουσιάζεται και 
σε άλλες υποθέσεις που δεν αφορούν στενά το ζή-
τημα του υπολογισμού της οφειλομένης αποζημί-
ωσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του εντε-
λώς διαφορετικού τρόπου με τον οποίο μπορεί να 
αντιμετωπίσει την ίδια υπόθεση απαλλοτρίωσης ο 
Έλληνας δικαστής και το δικαστήριο του Στρα-
σβούργου μάς προσφέρει η Yagtzilar et autres c. 
Grèce23. Το 1995, κατά τη διαδικασία καθορισμού 
της οριστικής τιμής μονάδας, το αρμόδιο δικα-
στήριο διαπίστωσε την παραγραφή εν επιδικία 
του δικαιώματος των προσφευγόντων σε αποζη-
μίωση για την από το 1925 απαλλοτρίωση των οι-
κοπέδων τους. Το ΕΔΔΑ κατέληξε σε παραβίαση 
του Π1-1 τονίζοντας ότι, λόγω της παραγραφής, 
οι προσφεύγοντες αποστερήθηκαν κάθε είδους 
αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της ακίνητης 
_________ 

22. Το 2008 η Ελλάδα καταδικάσθηκε 74 φορές και 
οι 53 αφορούσαν το ζήτημα του ευλόγου χρόνου της δί-
κης (βλ. Cour européenne des droits de l’homme, Rapport 
annuel 2008, σ. 134). 

23. ΕΔΔΑ, Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, 6 
Δεκεμβρίου 2001, CEDH 2001-XII. 

περιουσίας τους που είχε λάβει χώρα εβδομήντα 
χρόνια πριν. Σε αντίθεση με τον Έλληνα δικαστή, 
ο δικαστής του Στρασβούργου τοποθέτησε την 
υπόθεση στο ιστορικό της πλαίσιο και αναρωτή-
θηκε για ποιον λόγο το ελληνικό κράτος δεν είχε 
καταβάλει την οφειλόμενη αποζημίωση στους 
προσφεύγοντες κατά το προαναφερθέν υπερβολι-
κά μακρύ χρονικό διάστημα24. Η συγκεκριμένη 
κρίση του ΕΔΔΑ δεν θα πρέπει έτσι να αντιμετω-
πισθεί ως παρέμβαση του διεθνούς δικαστή στον 
τρόπο με τον οποίο το εθνικό δικαστήριο ερμή-
νευσε τις διατάξεις περί παραγραφής εν επιδικία. 
Αντιθέτως, αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας του 
κοινού περί δικαίου αισθήματος κατά τη στάθμιση 
του δημοσίου συμφέροντος με το δικαίωμα προ-
στασίας της ατομικής ιδιοκτησίας. Ο δικαστής του 
Στρασβούργου θεώρησε, εμμέσως πλην σαφώς, ως 
καταχρηστική την επίκληση από το ελληνικό δη-
μόσιο της ένστασης παραγραφής στο τέλος μιας 
δαιδαλώδους δικαστικής διαδικασίας, που είχε 
διαρκέσει σχεδόν επτά δεκαετίες, και κατά τη 
διάρκεια της οποίας το ίδιο δεν είχε αναλάβει 
οιαδήποτε πρωτοβουλία να αποζημιώσει τους εν-
διαφερόμενους.  

Η λογική αυτή του ΕΔΔΑ είναι το νήμα που 
συνδέει τη Yagtzilar με δύο μεταγενέστερες απο-
φάσεις που αφορούν, αυτήν τη φορά, την κρίση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ζητημάτων 
δέσμευσης έγγειας ιδιοκτησίας. Η πρώτη απόφαση 
είναι η Papastavrou et autres c. Grèce, στην οποία το 
ακίνητο των προσφευγόντων χαρακτηρίσθηκε, το 
1994, ως αναδασωτέα περιοχή από τον αρμόδιο 
νομάρχη, γεγονός που είχε προφανώς καταλυτι-
κές συνέπειες στη δυνατότητα εκμετάλλευσής 
του25. Όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας κλήθη-
κε να αποφανθεί επί της νομιμότητας της προα-
ναφερθείσας διοικητικής πράξης, απέρριψε την 
αίτηση ακυρώσεως ως απαράδεκτη θεωρώντας την 
προσβληθείσα πράξη ως επιβεβαιωτική προηγού-
μενης διοικητικής πράξης που είχε εκδοθεί το 
1934. Αποφεύγοντας, ορθώς, να εκφέρει κρίση ως 
προς τον δασικό ή μη χαρακτήρα του επίδικου 
ακινήτου, το ΕΔΔΑ απλώς σημείωσε ότι τα διάδι-
κα μέρη είχαν υποβάλει αντικρουόμενα 

_________ 
24. Yagtzilar, ό.π., § 41.  
25. ΕΔΔΑ, Papastavrou et autres c. Grèce, no 46372/99, 

10 Απριλίου 2003, CEDH 2003-IV. 
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στοιχεία σχετικά με αυτό το ζήτημα. Το πρόβλημα 
για τον διεθνή δικαστή συνίστατο στην κρίση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, χαρακτη-
ρίζοντας ως μη εκτελεστή την προσβληθείσα πρά-
ξη, αρνήθηκε να αναγνωρίσει την πολυπλοκότητα 
της νομικής κατάστασης του επίδικου ακινήτου. 
Επίσης, ο διοικητικός δικαστής παρέλειψε να λά-
βει υπόψη του ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν χαρα-
κτηρίσει το ακίνητο ως αναδασωτέο εξήντα έτη 
μετά το χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής, 
της οποίας το ίδιο αποτελούσε τμήμα, ως αναδα-
σωτέας και χωρίς να έχει προηγηθεί ιδιαίτερη με-
λέτη της εξέλιξης της βλάστησης σε αυτό κατά το 
προαναφερθέν χρονικό διάστημα26. Όπως δηλαδή 
και στη Yagtzilar, έτσι και στην Papastavrou, ο δι-
καστής του Στρασβούργου προσήψε στο ανώτατο 
διοικητικό δικαστήριο τη μη ένταξη της υπόθεσης 
στο ιστορικό της πλαίσιο και τη μη αναγνώριση 
του δραστικού χαρακτήρα του περιοριστικού μέ-
τρου στην ατομική ιδιοκτησία των προσφευγό-
ντων. 

Παρόμοια είναι η στάση του ΕΔΔΑ και στην 
πιο πρόσφατη Fakiridou et Schina c. Grèce, υπόθεση 
σχετική με την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 
που είχε επιβληθεί στο ακίνητο των προσφευγό-
ντων από το 193327. Για τον δικαστή του Στρα-
σβούργου, το στοιχείο και μόνο του παρελθόντος 
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το ακίνητο 
παρέμενε δεσμευμένο28 ήταν, λίγο ως πολύ, αρκε-
τό για να καταλήξει στον επαχθή χαρακτήρα του 
περιοριστικού μέτρου. Για τον ίδιο, δεν επαρκού-
σε ως δικαιολογία το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες 
γειτονικού ακινήτου είχαν κινήσει την προβλεπό-
μενη δικαστική διαδικασία για να αποζημιώσουν 
τους προσφεύγοντες29. Ούτε, επίσης, έγινε δεκτό το 
επιχείρημα του ελληνικού δημοσίου, ότι δηλαδή 
εύλογα το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε απορ-
ρίψει το 2005 (πάνω από εβδομήντα έτη μετά την 
επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης) την αί-

_________ 
26. P a p a s t a v r o u , ό.π., § 37. 
27. ΕΔΔΑ, Fakiridou et Schina c. Grèce, no 6789/06, 14 

Νοεμβρίου 2008. 
28. Επίσης, από το 1979 είχε εκδοθεί η πράξη τακτο-

ποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως (Fakiridou, 
ό.π., §8). 

29. F a k i r i d o u , ό.π., § 53. Οι ίδιοι είχαν έννομο 
συμφέρον για τη συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλο-
τρίωσης, αφού το ακίνητό τους θα αποκτούσε μεγαλύ-
τερη χρηματική αξία. 

τηση ακυρώσεως των προσφευγόντων λόγω της 
εκκρεμοδικίας άλλων διαδικασιών σχετικών με 
αυτήν την απαλλοτρίωση30. 

Κατά δεύτερο λόγο, ως απόγονος των Katika-
ridis και Tsomtsos θα μπορούσε να θεωρηθεί μία 
ομάδα πρόσφατων αποφάσεων στις οποίες η δια-
πίστωση παραβίασης του Π1-1 απορρέει από την 
άκαμπτη εφαρμογή κανόνων σχετικά με τον υπο-
λογισμό της ζημίας που τυχόν υφίσταται ο ιδιο-
κτήτης του οποίου το ακίνητο είτε έχει απαλλο-
τριωθεί είτε έχουν επιβληθεί δραστικοί περιορι-
σμοί στην εκμετάλλευσή του. Η εφαρμογή τέτοιων 
γενικών κανόνων, χωρίς την ουσιαστική στάθμιση 
ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και το δικαίωμα 
στην ιδιοκτησία, έχει ως συνέπεια την παραγνώ-
ριση από τον εθνικό δικαστή των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης. Έτσι, στις α-
ποφάσεις Ouzounoglou31, Athanasiou et autres32, 
Sampsonidis et autres33 και Antonopoulou et autres34 
το ΕΔΔΑ επανεξέτασε ένα ζήτημα που η Azas έ-
δειχνε ότι είχε εναποθέσει στη διακριτική ευχέ-
ρεια35 του ελληνικού κράτους: την καταβολή “ι-
διαίτερης αποζημίωσης”, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος 
797/1971 για τη μείωση της αξίας του εναπομεί-
ναντος τμήματος του απαλλοτριωθέντος λόγω της 
φύσης του έργου για την κατασκευή του οποίου 
συντελείται η απαλλοτρίωση. Και στις τέσσερις 
υποθέσεις ο Άρειος Πάγος απέρριψε τα αιτήματα 
των προσφευγόντων για καταβολή της ιδιαίτερης 
αποζημίωσης, δεχόμενος ότι αυτή δεν μπορεί να 
συνδέεται με τη φύση του εκτελούμενου έργου αλ-
λά αποκλειστικά και μόνο με το γεγονός της α-
παλλοτρίωσης. Η διαπίστωση παραβίασης του 
_________ 

30. Ίσως μάλιστα είναι ενδεικτικό στοιχείο της βού-
λησης του δικαστηρίου του Στρασβούργου να παράσχει 
ευρύτερη προστασία στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία το 
γεγονός ότι, στην απόφαση αυτή, παροτρύνει το ελλη-
νικό δημόσιο να προβεί στην άρση του ρυμοτομικού 
βάρους (F a k i r i d o u , ό.π., § 61). 

31. ΕΔΔΑ, Ouzounoglou c. Grèce, no 32730/03, 24 Νο-
εμβρίου 2005. 

32. ΕΔΔΑ, Athanasiou et autres c. Grèce, no 2531/02, 9 
Φεβρουαρίου 2006. 

33. ΕΔΔΑ, Sampsonidis et autres c. Grèce, no 2834/05, 
6 Δεκεμβρίου 2007. 

34. ΕΔΔΑ, Antonopoulou et autres c. Grèce, no 
49000/06, 16 Απριλίου 2009. 

35. Το «περιθώριο εκτίμησης» σύμφωνα με την ορο-
λογία του ΕΔΔΑ (A z a s , ό.π., § 51). 
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Π1-1 από το ΕΔΔΑ συνοδεύτηκε από την κρίση 
ότι ο εθνικός δικαστής είχε παραγνωρίσει στις συ-
γκεκριμένες υποθέσεις τις δυσμενείς επιπτώσεις 
που είχε το δημόσιο έργο στην αξία των εναπο-
μεινάντων τμημάτων. Έτσι, για παράδειγμα, στην 
Ouzounoglou, το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι λόγω της διά-
νοιξης νέας οδού, η οικία της προσφεύγουσας που 
βρισκόταν στο εναπομείναν τμήμα, βρισκόταν 
πλέον πάνω σε σταυροδρόμι, με θέα στον αυτοκι-
νητόδρομο, με αποτέλεσμα η ίδια να υφίσταται 
όλες τις δυσμενείς συνέπειες της αύξησης της κυ-
κλοφορίας των οχημάτων36. Στη δε Athanasiou et 
autres, οι οικίες ορισμένων από τους προσφεύγο-
ντες βρέθηκαν κάτω από τη γέφυρα που κατα-
σκευάσθηκε για να διέλθει σιδηροδρομική γραμ-
μή, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε 
αυτό το γεγονός στην αξία των εναπομεινάντων 
τμημάτων των ακινήτων τους37. Αυτό λοιπόν που 
καταλόγισε ο δικαστής του Στρασβούργου στον 
Άρειο Πάγο ήταν η αδιάκριτη εφαρμογή του κα-
νόνα σύμφωνα με τον οποίο η φύση του έργου για 
την κατασκευή του οποίου συντελείται η απαλλο-
τρίωση, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη προ-
κειμένου να προσδιορισθεί η αξία του εναπομεί-
ναντος τμήματος του απαλλοτριωθέντος ακινή-
του38. 

Η ίδια λογική χαρακτηρίζει και τις πρόσφατες 
αποφάσεις του ΕΔΔΑ που αφορούν τους περιορι-
σμούς στη χρήση ακινήτων, τα οποία βρίσκονται 
εκτός σχεδίου πόλεως. Σύμφωνα με την πάγια νο-
μολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κατά 
προορισμό χρήση αυτών των ακινήτων είναι η 
γεωργική, κτηνοτροφική ή δασοπονική εκμετάλ-
λευσή τους. Για τον λόγο αυτό, το ανώτατο διοι-
κητικό δικαστήριο θεωρεί ότι δεν υφίσταται υπο-
χρέωση του κράτους για αποζημίωση του ιδιοκτή-
τη ακινήτου που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως 
και στο οποίο έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην 

_________ 
36. O u z o u n o g l o u , ό.π., § 30. 
37. Athanasiou et autres, ό.π., §25. Επίσης στις 

Sampsonidis και Antonopoulou, το ζήτημα της ιδιαίτερης 
αποζημίωσης αφορούσε την υποτίμηση της αξίας των 
εναπομεινάντων τμημάτων από οικόπεδα που είχαν 
απαλλοτριωθεί λόγω διαπλάτυνσης εθνικής οδού. 

38. Πάντως, με την ΑΠ(Ολ) 31/2005, έγινε δεκτό ότι 
η ιδιαίτερη αποζημίωση μπορεί να περιλαμβάνει και τη 
ζημία που επήλθε λόγω της μείωσης της αξίας του ενα-
πομείναντος τμήματος από την εκτέλεση του έργου για 
το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση. 

εκμετάλλευση για λόγους προστασίας του φυσι-
κού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος39. Το ΕΔΔΑ, με 
τις αποφάσεις Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E.40 και 
Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis41, θε-
ώρησε ότι το γενικό αυτό κριτήριο ήταν αντίθετο 
προς το Π1-1. Απηχώντας ξεκάθαρα το πνεύμα 
των Katikaridis και Tsomtsos, υπογράμμισε ότι το 
κριτήριο αυτό διακρινόταν για τον άκαμπτο χα-
ρακτήρα του. Για τον δικαστή του Στρασβούργου, 
ο όρος «προορισμός» ήταν αόριστος και απροσ-
διόριστος, αφού δεν επέτρεπε στον δικαστή να 
λάβει υπόψη του το κανονιστικό καθεστώς που 
διείπε το επίδικο ακίνητο κατά τον χρόνο επιβο-
λής των περιορισμών. Σε αντίθεση με τον εθνικό 
δικαστή, ο οποίος είχε εφαρμόσει αδιάκριτα στις 
προαναφερθείσες υποθέσεις το γενικό κριτήριο 
του «προορισμού», για να καταλήξει στην απου-
σία υποχρέωσης αποζημίωσης, το ΕΔΔΑ έλεγξε 
την αναλογικότητα των περιορισμών βάσει δε-
σμίδας στοιχείων που απέρρεαν από την εκάστοτε 
περίπτωση. Αναζήτησε κατ’ αρχάς, εάν κατά τον 
χρόνο της απόκτησής τους τα ακίνητα αυτά ήταν 
οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη 
δόμηση των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων, εάν 
οι προσφεύγοντες είχαν εκδηλώσει τη βούλησή 
τους να τα οικοδομήσουν, εάν είχαν προβεί σε 
συγκεκριμένες ενέργειες προς επίτευξη αυτού του 
σκοπού και, επιπλέον, τον τρόπο που η διοίκηση 
είχε ανταποκριθεί στις αιτήσεις τους42.  

Με άλλα λόγια, κατά το ΕΔΔΑ το ζήτημα της 
αποζημίωσης ή μη, καθώς και της έκτασης αυτής, 
για τη δραστική δέσμευση στη χρήση ακινήτου 
δεν ήταν δυνατόν να απορρέει από έναν γενικό 
και ασαφή κανόνα, προϊόν νομολογιακής κατα-
σκευής, ο οποίος αγνοούσε τα δεδομένα της εκά-
στοτε υπόθεσης αλλά από ένα σύνολο στοιχείων 
τα οποία θα αναδείκνυαν τις ιδιαιτερότητές της 
και τα οποία θα ήταν κρίσιμα κατά τη στάθμιση 
μεταξύ της ανάγκης προστασίας του φυσικού ή 
πολιτιστικού περιβάλλοντος και της αποτελεσμα-
τικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην ιδιο- 

_________ 
39. Βλ. μεταξύ πολλών άλλων ΣτΕ 3135/2002, 

982/2005. 
40. ΕΔΔΑ, Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E. c. Grèce, no 

14216/03, 6 Δεκεμβρίου 2007. 
41. ΕΔΔΑ, Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia 

Kritis c. Grèce, no 35332/05, 21 Φεβρουαρίου 2008. 
42. Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E., ό.π., § 53 και 

Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis, § 48. 
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κτησία. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις μεταφέ-
ρουν, λοιπόν, ατόφιο το πνεύμα των Katikaridis 
και Tsomtsos, υπενθυμίζοντας στον εθνικό δικαστή 
ότι η χρήση αμάχητων τεκμηρίων ή άτεγκτων κα-
νόνων, τα οποία υποβαθμίζουν τον δικανικό συλ-
λογισμό σε κρίση χωρίς ελάσσονα πρόταση43 θα 
προσκρούσει, κατά πάσα πιθανότητα, στη νομο-
λογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Το εν 
λόγω στοιχείο είναι καθ’ εαυτό σημαντικό, διότι 
αποτυπώνει την εντελώς διαφορετική προσέγγιση 
από τον εθνικό και τον διεθνή δικαστή του ίδιου 
ζητήματος, διαφορά η οποία δεν εξηγείται με ό-
ρους αμιγώς νομικούς.  

Μία ερμηνεία αυτής της διάστασης ίσως εντο-
πίζεται στον διαφορετικό ρόλο που αναγνωρίζουν 
στον εαυτό του ο Έλληνας και ο ευρωπαίος δικα-
στής κατά την εξέταση ζητημάτων σχετικών με πε-
ριορισμούς στην ιδιοκτησία για λόγους εφαρμο-
γής της χωροταξικής πολιτικής. Αν επικεντρω-
θούμε στο παράδειγμα του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, το ίδιο έρχεται αντιμέτωπο με την ανά-
γκη οργάνωσης και ρύθμισης της οικοδομικής 
δραστηριότητας στις εκτός σχεδίου πόλεως περιο-
χές σε σχέση με την καθυστέρηση του νομοθέτη να 
προβλέψει ένα σύστημα ευρύτερου χωροταξικού 
σχεδιασμού44. Η υστέρηση αυτή της νομοθετικής 
εξουσίας στη χάραξη μακρόπνοης χωροταξικής 
πολιτικής οδηγεί τον ανώτατο διοικητικό δικαστή 
στη διατύπωση του νομολογιακού τεκμηρίου σχε-
τικά με το αδόμητο των εκτός σχεδίου περιοχών. 
Υπό μία έννοια, ο δικαστής υποκαθιστά στο ση-
μείο αυτό τον νομοθέτη, ο οποίος διστάζει να 
ρυθμίσει συστηματικά τη δόμηση σε μη αστικά α-
κίνητα, διαιωνίζοντας την κυρίαρχη κοινωνική 
αντίληψη, σύμφωνα με την οποία ο βασικός σκο-

_________ 
43. Λ. Κ ιουσοπούλου , «Ο ‘προορισμός’ της ε-

κτός σχεδίου δόμησης ιδιοκτησίας : ένα ακόμη αμάχητο 
τεκμήριο σε δοκιμασία», www.nomosphysis.org.gr/ 
articles, Μάιος 2009. 

44. Το καλοκαίρι του 2008 εγκρίθηκε από την Ολο-
μέλεια της Βουλής το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχε-
διασμού και αειφόρου ανάπτυξης, με το οποίο καθορί-
ζεται ως βασική κατεύθυνση ο αυστηρός περιορισμός 
της διάσπαρτης δόμησης στις εκτός σχεδίου πόλεως πε-
ριοχές (απόφαση της Βουλής 6876/487/2008). Βλ. σχε-
τικά Α. Βλάντου, «Εκτός σχεδίου δόμηση: η ελληνική ι-
διαιτερότητα σχεδιασμού της υπαίθρου. Αιτίες της πα-
θογένειας και προτάσεις αντιμετώπισης», www. 
nomosphysis.org.gr/articles, Νοέμβριος 2008. 

πός της έγγειας ιδιοκτησίας είναι η ικανοποίηση 
αναγκών δόμησης45. Σημειωτέον δε ότι η επαμφο-
τερίζουσα πολιτική του νομοθέτη στο ζήτημα της 
χωροταξικής οργάνωσης της χώρας καθιστά εκ 
των πραγμάτων τον διοικητικό δικαστή απώτατο 
κριτή προβλημάτων οικονομικής φύσης: ο ίδιος 
τελεί εν γνώσει ότι η ενδεχόμενη αθρόα αναγνώ-
ριση αξιώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων στη χρή-
ση των οποίων επιβάλλονται δραστικοί περιορι-
σμοί για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, 
θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στις δημοσιονομικές 
υποχρεώσεις του κράτους. Κοντολογίς, η κρίση 
του εθνικού δικαστή δεν μπορεί να αγνοήσει την 
πολιτική και δημοσιονομική συνιστώσα του προ-
βλήματος, με αποτέλεσμα την ab initio υποβάθμιση 
της αξίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία46.  

_________ 
45. Α. Σ ί νη ς , «Η δόμηση στις εκτός σχεδίου περιο-

χές και η προστασία του περιβάλλοντος στην ελληνική 
έννομη τάξη, www.nomosphysis.org.gr/articles, Μάρ-
τιος 2009. 

46. Για μία τέτοια προσέγγιση, βλ. Ν. Ρό ζ ου , «Πα-
ρατηρήσεις στις ΕΔΔΑ, ΖΑΝΤΕ-Μαραθονήσι Α.Ε. και 
Ανώνυμη Τουριστική Εταιρεία Ξενοδοχεία Κρήτης κατά Ελ-
λάδος», ΘΠΔΔ 4/2008, σ. 476-483. Ο συγγραφέας αντι-
μετωπίζει το ζήτημα του αδόμητου των εκτός σχεδίου 
περιοχών αποκλειστικά βάσει της λογικής του εθνικού 
δικαστή, χωρίς να ενσωματώνει στην ανάλυσή του τον 
τρόπο προσέγγισης του προβλήματος από το ΕΔΔΑ. 
Έτσι, για τον ίδιο, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στη δεύτε-
ρη σχολιαζόμενη υπόθεση ότι, κατά τον χρόνο κτήσης 
του επίδικου ακινήτου, η περιοχή όπου βρισκόταν είχε 
ήδη χαρακτηρισθεί ως τοπίο φυσικού κάλλους και, συ-
νεπώς η δόμησή της απαιτούσε την άδεια του αρμόδιου 
υπουργού (ό.π., σ. 482). Ωστόσο, κατά το ΕΔΔΑ, το κε-
ντρικό στοιχείο της υπόθεσης ήταν η ακαμψία του νο-
μολογιακού κριτηρίου περί του «προορισμού» των ε-
κτός σχεδίου περιοχών. Για τον δικαστή του Στρα-
σβούργου, λοιπόν, κρίσιμο ήταν το γεγονός, προκειμέ-
νου να ελέγξει τον άκαμπτο ή μη χαρακτήρα του νομο-
λογιακού κριτηρίου, ότι ο νομοθέτης είχε αναγνωρίσει, 
κατ’ αρχήν, από το 1923 και εντεύθεν τη δυνατότητα 
δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το ζήτημα της οι-
κοδομησιμότητας του συγκεκριμένου ακινήτου αποτε-
λεί σημαντικό στοιχείο, το οποίο όμως λαμβάνεται υ-
πόψη από το ΕΔΔΑ κατά τον υπολογισμό της αποζημί-
ωσης (βλ. ΕΔΔΑ, Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E. c. Grèce, 
απόφαση σχετικά με τη δίκαιη αποζημίωση, no 14216/03, 28 
Μαΐου 2009, § 27). Επίσης, ο συγγραφέας θεωρεί ότι το 
αμάχητο τεκμήριο περί προορισμού δεν αδιαφορεί για 
τις ιδιομορφίες της κάθε εκτάσεως, υποστηρίζοντας ότι 
αυτές λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό μιας πε-
ριοχής ως οικιστικής ή μη καθώς και, αν αυτή δεν κα-
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Το ΕΔΔΑ, από την πλευρά του, λόγω της φύσης 
του ως διεθνούς δικαστηρίου, δεν είναι αναγκα-
σμένο να συνδέσει την κρίση του με τις προανα-
φερθείσες παραμέτρους, τις οποίες δύσκολα μπο-
ρεί να αγνοήσει ο εθνικός δικαστής. Αν και στα-
θερά αναγνωρίζει ευρύτατη διακριτική ευχέρεια 
στα κράτη-μέλη της ΕΣΔΑ στον τομέα της χωρο-
ταξικής πολιτικής και της προστασίας του περι-
βάλλοντος47, για το ίδιο η διενέργεια του ελέγχου 
της αναλογικότητας δεν έχει ως σημείο εκκίνησης 
την κατεύθυνση που πρέπει να υιοθετήσει ο ευρύ-
τερος χωροταξικός σχεδιασμός αλλά τη δραστικό-
τητα του περιορισμού στην ιδιοκτησία, όπως προ-
κύπτει από τα δεδομένα του φακέλου48. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που η νομολογία του ΕΔΔΑ απο-
κρούει σταθερά την in abstracto στάθμιση του δη-
μοσίου συμφέροντος με το δικαίωμα στην ιδιο-
κτησία μέσω της εφαρμογής αμάχητων τεκμηρίων.  

Ενδεικτική επίσης της βούλησης του δικαστή 
του Στρασβούργου, σε αντίθεση με τον εθνικό δι-
καστή, να εφαρμόσει εντατικό έλεγχο αναλογικό-

_________ 
θορισθεί ως οικιστική, ως τόπου για μη οργανωμένη 
στέγαση (ό.π., σ. 483). Ωστόσο, το συμπέρασμα αυτό 
βασίζεται και πάλι σε προηγούμενη νομολογιακή κρίση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας περί του προορισμού 
των εκτός οικιστικών περιοχών ακινήτων (ό.π., σ. 479). 
Είναι προφανές ότι η ακαμψία ενός νομολογιακού τεκ-
μηρίου περί του «προορισμού» ακινήτων δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η έννοια του «προο-
ρισμού» έχει ήδη διατυπωθεί και αξιοποιηθεί σε προη-
γούμενη νομολογία του ίδιου δικαστηρίου. Το ζητού-
μενο είναι εάν η εφαρμογή του τεκμηρίου στις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες της κάθε υπόθεσης παραγνωρίζει εντελώς 
την απαίτηση για κατοχύρωση του δικαιώματος στην 
ιδιοκτησία. Για τον λόγο αυτό η ασυμβατότητα του α-
μάχητου τεκμηρίου με τη νομολογία του ΕΔΔΑ είναι 
γενική και δεν περιορίζεται σε υποθέσεις παρόμοιων 
πραγματικών περιστατικών με τις έως σήμερα εξετα-
σθείσες από το ΕΔΔΑ (contra Ρό ζ ο ς , ό.π., σ. 483). Η σύ-
γκλιση, πάντως, των θέσεων του εθνικού με τον διεθνή 
δικαστή δεν θα ήταν δυσχερής, εφόσον ο πρώτος εγκα-
ταλείψει την αδιάκριτη εφαρμογή του προαναφερθέ-
ντος τεκμηρίου ως αμάχητου (βλ. σχετικά Λ. Κιουσοπού-
λου, «Σχόλιο στην ΕΔΔΑ, προσφυγή 35332/2005, από-
φαση 21.2.2008, Ανώνυμος Τουριστική Εταιρεία Ξενο-
δοχεία Κρήτης κατά Ελλάδος», ΘΠΔΔ 2/2008, σ. 219-
221). 

47. Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E. c. Grèce, ό.π., § 50. 
48. Βλ. σχετικά και την πρόσφατη ΕΔΔΑ, Yildirir v. 

Turkey, §§ 43-44, no. 21482/03, 24 Νοεμβρίου 2009. 

τητας είναι η ένταξη της εκάστοτε υπόθεσης στο 
ιστορικό της πλαίσιο σε περιπτώσεις δέσμευσης 
στη χρήση ακινήτου με σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, κατά το ΕΔΔΑ, 
σημαντικό ρόλο στη στάθμιση των συγκρουόμε-
νων εννόμων αγαθών διαδραματίζουν ο σεβα-
σμός των αρχών της προστατευόμενης εμπιστοσύ-
νης του διοικουμένου και της χρηστής διοίκησης. 
Έτσι, απηχώντας το πνεύμα των αποφάσεων 
Papastavrou και Yagtzilar, το ΕΔΔΑ επικρίνει στη 
Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E. c. Grèce την ανοχή 
από την πλευρά των αρμόδιων αρχών δραστηριο-
τήτων, οι οποίες υπονόμευαν τον σκοπό για τον 
οποίο είχαν επιβληθεί δραστικοί περιορισμοί στη 
δόμηση της επίδικης νησίδας, δηλαδή την προ-
στασία της χελώνας καρέτα-καρέτα. Μάλιστα, το 
ΕΔΔΑ υπογραμμίζει ότι από τη στιγμή που ο λό-
γος για τον οποίον επιβλήθηκε η δέσμευση στη 
χρήση του ακινήτου καθίσταται ανενεργός, τότε 
το βάρος που είχε αρχικά εναποτεθεί στον ενδια-
φερόμενο ιδιοκτήτη είναι δυσχερέστερα ανεκτό 
από τον ίδιο, «στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υ-
πόψη στο στάδιο του ελέγχου της αναλογικότη-
τας»49. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει το ΕΔΔΑ 
και στην υπόθεση Theodoraki et autres, σχετικά με 
την απόφαση της διοίκησης να χαρακτηρίσει τα 
ακίνητα των προσφευγόντων ως τμήμα του «πα-
λαιού αιγιαλού», παρά το γεγονός ότι το ζήτημα 
δεν είχε ποτέ εγερθεί κατά τη χρόνια αντιδικία 
τους με το δημόσιο ως προς τη νομιμότητα δρα-
στικών περιορισμών που είχαν επιβληθεί στη 
χρήση των ιδιοκτησιών τους χάριν προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος50.  

 
3 .  Η  παρελκυστ ι κή  πολ ι τ ι κή  τη ς  ε λλη -
ν ική ς  δ ιο ί κησης  

_________ 
49. Z.A.N.T.E.–Marathonisi A.E. c. Grèce, ό.π., § 54. 

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ΕΔΔΑ σημείωσε ότι 
σύμφωνα με έκθεση οργάνου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, η παραλία της επίδικης νησίδας καταλαμβα-
νόταν καθημερινά από παραθεριστές, οι οποίοι τη ρύ-
παιναν. Επισήμανε δε ότι η αρμόδια αρχή διαχείρισης 
του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου θα έπρεπε τουλάχιστον 
να μην ανέχεται καταστάσεις οι οποίες αντιστρατεύο-
νταν τον σκοπό για τον οποίο είχαν επιβληθεί βαρύτα-
τοι περιορισμοί στη χρήση του ακινήτου.  

50. ΕΔΔΑ, Theodoraki et autres c. Grèce, no 9368/06, 
§§ 64-65, 11 Δεκεμβρίου 2008. 
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Ο ρόλος της διοίκησης στις υποθέσεις απαλλο-

τρίωσης ή δέσμευσης στην ελεύθερη χρήση έγγειας 
ιδιοκτησίας είναι καθοριστικός καθώς η ίδια συ-
νιστά μαζί με τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη το ζεύγος 
που βρίσκεται στο επίκεντρο της σχετικής διαδι-
κασίας. Με άλλα λόγια, η διοίκηση αποτελεί τον 
αντίδικο του ιδιώτη και ο τελευταίος έλκει απευ-
θείας από τη διοίκηση την απαίτηση αποζημίωσής 
του. Η λειτουργικότητα του σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου και ο ενδελεχής δικαστικός έλεγχος απο-
τελούν βασικούς μεν, έμμεσους δε παράγοντες 
που επηρεάζουν την ταχεία και δίκαιη έκβαση της 
αποζημιωτικής διαδικασίας. Η διοίκηση είναι ε-
κείνη που βρίσκεται στην καρδιά της τελευταίας 
και η καλόπιστη ή μη συμπεριφορά της καθορίζει 
σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θετική για τον ιδιώτη 
κατάληξή της.  

Η νομολογία του ΕΔΔΑ αποκαλύπτει την εικό-
να μιας διοίκησης η συμπεριφορά της οποίας, κα-
τά το πρότυπο της απόφασης Papamichalopoulos, 
δεν θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως χρηστή. 
Ειδικότερα, δύο είναι τα βασικά στοιχεία που α-
πορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου του 
Στρασβούργου. Πρώτον, η ελληνική διοίκηση ε-
πιδεικνύει παρελκυστική συμπεριφορά, η οποία 
αποσκοπεί στην καθυστέρηση καταβολής της ο-
φειλόμενης αποζημίωσης για όσο μακρύτερο χρο-
νικό διάστημα είναι δυνατόν. Δεύτερον, οι δυσ-
λειτουργίες των άλλων δύο παραγόντων με τους 
οποίους έως τώρα έχουμε ασχοληθεί, δηλαδή της 
νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, επιτείνουν 
το πρόβλημα της παρελκυστικής τακτικής της 
διοίκησης. Η ίδια εμφανίζεται να ανέχεται ή ακό-
μα και να εκμεταλλεύεται τα δομικά προβλήματα 
της ελληνικής έννομης τάξης προκειμένου να α-
ποστεί εκ των πραγμάτων της υποχρέωσης για την 
καταβολή αποζημίωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, η παρελκυστική τακτική 
συνίσταται βασικά στην έκδοση διοικητικών πρά-
ξεων με τις οποίες επιβάλλονται εκ νέου απαλλο-
τρίωση ή δέσμευση στην ελεύθερη χρήση του επί-
δικου ακινήτου, με σκοπό την ιδιοποίησή του ή 
την παράταση της ανέξοδης δέσμευσής του από το 
κράτος51. Η υπόθεση Satka et autres προσφέρει ένα 

_________ 
51. Μπορεί βέβαια να μην είναι απόρροια ενσυνεί-

δητης παρελκυστικής πολιτικής από την πλευρά της 
διοίκησης αλλά να αποτελεί το αντικειμενικό αποτέλε-

χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους συ-
μπεριφοράς52. Παρά το γεγονός ότι το αρμόδιο 
δικαστήριο είχε ήδη καθορίσει την οριστική τιμή 
μονάδας του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, ο δή-
μος Καλαμαριάς όχι μόνο αρνήθηκε να καταβά-
λει την αποζημίωση στους δικαιούχους αλλά, επι-
πλέον, τροποποίησε το ρυμοτομικό σχέδιο χαρα-
κτηρίζοντας το επίδικο ακίνητο ως δημόσιο χώρο 
αναψυχής53. Η διαπίστωση παραβίασης του Π1-1 
συνοδεύτηκε από κρίση η οποία συνέδεσε τη συ-
μπεριφορά της διοίκησης με το γενικότερο ζήτημα 
λειτουργίας του κράτους δικαίου: «το Δικαστήριο 
θεωρεί ότι οι διαδοχικές και συνεχείς παρεμβάσεις 
του κράτους [στην ιδιοκτησία των προσφευγό-
ντων] στέρησαν αυτούς από οιαδήποτε θετική συ-
νέπεια είχε η προηγούμενη έκδοση δικαστικών 
αποφάσεων και απέκλεισαν εκ των πραγμάτων 
την οριστική επίλυση της διαφοράς τους με το 
κράτος από δικαστήριο, σύμφωνα με την αρχή της 
πρωτοκαθεδρίας του δικαίου» 54. 

Η Satka υπενθυμίζει εμφατικά τη λειτουργία 
των άρθρων 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου και 6 § 1 
της Σύμβασης ως συγκοινωνούντων δοχείων κατά 
την εξέταση της συμπεριφοράς της διοίκησης σε 
περιπτώσεις δέσμευσης έγγειας ιδιοκτησίας. Ειδι-
κότερα, η παρελκυστική τακτική του κράτους σε 
αυτό το πλαίσιο μπορεί να προκαλεί παραβιάσεις 
τόσο του δικαιώματος προστασίας των περιουσια-
κών αγαθών όσο και του δικαιώματος σε δικαστή-
ριο, υπό την ειδικότερη έκφανση της υποχρέωσης 
συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, 
ο δικαστής του Στρασβούργου έχει ε- 

_________ 
σμα της περίπλοκης διοικητικής διαδικασίας που απαι-
τείται για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση ενός ακινήτου 
(π.χ. την ανοικοδόμησή του) και στην οποία εμπλέκο-
νται διάφορα διοικητικά όργανα με επάλληλες και α-
καθόριστες αρμοδιότητες (βλ. το χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα της ΕΔΔΑ, Assymomitis c. Grèce,  no  
67629/01, §§ 52-55, 14 Οκτωβρίου 2004). 

52. Βλ., επίσης, στο πλαίσιο άρσης ρυμοτομικής α-
παλλοτρίωσης τις αποφάσεις Katsaros c. Grèce, no 
51473/99, §44, 6 Ιουνίου 2002 και Fakiridou et Schina c. 
Grèce, ό.π. 

53. Βλ., επίσης, ανάλογη συμπεριφορά της διοίκησης 
στη Zazanis et autres c. Grèce, no 68138/01, § 39, 18 Νο-
εμβρίου 2004 και στην Pialopoulos et autres c. Grèce, no 
37095/97, § 60, 15 Φεβρουαρίου 2001. 

54. S a t k a , ό.π., § 57. 
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πανειλημμένως καταδικάσει την άρνηση ή την 
υπέρμετρη καθυστέρηση της διοίκησης να συμ-
μορφωθεί προς τις αποφάσεις διοικητικών δικα-
στηρίων με τις οποίες διαπιστώνεται η άρση του 
βάρους που έχει επιβληθεί σε ακίνητο λόγω ρυμο-
τομικής απαλλοτρίωσης55. Χαρακτηριστική της 
παρελκυστικής τακτικής της διοίκησης είναι η α-
πόφαση Rompoti et Rompotis, στην οποία η ίδια 
δεν αρνήθηκε ευθέως να συμμορφωθεί με τη δικα-
στική απόφαση που διαπίστωνε την άρση του ρυ-
μοτομικού βάρους επί του ακινήτου των προ-
σφευγόντων αλλά ζήτησε από αυτούς την υποβο-
λή διαφόρων εγγράφων προκειμένου να προβεί 
στις απαιτούμενες ενέργειες. Το ΕΔΔΑ θεώρησε 
ότι τα στοιχεία αυτά είτε βρίσκονταν ήδη στη διά-
θεση της διοίκησης είτε δεν ήταν απαραίτητα, 
σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικαστικής από-
φασης, για να αρθεί το επίδικο βάρος56. Με άλλα 
λόγια, υπονόησε ότι η συμπεριφορά της διοίκησης 
ήταν καταχρηστική και είχε ως σκοπό να καθυ-
στερήσει την άρση του ρυμοτομικού βάρους57.  

Σε άλλες περιπτώσεις, η παρελκυστική πολιτική 
της διοίκησης συνδυάζεται με την υπερβολική κα-
θυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας και η πα-
ραβίαση του Π1-1 είναι το αποτέλεσμα του συν-
δυασμού της αδράνειας και της δυσλειτουργίας 
και των δύο αυτών παραγόντων. Ένα τέτοιο πα-
ράδειγμα προσφέρει η υπόθεση Tsirikakis, όπου 
στο πλαίσιο διαδικασίας απαλλοτρίωσης, η διοί-
κηση χαρακτήρισε το απομείναν τμήμα του επίδι-
κου ακινήτου ως κοινόχρηστο χώρο και καθυστέ-
ρησε να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία στο δι-
καστήριο για την έγκαιρη αναγνώριση δικαιού-
χου. Το δε τελευταίο, παρά την υπερβολική διάρ-
κεια της διαδικασίας, δεν προέβη σε αναπροσαρ-
μογή της αποζημίωσης, που είχε ήδη καθορισθεί 
δεκαπέντε σχεδόν χρόνια πριν, από το δικαστήριο 

_________ 
55. Βλ. μεταξύ άλλων ΕΔΔΑ, Georgoulis et autres c. 

Grèce, no 38752/04, §§ 24-25, 21 Ιουνίου 2007, Beka-
Koulocheri c. Grèce, no 38878/03, §§ 22-24, 6 Ιουλίου 
2006, Manolis c. Grèce, no 2216/03, § 24, 19 Μαΐου 2005, 
Basoukou c. Grèce, no 3028/03, §14, 21 Απριλίου 2005. 

56. ΕΔΔΑ, Rompoti et Rompotis c. Grèce, no 14263/04, 
§§ 27-29, 25 Ιανουαρίου 2007. 

57. Βλ. πάντως και την ΕΔΔΑ, Kosmidis et Kosmidou 
c. Grèce, no 32141/04, §§25-27, 8 Νοεμβρίου 2007, στην 
οποία το ΕΔΔΑ καταλήγει σε μη παραβίαση του άρ-
θρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ. 

προσδιορισμού της τιμής μονάδας58. Επιπλέον, το 
ΕΔΔΑ δεν διστάζει να καυτηριάσει στο πλαίσιο 
της ίδιας υπόθεσης, τόσο τα θεσμικά, νομοθετικά, 
κενά όσο και τις δυσλειτουργίες της εκτελεστικής 
και δικαστικής εξουσίας ως παράγοντες που, και 
οι τρεις από κοινού, προκαλούν παραβίαση του 
Π1-1. Έτσι, στη Hatzitakis c. Grèce διαπιστώθηκε 
ότι λόγω της έλλειψης Κτηματολογίου, ο προ-
σφεύγων ήταν υποχρεωμένος να κινήσει τη χρο-
νοβόρα διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχου, στο 
πλαίσιο της οποίας η διοίκηση καθυστέρησε αναι-
τιολόγητα να προσκομίσει τα απαραίτητα στοι-
χεία προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί έγκαιρα59.  

Η παρελκυστική τακτική της διοίκησης ως προς 
την έγκαιρη καταβολή της καθορισθείσας αποζη-
μίωσης θέτει ενδιαφέροντα ζητήματα εφαρμογής 
του Π1-1, όταν συνδυάζεται με την καθυστέρηση 
των δικαστηρίων να αποφανθούν, στο τελευταίο 
στάδιο της διαδικασίας απαλλοτρίωσης, σχετικά 
με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες, λόγω της υ-
πέρμετρης καθυστέρησης για την καταβολή της απο-
ζημίωσης, προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούρ-
γου, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρι-
σης δικαιούχου της αποζημίωσης από τα ελληνικά δι-
καστήρια60. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ελληνική Κυ-
βέρνηση προέβαλε ένσταση αναρμοδιότητας του ΕΔΔΑ 
να κρίνει επί της ουσίας αυτές τις υποθέσεις, καθώς τα 
εθνικά δικαστήρια δεν είχαν ακόμα επιλύσει το ζήτημα 
της κυριότητας των επίδικων ακινήτων. Ο δικαστής του 
Στρασβούργου, αξιοποιώντας το νομολογιακό κεκτημέ-
νο της Papamichalopoulos ως προς την αυτόνομη έννοια 
του «περιουσιακού αγαθού», προσπέρασε την ένστα-
ση της Ελληνικής Κυβέρνησης τονίζοντας ότι οι 
προσφεύγοντες είχαν προσκομίσει ικανό αριθμό 
στοιχείων από τα 

_________ 
58. ΕΔΔΑ, Tsirikakis c. Grèce, no 46355/99, §§ 57-60, 

17 Ιανουαρίου 2002. Το ΕΔΔΑ τονίζει μάλιστα την αβε-
βαιότητα ως προς την τύχη του περιουσιακού αγαθού 
και την καταβολή της αποζημίωσης που προκάλεσε 
στον προσφεύγοντα η πρακτική της διοίκησης και των 
δικαστηρίων.  

59. ΕΔΔΑ, Hatzitakis c. Grèce, no 48392/99, §§ 49-51, 
11 Απριλίου 2002. 

60. Βλ. μεταξύ άλλων ΕΔΔΑ, Nastou c. Grèce (no 2), 
no 16163/02, 15 Ιουλίου 2005 και Nastou c. Grèce, nο 
51356/99, 16 Ιανουαρίου 2003. 
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οποία προέκυπτε ότι ήταν κύριοι των απαλλοτρι-
ωθεισών εκτάσεων61. Το συμπέρασμα αυτό ήταν 
κρίσιμο για την έκβαση των υποθέσεων. Επέτρεψε 
στο ΕΔΔΑ να προχωρήσει στην εξέταση της ουσί-
ας τους και να καταλήξει σε παραβίαση του Π1-1, 
υπογραμμίζοντας ότι το εγκαλούμενο κράτος δεν 
είχε προσφέρει πειστικές εξηγήσεις για τη μη κα-
ταβολή της αποζημίωσης παρά την πάροδο χρο-
νικού διαστήματος δύο62 και τριών63 δεκαετιών 
από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Συνεπώς, η 
ανολοκλήρωτη δικαστική διαδικασία για την κα-
ταβολή της αποζημίωσης δεν αποτελεί απαραίτη-
τα για το ΕΔΔΑ λόγο απαλλαγής του κράτους από 
την ευθύνη του για παραβίαση του δικαιώματος 
προστασίας της ιδιοκτησίας. Εφόσον από τον φά-
κελο της υπόθεσης προκύπτουν κάποιου είδους ι-
διοκτησιακά δικαιώματα, το ΕΔΔΑ θα ερευνήσει 
την υπόθεση επί της ουσίας και, ενδεχομένως, θα 
καταλήξει σε παραβίαση του Π1-1. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι σε όλες τις προανα-
φερθείσες περιπτώσεις, η παρέλευση μη εύλογου 
χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας α-
παλλοτρίωσης με την καταβολή της αποζημίωσης 
μπορεί να αποτελέσει για το ΕΔΔΑ την αποκλει-
στική βάση για την αναγνώριση παραβίασης του 
δικαιώματος στην ιδιοκτησία.  Το στοιχείο του 
χρόνου λειτουργεί ως ένα είδος τεκμηρίου ανα-
γνώρισης της ευθύνης των οργάνων του εγκαλού-
μενου κράτους. Όσο μακρύτερο είναι το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο παραμένει εκκρεμής η 
διαδικασία της απαλλοτρίωσης, τόσο πιθανότερος 
είναι ο de plano καταλογισμός του στα εμπλεκόμε-
να διοικητικά ή δικαστικά όργανα. Η θέση αυτή 
απορρέει από τη γενικότερη λογική που διατρέχει 
_________ 

61. Nastou, § 28, Nastou (n° 2), § 30. Βλ. επίσης και 
την απόφαση Papastavrou, ό.π., §§34-35. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση προέβαλε ότι οι προσφεύγοντες είχαν πα-
ραλείψει να ζητήσουν από τα πολιτικά δικαστήρια την 
αναγνώρισή τους ως ιδιοκτήτες της επίδικης έκτασης 
(όπως προαναφέρθηκε, η υπόθεση αφορούσε την κρίση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της νομιμότητας 
της διοικητικής πράξης με την οποία το ακίνητο των 
προσφευγόντων είχε χαρακτηρισθεί ως αναδασωτέο). 
Το ΕΔΔΑ απέρριψε αυτήν την ένσταση, δεχόμενο ότι οι 
προσφεύγοντες είχαν υποβάλει πληθώρα στοιχείων από 
τα οποία προέκυπτε ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ενώπιόν του, οι ίδιοι είχαν «περιουσιακό αγαθό» σύμ-
φωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου.  

62. Nastou (n°2), ό.π., § 34. 
63. Nastou, ό.π., § 34. 

τη σχολιαζόμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, σύμφωνα 
με την οποία σε ένα κράτος δικαίου η διαδικασία 
απαλλοτρίωσης δεν μπορεί να παρατείνεται εις το 
διηνεκές, δεδομένου του δραστικού περιορισμού 
που επιφέρει στην περιουσιακή κατάσταση του θι-
γόμενου ιδιοκτήτη. Έτσι, η παρέλευση υπερβολι-
κού χρόνου μεταθέτει κατά κάποιον τρόπο το βά-
ρος απόδειξης στην Ελληνική Κυβέρνηση, η οποί-
α, για να δικαιολογήσει τον περιορισμό του δι-
καιώματος στην ιδιοκτησία, θα πρέπει, όπως ανα-
φέρεται στις αποφάσεις Nastou64, να προσφέρει 
«πειστικές εξηγήσεις» για την υπέρμετρη καθυστέ-
ρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας65. 

 
Γ. Ο δικαστής του Στρασβούργου ως απρόβλεπτος επι-
σκέπτης 
 

Η προηγηθείσα ανάλυση επιχείρησε να ανα-
δείξει ότι οι παραβιάσεις από το ελληνικό κράτος 
του δικαιώματος στην προστασία της έγγειας ι-
διοκτησίας υπακούουν σε μία ευρύτερη λογική, 
πέρα από τα ειδικότερα ζητήματα που ενδεχομέ-
νως θέτει κάθε μία υπόθεση εξεταζόμενη ξεχωρι-
στά. Αν οι προαναφερθείσες αποφάσεις του ΕΔΔΑ 
αντιμετωπισθούν ως κομμάτια ενός παζλ, τότε η 
σύνθεσή τους αποκαλύπτει, λίγο ως πολύ, μία ευ-
ρύτερη εικόνα που περιλαμβάνει πρότυπα προ-
βληματικών συμπεριφορών κάθε μιας από τις 
τρεις πολιτειακές εξουσίας, και ιδιαιτέρως της ε-
κτελεστικής και της δικαστικής. Από αυτά τα πρό-
τυπα συμπεριφοράς εκπορεύονται οι ειδικότεροι 
λόγοι παραβίασης του Π1-1 που διαπιστώνονται 
σε κάθε ειδικότερη περίπτωση. Τα ίδια αποτυπώ-
νουν επίσης και την, αρκετά συχνά, στρεβλή α-
ντιμετώπιση που επιφυλάσσεται στο δικαίωμα 
προστασίας της ιδιοκτησίας από το ελληνικό κρά-
τος. 

Η παρατήρηση αυτή γεννά δύο επιπλέον ερω-
τήματα, η απάντηση στα οποία θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει ως συμπέρασμα της παρούσας ανά-
λυσης. Πρώτον, κατά πόσον το ΕΔΔΑ, ως διεθνές 
δικαστήριο, έχει την απαιτούμενη εξοικείωση με 

_________ 
64. Nastou, ό.π. 
65. Βλ. την εφαρμογή της ίδιας λογικής στην 

Yagtzilar, ό.π. Επίσης, σε ανάλογα συμπεράσματα μπο-
ρεί να καταλήξει το ΕΔΔΑ σε περιπτώσεις υπέρμετρης 
καθυστέρησης για την άρση ρυμοτομικού βάρους (με-
ταξύ άλλων Fakiridou et Schina, ό.π.). 
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τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού δικαίου προκει-
μένου να κρίνει τα ειδικά και τεχνικά ζητήματα 
που εγείρει η εφαρμογή του δικαίου των απαλλο-
τριώσεων; Ειδικότερα, σε ποιο βαθμό ο δικαστής 
του Στρασβούργου μπορεί να προβεί στην ορθή 
στάθμιση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία με το 
δημόσιο συμφέρον, όταν στερείται την άμεση ε-
παφή με την ελληνική πολιτική, κοινωνική και οι-
κονομική πραγματικότητα που συνθέτει το υπό-
βαθρο των προβλημάτων ρύθμισης της έγγειας ι-
διοκτησίας; Μπορεί ο ευρωπαίος δικαστής να α-
ντιληφθεί την ιδιαιτερότητα του θεσμού της «ε-
κτός σχεδίου δόμησης», να κατανοήσει το έλλειμ-
μα χάραξης σύγχρονης χωροταξικής πολιτικής 
από το ελληνικό κράτος, να διαπιστώσει από κο-
ντά την υστέρηση στην προστασία των φυσικών 
πόρων της χώρας; Και τέλος, ως ποιο βαθμό νομι-
μοποιείται το ΕΔΔΑ να υπεισέρχεται στην κρίση 
ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας ως προς την 
αναγκαία έκταση προστασίας του δικαιώματος 
στην ιδιοκτησία; Αναγνωρίζοντας στον εαυτό του 
αυτήν τη δυνατότητα, δεν «μπαίνει σε ξένα χω-
ράφια», ενεργώντας ως τέταρτος βαθμός δικαιο-
δοσίας; Το δεύτερο ερώτημα αναφέρεται στην 
πρακτική αξία διαπίστωσης προτύπων στρεβλής 
συμπεριφοράς των πολιτειακών εξουσιών στο 
πλαίσιο δέσμευσης της έγγειας ιδιοκτησίας. Με 
άλλα λόγια, εάν η ανωτέρω θέση είναι ορθή, ποιες 
ειδικότερες υποχρεώσεις συνεπάγεται η νομολο-
γία του ΕΔΔΑ για τον νομοθέτη, τη διοίκηση και 
τον δικαστή; 

H απάντηση στο πρώτο ερώτημα δεν είναι 
χρήσιμη αποκλειστικά στο πλαίσιο της παρούσας 
μελέτης αλλά έχει γενικότερη αξία δεδομένης της 
εφετινής επετείου των πενήντα ετών λειτουργίας 
του ΕΔΔΑ. Συνδέεται ίσως και με τη γενικότερη 
συζήτηση που αναπτύσσεται τελευταία τόσο σε 
ακαδημαϊκούς κύκλους66 όσο και στους κόλπους 
του ίδιου του ΕΔΔΑ67 για τον δικαιοδοτικό ρόλο 
που το ίδιο θα πρέπει να διαδραματίσει στο μέλ-

_________ 
66. Βλ. μεταξύ άλλων, S .  G r e e r , «What’s wrong 

with the European Convention on Human Rights?», 
Human Rights Quarterly, 2008, τομ. 30, σ. 686. Eπίσης, 
A .  M o w b r a y , «Faltering Steps on the Path to Reform 
of the Strasbourg Enforcement System», Human Rights 
Law Review, 2007, n° 7, σ. 609-617, passim. 

67. M .  O ’  B o y l e , «On Reforming the Operation 
of the European Court of Human Rights», European 
Human Rights Law Review, 2008, n° 1, σ. 1-11, passim. 

λον και, ειδικότερα εάν θα πρέπει να μετεξελιχθεί 
σε όργανο απονομής συνταγματικής δικαιοσύνης. 
Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι σύμφωνα με μία μομφή 
που απευθύνεται ενίοτε στον δικαστή του Στρα-
σβούργου, η δικαιοδοτική του λειτουργία πάσχει 
από την εγγενή αδυναμία της έλλειψης άμεσης 
επαφής με την εθνική έννομη τάξη που αποτελεί 
το αντικείμενο της κρίσης του68. Η παρατήρηση 
αυτή είναι εν μέρει σωστή. Το ΕΔΔΑ, λόγω της 
απόστασης που το χωρίζει από την πραγματικό-
τητα της εθνικής έννομης τάξης την οποία καλεί-
ται να ελέγξει, δεν διαθέτει ούτε την εξοικείωση 
ούτε τη βαθύτερη γνώση που έχει ο εθνικός δικα-
στής σχετικά με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο, 
την ειδικότερη ερμηνεία των κανόνων δικαίου, τη 
δυναμική και αποτελεσματικότητα των προβλε-
πόμενων διαδικασιών και ενδίκων μέσων. Αυτή η 
παραδοχή βρίσκει κατεξοχήν εφαρμογή στο ιδιαι-
τέρως τεχνικό δίκαιο των απαλλοτριώσεων. Εξ ο-
ρισμού, το ΕΔΔΑ δεν κατέχει στον ίδιο βαθμό με 
τον Έλληνα δικαστή τις ειδικότερες γνώσεις σχετι-
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικα-
σιών προσδιορισμού τιμής μονάδας καθώς και τη 
διαδοχή των, ούτως ή άλλως, περίπλοκων διαδι-
κασιών που καταλήγουν στην καταβολή της επι-
δικασθείσας αποζημίωσης στον δικαιούχο. Όλα 
αυτά τα ζητήματα αποτελούν αντικείμενο απόδει-
ξης στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον του διεθνούς 
δικαστηρίου και ο δικαστής του Στρασβούργου 
στηρίζεται στα διάδικα μέρη, έτσι ώστε να έχει στη 
διάθεσή του την κατά το δυνατόν πληρέστερη 
γνώση του εφαρμοσθέντος εθνικού δίκαιου.  

Ωστόσο, το ίδιο το μειονέκτημα του δικαιοδο-
τικού ελέγχου του ΕΔΔΑ αποτελεί και το συγκρι-
τικό πλεονέκτημά του: η απόσταση από την οποία 
εξετάζει τα προβλήματα που θέτουν οι υποθέσεις 
δέσμευσης ακίνητης ιδιοκτησίας τού επιτρέπει να 
έχει γενικότερη εποπτεία τους. Με άλλα λόγια, η 
οπτική του δικαστή του Στρασβούργου δεν περιο-
ρίζεται στα επιμέρους, ειδικότερα νομικά ζητήμα-
τα που εγείρει κάθε υπόθεση περιορισμού ιδιο-
κτησίας. Συνεπώς, ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να 
εντάσσει το εξεταζόμενο πρόβλημα σε ένα ευρύτε-
ρο ιστορικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας έτσι τα 

_________ 
68. Βλ. μεταξύ άλλων, Β. Ρήγα ,, «Οι πρόσφατες 

κρίσεις του ΕΔΔΑ περί της αοριστίας των αναιρετικών 
λόγων κατά τον ΚΠολΔ», ΝοΒ, 3/2008. 538-543. 
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γενικά προβλήματα λειτουργίας της εσωτερικής 
έννομης τάξης που συνθέτουν οι πράξεις ή η α-
δράνεια της κρατικών αρχών σε κάθε μεμονωμένη 
υπόθεση.  

Κατά κάποιον τρόπο, ο δικαστής του Στρα-
σβούργου λειτουργεί όπως ο ταξιδιώτης που, πε-
ραστικός από κάποια πόλη, αποφασίζει να επι-
σκεφθεί ένα ζευγάρι φίλων του, για τους οποίους 
έχει καιρό να μάθει νέα. Κατά τη διάρκεια του 
απογευματινού καφέ, ο επισκέπτης δεν θα έχει, 
κατά κανόνα, τη δυνατότητα να διαπιστώσει τις 
μικρές συνήθειες που συνιστούν την καθημερινό-
τητα της οικογενειακής ζωής τους. Δεν θα μπορέ-
σει να πληροφορηθεί ποια ακριβώς ώρα ξυπνούν 
οι φίλοι του, πότε γυρνούν τα παιδιά από το  σχο-
λείο, τι προτιμούν να τρώνε για βράδυ. Ο παρα-
τηρητικός επισκέπτης θα έχει όμως τον απαραίτη-
το χρόνο για να αντιληφθεί κάποια στοιχεία που 
αποτελούν τις συνιστώσες της οικογενειακής τους 
ζωής: σε ποιο βαθμό το σπίτι είναι τακτοποιημένο, 
εάν η σχέση του ζευγαριού είναι τεταμένη ή αρ-
μονική, εάν τα παιδιά έχουν καλούς τρόπους ή εί-
ναι κακομαθημένα. Με τον ίδιο περίπου τρόπο, ο 
δικαστής του Στρασβούργου, ως απρόβλεπτος ε-
πισκέπτης, έχει τη δυνατότητα να αρθεί πάνω από 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εθνικού δικαίου 
και τον αυτονόητο, αρκετά συχνά, για τις εθνικές 
αρχές τρόπο στάθμισης μεταξύ του δημοσίου 
συμφέροντος και της προστασίας του δικαιώματος 
στην ιδιοκτησία. Βρίσκεται έτσι στην πλεονεκτική 
θέση διαπίστωσης δομικών προβλημάτων της ελ-
ληνικής έννομης τάξης που αφορούν την προστα-
σία της έγγειας ιδιοκτησίας, ανίχνευσης της πα-
ρελκυστικής τακτικής της διοίκησης καθώς και 
διαπίστωσης της συχνής διστακτικότητας του Έλ-
ληνα δικαστή να προβεί στην ισότιμη και ενδελε-
χή στάθμιση των συγκρουόμενων εννόμων αγα-
θών.  

Η τελευταία αυτή παρατήρηση ενέχει και την 
απάντηση στο δεύτερο ερώτημα που θέσαμε ανω-
τέρω σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της νομο-
λογίας του ΕΔΔΑ από την ελληνική πολιτεία. Κα-
τά τη γνώμη μας, η ουσιαστική συμμόρφωση του 
ελληνικού κράτους με τις επιταγές της νομολογίας 
επιβάλλει τη ριζική αλλαγή του τρόπου με τον 
οποίο η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική ε-
ξουσία αντιμετωπίζουν τον ρόλο τους σε υποθέ-
σεις δέσμευσης έγγειας ιδιοκτησίας. Ο νομοθέτης 
θα πρέπει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες μετά 

την ψήφιση, το 2001, του Νέου Κώδικα Αναγκα-
στικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων προς την κα-
τεύθυνση κατοχύρωσης της ενιαίας δίκης για την 
καταβολή της αποζημίωσης69. Τέτοιου είδους μέ-
τρα, μεταξύ άλλων, θα ήταν η κατάργηση του άρ-
θρου 33 του νόμου 2971/2001, σύμφωνα με το ο-
ποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τους ισχυρι-
σμούς του για τη μη ύπαρξη ωφέλειας από την 
απαλλοτρίωση σε διαφορετικό δικαστήριο από 
αυτό που εκδικάζει την κύρια υπόθεση για τον 
καθορισμό της αποζημίωσης. Επίσης, η δυνατότη-
τα συνολικής εκτίμησης των συνεπειών της απαλ-
λοτρίωσης σε ενιαία δίκη, όπως διακήρυξε η Azas, 
επιβάλλει την αναγνώριση της δυνατότητας έγερ-
σης καταψηφιστικού αιτήματος στο πλαίσιο της 
δίκης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης70.  

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, η ίδια θα πρέπει να 
εγκαταλείψει συμπεριφορές και τακτικές που δεν 
συνάδουν με βασικές αρχές λειτουργίας του κρά-
τους δικαίου. Η περίπλοκη δικαστική διαδικασία 
για τον καθορισμό αποζημίωσης δεν μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την καθυστέρηση 
καταβολής της από το κράτος, συχνά δε μέχρι τη 
φυσική εξάντληση των θιγόμενων πολιτών. Η πα-
ρέλευση χρονικών διαστημάτων δεκαετιών από 
την κήρυξη της απαλλοτρίωσης έως την καταβολή 
της αποζημίωσης είναι φαινόμενο που, σε κράτη 
με προηγμένο νομικό πολιτισμό, απλά ανήκει στη 
σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τέλος, ο 
Έλληνας δικαστής δεν μπορεί να αντιμετωπίζει 
την απαλλοτρίωση ακινήτου ως διαδικασία που 
εξελίσσεται σε κενό χρόνου και χωρίς, μάλιστα, η 
ενίοτε παρελκυστική ή καταχρηστική συμπεριφο-
ρά του κράτους να ασκεί επιρροή στο είδος και το 
ύψος της καθοριζόμενης αποζημίωσης. Επίσης, η 
αδιάκριτη χρήση αμάχητων τεκμηρίων, από τον 
πολιτικό και διοικητικό δικαστή, ίσως εκκινεί από 
την καλόπιστη βούληση αντιμετώπισης των ελ- 

_________ 
69. Ήδη πάντως ο Νέος Κώδικας Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων έχει λάβει μέτρα προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, όπως την αντικατάσταση της δια-
δικασία της κτηματογράφησης με τη διαδικασία της 
διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων καθώς και 
τη ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας ενιαίας δίκης κα-
θορισμού της αποζημίωσης και αναγνώρισης των δι-
καιούχων (βλ. Χορομ ί δη , ό.π, σ. 415). 

70. Σχετικά με αυτά τα ζητήματα, βλέπε αναλυτικό-
τερα Χορομ ί δη , ό.π., σ. 413 και 416. 
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λειμμάτων χωροταξικής πολιτικής του ελληνικού 
κράτους αλλά, τελικά, μάλλον δημιουργεί περισ-
σότερα προβλήματα από αυτά που επιδιώκει να 
λύσει71. Κοντολογίς, ο Έλληνας δικαστής θα πρέ-
πει να εντάξει περισσότερα στοιχεία συνταγματι-
κής προβληματικής στον συλλογισμό του και να 
αξιοποιήσει κατεξοχήν τις αρχές της χρηστής διοί-
κησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του 
διοικουμένου κατά τη στάθμιση του δημοσίου 
συμφέροντος με το δικαίωμα στην ατομική ιδιο-
κτησία. 

Ο «διαπαιδαγωγικός» χαρακτήρας των απο-
φάσεων του δικαστηρίου του Στρασβούργου, που 

_________ 
71. Όπως ορθά επισημαίνεται, οι απόλυτες αυτές θε-

ωρήσεις σε αρκετές περιπτώσεις «καταλήγουν να συ-
ντηρούν τις αδράνειες τις εκτελεστικής και της νομοθε-
τικής εξουσίας τις οποίες προσπαθούν να αντιμετωπί-
σουν» (Κ ιουσοπούλου , «Ο ‘προορισμός’ της εκτός 
σχεδίου δόμησης ιδιοκτησίας : ένα ακόμη αμάχητο τεκ-
μήριο σε δοκιμασία», ό.π.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

λειτουργεί ως απρόβλεπτος επισκέπτης της ελλη-
νικής έννομης τάξης, μπορεί να παίξει έναν πολύ 
χρήσιμο ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο 
συνεχώς εμπλουτιζόμενο σώμα της νομολογίας 
του ΕΔΔΑ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να  εντο-
πίσουν τις προαναφερθείσες παθογένειες της εθνι-
κής έννομης τάξης και να αναζητήσουν αποτελε-
σματικές και μακρόπνοες λύσεις. Πάντως, για να 
μην εθελοτυφλούμε, θα πρέπει να υπογραμμισθεί 
ότι οι λύσεις αυτές θα καταστούν εφικτές και ε-
φαρμοστέες από τη στιγμή που θα γίνει κατανοη-
τή η ευρύτερη αξία της νομολογίας του δικαστη-
ρίου του Στρασβούργου. Όπως έχει ήδη τονισθεί 
στο παρόν κείμενο, οι αποφάσεις του δεν ανα-
γνωρίζουν απλώς την υποχρέωση του ελληνικού 
κράτους να επανορθώσει τη ζημία που τυχόν υπέ-
στη ο προσφεύγων στην εκάστοτε υπόθεση, αλλά, 
βασικά, προσκαλούν τον νομοθέτη, τη διοίκηση 
και τον δικαστή στην αναθεώρηση της συμπερι-
φοράς τους ως θεσμικών παραγόντων στην επι-
κράτεια του κράτους δικαίου.  
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ΕΣΔΑ: Ιστορικότητα και προσαρμογή 
Ο ρόλος του ΕυρΔΔΑ  

Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου 
 
 

Ι. Σημαντικό παράδειγμα ερμηνείας του δικαί-
ου αποτελεί η εύστοχη εφαρμογή της ΕΣΔΑ, καρ-
πού της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας και των 
προβλημάτων της στις ριζικά αλλαγμένες συνθή-
κες της παγκοσμιοποιημένης νεωτερικότητας.  

Η ΕΣΔΑ χαρακτηρίστηκε  «δημοκρατικό μα-
νιφέστο του Δυτικού Κόσμου» στην τότε διχασμέ-
νη Ευρώπη και αποτέλεσε κατάλληλο «όπλο» για 
τη διεξαγωγή του ψυχρού πολέμου με ιδεολογικά 
μέσα. Ο ιστορικός αυτός προορισμός της ΕΣΔΑ 
αποκαλύπτεται από την ισορροπία μεταξύ των 
εμπνευσμένων διακηρύξεών της για τα δικαιώμα-
τα του Ανθρώπου και των λελογισμένων περιορι-
σμών στους οποίους  ρητά τα υποβάλλει. Οι διατά-
ξεις της ΕΣΔΑ συνθέτουν την ανάγκη «διαφύλαξης 
και προώθησης των κοινών ιδεωδών και αρχών» του 
πολιτικού και οικονομικού φιλελευθερισμού με 
τον έλεγχο της δημοκρατικής συμμετοχής. Τούτο 
επιδιώκεται  μέσα από ένα σύστημα «διατυπώσεων, 
όρων, περιορισμών ή κυρώσεων» που αφορούν τη θε-
μελιώδη «ελευθερία σκέψεως» και «εκδηλώσεως 
των πεποιθήσεων» (άρθρα 9 και 10) και τις επι-
τρεπτές επεμβάσεις της δημόσιας αρχής τόσο στον 
ιδιωτικό χώρο όσο και στην περιοχή της συλλογι-
κής δράσης χάριν, μεταξύ άλλων, «της δημόσιας 
ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της εθνικής ασφάλειας» 
(άρθρα 8 και 11). Θεσπίζεται, επίσης, η δυνατότη-
τα των κρατών μελών για  τη λήψη μέτρων κατά 
παράβαση των προβλεπόμενων στη Σύμβαση υ-
ποχρεώσεων «εν περιπτώσει δημοσίου κινδύνου απει-
λούντος την ζωήν του έθνους»  (άρθρο 15).  

Οι «έκτακτες περιστάσεις» της εποχής γενέσεως 
της ΕΣΔΑ είναι έκτυπες στη διακήρυξη των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών. Η αντιπαραβολή των διατάξεων της 
ΕΣΔΑ με το περιεχόμενο της Οικουμενικής Δια-
κήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 
10.12.1948, οδηγεί σε προφανή πορίσματα: o OHE 
εξέφρασε την οικουμενική ελπίδα για ένα Κόσμο 
ειρήνης και ελευθερίας  με την αθωότητα των α-
περιόριστων εκφράσεων, χωρίς να προσφύγει στη 
μέθοδο «κανόνα» και «εξαιρέσεων» κατά την ε-

ξαγγελία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ΕΣΔΑ 
αντιθέτως τήρησε τη συστηματική αυτή, λόγω των 
συνθηκών γενέσεώς της και μέσα στο κλίμα μιας 
αναμέτρησης, που έφτανε ως την «ισορροπία του 
τρόμου» και  επέβαλε «λιγότερο ιδεώδεις και πε-
ρισσότερο εφικτούς στόχους»1.  

Τα νομικά κείμενα έχουν την ιστορία τους. 
Όσο και αν ο νομικός θετικισμός ελέγχεται για 
τον ηθικό σχετικισμό του και υποδεικνύεται η α-
νάγκη κάθε κανονιστική ρύθμιση να ανταποκρί-
νεται σε ορισμένη προνομική αξία, το δίκαιο πε-
ριορίζεται πάντοτε στο ρόλο του ως το ηθικό 
«minimum» κάθε εποχής. Ο νόμος συνιστά την 
πρόσφορη λύση των προβλημάτων που καλείται να 
επιλύσει. Και η προσφορότητα καθορίζεται με βά-
ση τις ανάγκες της συγκεκριμένης ιστορικής συ-
γκυρίας.  

ΙΙ. Η ΕΣΔΑ, διατυπώθηκε ενόψει  ειδικών ι-
στορικών όρων. Τούτο, όμως, δεν εμπόδισε την 
προσαρμογή του νοήματος των διατάξεών της  
στα δεδομένα του χρόνου εφαρμογής της, όπως τα 
διαμόρφωσαν οι μεταβαλλόμενες πολιτικές και 
κοινωνικές περιστάσεις.  

Η Σύμβαση διέθετε προς τούτο δύο ουσιώδη 
ευνοϊκά στοιχεία. Το πρώτο είναι δομικό: πρόκει-
ται για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΔΔΑ). Το 
δεύτερο στοιχείο είναι λειτουργικό: αφορά την ε-
κτεταμένη χρήση αόριστων νομικών εννοιών, στις 
οποίες συγκαταλέγονται πολλές με ιδιαίτερη α-
ξιολογική φόρτιση, όπως είναι η «δημοκρατική κοι-
νωνία», το (εκάστοτε) «αναγκαίο μέτρο», η «δημόσια 
ασφάλεια», η «προάσπιση της δημόσιας τάξης» και η 
«προστασία της ηθικής».  

Ο δικαστικός έλεγχος των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ιδίως ισχύει μετά 
την «μονομερή» λειτουργία του Δικαστηρίου στη 
θέση της αρχικής τριμερούς οργάνωσης της δια- 

_________ 
1. Βλ. χαρακτηριστικά τη σχέση ανάμεσα στις §§ 1 

και 2 του άρθρου 10.  
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μεσολάβησης2, μετάγει την προστασία τους από 
την γενική και τυπική εξαγγελία στην αποτελε-
σματική in concreto αποκατάσταση της ισχύος 
τους. Η κατασταλτική δράση του ΕυρΔΔΑ συνι-
στά «πραγματική» και «αντικειμενική» εγγύηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων3, τα οποία δεν εκ-
φράζουν πια ένα αφηρημένο και υψιπετή ανθρω-
πισμό, αλλά διαθέτουν πραγματική και λυσιτελή 
προστασία, η οποία ανταποκρίνεται στην πρω-
ταρχική υποχρέωση της δικαιοκρατικά οργανω-
μένης κοινωνίας να σέβεται ουσιαστικά και έ-
μπρακτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

Από το άλλο μέρος  οι αόριστες νομικές έννοιες 
προσφέρονται για τη νοηματοδότησή τους σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση με βάση τις ισχύουσες 
αντικειμενικές συνθήκες. Τούτο επιβάλλει την 
προσαρμογή των διατάξεων της ΕΣΔΑ ως κειμέ-
νου που συντάχθηκε για να διαρκέσει, όπως το 
Σύνταγμα, στις απαιτήσεις της εποχής, τη γεφύ-
ρωση του χάσματος μεταξύ του αφηρημένου κα-
νόνα και της διαρκώς εξελισσόμενης κοινωνικο-
πολιτικής πραγματικότητας. «Διότι το κανονιστικό 
«δέον» υπάρχει και λειτουργεί μέσα στο πρωταρχικό ι-
στορικό ον»4. Η νομολογία καλείται «να καταλάβη 
εις το πλευρόν του νομοθέτου – μη εξερχομένη βεβαίως 
του γενικού πλαισίου το οποίον εχαράχθη υπ’ αυτού – 
την θέσιν σοβαρού αυτοτελούς παράγοντος καλυτέρας 
εξυπηρετήσεως των εκάστοτε προβαλλομένων αναγκών 
μιας κοινωνίας»5. Η ειδίκευση μιας γενικής ρήτρας 
του νόμου από τη δικαστική απόφαση αποτελεί 
την πιο χαρακτηριστική εκδήλωση της δημιουργι-
κής αποστολής του δικαστή6. 

Η νομολογία του ΕυρΔΔΑ αξιοποίησε αυτή τη 
δυνατότητα, ώστε οι εγγυήσεις της Συμβάσεως να 
εναρμονίζουν τις θεμιτές επιδιώξεις της κρατικής 
εξουσίας με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ως όρο και 
όριο προστασίας της ατομικής και συλλογικής αυ-

_________ 
2. Χ. Ρο ζάκη ς , Ορισμένες σκέψεις για το νέο Ευ-

ρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΤοΣ 
ΚΖ΄(2002). 13 επ., ιδίως 14.  

3. Κατά τη διδασκαλία του Α. Μάνεση  στις Εγ-
γυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος, ΙΙ, 1965, σ. 30-32. 

4. Σ. Ματθ ία ς , Η αναγνώριση τίτλων σπουδών 
από Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 
ΤοΣ ΚΘ΄ (2003). 1 επ., ιδίως 9. 

5. Α. Λι τ ζ ε ρ όπουλο ς , Η νομολογία ως παράγων 
διαπλάσεως του ιδιωτικού δικαίου, 2000, σ. 8. 

6. Ν. Παπαν των ί ου , Γενικές αρχές του αστικού 
δικαίου, 1983, σ. 48-49. 

τονομίας. Τούτο ισχύει κατ’ εξοχήν σε μια έννομη 
τάξη,  που εγγυάται την αρμονική συνύπαρξη α-
ντίρροπων εννόμων αγαθών και δικαιωμάτων με 
βάση την αρχή της αναλογικότητας. Με τη συλλο-
γιστική αυτή η νομολογία του ΕυρΔΔΑ «επικαι-
ροποίησε» τις διατάξεις της ΕΣΔΑ, με δημιουργι-
κό τρόπο, ώστε ένα κείμενο που αρχικά εξέφραζε 
μια αντίληψη συγκεκριμένης ιδεολογικής αντι-
παράθεσης να εφαρμόζεται ορθολογικά μέσα σε 
ένα ριζικά διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό περι-
βάλλον, στη σύγχρονη ανοιχτή «δημοκρατική 
κοινωνία», στην οποία τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου συνιστούν ένα «νέο ορίζοντα ενότητας». 
Η νομολογία του ΕυρΔΔΑ «πρέπει σταθερά να προ-
σαρμόζεται στα νέα αιτήματα των καιρών που συνεχώς 
ανανεώνονται, όπως η ίδια η ζωή»7. 

ΙΙΙ. Οι διαπιστώσεις αυτές ανταποκρίνονται σε 
πάγιες ερμηνευτικές θέσεις. Η εφαρμογή του δι-
καίου αποτελεί πρακτικά σημαντική όψη της συ-
νολικής λειτουργίας του, σε πραγματικό, αλλά και 
συμβολικό πεδίο. Στο κράτος δικαίου η νομική 
ερμηνεία δεσμεύεται από τις οργανωτικές βάσεις 
του πολιτεύματος και τις ατομικές και πολιτικές 
ελευθερίες και οφείλει να συμμορφώνεται στις υ-
ποχρεώσεις ενός δημοκρατικού κράτους ως μέ-
λους της διεθνούς κοινότητας.  

Το ΕυρΔΔΑ, ως προϊόν της κοινής βούλησης 
των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει ως 
προορισμό να προστατεύει τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, που κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ. Η αρμο-
διότητά του εκτείνεται σε όλες τις υποθέσεις, που 
αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή της Συμ-
βάσεως (άρθρο 45). Η ερμηνεία των διατάξεων της 
ΕΣΔΑ από το υπερεθνικό ΕυρΔΔΑ γίνεται με βά-
ση τη «βαθιά προσήλωση» των συμβαλλομένων 
κρατών στις θεμελιώδεις ελευθερίες, που στηρίζο-
νται σε ένα «πολιτικό καθεστώς αληθώς δημοκρατικό» 
και «στην κοινή αντίληψη και τον κοινό σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου», όπως αναφέρεται στο 
προοίμιο της Συμβάσεως. 

Η ερμηνεία, συνεπώς, της ΕΣΔΑ οφείλει να ε-
πιζητεί λύσεις σύννομες και κατά το δυνατό ορθές, 
με την εύλογη και εύστοχη επίλυση των αναπό-
φευκτων συγκρούσεων εννόμων συμφερόντων. Το 
πλαίσιο ισχύος των κανόνων της Συμβάσεως, ό-
πως κάθε κανόνα δικαίου, «δεν είναι αναγώγιμο στο 
ιστορικό πλαίσιο της γένεσης του κανόνα». Το κανονι- 

_________ 
7. Χ. Ρο ζάκη ς , ό.π., σ. 21.  
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στικό περιεχόμενο της διάταξης, το ρυθμιστικό 
νόημά της αναζητείται και με βάση τη βούληση 
του ιστορικού νομοθέτη, αλλά και ενόψει της ι-
διομορφίας των κρινόμενων βιοτικών σχέσεων8.  

Με βάση τις θεμελιώδεις αυτές αρχές που διέ-
πουν την ερμηνεία των διατάξεων του εθνικού δι-
καίου, ο υπερκρατικός δικαστής αναζητεί σε κάθε 
περίπτωση την ευστοχότερη εφαρμογή του κανό-
να. Τούτο προϋποθέτει προσδιορισμό εννοιών, 
που υφίστανται σημαντικές αλλαγές με την πάρο-
δο του χρόνου, όπως είναι η «δημόσια ασφάλεια», 
με σταθερό κριτήριο το «αναγκαίο μέτρο» στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση, που εξειδικεύεται και κα-
τά χρόνο9.  

Το ΕυρΔΔΑ είναι ιστορική πρωτοτυπία. Ενερ-
γεί, λοιπόν, έτσι, ώστε να δικαιώνει τη λειτουργία 

_________ 
8. Κ. Σταμά τη ς , Η θεμελίωση των νομικών κρίσε-

ων, 2006, σ. 321 επ. 
9. Για την αρμονική σχέση του κανόνα με το πραγ-

ματικό γεγονός ως επιτακτικό αίτημα της συνταγματι-
κής ερμηνείας  βλ.  Α. Μαν ι τάκη ,  Ερμηνεία  του  Συ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 του σ’ ένα κόσμο διαρκών αλλαγών, που έχει ό-
μως ανάγκη, για να διατηρήσει τη συνοχή του, 
σταθερών αρχών, όπως αυτή της «δημοκρατικής 
κοινωνίας». Όπως ισχύει και στη συνταγματική ερ-
μηνεία, έτσι και όσον αφορά την ΕΣΔΑ, ως ιδιό-
τυπο «Σύνταγμα των Δικαιωμάτων», η νομολογία 
του ΕυρΔΔΑ προσπαθεί, «ώστε να μετεξελιχθούν οι 
«κλασσικές» λύσεις και να επιλυθούν κατά «νέο» τρόπο 
τυχόν νέα προβλήματα. Όλα αυτά με στόχο τη βελτιω-
μένη και διαφοροποιημένη τυπική μορφή των κειμέ-
νων. Έτσι, ικανοποιείται το αίτημα για γραπτή διατύπω-
ση των Συνταγμάτων (και της ΕΣΔΑ) και εξυπηρετεί-
ται η αρχή της αξίας του ανθρώπου ως έννοια και σκο-
πός της (συνταγματικής) ιστορίας» (και της ιστορίας 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)10.  

 
 

_________ 
ντάγματος και λειτουργία του πολιτεύματος, 1996, σ. 83 
επ. 

10. P. H ä b e r l e , H θεωρία «των βαθμίδων εξέλιξης 
των κειμένων, Εισαγωγή Δ. Τσάτσου / Γ. Παπαδημη-
τρίου, 1992, σ. 65-66. 
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Συστημικές παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
Νίκου Φραγκάκη* 

Δικηγόρου,  
Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) 

 
 

Εισαγωγή 
 
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμε-
λιωδών Ελευθεριών [η Σύμβαση, η ΕΣΔΑ] με τα 
πρόσθετα Πρωτόκολλα της και το μηχανισμό της 
δικαστικού ελέγχου (από το 1998 το μόνιμο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου [το Δικαστήριο, το ΕΔΔΑ]) συνιστούν το 
μέγιστο επίτευγμα όχι μόνο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης [ΣΕ] αλλά ολόκληρου του εγχειρήματος 
της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Με μια γεωγρα-
φική εξάπλωση σε 47 κράτη σε όλη την έκταση της 
ηπείρου και πέραν αυτής, με πληθυσμό 800 εκα-
τομμυρίων κατοίκων και βασιζόμενο σε ένα θε-
σμικό πλαίσιο που επιδεικνύει αξιοσημείωτη συ-
νεκτική δύναμη μεταξύ των παλαιών «δυτικών» 
δημοκρατιών και των μετα-κομμουνιστικών χω-
ρών, το Δικαστήριο, ερμηνεύοντας και εφαρμόζο-
ντας την Σύμβαση, ιδιαίτερα στα πλαίσια ατομι-
κών προσφυγών, έχει κατορθώσει να ανυψώσει 
την τελευταία στο επίπεδο «συνταγματικού οργάνου 
της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης (ordre public)»1. Ο ο-
ρισμός αυτός υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακράς 
διαδικασίας ωρίμανσης, η οποία συντελέσθηκε 
_________ 

* Το άρθρο συντάχτηκε αρχικά στα αγγλικά για την 
ξενόγλωσση έκδοση του τεύχους αυτού. Ευχαριστώ τους 
συνεργάτες μου Δ. Γραφάκο και Ρ. Δρακουλάκου για τη 
συμβολή τους στην ελληνική μετάφραση. 

1. Λοϊζίδου κατά Τουρκίας, Πρώτη απόφαση (προκα-
ταρκτικές ενστάσεις), 23 Μαρτίου 1995, § 75. Παρόμοιες 
αλλά όχι ταυτόσημες εκφράσεις χρησιμοποιούνται σε 
άλλα σημεία της απόφασης, βλ. §§ 72 και 93. Η κρίση 
αυτή επαναβεβαιώθηκε μεταγενέστερα  - από την από-
φαση της 10 Μαΐου 2001 στην υπόθεση Κύπρος κατά 
Τουρκίας, § 78: Η ΕΣΔΑ έχει κατεξοχήν τον ειδικό χαρα-
κτήρα εργαλείου «για την προστασία ανθρώπων ατομι-
κά».  Η συζήτηση για τον «συνταγματικό» χαρακτήρα 
της ΕΣΔΑ συνεχίζεται, αλλά υπερβαίνει το σκοπό του 
παρόντος άρθρου. 

στα πλαίσια των οργάνων της Σύμβασης – της Ε-
πιτροπής, που έπαψε να υπάρχει τον Νοέμβριο 
του 1998 και του Δικαστηρίου – με στόχο την υ-
πέρβαση των συνόρων των Κρατών ως του απο-
κλειστικού χώρου σύλληψης και ανάπτυξης της 
έννοιας του συντάγματος. Το Δικαστήριο εφαρμό-
ζει συγκεκριμένη και αποτελεσματική προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια προσπά-
θεια προσέγγισης της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης 
προς μια ομοιογενή συνταγματική τάξη των Κρα-
τών-μερών της ΕΣΔΑ2. Το Δικαστήριο διατηρεί 
αυτή την τάξη ισορροπώντας ανάμεσα σε μια ανε-
ξάρτητη δικαιοδοτική κρίση και τον δέοντα σεβα-
σμό στα εθνικά νομικά και δικαστικά συστήματα. 
Υπογραμμίζει τον επικουρικό χαρακτήρα του μη-
χανισμού εποπτείας της Σύμβασης σε σχέση με τα 
εθνικά συστήματα προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων3. Πρέπει να τονιστεί ότι η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ήταν η 
πρώτη που χρησιμοποίησε τη διατύπωση “ordre 
public communautaire des libres démocraties d’Europe 
afin de sauvegarder leur patrimoine commun de tradi-
tions politiques d’idéaux, de liberté et de prééminence 
du droit”4. Αυτό το πνεύμα μεταλαμπαδεύτηκε αρ-
γότερα στους νεοεισερχόμενους από την Ανατολή, με 
αποτέλεσμα την αναγνώριση σε όλη την ήπειρο του κα-
νόνα της σύνθεσης των αξιών που βασίζονται στην δη-
μοκρατία και στην προστασία των ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Αυτό απο-
τελεί τον 

_________ 
2. Βλ. J. A n d r i a n t s i m b a z o v i n a ,  “Chronique 

droits de l’Homme”, CahDrEur 1997 σ. 667. 
3. Βλ. L. R. H e l f e r ,  “Redesigning the ECtHR: Em-

beddedness as a Deep Structural Principle of the Euro-
pean Human Rights Regime” EJIL (2008) παράγραφοι 
125-159, σ. 138 με αναφορά στη Σαδίκ κατά Ελλάδας.  

4. CommisionEDH, 11 juillet 1961, Autriche c. Italie, 
req. 788/60, Annuaire de la CEDH, 1961, τομ. 4, σ. 117 
επ., σ. 139. 



 1968 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  τόμος 57 

πυρήνα της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης5. Αυτό 
εξηγεί, επιπροσθέτως, το λόγο που το Δικαστήριο 
κατατάσσεται τόσο ψηλά στη συνείδηση των πολι-
τών των ευρωπαϊκών χωρών (ειδικότερα των χω-
ρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης), πέ-
ρα από το ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ έχει ήδη επη-
ρεάσει την εθνική κυριαρχία των κρατών-μερών 
με πολλούς τρόπους. Ειδικότερα στο επίπεδο της 
κοινωνίας των πολιτών, «το Στρασβούργο» ε-
κλαμβάνεται συχνά σαν το έσχατο καταφύγιο για 
αυτούς που διεκδικούν τα δικαιώματα τους τα 
οποία έχουν παραβιαστεί, και η συγκινησιακή και 
συμβολική σημασία του είναι πράγματι πολύ θε-
τική. Επομένως το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που και, σε μικρότερο βαθμό, τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη, έχει επιβάλει σταδιακά την αρ-
χή η οποία προτάσσεται στη Σύμβαση ότι οι θεμε-
λιώδεις ελευθερίες είναι το θεμέλιο της δικαιοσύ-
νης και της ειρήνης στο κόσμο6. Επιτυχώς ανέλαβε 
να μεταμορφώσει την Ευρώπη σε μια περιοχή 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, κατά περιεκτικότερο 
και πιο δεσμευτικό τρόπο από οποιαδήποτε άλλη 
περιοχή του κόσμου. Με αποτέλεσμα, η Σύμβαση 
να έχει μετατραπεί στον περιφερειακό sui generis 
συμβατικό θεσμό, που βρίσκεται στο μεταίχμιο 
μεταξύ της διεθνούς και της εσωτερικής έννομης 
τάξης και με τον οποίο τα υψηλά συμβαλλόμενα 
μέρη (σήμερα και τα 47 κράτη μέλη του Συμβου-
λίου της Ευρώπης) δέχθηκαν να συμμορφώνο-
νται7.  

Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα του τεράστιου και 
συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ατομικών προ-
σφυγών έχει καταστεί πιεστικό και εξαιρετικά δύ-
σκολο στη διαχείριση του: οι εκκρεμείς υποθέσεις 

_________ 
5. Για τη έννοια της Ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης, με 

αναφορά στους συγγραφείς (F. Sudre, F. Ermacora, G. 
van der Meersch, F. Ost, G. Cohen-Jonathan, G. Tene-
kides), βλ. Σ. Περράκη, “Δικαιώματα του Ανθρώπου 
και Ευρωπαϊκή Δημόσια Τάξη…” σε ΕΕΕυρΔ Ειδική έκ-
δοση 2001 σ. 383-415.  

6. Βλ. W. S a d u r s k i ,  Partnering with Strasbourg: 
Constitutionalization of the ECtHR, the Accession of CEE 
States to the CoE, and the Idea of Pilot Judgments, EUI 
Working Paper LAW No. 2008/33, σ. 35. 

7. Βλ. C. L. R o z a k i s ,  “The European Convention 
of Human Rights as an International Treaty” in Mé-
langes en l’honneur de Nicolas Valticos, Paris, ed. A. Pe-
done, 1999, σ. 497. 

στο τέλος του 2008 πλησίαζαν τις 100.000 όπου 
πάνω από 27.000 από αυτές προέρχονταν από ένα 
και μοναδικό κράτος (τη Ρωσία). Στο βαθμό που 
το 14ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο σκοπεύει κατά κά-
ποιο τρόπο να «χειραγωγήσει» το βάρος των πι-
νακίων του Δικαστηρίου, είναι λυπηρό που αυτό 
το Πρωτόκολλο δεν μπορεί ακόμα να τεθεί σε ι-
σχύ, λόγω της άρνησης του ίδιου κράτους να το 
επικυρώσει.  

Αρχικά το δικαστήριο περιόρισε τις αποκατα-
στατικές εξουσίες του στο να διαπιστώνει απλώς 
αν είχε παραβιαστεί η Σύμβαση και, περιστασια-
κά, στο να απονέμει στον αιτούντα «δίκαιη ικα-
νοποίηση»8 με τη μορφή χρηματικής αποζημίω-
σης, συνήθως χαμηλότερης από την πραγματική 
ζημιά που υπέστη το θύμα. Οι αποζημιώσεις που 
επιδικάζονται στους δικαιωνόμενους προσφεύ-
γοντες είναι ύψους τέτοιου που επιτρέπει, απλώς, 
την «εξαγορά» των παραβιάσεων. Το Δικαστήριο 
για πολύ καιρό απέτυχε να λειτουργήσει ως κινη-
τήρια δύναμη για πιο ριζοσπαστικά βήματα9. Με-
ταγενέστερα ενίσχυσε το ρόλο του οιονεί συνταγ-
ματικού δικαστηρίου προσπαθώντας να επιβε-
βαιώσει τη συμβατότητα του εσωτερικού δικαίου 
με τη Σύμβαση, ανεξαρτήτως της ατομικής ζημίας 
στην οποία το σύστημα της Σύμβασης παραδο-
σιακά βασιζόταν, με μια νομολογιακή πολιτική 
που οδήγησε10 στην εξακρίβωση των συστημικών 
παραβιάσεων της Σύμβασης από ορισμένα κράτη 
μέλη και στην έκδοση των λεγόμενων «πιλοτικών 
αποφάσεων». Η σταδιακή εξέλιξη της νομολογίας 
του Δικαστηρίου προς την κατεύθυνση αυτή θα 
εξεταστεί σύντομα σε αυτή το άρθρο.  

Το μόρφωμα των πιλοτικών αποφάσεων είναι 
το κεντρικό θέμα του προβληματισμού σχετικά με 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ΕΣΔΑ σε 
εθνικό επίπεδο. Η διαδικασία των πιλοτικών α-
ποφάσεων έχει ως στόχο την εφαρμογή της Σύμ- 

_________ 
8. Άρθρ. 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρώ-

πινων Δικαιωμάτων 
9. Βλ. στην περίπτωση της μη επιτάχυνσης των ποι-

νικών διαδικασιών S. S t a v r o s ,  The Guarantees for Ac-
cused Persons under Article 6 of the ECHR, Martinus Ni-
jhoff Publ., σ. 115. 

10. Άρθρ. 34 ΕΣΔΑ. Βλ. A. N o l l k a e m p e r ,  “Con-
stitutionalization and the Unity of the Law of Interna-
tional Responsibility” Amsterdam Center for Interna-
tional Law, University of Amsterdam, 2009, προσεχώς 
στο Indiana Journal of Global Legal Studies (2009). 
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βασης σε μία εθνική έννομη τάξη στο πλαίσιο συ-
στημικών προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί υ-
φιστάμενα πίσω από μία σειρά επανειλημμένων 
παραβιάσεων της Σύμβασης. Έχοντας υπόψη την 
εν λόγω συστημική αιτία το Δικαστήριο κατέληξε 
στην απόφανση ότι οι συνέπειες τέτοιων παρα-
βιάσεων αφορούν όχι μόνο τον συγκεκριμένο 
προσφεύγοντα στην υπό κρίση υπόθεση, αλλά και 
άλλους προσφεύγοντες των οποίων εκκρεμούν 
παρόμοιες υποθέσεις, ακόμα δε και πιθανούς και 
μελλοντικούς προσφεύγοντες. Να σημειωθεί ότι το 
Δικαστήριο οδηγήθηκε σταδιακά στην εξειδίκευση 
εξατομικευμένων μη χρηματικών μέτρων αποκα-
τάστασης που επέβαλε στα ευθυνόμενα κράτη, 
ακόμα και πριν την εμφάνιση του μορφώματος 
της πιλοτικής απόφασης καθεαυτής.  

 
Προς την προσέγγιση της πιλοτικής απόφασης 

 
Το Δικαστήριο συχνά ανέφερε ότι το αποτέλε-

σμα μιας απόφασης που διαπίστωνε παραβίαση 
ήταν να επιβάλλει στο καθού η προσφυγή κράτος 
την υποχρέωση να σταματήσει την παραβίαση και 
να αποκαταστήσει τις συνέπειές της κατά τρόπο 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στη restitutio in inte-
grum, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια αποκατά-
σταση είναι πράγματι δυνατή. Τότε θα πρέπει το 
ίδιο το κράτος να την πραγματοποιήσει, καθώς το 
Δικαστήριο δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα ούτε 
την πρακτική δυνατότητα να την επιβάλει εκεί-
νο11. Αν αυτό είναι αδύνατο, το κράτος είναι ε-
λεύθερο να επιλέξει τα μέσα συμμόρφωσης με την 
απόφαση, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι 
συμβατά με το διατακτικό του Δικαστηρίου. Έχει 
επιπλέον διευκρινιστεί ότι «η απόφαση με την οποία 
το Δικαστήριο διαπιστώνει μία παραβίαση επιβάλλει στο 
καθού η προσφυγή κράτος τη νομική υποχρέωση όχι 
μόνο να πληρώσει στους ενδιαφερόμενους τα επιδικαζό-
μενα ως δίκαιη ικανοποίηση ποσά, αλλά και να επιλέγει, 
υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υπουργών, τα γενικά 
και/ή, ανάλογα με την περίσταση, ατομικά μέτρα που θα 
πρέπει να εφαρμοστούν στην εθνική έννομη τάξη για να 
σταματήσει η παραβίαση που διαπιστώνει το Δικαστήριο 
και να αποκαθίστανται κατά το μέτρο του δυνατού οι συ-

_________ 
11. Βλ. π.χ. Iatridis  v. Greece, αριθ. 31107/96 (δίκαιη 

ικανοποίηση), 19 Οκτωβρίου 2000, § 33. Papamichalopou-
los and Others v. Greece (Άρθρο 50), 31 Οκτωβρίου 1995, § 
34.  

νέπειες»12. Εντούτοις, στην πράξη οι αποφάσεις 
συνέχισαν να έχουν «κατ’ ουσίαν αναγνωριστικό χα-
ρακτήρα»13. Το Δικαστήριο έχει απορρίψει αιτήμα-
τα προσφευγόντων για τη λήψη από μια κυβέρ-
νηση συγκεκριμένων μέτρων στο εθνικό της νομι-
κό σύστημα, με το επιχείρημα ότι το Δικαστήριο 
δικαιοδοτεί επί παραβιάσεων διεθνούς δικαίου14,  
εμμένοντας από την άλλη πλευρά στη θέση ότι θα 
ήταν πέρα από την εξουσία του να αξιολογήσει το 
κύρος των εθνικών νομοθεσιών. Αυτοπεριορίστη-
κε έτσι στον έλεγχο των διοικητικών και δικαστι-
κών πράξεων και αποφάσεων, αποφεύγοντας συ-
στηματικά να θίξει την ισχύουσα εθνική νομοθε-
σία. Η προσπάθεια να γίνει σαφής διάκριση μετα-
ξύ «κακών» αποφάσεων και «κακών» νόμων δεν 
είναι αξιόπιστη, όπως έχει επισημανθεί15, ενώ η 
υποκρισία της παραδοσιακής προσέγγισης «καλός 
νόμος - κακή απόφαση» δεν μπορούσε πλέον να 
συνεχιστεί16. Το Δικαστήριο όφειλε, αργά ή γρή-
γορα, να σταματήσει να παραβλέπει το γεγονός 
ότι η εθνική νομοθεσία ήταν συχνά στις ρίζες της 
παραβίασης και επομένως θα έπρεπε να είναι ο 
στόχος του δικαστικού ελέγχου του Δικαστηρίου. 
Κατά συνέπεια, οι γενικότερες, συστημικές διαπι-
στώσεις έπρεπε να πάψουν να περιορίζονται στην 
αιτιολογία της απόφασης και να προχωρήσουν 
στο διατακτικό της. Είναι γεγονός ότι, εν όψει της 
υιοθέτησης του 14ου Πρωτοκόλλου, το Δικαστήριο 
υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις17 για τη συμπε- 

_________ 
12. Scozzari and Giunta v. Italy [GC], αριθ. 39221/98 

και 41963/98, 13 Ιουλίου 2000, § 249. 
13. Μεταξύ περισσότερων αποφάσεων, βλ. Assanidze 

v. Georgia [GC], 8 Απριλίου 2004, § 202. 
14. Βλ. P. Leach,  “Beyond the Bug River - A New 

Dawn for Redress Before the ECtHR?”, στο E.H.R.L.R. 
2005, σ. 150, με περαιτέρω παραπομπές.   

15. Βλ. W. Sadurski ,  op. cit., σ. 14. 
16. Ibid., σ. 16. 
17. Βλ., παραδείγματος χάριν,  το έγγραφο θέσεων 

του Δικαστηρίου σχετικά με τις προτάσεις του για  με-
ταρρύθμιση της ΕΣΔΑ και άλλων μέτρων, όπως αναφέ-
ρεται στην έκθεση της Συντονιστικής Επιτροπής για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα της 4ης Απριλίου 2003 
(CDDH(2003)006 Τελικό, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα 
από το Δικαστήριο κατά την 43η σύνοδο της διοικητι-
κής ολομέλειας στις 12 Σεπτεμβρίου 2003, παράγραφοι 
43 έως 46 και την απάντηση από το Δικαστήριο στην 
προσωρινή έκθεση αναφοράς της CDDH, η οποία εκ-
πονήθηκε μετά την 46η σύνοδο της διοικητικής ολομέ-
λειας στις 2 Φεβρουαρίου 2004, § 37. 
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ρίληψη της διαδικασίας πιλοτικών αποφάσεων 
στο θεσμικό πλαίσιο της Σύμβασης, αλλά ανεπι-
τυχώς. 

 
Η νομολογία «Scozzari και Giunta» 

 
Στην οικογενειακού δικαίου υπόθεση Scozzari 

και Giunta18, το Δικαστήριο, για πρώτη φορά, ε-
φάρμοσε το άρθρο 41 της Σύμβασης σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 46, προκειμένου να απαιτήσει 
από το κράτος να διορθώσει την κατάσταση που 
προκάλεσε την παραβίαση («restitutio in inte-
grum») από την αρχή και η οποία κατάσταση ήταν 
στην πραγματικότητα η παράβαση που διαπιστώ-
θηκε στην υπόθεση19. Το άρθρο 46 απαιτεί από τα 
υψηλά συμβαλλόμενα μέρη να δεσμευτούν ότι θα 
συμμορφώνονται με την τελεσίδικη απόφαση του 
Δικαστηρίου. Το άρθρο 41 αναφέρεται σε περι-
πτώσεις που το εσωτερικό δίκαιο του οικείου κρά-
τους επιτρέπει μόνο μερική αποζημίωση. Ο τρό-
πος με τον οποίο το άρθρο 41 είναι διατυπωμένο 
και που αποτέλεσε το θεμέλιο της θέσης του Δικα-

_________ 
18. Scozzari and Giunta v. Italy [GC], αριθ. 39221/98 

και 41963/98, 13 Ιουλίου 2000. 
19. Η ακριβής διατύπωση του Δικαστηρίου είναι η 

εξής: «Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι από το άρθρο 46 
της Σύμβασης τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη ανέλαβαν 
την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις οριστικές 
αποφάσεις του Δικαστηρίου, σε κάθε υπόθεση στην ο-
ποία ήταν διάδικα, η δε εκτέλεση [της υποχρέωσης]  θα 
εποπτεύεται από την Επιτροπή των Υπουργών. Έπεται, 
inter alia, ότι μια απόφαση με την οποία το Δικαστήριο 
διαπιστώνει παράβαση επιβάλλει στο εναγόμενο κρά-
τος μια νομική υποχρέωση όχι μόνο να πληρώσει στους 
ενδιαφερόμενους τα ποσά που χορηγήθηκαν ως δίκαιη 
ικανοποίηση, αλλά και να επιλέξει υπό την επίβλεψη 
της Επιτροπής των Υπουργών, τα γενικά και/ή, ανάλο-
γα με την περίσταση, ατομικά μέτρα που θα πρέπει να 
εφαρμοστούν στην εθνική έννομη τάξη για να σταμα-
τήσουν οι παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν από το Δι-
καστήριο και να αποκαταστήσουν κατά το μέτρο που 
είναι δυνατόν τις συνέπειες τους (βλ. mutatis mutandis, 
Papamichalopoulos and Others v. Greece (Άρθρο 50) από-
φαση της 31 Οκτωβρίου 1995 § 34). Επιπροσθέτως, υπό-
κειται σε έλεγχο από την Επιτροπή των Υπουργών, το 
εναγόμενο κράτος το οποίο παραμένει ελεύθερο να επι-
λέξει τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσει τη νομική 
υποχρέωση που υπέχει από το άρθρο 46 της Σύμβασης, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα μέσα αυτά είναι συμβατά με 
τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην απόφαση 
του Δικαστηρίου».  

στηρίου στην υπόθεση  Scozzari και Giunta, εννοεί ότι 
η δίκαιη ικανοποίηση που προσφέρει το εναγόμενο 
κράτος στο διάδικο μέρος που είχε ζημιωθεί χορη-
γείται παραγώγως και δευτερευόντως, δηλαδή σε 
περιπτώσεις όπου το εσωτερικό δίκαιο αφ' εαυτού 
δεν προβλέπει και δεν επιτυγχάνει την πλήρη απο-
κατάσταση (δηλ. restitutio in integrum)20.  

Ωστόσο, στην υπόθεση Scozzari και Giunta, το 
Δικαστήριο τελικά αποφάσισε να ερμηνεύσει την 
ανωτέρω διατύπωση σε λογική συνέπεια με την 
αληθινή της έννοια, δηλαδή ότι δεν μπορεί η χρη-
ματική δίκαιη ικανοποίηση να είναι η μόνη απο-
κατάσταση. Όπως παρατήρησε ο δικαστής Zupan-
čič21 «υπάρχουν περιπτώσεις όπου η απλή δίκαιη 
ικανοποίηση έχει μάλλον παράλογα αποτελέσμα-
τα. Αυτό ακολουθεί την κρίσιμη νομική συλλογι-
στική σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα και η 
αποκατάσταση πρέπει να είναι αλληλένδετα. Το 
ομοούσιο της γλώσσας των άρθρων 41 και 46 συ-
νεπάγεται λογικά ότι η εσωτερική νομοθεσία του 
κράτους πρέπει να προσφέρει αποκατάσταση στον 
προσφεύγοντα, στην υπόθεση του οποίου διαπι-
στώθηκε η παράβαση και, επιπλέον, ότι η αποκα-
τάσταση θα πρέπει να αποφασίζεται από το Δικα-
στήριο στην τελική απόφασή του, την οποία το 
κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει. 
Με άλλα λόγια, στην Scozzari και Giunta το Δικα-
στήριο κατέληξε στο λογικά αναπόφευκτο συμπέ-
ρασμα ότι η restitutio in integrum θα πρέπει να 
απαιτείται σε περιπτώσεις στις οποίες η μη συμ-
μόρφωση με τη Σύμβαση θα είναι μια διαρκής κα-
τάσταση στο μέλλον. Μερική ή ολική αποκατά-
σταση της ζημίας που πραγματοποιήθηκε πριν 
από την τελική απόφαση του Δικαστηρίου, ακόμα 
και αν υποτεθεί ότι τα χρήματα μπορούν να βοη-
θήσουν σε τέτοια ζημία, θα καλύπτει μόνο την πε-
ρίοδο μέχρι το τελικό πόρισμα του Δικαστηρίου 
για την παραβίαση».  

 
Η νομολογία Assanidze 

 
Στην υπόθεση Assanidze κατά Γεωργίας22 (παρα-

βίαση των άρθρων 5 § 1 και 6 § 1 ΕΣΔΑ), όπου ο 

_________ 
20. Βλ. τη σύμφωνη γνώμη του δικαστή Zupančič 

στην υπόθεση Broniowsky II. 
21. Ibid. 
22. Assanidze v. Georgia [GC], αριθ. 71503/01, 8 Α-

πριλίου 2004. 
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προσφεύγων εξακολουθούσε να κρατείται παρά-
νομα, το Δικαστήριο απαίτησε, για πρώτη φορά 
στο διατακτικό της αποφάσεως, την άμεση απε-
λευθέρωση του προσφεύγοντα το συντομότερο 
δυνατό. Πράγματι, θα ήταν παράλογο και ανήθι-
κο να αφεθεί στην Γεωργία η επιλογή των (νομι-
κών) μέσων, όταν ο μοναδικός τρόπος τερματι-
σμού αυθαίρετης κράτησης είναι η απελευθέρωση 
του κρατούμενου, όπως επισήμανε ο δικαστής 
Costa στην εν μέρει σύμφωνη γνώμη του.  

Υπήρξαν ήδη υποθέσεις στις οποίες το Δικα-
στήριο έχει περιορίσει τη δυνατότητα των κρατών 
να επιλέγουν τα μέσα. Σε περιπτώσεις στέρησης 
της ιδιοκτησίας, έχει ορίσει στο διατακτικό ότι το 
κράτος πρέπει να επιστρέψει την περιουσία στον 
προσφεύγοντα23. Είναι αλήθεια ότι το Δικαστήριο 
δεν είχε θεωρήσει αυτή την υποχρέωση σαν απο-
λύτως αναγκαστική, με αποτέλεσμα να ορίζεται σε 
αποφάσεις ότι «σε περίπτωση που δεν είναι δυνα-
τή τέτοια επανόρθωση …» το κράτος πρέπει να 
πληρώσει συγκεκριμένα ποσά στον προσφεύγο-
ντα. Με άλλα λόγια, η restitutio in integrum είναι 
υποχρεωτική σε υποθέσεις τέτοιου τύπου στο βαθ-
μό που είναι εφικτή (τέτοια προϋπόθεση είναι α-
ναγκαία, inter alia, για την προστασία των καλό-
πιστων τρίτων)24.  Αν είναι εφικτή, όμως, καθίστα-
ται υποχρεωτική.  

 
Η πρόκληση των επαναλαμβανόμενων παρα-
βιάσεων και η αντίδραση της Επιτροπής Υπουρ-
γών 

 
Η Επιτροπή Υπουργών, όντας το όργανο που 

του έχει ανατεθεί από την Σύμβαση η εποπτεία της 
εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου25, υ-
ποχρεώθηκε ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες με σκοπό 
την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών. Ταυτό-
χρονα, οι υπουργοί και οι αναπληρωτές τους α-
ποφάσισαν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση 
του τεράστιου προβλήματος του υπερβολικού α-
ριθμού των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον του Δι-
καστηρίου, ειδικότερα  για όσο χρόνο το 14ο  

_________ 
23. Βλ. Papamichalopoulos and Others v. Greece (Άρθρο 

50), 31 Οκτωβρίου 1995 και Brumarescu v. Romania (ά-
μεση ικανοποίηση) [GC], αριθ. 28342/95. 

24. Βλ. την εν μέρει σύμφωνη γνώμη του Δικαστή 
Costa στην υπόθεση Assanidze v. Georgia. 

25. Άρθρο 46 § 1 ΕΣΔΑ.  

Πρωτόκολλο δεν έχει τεθεί σε ισχύ26, και για τον 
τρόπο που περισσότερες υποθέσεις αυτού του εί-
δους θα μπορούσαν να μην φτάσουν καν στα πι-
νάκια. Για το σκοπό αυτό, σε ένα Ψήφισμα του 
Μαϊου 2004 η Επιτροπή Υπουργών προέτρεψε το 
Δικαστήριο: «στο μέτρο του δυνατού, να εξακριβώσει, 
στις αποφάσεις του που διαπιστώνουν την παραβίαση 
της Σύμβασης, εκείνο που θεωρεί ως υποκρυπτόμενο 
συστημικό πρόβλημα και την πηγή αυτού του προβλή-
ματος, ιδίως όταν πρόκειται να οδηγήσει σε πολυάριθμες  
_________ 

26. Οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο 
του 14ου  Πρωτοκόλλου αναμένεται να οδηγήσουν σε 
μια ταχύτερη διεκπεραίωση των επαναληπτικών υπο-
θέσεων. Βλ. άρθρο 8, του 14ου  Πρωτοκόλλου, για την 
τροποποίηση του αρθρ. 28 της ΕΣΔΑ. Εν αναμονή της 
τελικής επικύρωσης που θα επιτρέψει στο πρωτόκολλο 
να τεθεί σε ισχύ και προκειμένου να παρασχεθεί μια 
προσωρινή αλλά γρήγορη λύση στον υπερβολικό φόρτο 
υποθέσεων του Δικαστηρίου, ένα νέο πρωτόκολλο 14α 
υιοθετήθηκε το Μάιο του 2009. Το πρωτόκολλο αυτό 
περιλαμβάνει δύο διαδικαστικά μέτρα τα οποία έχουν 
ληφθεί από το προηγούμενο 14ο Πρωτόκολλο για να 
αυξήσουν την ικανότητα του Δικαστηρίου στη διεκπε-
ραίωση υποθέσεων το συντομότερο δυνατόν: 

- Ένας και μόνο δικαστής θα είναι σε θέση να απορ-
ρίπτει τις αιτήσεις ως προδήλως απαράδεκτες, απόφαση 
η οποία μέχρι σήμερα μπορούσε να εκδοθεί μόνο από 
επιτροπή τριών δικαστών.  

- Οι αρμοδιότητες της επιτροπής των τριών δικα-
στών θα επεκταθούν ώστε να τους επιτρέψουν να κη-
ρύττουν παραδεκτές τις αιτήσεις και να εκδίδουν τις 
αποφάσεις επί της ουσίας, εφόσον υπάρχει ήδη πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου. Οι περιπτώσεις αυτές 
αντιμετωπίζονταν στο παρελθόν από τμήματα επτά δι-
καστών. 

Εκτός από την κανονική διαδικασία της έναρξης ι-
σχύος, και, για να μπορέσει το Δικαστήριο να εφαρμό-
σει αυτά τα μέτρα το συντομότερο δυνατόν, τα κράτη 
μπορούν να δηλώσουν ότι υποθέσεις που ασκήθηκαν 
εναντίον τους, θα υπόκεινται στις νέες διαδικασίες, μέ-
σω δύο περαιτέρω κατευθύνσεων: 

- Είτε για την αποδοχή της προσωρινής εφαρμογής 
του Πρωτοκόλλου 14α. 

- Είτε με την προσωρινή εφαρμογή των αντίστοιχων 
στοιχείων του Πρωτοκόλλου 14.  

Αρκετά κράτη έχουν ήδη ακολουθήσει την μία ή την 
άλλη από αυτές τις κατευθύνσεις. Πράγματι, το Δικα-
στήριο έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει τις νέες διαδικα-
σίες από την 1 Ιουνίου 2009, για ορισμένα κράτη. Βλ. 
Γραμματεία τού Δικαστηρίου, προσθήκη του Κανονι-
σμού του Δικαστηρίου σχετικά με την προσωρινή ε-
φαρμογή ορισμένων διατάξεων του 14ου Πρωτοκόλλου 
της ΕΣΔΑ (1 Ιουλίου 2009).  
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προσφυγές, έτσι ώστε να βοηθήσει τα κράτη στην εξεύ-
ρεση της κατάλληλης λύσης και την Επιτροπή Υπουρ-
γών στην εποπτεία της εκτέλεσης των δικαστικών απο-
φάσεων […]»27. Η Επιτροπή Υπουργών εξέδωσε 
την ίδια μέρα μια Σύσταση που παροτρύνει τα 
κράτη να επανεκτιμήσουν την αποτελεσματικότη-
τα των εσωτερικών ενδίκων μέσων ενόψει αποφά-
σεων του Δικαστηρίου «που υποδεικνύουν την ύπαρ-
ξη διαρθρωτικών ή γενικής φύσεως ελλείψεων στο ε-
θνικό δίκαιο ή στην πρακτική [...] προκειμένου να απο-
φευχθεί η έγερση επαναληπτικών υποθέσεων ενώπιον 
του Δικαστηρίου»28. Τέλος, η Επιτροπή, την ίδια η-
μέρα απηύθυνε μία Δήλωση στους αναπληρωτές 
της (τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών 
μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης) απαιτώντας 
τη βελτίωση και επιτάχυνση της εκτέλεσης των δι-
καστικών αποφάσεων, «ιδίως εκείνων που αποκαλύ-
πτουν υποκρυπτόμενο συστημικό πρόβλημα»29.  

 
Η νομολογία Broniowsky 

 
Η απόφαση-ορόσημο Broniowsky κατά Πολωνίας 

είναι η πρώτη με την οποία το Δικαστήριο απά-
ντησε, μέσα σε λίγες εβδομάδες, στα προαναφερ-
θέντα ψηφίσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής 
Υπουργών. Η υπόθεση, σε όλα τα τρία συνεχόμε-
να στάδια της30, είναι η πρώτη που οδήγησε σε πι-
λοτική απόφαση και ασφαλώς σηματοδότησε ένα 
πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη νομο-
λογία του Δικαστηρίου κατά τα τελευταία έτη. Η 
υπόθεση Broniowsky ήταν η πρώτη που κηρύχτηκε 

_________ 
27. Res (2004) 3, 12 Μαΐου 2004, σχετικά με τις απο-

φάσεις που αποκαλύπτουν ένα βασικό συστημικό πρό-
βλημα.  

28. Rec (2004) 6, 12 Μαΐου 2004, σχετικά με την βελ-
τίωση των εσωτερικών ενδίκων μέσων. 

29. Δήλωση της Επιτροπής των Υπουργών, 12 Μαΐου 
2004. 

30 Broniowsky v. Poland [GC], αριθ. 31443/96: από-
φαση επί του παραδεκτού της 19 Δεκεμβρίου 2002 
[Broniowsky Ι]? απόφαση επί της ουσία της 22 Ιουνίου 
2004 [Broniowsky ΙΙ]? απόφαση της 28 Σεπτεμβρίου 2005 
(φιλικός διακανονισμός και δίκαιη ικανοποίηση) 
[Broniowsky ΙΙΙ]. Βλ. L. G a r l i c k i ,  “Broniowsky and 
After: On the Dual Nature of ‘Pilot judgments’” in 
(Caflisch, Callewaert, Liddell, Mahoney, Villiger eds.) 
Liber Amicorum Luzius WildhaberHuman Rights – Stras-
bourg Views, N.P. Engel Publ., σ. 177-192. V. Z a g r e -
b e l s k i , “Questions autour de Broniowsky” ibid., σ. 
521-535.  

παραδεκτή από ένα σημαντικό αριθμό παρόμοιων 
προσφυγών· αφορούσε τις συνεχιζόμενες συνέ-
πειες της εκ νέου χάραξης των ανατολικών συνό-
ρων της Πολωνίας με τη Σοβιετική Ένωση μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία είχε ως 
συνέπεια τη μετεγκατάσταση χιλιάδων ανθρώπων. 
Ασχολήθηκε με τις λεγόμενες "απαιτήσεις του πο-
ταμού Bug" που αφορούν μια ομάδα περίπου 
100.000 ανθρώπων που παρέμειναν χωρίς αποζη-
μίωση για την απώλεια της περιουσίας τους, παρά 
την υποχρέωση της πολωνικής κυβέρνησης να 
τους προσφέρει επαρκή αποκατάσταση. Το τμήμα 
μείζονος σύνθεσης διαπίστωσε παραβίαση του 
άρθρου 1, του 1ου Πρωτοκόλλου, σαν αποτέλεσμα 
της αποτυχίας του καθού κράτους να αποζημιώσει 
τον προσφεύγοντα. 

Όσον αφορά την έννοια του δημοσίου συμφέ-
ροντος, το Δικαστήριο επανέλαβε ότι οι εθνικές 
αρχές βρίσκονται κατ’ αρχήν σε καλύτερη θέση 
από τον διεθνή δικαστή στο να εκτιμήσουν τι εί-
ναι «προς το δημόσιο συμφέρον», ειδικά σε ένα 
κράτος που βρίσκεται σε μετάβαση από ένα ολο-
κληρωτικό καθεστώς σε μια δημοκρατική μορφή 
διακυβέρνησης. «Εδώ, όπως και σε άλλους τομείς ό-
που εκτείνονται οι εγγυήσεις της Σύμβασης, οι εθνικές 
αρχές απολαμβάνουν ανάλογα μια ορισμένη διακριτική 
ευχέρεια. Επιπλέον, η έννοια του "δημόσιου συμφέρο-
ντος" είναι κατ’ ανάγκην εκτενής.[…]. Το Δικαστήριο 
έχει δηλώσει ότι, θεωρώντας φυσικό ότι η διακριτική 
ευχέρεια που διαθέτει ο νομοθέτης για την εφαρμογή 
κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών θα πρέπει να εί-
ναι ευρεία, θα σέβεται την απόφαση του νομοθέτη ως 
προς το τι είναι "προς το δημόσιο συμφέρον" εκτός αν η 
απόφαση αυτή είναι προδήλως ουσιαστικά αβάσιμη. Αυ-
τή η λογική εφαρμόζεται σε τόσο θεμελιώδεις αλλαγές 
του συστήματος μιας χώρας, όπως η μετάβαση από ένα 
ολοκληρωτικό καθεστώς σε μια δημοκρατική μορφή 
διακυβέρνησης και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής, νο-
μικής και οικονομικής δομής ενός κράτους, φαινόμενα 
που συνεπάγονται αναπόφευκτα τη θέσπιση μιας μεγά-
λης  κλίμακας  οικονομικής  και  κοινωνικής   νομοθε-
σίας»31. «Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το 
άρθρο 1 του 1ου Πρωτοκόλλου, το Δικαστήριο πρέπει να 
προβεί σε συνολική εξέταση των διαφόρων διακυβευό-
μενων συμφερόντων, έχοντας κατά νου ότι η Σύμβαση 

_________ 
31. Broniowsky ΙΙ, § 149 (με παραπομπές στις James 

and Others, § 46 και The former King of Greece and Others, 
§ 87). 
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αποσκοπεί στην προστασία δικαιωμάτων που είναι ‘‘πρα-
κτικά και αποτελεσματικά.” […]. Πράγματι, όταν ένα 
θέμα γενικού συμφέροντος διακυβεύεται, εναπόκειται 
στις δημόσιες αρχές να ενεργήσουν εγκαίρως, με κατάλ-
ληλο και συνεπή τρόπο»32. 

Φτάνοντας στον πυρήνα της συλλογιστικής 
του, το Δικαστήριο, χωρίς να παρέχει ορισμό των 
«συστημικών ή διαρθρωτικών προβλήματων», 
διαπίστωσε ότι «η παραβίαση του δικαιώματος του 
προσφεύγοντος όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 1 του 
1ου Πρωτοκόλλου προερχόταν από ένα πολύ διαδεδομένο 
πρόβλημα το οποίο προέκυψε από την δυσλειτουργία της 
πολωνικής νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής 
και η οποία επηρέασε και εξακολουθεί να μπορεί να επη-
ρεάσει ένα μεγάλο αριθμό προσώπων. Η αδικαιολόγητη 
παρεμπόδιση του προσφεύγοντος στην "ειρηνική από-
λαυση της περιουσίας του" ούτε είχε προκληθεί από ένα 
μεμονωμένο περιστατικό ούτε οφείλεται στην ιδιαίτερη 
τροπή των γεγονότων της περίπτωσής του, αλλά ήταν 
μάλλον η συνέπεια της διοικητικής και κανονιστικής 
συμπεριφοράς εκ μέρους των αρχών προς μία αναγνωρί-
σιμη κατηγορία πολιτών, συγκεκριμένα εκείνων που έ-
χουν απαιτήσεις του ποταμού Bug»33. Προστίθεται 
στην απόφαση ότι η ύπαρξη και η συστημική φύ-
ση του προβλήματος έχουν ήδη αναγνωριστεί από 
τις αρμόδιες πολωνικές δικαστικές αρχές: Στην 
απόφασή του της 19 Δεκεμβρίου 2002, το Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο περιέγραψε το νομοθετικό κα-
θεστώς του ποταμού Bug ως «αιτία πρόκλησης 
απαράδεκτης συστημικής δυσλειτουργίας». Υιοθε-
τώντας αυτή την αξιολόγηση, το ΕΔΔΑ καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι τα πραγματικά περιστατικά 
της υπόθεσης αποκαλύπτουν την ύπαρξη, μέσα 
στην πολωνική έννομη τάξη, ανεπαρκειών που 
έχουν αποτέλεσμα μία ολόκληρη κατηγορία ατό-
μων να έχουν στερηθεί ή να στερούνται ακόμη 
την ειρηνική απόλαυση της περιουσίας τους. Δια-
πιστώνει επίσης ότι οι ελλείψεις στην εθνική νο-
μοθεσία και πρακτική που εξακριβώθηκαν στην 
συγκεκριμένη περίπτωση του προσφεύγοντος 
μπορούν να οδηγήσουν σε πολυάριθμες μεταγε-
νέστερες βάσιμες προσφυγές34.  

Κάνοντας ρητή αναφορά στο ψήφισμα της 12 
_________ 

32. Broniowsky ΙΙ, § 151(με παραπομπές στην υπόθε-
ση Vasilescu v. Romania, απόφαση της  22  Μαΐου  1998, 
§ 51? Beyeler, §§ 110 in  fine  και  Sovtransavto  Holding, 
§§ 97-98). 

33. Broniowsky ΙΙ, § 189. 
34. Ibid. 

Μαΐου 2004 της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με 
τις αποφάσεις που αποκαλύπτουν υποκρυπτόμενο 
συστημικό πρόβλημα35, το Δικαστήριο κατέληξε 
ότι «αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαί-
σιο της αύξησης του φόρτου εργασίας Δικαστηρίου, κυ-
ρίως ως αποτέλεσμα σειράς υποθέσεων που απορρέουν 
από την ίδια διαρθρωτική ή συστημική αιτία»36. Το Δι-
καστήριο επέστησε επίσης την προσοχή στη σύ-
σταση της Επιτροπής Υπουργών της 12 Μαΐου 
2004 σχετικά με τη βελτίωση των εσωτερικών ενδί-
κων μέσων, στην οποία τονίζεται ότι, εκτός από 
την υποχρέωση βάσει του άρθρου 13 της Σύμβα-
σης να παρέχεται σε κάθε άτομο που έχει διεκδι-
κήσιμη αξίωση το δικαίωμα αποτελεσματικής 
προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής, τα Κράτη έ-
χουν γενική υποχρέωση να επιλύουν τα προβλή-
ματα που διέπουν τις παραβιάσεις που έχουν δια-
πιστωθεί και, «όταν είναι αναγκαίο, να καθιερώνουν 
αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να απο-
φεύγονται οι επαναλαμβανόμενες υποθέσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου»37.  

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την εξέλιξη του 
φόρτου των υποθέσεων, το Δικαστήριο έκρινε τι 
συνέπειες μπορεί να υπάρξουν για το καθού η 
προσφυγή  κράτος από το άρθρο 46 της Σύμβα-
σης. Επανέλαβε ότι «δυνάμει του άρθρου 46, τα υψη-
λά συμβαλλόμενα μέρη έχουν αναλάβει την υποχρέωση 
να τηρήσουν τις τελεσίδικες αποφάσεις του Δικαστηρίου 
σε κάθε υπόθεση στην οποία είναι διάδικοι, ενώ την ε-
κτέλεση θα εποπτεύει η Επιτροπή Υπουργών. Παρέπε-
ται, inter alia, ότι μια απόφαση με την οποία το Δικα-
στήριο διαπιστώνει παραβίαση, επιβάλλει στο καθού η 
προσφυγή κράτος μια νομική υποχρέωση όχι μόνο να 
πληρώσει τα επιδικασθέντα ως δίκαιη ικανοποίηση ποσά 
δυνάμει του άρθρου 41, αλλά επίσης να επιλέξει, υπό 
την επίβλεψη της Επιτροπής Υπουργών, τα γενικά 
και/ή, ανάλογα με την περίπτωση, τα ατομικά μέτρα που 
πρέπει να υιοθετηθούν στην εσωτερική έννομη τάξη 
του, για να τερματίσει τις παραβάσεις που διαπίστωσε το 
Δικαστήριο και να αποκαταστήσει στο μέτρο του δυνατού 
τις συνέπειες. Υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Υπουρ-
γών, το καθού η προσφυγή κράτος παραμένει ελεύθερο 
να επιλέξει τα μέσα με τα οποία θα εκπληρώσει τη νομι-
κή του υποχρέωση σύμφωνα με άρθρο 46 της Σύμβα- 

_________ 
35. Βλ. σημ. 23, ανωτέρω. 
36. Broniowsky ΙΙ, § 190. 
37. Broniowsky ΙΙ, § 191. 
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σης, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα αυτά είναι συμβατά 
με τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην απόφα-
ση του Δικαστηρίου»38.  

Εν τέλει, το Δικαστήριο, αφού εκτίμησε ότι η 
παραβίαση που εντόπισε στην παρούσα υπόθεση 
οφείλεται σε μια κατάσταση που αφορά σχεδόν 
80.000 ανθρώπους, ενώ ήδη εκκρεμούν 167 προ-
σφυγές προσφευγόντων του ποταμού Bug και ε-
πανέλαβε ότι η κατάσταση αυτή συνιστά απειλή 
για τη μελλοντική αποτελεσματικότητα του μηχα-
νισμού της Σύμβασης, καταλήγει στο εξής συμπέ-
ρασμα: « Αν και κατ’ αρχήν δεν υπάγεται στην αρμο-
διότητα του Δικαστηρίου να καθορίζει ποια επανορθωτι-
κά μέτρα ενδέχεται να είναι κατάλληλα για την ικανο-
ποίηση των υποχρεώσεων του καθού η προσφυγή Κρά-
τους βάσει του άρθρου 46 της Σύμβασης, εν όψει της 
συστημικής κατάστασης την οποία έχει διαπιστώσει, το 
Δικαστήριο θα παρατηρούσε ότι αναμφισβήτητα απαι-
τούνται γενικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την εκτέλεση 
της παρούσας απόφασης, μέτρα που πρέπει να λάβουν 
υπόψη το πλήθος των ανθρώπων οι οποίοι θίγονται. 
Πάνω απ’ όλα, τα υιοθετούμενα μέτρα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να θεραπεύουν το συστημικό ελάττωμα που 
υποκρύπτεται στη διαπίστωση μιας παραβίασης από το 
Δικαστήριο, έτσι ώστε να μην υπερφορτώνεται το σύ-
στημα της Σύμβασης από μεγάλο αριθμό προσφυγών 
που να πηγάζουν από την ίδια αιτία. Για το λόγο αυτό, 
τέτοια μέτρα θα έπρεπε να περιέχουν ένα σχήμα το οποίο 
να προσφέρει αποκατάσταση στους θιγόμενους από την 
παραβίαση της Σύμβασης που αναγνωρίστηκε με την 
προκείμενη απόφαση σε σχέση με τον παρόντα προ-
σφεύγοντα. Σε αυτό το πλαίσιο μέλημα του Δικαστηρίου 
είναι να διευκολύνει τη γρήγορη και αποτελεσματική 
αποκατάσταση μιας εδραιωμένης δυσλειτουργίας στην 
εθνική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόλις 
εντοπιστεί ένα τέτοιο ελάττωμα, εναπόκειται στις εθνικές 
αρχές, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υπουργών, να 
λάβουν, και αναδρομικά εάν χρειαστεί, τα αναγκαία επα-
νορθωτικά μέτρα σε συμφωνία με τον επικουρικό χαρα-
κτήρα της Σύμβασης, έτσι ώστε το Δικαστήριο να μην 
χρειάζεται να επαναλαμβάνει τις διαπιστώσεις του σε μια 
μακρά σειρά παρόμοιων υποθέσεων39». Το Δικαστήριο 
_________ 

38. Broniowsky ΙΙ, § 192 (με παραπομπή στην Scozzari 
and Giunta v. Italy [GC], αριθ. 39221/98 και 41963/98, § 
249). 

39. Broniowsky II, § 193 (με παραπομπές στη Bottazzi 
κατά Ιταλίας [GC], αριθ. 34884/97, § 22, Di Mauro κατά Ι-
ταλίας [GC], αριθ. 34256/96, § 23, και το Προσωρινό 
Ψήφισμα της Επιτροπής των Υπουργών ResDH (2000) 

έκρινε απαραίτητο στο σημείο αυτό να διευκρινί-
σει ότι με σκοπό να βοηθήσει το καθού η προσφυ-
γή κράτος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
υπό το Άρθρο 46 να εντοπίσει τα μέτρα που θα 
μπορούσαν να ληφθούν για να τερματίσουν την 
εντοπισμένη συστημική κατάσταση, με την πρό-
σθετη εκτίμηση ότι για την ομάδα των προσφευ-
γόντων του ποταμού Bug η υπάρχουσα νομοθεσία 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο ικανό να δώσει 
τέλος στην εν λόγω συστημική κατάσταση40. 

Στο διατακτικό της απόφασής του, το Δικαστή-
ριο θεώρησε ότι η παραβίαση του Άρθρου 1 του 
1ου Πρωτοκόλλου ανάγεται σε συστημικό πρό-
βλημα συνδεόμενο με την δυσλειτουργικότητα της 
εσωτερικής νομοθεσίας και πρακτικής που οφεί-
λονται στην αποτυχία εισαγωγής ενός αποτελε-
σματικού μηχανισμού για την πραγμάτωση του 
«δικαιώματος να πιστωθούν» των προσφευγόντων 
του ποταμού Bug˙ και ότι το αμυνόμενο κράτος 
οφείλει, μέσω κατάλληλων νομικών μέτρων και 
διοικητικών πρακτικών, να εξασφαλίζει το επίμα-
χο περιουσιακό δικαίωμα των υπόλοιπων προ-
σφευγόντων του ποταμού Bug ή να τους παράσχει 
ισοδύναμο εναλλακτικό ένδικο μέσο, σύμφωνα 
και με τις αρχές προστασίας των περιουσιακών 
δικαιωμάτων του Άρθρου 1 του 1ου Πρωτοκόλλου.  

Μεταξύ των μελετητών των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων η απόφαση Broniowsky προκάλεσε ι-
κανοποίηση αλλά και ορισμένες ανησυχίες, ξεκι-
νώντας από αυτές που εκφράστηκαν στη συγκλί-
νουσα γνώμη του Δικαστή Zupančič41. Κατά πρώ-
τον, συμφώνησε ότι το να δοθεί απλώς αποζημίω-
ση στον κ. Broniowsky δεν θα προσφέρει τίποτα 
στην βελτίωση της δεινής κατάστασης στην οποία 
έχουν περιέλθει χιλιάδες άλλων πολιτών της Πο-
λωνίας καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Το ζή-
τημα, εν προκειμένω, δεν είναι η συνεχής παρα-
βίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός μόνο 
προσφεύγοντα, αλλά χιλιάδων άλλων υποκειμέ-
νων. Το Δικαστήριο έχει επομένως a fortiori το έ-
ναυσμα να απαιτήσει από το κράτος να αποκα- 

_________ 
135 της 25ης Οκτωβρίου 2000 (υπερβολική παράταση 
των δικανικών διαδικασιών στην Ιταλία: γενικά μέτρα), 
βλ. επίσης Brusco κατά Ιταλίας (dec.), αριθ. 69789/01, και 
Giacometti και Λοιποί κατά Ιταλίας (dec.), αριθ. 34939/97). 

40. Broniowsky II, § 194. 
41. Βλ. Broniowsky ΙΙ, γνώμη Δικαστή Zupančič. 
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ταστήσει αυτή τη «συστημική κατάσταση». Δεν 
νομίζει όμως ότι το Δικαστήριο έχει ανάγκη, εκτός 
από την ίδια τη Σύμβαση, οποιαδήποτε επιπλέον 
νομική αιτιολόγηση προκειμένου να νομιμοποιή-
σει την επί της αρχής συλλογιστική του, ειδικά δε 
εάν πρόκειται να αναζητήσει αυτή τη νομική θε-
μελίωση σε ένα ψήφισμα της Επιτροπής Υπουρ-
γών, που, πράγματι, έχει έναν κάπως διαφορετικό 
πρακτικό  στόχο κατά νου όταν αναφέρεται στο 
υποκρυπτόμενο «συστημικό πρόβλημα» το οποίο, 
τυπικά, είναι η κατάσταση όπου βρέθηκε η Ιταλία 
με το ογκώδες πρόβλημα της υπερβολικής καθυ-
στέρησης. Για το λόγο αυτό η αναφορά της πρώ-
της υποπαραγράφου της παραγράφου 193 της 
απόφασης στην «απειλή για την μελλοντική αποτελε-
σματικότητα του μηχανισμού της Σύμβασης» δεν έχει 
καμία απολύτως σχέση με την επί της αρχής θέση 
του Δικαστηρίου. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
αναφορά στο μέσο της δεύτερης υποπαραγράφου 
της ίδιας παραγράφου όπου αναγράφεται ότι «τα 
υιοθετούμενα μέτρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να θε-
ραπεύουν το συστημικό ελάττωμα που ενυπάρχει στη 
διαπίστωση μιας παραβίασης από το Δικαστήριο, έτσι 
ώστε να μην υπερφορτώνεται το σύστημα της Σύμβασης 
από μεγάλο αριθμό προσφυγών που να πηγάζουν από 
την ίδια αιτία». Κατά την άποψη του Zupančič ο 
πραγματικός λόγος για τη συλλογιστική που ξεκί-
νησε με την Scozzari και Giunta και συνεχίστηκε με 
την Assanidje δεν έχει καμία σχέση με το φόρτο 
υποθέσεων του Δικαστηρίου. Θα συμφωνήσουμε 
μαζί του ότι δεν φαίνεται να αρμόζει στο Δικα-
στήριο να κάνει μνεία σε μια σύσταση και/ή μια 
απόφαση της Επιτροπής Υπουργών για να προ-
σθέσει στην επιχειρηματολογία των δικών του α-
ποφάσεων. Είναι μάλιστα ακόμα πιο ανάρμοστο 
να αναφέρεται σε μια απόφαση ο τεράστιος φόρ-
τος υποθέσεων του Δικαστηρίου – παράγοντας 
που δεν συνδέεται με την ουσία της προστασίας 
την οποία εγγυάται η Σύμβαση. 

Η ολοκλήρωση της υπόθεσης Broniowsky πραγ-
ματοποιήθηκε με το φιλικό διακανονισμό που ε-
πήλθε 15 μήνες αφότου το Δικαστήριο εξέδωσε την 
απόφαση επί της ουσίας42. Αυτό κατέστη δυνατό 
μετά τη θέσπιση του Νόμου της 8 Ιουλίου 2005 για 
την πραγμάτωση του δικαιώματος αποζημίωσης 

_________ 
42. Βλ. Broniowsky ΙΙΙ στο νομικό πλαίσιο, που περι-

λαμβάνει τη συμφωνία φιλικού διακανονισμού μεταξύ 
των μερών. 

για περιουσία που εγκαταλείφθηκε πέραν των ση-
μερινών συνόρων του πολωνικού κράτους, σε 
συνδυασμό με την σχετική  απόφαση της 15 Δε-
κεμβρίου 2004 του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της Πολωνίας. 

Υπό το πρίσμα ενός φιλικού διακανονισμού 
που επετεύχθη μετά την έκδοση μιας πιλοτικής 
απόφασης επί της ουσίας, η ιδέα του «σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως καθορίζεται 
στη Σύμβαση και τα σχετικά Πρωτόκολλά της» ε-
κτείνεται κατ’ ανάγκη πέραν των ατομικών συμ-
φερόντων εκάστου προσφεύγοντα  και επιβάλλει 
στο Δικαστήριο να εξετάσει την υπόθεση και από 
την σκοπιά των «σχετικών γενικών μέτρων». Εν 
όψει του συστημικού ή δομικού χαρακτήρα του 
προβλήματος που βρίσκεται στη βάση της διαπί-
στωσης παραβίασης σε μια πιλοτική απόφαση, εί-
ναι προφανώς επιθυμητό για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος της Σύμβασης ότι α-
τομική και γενική αποκατάσταση πρέπει να συμ-
βαδίζουν. Το καθού η προσφυγή κράτος έχει την 
αρμοδιότητα να λάβει ταυτόχρονα τα αναγκαία 
γενικά και ατομικά μέτρα και να προχωρήσει σε 
ένα φιλικό διακανονισμό με τον προσφεύγοντα 
στη βάση συμφωνίας που να εμπεριέχει και τις 
δύο κατηγορίες μέτρων, ενδυναμώνοντας έτσι τον 
επικουρικό χαρακτήρα του συστήματος προστα-
σίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Σύμβασης 
και διευκολύνοντας την εκτέλεση των αντίστοιχων 
καθηκόντων του Δικαστηρίου και της Επιτροπής 
Υπουργών βάσει των άρθρων 41 και 46 της Σύμ-
βασης. Αντίθετα, κάθε αποτυχία του κράτους να 
ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, αναγκαστικά 
επιβαρύνει το σύστημα της Σύμβασης με μεγαλύ-
τερη πίεση και υπονομεύει τον επικουρικό του 
χαρακτήρα43. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπά-
νω, το Δικαστήριο αποφάσισε να διαγράψει την 
υπόθεση από το πινάκιο. 

Το κεκτημένο της Broniowsky ακολουθήθηκε 
από μια σειρά (περίπου 110) συνοπτικών ατομι-
κών αποφάσεων με την εφαρμογή της ειδικής 
διαδικασίας της πιλοτικής απόφασης και οδήγησε 
στην διαγραφή των προσφυγών του «ποταμού 
Bug» από τον κατάλογο εκκρεμών υποθέσεων του 
Δικαστηρίου44. Στην τελευταία του «συνολική» από- 

_________ 
43. Broniowsky ΙΙΙ, § 36. 
44. Βλ. Wolkenberg και λοιποί κατά Πολωνίας (dec.) α-

ριθ. 50003/99, 4 Δεκεμβρίου 2007, Witkowska-Tobola κατά 
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φαση αυτού του είδους, που περιλάμβανε 176 υ-
ποθέσεις45, το Δικαστήριο αποφάσισε να τερματί-
σει αυτή τη διαδικασία, που εφαρμοζόταν στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία προσφυγών. Οι δικαστές 
του Στρασβούργου έδειξαν με έμφαση την ενό-
χληση και τη δυσανασχέτησή τους με τα ακόλου-
θα λόγια: «Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το βα-
σικό καθήκον του Δικαστηρίου από τη Σύμβαση είναι, 
όπως ορίζεται από το Άρθρο 19 της Σύμβασης, ‘να δια-
σφαλισθεί ο σεβασμός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
για τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη από την παρούσα 
Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα αυτής’. Απαίτηση να εκδί-
δονται, συνεχώς, ατομικές αποφάσεις σε υποθέσεις που 
δεν υφίσταται πλέον κανένα κρίσιμο ζήτημα σχετικό με 
τη Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβαδίζει με 
αυτό το καθήκον. Ούτε συνεισφέρει αυτή η δικανική ά-
σκηση κατά τρόπο χρήσιμο ή έχοντα νόημα στην ενδυ-
νάμωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
υπό τη Σύμβαση. Πράγματι, δεν μπορεί να αποκλειστεί 
ότι στο μέλλον το Δικαστήριο ενδέχεται να θελήσει να 
επανακαθορίσει το ρόλο του υπό αυτό το πρίσμα και να 
αρνηθεί να εξετάσει τέτοιες υποθέσεις»46.     

Άλλη μια υπόθεση πρώιμης πιλοτικής απόφα-
σης είναι η Hutten-Czapska κατά Πολωνίας47, που 
αφορούσε στην πολωνική νομοθεσία για τον έ-
λεγχο των ενοικίων και την λύση των μισθώσεων. 
Όπως και στην Broniowsky, οι γενικές συστάσεις 
για μεταρρύθμιση του εθνικού δικαίου βρίσκο-
νται στο διατακτικό της απόφασης και όχι μόνο 
στο σκεπτικό επί της ουσίας, διατυπωμένες με α-
κριβή και επιτακτική φρασεολογία: Το Δικαστή-
ριο θεώρησε πως «η παραβίαση ανάγεται σε ένα συ-
στημικό πρόβλημα συνδεόμενο με τη δυσλειτουργικότη-
τα της εσωτερικής νομοθεσίας. [...]» και ότι «με σκοπό 
να τερματίσει τη συστημική παραβίαση που εντοπίστηκε 
στην παρούσα υπόθεση, το καθού η προσφυγή κράτος 
οφείλει, μέσω των κατάλληλων νομικών και/ή άλλων 

_________ 
Πολωνίας (dec.) αριθ. 11208/02, 4 Δεκεμβρίου 2007, Sa-
gatowski κατά Πολωνίας (dec.) αριθ. 44425/02, 11 Δεκεμ-
βρίου 2007. 

45. EG v. Poland and 175 other Bug River applications 
(dec.), αριθ. 50425/99, 23 Σεπτεμβρίου 2008. 

46. EG v. Poland and 175 other Bug River applications 
(dec.), § 27. 

47. Hutten-Czapska v. Poland, αριθ. 35014/97: IV (GC) 
22 Φεβρουαρίου 2005 [Hutten-Czapska I]· GC 19 Ιουνίου 
2006 (απόφαση επί της ουσίας) [Hutten-Czapska IΙ]· 28 
Απριλίου 2008 (φιλικός διακανονισμός) [Hutten-Czapska 
IΙΙ]. 

μέτρων, να εξασφαλίσει εντός της εσωτερικής του έννο-
μης τάξης έναν μηχανισμό διατήρησης δίκαιης ισορρο-
πίας μεταξύ των συμφερόντων των ιδιοκτητών και του 
γενικού συμφέροντος της κοινότητας, σε συμφωνία και 
με τα υπό τη Σύμβαση πρότυπα προστασίας των περιου-
σιακών δικαιωμάτων»48.  

Άλλη μια άξια αναφοράς υπόθεση, καθώς α-
πορρέει από το νομολογιακό κεκτημένο Broniow-
sky, είναι η Xenides-Arestis κατά Τουρκίας 49 (από-
φαση του Άρθρου 8 ΕΣΔΑ και του Άρθρου 1 του 
1ου Πρωτοκόλλου), που αφορούσε στο γεγονός ότι 
οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής εμπόδιζαν την 
προσφεύγουσα από το να έχει πρόσβαση, να χρη-
σιμοποιεί και να απολαμβάνει την οικία και την 
περιουσία της στην περιοχή της Αμμοχώστου, στη 
Βόρεια Κύπρο. Πριν από την εξέταση των ατομι-
κών απαιτήσεων της προσφεύγουσας για δίκαιη 
ικανοποίηση κατά το Άρθρο 41 της Σύμβασης, το 
Δικαστήριο εξέτασε τις συνέπειες που θα μπορού-
σε να συνεπάγεται το Άρθρο 46 της Σύμβασης για 
το αμυνόμενο κράτος. Επανέλαβε ότι απόφαση 
στην οποία το Δικαστήριο διαπιστώνει παραβία-
ση επιβάλλει στο κράτος αυτό τη νομική υποχρέ-
ωση όχι μόνο να καταβάλει τα επιδικασθέντα πο-
σά στους δικαιούχους αλλά ακόμα να επιλέξει, 
υποκείμενο στην εποπτεία της Επιτροπής Υπουρ-
γών, τα γενικά και/ή, εάν αυτό είναι κατάλληλο, 
ατομικά μέτρα που θα υιοθετηθούν στην εσωτερι-
κή του έννομη τάξη ώστε να τερματίσει την παρα-
βίαση που διαπιστώθηκε από το Δικαστήριο και 
να αμβλύνει κατά το δυνατόν τις συνέπειές της. 
Το καθού η προσφυγή κράτος διατηρεί την ελευ-
θερία να επιλέξει τα μέσα με τα οποία θα εκπλη-
ρώσει τη νομική του υποχρέωση κατά το Άρθρο 46 
της Σύμβασης, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 
συμβατά με την απόφαση του Δικαστηρίου50. Για 
να είμαστε πιο ακριβείς, το Δικαστήριο θεώρησε 
ότι το καθού η προσφυγή κράτος πρέπει να εισα-
γάγει ένα ένδικο βοήθημα που να εξασφαλίζει 
γνησίως αποτελεσματική αποκατάσταση για τις 
παραβιάσεις της Σύμβασης που εντοπίζονται στην 
απόφαση σε σχέση με τον παρόντα προσφεύγο-
ντα, καθώς και με όλες τις ανάλογες 

_________ 
48. Hutten-Czapska IΙ, διατακτικό, αριθ. 3 και 4. 
49. Xenides-Arestis v. Turkey, αριθ. 46347/99, 22 Δε-

κεμβρίου 2006 (απόφαση επί της ουσίας) και 7 Δεκεμ-
βρίου 2006 (δίκαιη ικανοποίηση). 

50. Xenides-Arestis, § 39. 
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εκκρεμούσες προσφυγές. Ένα τέτοιο βοήθημα θα 
έπρεπε να είναι διαθέσιμο εντός τριών μηνών από 
την έκδοση της απόφασης και η αποκατάσταση να 
παρέχεται τρεις μήνες μετέπειτα51.   

Το κεκτημένο Broniowsky εξακολουθεί να ε-
φαρμόζεται και σε άλλες ομάδες επαναλαμβανό-
μενων υποθέσεων. Για άλλη μια φορά ένα συστη-
μικό πρόβλημα από την Πολωνία, που αφορά σε 
παράλογα μακρόχρονη προφυλάκιση, στην υπό-
θεση Kauczor52, οδήγησε πρόσφατα το Δικαστήριο 
στη διαπίστωση ότι έχει εκδώσει έναν σημαντικό 
αριθμό αποφάσεων κατά της Πολωνίας, στις οποί-
ες σημειώθηκε παραβίαση του Άρθρου 5§3 σε σχέ-
ση με την υπέρμετρη διάρκεια της προφυλάκισης. 
Το 2007 παραβίαση αυτής της διάταξης διαπιστώ-
θηκε σε 32 υποθέσεις ενώ το 2008 ο αριθμός τους 
ήταν 33. Ακόμα, σχεδόν 145 προσφυγές που εγεί-
ρουν ζήτημα σχετικά με το Άρθρο 5§3 εκκρεμούν 
ενώπιον του Δικαστηρίου53. Το Δικαστήριο ως εκ 
τούτου κατέληξε στο ότι πολυάριθμες υποθέσεις 
για πολλά χρόνια υποδηλώνουν ότι η υπερβολικά 
μακρόχρονη προφυλάκιση στην Πολωνία αποκα-
λύπτει ένα δομικό πρόβλημα που έγκειται σε 
«πρακτική ασυμβίβαστη με τη Σύμβαση»54. 

Οι ίδιες νομολογιακές αρχές έχουν εφαρμοστεί 
σε πλειάδα υποθέσεων που αφορούν, με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, στο δικαίωμα για ειρηνική από-
λαυση της ιδιοκτησίας εν γένει. Αξίζει να σταθού-
με – λόγω του ελληνικού τους ενδιαφέροντος – σε 

_________ 
51. Xenides-Arestis, § 40 και αριθ. 5 του διατακτικού. 
52. Kauczor v. Poland, αριθ. 45219/06, 3 Φεβρουαρίου 

2009. 
53. Το ζήτημα αυτό έχει εξεταστεί πρόσφατα από 

την Επιτροπή Υπουργών αναφορικά με την εκτέλεση 
αποφάσεων σε υποθέσεις κατά της Πολωνίας όπου δια-
πιστώθηκε παραβίαση του Άρθρου 5 § 3 ΕΣΔΑ. Στο 
Ψήφισμά της του 2007 η Επιτροπή Υπουργών κατέληξε 
στο ότι ο μεγάλος αριθμός αποφάσεων του Δικαστηρίου 
όπου η Πολωνία διαπιστώθηκε να παραβιάζει το Άρ-
θρο 5 § 3 σχετικά με την υπέρμετρη διάρκεια τής προ 
της δίκης προσωπικής κράτησης φανέρωνε ένα δομικό 
πρόβλημα. 

54. Kauzcor κατά Πολωνίας, § 60 με παραπομπές muta-
tis mutandis στην Broniowsky κατά Πολωνίας [GC], αρ. 
31443/96, §§ 190–191, Scordino κατά Ιταλίας (αρ.1) [GC], 
αρ.36813/97, §§ 229-231,  Botazzi κατά Ιταλίας [GC], αριθ. 
34884/97, § 22 αναφορικά με τις ιταλικές υποθέσεις με-
γάλης διάρκειας των διαδικασιών. 

τρεις αποφάσεις κατά της Τουρκίας55. Στο διατα-
κτικό όλων τους το καθού η προσφυγή κράτος ε-
ντέλλεται να προχωρήσει, εντός τριών μηνών από 
την ημέρα κατά την οποία η απόφαση τελεσιδικεί, 
σε restitutio in integrum των περιουσιακών δικαιω-
μάτων των προσφευγόντων, δύο εκ των οποίων 
είναι νομικά πρόσωπα ελληνορθόδοξων κοινοτή-
των και μία, ομάδα φυσικών προσώπων. 

Σε μια «ελληνική» υπόθεση παραβίασης του 
Άρθρου 1 του 1ου Πρωτοκόλλου56, το Δικαστήριο 
επανέλαβε ότι εάν η φύση της παραβίασης επι-
τρέπει restitutio in integrum, εναπόκειται στο κα-
θού η προσφυγή κράτος να την πραγματοποιήσει. 
Εν όψει των περιστάσεων της υπόθεσης, το Δικα-
στήριο θεώρησε ότι η αποκατάσταση των περιου-
σιακών δικαιωμάτων των προσφευγόντων θα τους 
έθετε σε κατάσταση κατά το δυνατόν αντίστοιχη 
με εκείνη στην οποία θα βρίσκονταν εάν δεν είχε 
υπάρξει η παραβίαση. Στο διατακτικό της η από-
φαση ορίζει ότι το κράτος οφείλει να αποκατα-
στήσει, εντός τριών μηνών από την ημέρα που η 
απόφαση θα τελεσιδικήσει, τα δικαιώματα ιδιο-
κτησίας των προσφευγόντων επί της διεκδικούμε-
νης γης57. 

 
Το συστημικό πρόβλημα των εξαιρετικά μακρο-
_________ 

55. Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi c. Turkey, αριθ. 
34478/97, 9 Ιανουαρίου 2007· Apostolidi et autres c. 
Turquie (δίκαιη ικανοποίηση) αριθ. 45628/99, 24 Ιουνί-
ου 2008· Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi 
Vakfi c. Turquie (no 2) αριθ. 37639/03, 37655/03, 
26736/04 και 42670/04, 3 Μαρτίου 2009. 

56. Vontas  & Others v. Greece, αριθ. 43588/06, 5 Φε-
βρουαρίου 2009. 

57. Βλ. την εν μέρει ενάντια άποψη του Δικαστή Ma-
linverni, ο οποίος επιμένει ότι, εφόσον κατά την άποψη 
των ελληνικών δικαστηρίων «οι προσφεύγοντες ποτέ 
δεν απέκτησαν κυριότητα» (§ 38), οι προσφεύγοντες 
ποτέ δεν κατέστησαν κύριοι της αμφισβητούμενης γης· 
για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να δούμε πώς το Δικα-
στήριο θα μπορούσε να επιβάλει στις Αρχές να τους την 
επιστρέψουν. Οι αρχές μπορούσαν να βασίζονται στις 
αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων που αναγνώριζαν 
τα δικαιώματά τους στην κυριότητα, οι οποίες έκτοτε 
έχουν καταστεί res judicata. Χωρίς μια επανεκκίνηση 
των εσωτερικών διαδικασιών, κάτι που δεν φαίνεται πι-
θανό στο Ελληνικό Δίκαιο, η λύση που προκρίθηκε από 
την πλειοψηφία (restitutio in integrum) δεν είναι η πιο 
κατάλληλή in casu.  
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χρόνιων διαδικασιών και η επανενεργοποίηση 
του Άρθρου 13 ΕΣΔΑ 

 
Συμπληρωματικά με τις ουσιώδεις διατάξεις 

της Σύμβασης (Άρθρα 2-12) και τα Πρωτόκολλά 
της, το Άρθρο 13 επιτάσσει την ύπαρξη ενός απο-
τελεσματικού ένδικου βοηθήματος ενώπιον μιας 
εθνικής αρχής για τον καθένα του οποίου παρα-
βιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες. Για 
μεγάλο χρονικό διάστημα το Δικαστήριο είχε υιο-
θετήσει μια μάλλον περιοριστική προσέγγιση του 
Άρθρου 13. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, το Δικα-
στήριο, αντιδρώντας κυρίως στον καταιγισμό 
προσφυγών για υπέρμετρη χρονική διάρκεια των 
διαδικασιών ενώπιον όλων των ειδών εθνικών δι-
καστηρίων (πολιτικών, ποινικών και διοικητικών) 
που συνιστούν μια κατηγορία ομοειδών υποθέσε-
ων, ανέπτυξε σημαντικά τη νομολογία του επί του 
Άρθρου 13. ΄Εφτασε δε στο σημείο να ερμηνεύει 
τη διάταξη αυτή ως επιβάλλουσα στα κράτη το 
καθήκον να οργανώνουν τα αντίστοιχα δικαστικά 
τους συστήματα κατά τρόπο που να περιορίζει τις 
υπερβολικά μακρόχρονες νομικές διαδικασίες. 

Η Kudla κατά Πολωνίας58 (2000) ήταν η υπόθεση 
όπου αποτυπώθηκε αυτή η νομολογιακή μεταβο-
λή. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, «έχει φτάσει 
η στιγμή να αναθεωρήσει τη νομολογία του υπό το πρί-
σμα της συνεχούς συσσώρευσης ενώπιόν του προσφυ-
γών στις οποίες ο μοναδικός, ή ο βασικός, ισχυρισμός 
είναι εκείνος της αποτυχίας εξασφάλισης διεξαγωγής 
της δίκης εντός εύλογου χρόνου, κατά παράβαση του 
Άρθρου 6 § 1»59. Το Δικαστήριο αναφέρθηκε στην 
αυξανόμενη συχνότητα με την οποία παραβιάσεις 
αυτής της κατηγορίας επισημαίνουν το «σημα-
ντικό κίνδυνο» για το κράτος δικαίου εντός εθνι-
κών εννόμων τάξεων στην περίπτωση που «υπερ-
βολικές καθυστερήσεις στη διοίκηση της δικαιο-

_________ 
58. Kudla v. Poland [GC] αριθ. 30210/96, 26 Οκτω-

βρίου 2000. Το Δικαστήριο έκρινε (§ 160) ότι στην πα-
ρούσα υπόθεση υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 13 κατά 
το ότι ο προσφεύγων δεν είχε εσωτερικό ένδικο μέσο με 
το οποίο θα μπορούσε να επιδιώξει το δικαίωμά του για 
«εντός εύλογου χρόνου ακρόαση» όπως εγγυάται το 
Άρθρο 6 § 1.  

59. Kudla v. Poland § 148, με παραπομπή στην Bot-
tazzi v. Italy [GC], αριθ. 34884/97, § 22· Di Mauro v. Italy 
[GC], αριθ. 34256/96, § 23· Α. P. v. Italy [GC], αριθ. 
35265/97, § 18, 28 Ιουλίου 1999 και Ferrari v. Italy [GC], 
αριθ. 33440/96, § 21, 28 Ιουλίου 1999. 

σύνης» συμβαίνουν «για τις οποίες οι διάδικοι 
στερούνται κάθε εσωτερικού ένδικου μέσου». Στον 
αντίποδα αυτού του πλαισίου, το Δικαστήριο κα-
τανόησε την ανάγκη να δέχεται την προσφυγή 
του προσφεύγοντα κατά το Άρθρο 13 αυτοτελώς, 
παρά την προηγούμενη διαπίστωση παραβίασης 
του Άρθρου 6 § 1. 

Η νομολογία Kudla ακολουθείται έκτοτε σε 
πολλές υποθέσεις υπέρμετρα μακρόχρονων διαδι-
κασιών, όπου τα καθών η προσφυγή κράτη διαπι-
στώνεται να έχουν παραβιάσει τόσο το Άρθρο 6 § 
1, όσο και το Άρθρο 13 της Σύμβασης, με την Ιτα-
λία να είναι η πρωταθλήτρια, παρά τις προσπά-
θειες που έχουν καταβληθεί με τη θέσπιση του 
Νόμου Pinto60. Στην Lucenda κατά Σλοβενίας61, ε-
κτός από την διαπίστωση παραβίασης του Άρ-
θρου 6 § 1 και του Άρθρου 13, το Δικαστήριο πρό-
σθεσε στο διατακτικό την τύπου Broniowsky εντολή 
ότι το καθού η προσφυγή κράτος οφείλει, μέσω 
κατάλληλων νομικών μέτρων και διοικητικών 
πρακτικών, να εξασφαλίσει το δικαίωμα για δίκη 
εντός ευλόγου χρόνου, αφού διαπίστωσε ότι οι 
παραβιάσεις ανάγονται στη δυσλειτουργία της 
εσωτερικής νομοθεσίας και πρακτικής. Ωστόσο, το 
πρόβλημα των υπέρμετρα μακροχρόνιων δικα-
στικών διαδικασιών παραμένει άλυτο. Πρόκειται 
για ένα σύνθετο φαινόμενο, όχι μόνο νομικής αλ-
λά και κονωνικο-πολιτικής φύσης62. 

Οι υπερβολικά μακρόχρονες διαδικασίες είναι 
ενδημικές στα ελληνικά δικαστήρια. Ο Συνήγορος 
του Πολίτη αναφέρεται σε έναν υπάρχοντα εθνικό 
«πολιτικό πολιτισμό» στον οποίο φαίνεται να ευ-
δοκιμεί ένα κράτος (κεντρική διοίκηση) που δεν 
δίνει λογαριασμό63. Δεν εκπλήσσει λοιπόν το ότι η 
Επιτροπή Υπουργών κατέληξε τον Ιούνιο 2007 

_________ 
60. Βλ. μεταξύ πολλών αποφάσεων Scordino v. Italy 

(no. 1) [GC], αριθ. 36813/97· Bottazzi v. Italy [GC] αριθ. 
34884/97·  Di Mauro v. Italy [GC], αριθ. 34256/96· Α. P. 
v. Italy [GC], αριθ. 35265/97, 28 Ιουλίου 1999 και Ferrari 
v. Italy [GC], αριθ. 33440/96, 28 Ιουλίου 1999. 

61. Lukenda v. Slovenia, αριθ. 23032/02, 6 Οκτωβρίου 
2005. 

62. Βλ. N. S i t a r o p o u l o s ,  “Comment on Interim 
Resolution CM/ResDH(2007)74 on excessively lengthy 
proceedings in Greek administrative courts and the lack 
of an effective domestic remedy”, ΔΤΑ αρ. 38/2008, σ. 
491-510. 

63. Παραπομπή από Ν. Sitaropoulos, op. cit., σ. 504. 
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στην υιοθέτηση ενός Προσωρινού Ψηφίσματος 
για τις υπερβολικά μακρόχρονες διαδικασίες στα 
ελληνικά διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια και 
την έλλειψη ενός αποτελεσματικού εσωτερικού 
ενδίκου μέσου. Ο μεγάλος αριθμός αποφάσεων 
του Δικαστηρίου όπου διαπιστώνεται παραβίαση 
από την Ελλάδα του Άρθρου 6 § 1 και, σε πολλές 
περιπτώσεις, του Άρθρου 1364 θα οδηγήσει αργά ή 
γρήγορα το Δικαστήριο στο να μεταχειρίζεται τις 
ελληνικές υποθέσεις βάσει μιας διαδικασίας πιλο-
τικής απόφασης. 

 
Συμπεράσματα 

 
Το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει 
αποδείξει την ικανότητά του να αναπτύσσεται θε-
σμικά, δικαστικά και πολιτικά, θέτοντας εαυτό 
υπεράνω των κρατών-μερών και δίνοντας παράλ-
ληλα σε πρόσωπα από όλη την ήπειρο ένα μονα-
δικό μέσο – την ατομική προσφυγή – για να υπε-
ρασπίσουν τα δικαιώματά τους. Μετά από 50 
χρόνια δικαιοδοτικής λειτουργίας τα πράγματα 
έχουν αλλάξει κάπως. «Η διαδικασία της προσφυ-
γής που προβλέπει η Σύμβαση έχει μετεξελιχθεί, 
σε αξιοσημείωτο βαθμό, στη διαδικασία προσφυ-
γής που προβλέπει η νομολογία του Δικαστηρίου 
του Στρασβούργου»65. Το σύστημα είναι οπωσδή-
ποτε υπερφορτωμένο, κινδυνεύοντας έτσι να κα-
ταστεί αναποτελεσματικό και – ως θύμα της ίδιας 
του της επιτυχίας – να δει το ηθικό του εκτόπισμα 
να αμφισβητείται, προς ζημίαν πολλών ανθρώ-
πων και, τελικά,  του  όλου  εγχειρήματος της Ευ-
ρωπαϊκής Ολοκλήρωσης66. Νέες διαδικαστικές 
πρακτικές πρέπει να επινοηθούν  και  να  τεθούν  

_________ 
64. Αναφορικά με τις αποφάσεις των ελληνικών πο-

λιτικών δικαστηρίων, η Κόντη-Αρβανίτη κατά Ελλάδας, 
αριθ. 53401/99, 10 Απριλίου 2003, ακολουθείται από 
μια μακρά σειρά παρεμφερών υποθέσεων. Βλ. τον κα-
τάλογο των υποθέσεων στο Παράρτημα του Προσωρι-
νού Ψηφίσματος CM/Res DH(2007)74, op.cit., σ. 504. 

65. L. G a r l i c k i ,  “Some Observations on Relations 
between the ECtHR and the Domestic Jurisdictions”, in 
(J. Iliopoulos-Strangas ed.) Cours suprêmes nationales et 
cours européennes: concurrence ou collaboration? Ant. N. 
Sakkoulas/Bruylant, 2007, σ. 305-325. 

66. Βλ. N. Φραγκάκη ,  “Μια ματιά  στην  ατομική 
 

 

εγκαίρως σε εφαρμογή. Η επίλυση του προβλήμα-
τος των συστημικών παραβιάσεων είναι ένα θετι-
κό βήμα σε αυτήν την αναζήτηση. 

Στα πλαίσια της νέας διαδικασίας πιλοτικής 
απόφασης το Δικαστήριο έχει εκδώσει μέχρι στιγ-
μής αρκετές αποφάσεις για την αποκατάσταση 
συστημικών προβλημάτων, χωρίς να αναφέρει 
πάντοτε τη χρήση της συγκεκριμένης διαδικασίας 
και χωρίς να διακρίνει μεταξύ πλήρους και ημι- 
πιλοτικού χαρακτήρα της απόφασης. Εξ άλλου, ο 
κρίσιμος θεσμικός ρόλος της Επιτροπής Υπουρ-
γών έχει χαρακτηριστικά επαναπροδιορισθεί στην 
πράξη. Σε τέτοιες υποθέσεις το Δικαστήριο υπο-
δείχνει επίμονα στην αμυνόμενη κυβέρνηση την 
υιοθέτηση γενικών μέτρων προκειμένου αυτή να 
εφαρμόσει την απόφασή του, χωρίς να δίνει ιδιαί-
τερη σημασία στο δίκαιο της διαδικασίας καθεαυ-
τής αναφορικά με τον συγκεκριμένο προσφεύγο-
ντα67. Η νομική θεμελίωση, ωστόσο, των πιλοτι-
κών αποφάσεων παραμένει σχετικά εύθραυστη 
και ως εκ τούτου η προσφυγή σε αυτή θα πρέπει 
να αποφασίζεται με σύνεση, δεδομένου επίσης του 
γεγονότος ότι η εξέταση παρόμοιων υποθέσεων 
αναβάλλεται ενόσο εκκρεμεί η υιοθέτηση γενικών 
μέτρων από το καθού η προσφυγή κράτος, απο-
γοητεύοντας εν τω μεταξύ μια ολόκληρη τάξη 
προσφευγόντων. Ο συστημικός χαρακτήρας ενός 
προβλήματος θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά 
από το Δικαστήριο, καθώς επίσης και η προθυμία 
του κράτους να υιοθετήσει τα ενδεδειγμένα μέτρα 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Το πρόβλημα κιν-
δυνεύει να μην επιλυθεί όταν ένα κράτος είναι 
απρόθυμο να συμμορφωθεί με τη διαδικασία της 
πιλοτικής απόφασης, ή να παράσχει επαρκή απο-
κατάσταση. Κατά το χειρισμό συστημικών προ-
βλημάτων το Δικαστήριο θα πρέπει να επιδιώξει 
την καθιέρωση της αναγκαίας λεπτής ισορροπίας 
με τον συγκερασμό των συμφερόντων των τριών 
παραγόντων: του προσφεύγοντος, του Κράτους 
και, τελευταίου αλλά όχι λιγότερο σημαντικού, 
του ίδιου του Δικαστηρίου. 

 

_________ 
προσφυγή μετά μισόν αιώνα εφαρμογής της ΕΣΔΑ”, 
ΝοΒ 53 (2005). 209-218. 

67. Βλ. L. R. H e l f e r ,  op. cit., σ. 154. 
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H κριτική στο Στρασβούργο, τα όρια ερμηνείας,  
το «περιθώριο εκτίμησης» και τα προβλήματα του ΕΔΔΑ   

(Λονδίνο, Αθήνα κατά Στρασβούργου και η σχέση του ΕΔΔΑ  
με τις Αγγλίδες γιαγιάδες, το δικαστήριο του Καδή, τη λογική και τον Αϊνστάιν) 

Βασίλη Χειρδάρη 
 
 

1. Η κριτική στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων 

 
Είναι γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής ΕΔΔΑ) έχει 
στα 50 χρόνια της λειτουργίας του το προνόμιο 
μιας ευμενούς μεταχείρισης εκ μέρους των νομι-
κών επιστημόνων, συγγραφέων, καθηγητών, δι-
κηγόρων, δημοσιογράφων αλλά και των ευρω-
παίων πολιτών. Όχι άδικα αφού ένα Διεθνές πε-
ριφερειακό Δικαστήριο που ως σκοπός του είναι η 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών (εφεξής ΕΣΔΑ) κατά-
φερε με την ερμηνευτική του προσέγγιση και με 
την ποιότητα των αποφάσεών του να καταστεί 
ένα υποδειγματικό Δικαστήριο ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων που επέβαλε σταδιακά μια κοινή ο-
μπρέλα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες. 

Κανένα Διεθνές ή περιφερειακό Δικαστήριο σε 
όλο τον κόσμο δεν έχει αυτή την καθολική ανα-
γνώριση, το κύρος και το σεβασμό  που διαθέτει 
το Δικαστήριο του Στρασβούργου και κανένα Δι-
καστήριο πλην του ΕΔΔΑ δεν έχει το προνόμιο οι 
αποφάσεις του να έχουν το μεγαλύτερο αριθμό 
παραπομπών και αναφορών από δικαστήρια ό-
λου του κόσμου (εθνικά, περιφερειακά ή διεθνή). 

Το Στρασβούργο αποτελεί πλέον τον ομφαλό 
της γης στα ανθρώπινα δικαιώματα.  Είναι το 
Δικαστήριο που τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώ-
ματα βρήκαν  τον γνησιότερο και αυθεντικότερο 
εφαρμοστή τους. Ουσιαστικά το ΕΔΔΑ μετουσίω-
σε αφηρημένα δικαιώματα σε δικαιώματα στη 
πράξη και σε εφαρμοσμένα δικαιώματα. Δικαιώ-
ματα δηλαδή που ερμηνεύονται περιορισμένα ή 
εφηρμόζοντο δυνητικά από τα εθνικά δικαστήρια 
ή τα κρατικά όργανα, τους έδωσε διάσταση, τους 
προσέδωσε ζωντανή μορφή και τα κατέστησε υπο-
χρεωτικά και εφαρμόσιμα σε όλη την Ευρώπη 

(πλην Λευκορωσίας1). Έτσι ο ευρωπαίος πολίτης 
είτε ζει στη Νορβηγία είτε στη Τουρκία απολαμ-
βάνει μια προστατευτική ασπίδα, έχει μία νομοθε-
σία (ΕΣΔΑ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει 
ένα δικαστήριο που εφαρμόζει ομοιόμορφα αυτή 
τη νομοθεσία και έχει ίδιους δικαστές. Έτσι δεν 
νοιώθει μόνος ή απροστάτευτος σε περίπτωση πα-
ραβίασης των δικαιωμάτων του εκ μέρους της 
κρατικής εξουσίας ή των εθνικών του δικαστηρίων  
αλλά γνωρίζει πλέον καλά ότι υπάρχουν δικαστές 
στο Στρασβούργο και θα του παράσχουν την ίδια 
προστασία όπως σε όλα τα άτομα που ζουν ή δια-
μένουν στην Ευρώπη. Το ΕΔΔΑ είναι το τελευταίο 
καταφύγιο και η τελευταία ελπίδα κάθε φυσικού ή 
νομικού προσώπου που τα δικαιώματα του παρα-
βιάζονται από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 

Παράλληλα το ΕΔΔΑ κατάφερε με τη νομολο-
γία που ανέπτυξε σταδιακά, εφαρμόζοντας ένα 
κείμενο όπως η ΕΣΔΑ, μια σύμβαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων γενική2, αφηρημένη και «φτωχή», 
συγκριτικά με τη νεώτερη Διαμερικανική Σύμβα-
ση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (IACHR)3 
αλλά ακόμα και με το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (CCPR)4  να 
επιβληθεί  σε παγκόσμιο επίπεδο ως το πρότυπο 
των δικαστηρίων και των forums των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και αποτελεί την βασική νομο-
λογιακή πηγή τόσο των περιφερειακών δικαστη-
ρίων5, των διεθνών δικαστηρίων και οργάνων6 ό- 

_________ 
1. Η Λευκορωσία δεν έχει υπογράψει την ΕΣΔΑ ού-

τε είναι ακόμα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
2. Πιο γενικά διατυπωμένη περιφερειακή Σύμβαση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μόνον  η «African 
Charter on Human Rights and Peoples’ Rights» αν και 
αρκετά νεώτερη (1981). 

3. Που υιοθετήθηκε το 1969. 
4. Που υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 16.12.1966. 
5. Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διαμερικα-

νικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιτροπή 
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σο και των εθνικών δικαστηρίων σε όλο τον κό-
σμο. 

Έτσι  η νομολογιακή προσέγγιση των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων εκ μέρους του ΕΔΔΑ χαίρει 
μιας καθολικής αποδοχής  τόσο από τα δικαιοδο-
τικά όργανα κάθε μορφής, από τους νομικούς αλ-
λά και τους πολίτες  που έχουν κυριολεκτικά κα-
τακλύσει το Δικαστήριο του Στρασβούργου με χι-
λιάδες προσφυγές. Αυτό αποτελεί μια «ψήφο» ε-
μπιστοσύνης στο Δικαστήριο αυτό, και κανείς δεν 
μπορεί να το αμφισβητήσει. 

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου είναι ένα 
επιτυχημένο Δικαστήριο και ταυτόχρονα ένα με-
γάλο «θύμα» της ίδιας του της επιτυχίας. Οι χι-
λιάδες εκκρεμείς προσφυγές του, η τοπική αρμο-
διότητά του  που έχει επεκταθεί σε 47 ευρωπαϊκές 
χώρες και σε πάνω από 800 εκατομμύρια πολιτών 
και η έκδοση σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων 
για τις περισσότερες χώρες έχουν δυσχεράνει τη 
λειτουργία του και έχουν δημιουργήσει δυσαρέ-
σκειες ποικίλων μορφών.  

Παρόλα αυτά μέχρι πρότινος παρέμενε στο 
απυρόβλητο αφού ο σκοπός του και το κύρος του 
βάραιναν ανισόρροπα κάθε απόπειρα επικριτικής 
κριτικής. Η κριτική περιορίζετο σε συνήθως επαι-
νετικά σχόλια των αποφάσεων που εκδίδοντο ή σε 
έκφραση ήπιας δυσαρέσκειας για τις εκκρεμείς 
υποθέσεις ή για μερικές από τις αποφάσεις του. 
Να σημειωθεί ότι χώρες με υψηλότατο βαθμό κα-
ταδικαστικών αποφάσεων, όπως η Τουρκία, η Ρω-
σία, η Ρουμανία και η Ουκρανία δεν προέβησαν 
σε εμφανή τουλάχιστον επικριτική κριτική ούτε σε 
επίπεδο κυβερνητικό, νομοθετικό ή πολιτικό ούτε 
σε επίπεδο επιστημονικό ή δικαστικό. 

Τα πράγματα άλλαξαν όμως τελευταία. Η επι-
κριτική κριτική δεν ξεκίνησε από κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, καθηγητές ή δικηγόρους ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Η έκπληξη ήρθε από ανθρώ-
πους που μένουν συνήθως σιωπηλοί στο περιθώ-
ριο της δημόσιας ζωής και λόγω του επαγγέλμα-
τός τους είναι ήπιοι και εγκρατείς. Δύο ανώτατοι 
και κορυφαίοι στις χώρες τους δικαστές έβγαλαν 
τα «πιστόλια» και άρχισαν να  «πυροβολούν».  Η 

_________ 
του Διαμερικανικού Δικαστηρίου, Επιτροπή African 
Commission on Human and Peoples’ Rights κ.λπ. 

6. Επιτροπές των Συμφώνων ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων που τελούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, Ειδικοί Ει-
σηγητές του ΟΗΕ, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κ.α. 

κατάστασή τους σχεδόν όμοια. Και οι δύο στο λυ-
κόφως της δικαστικής τους καριέρας. Η αντίδρα-
σή τους πανομοιότυπη. Εξαιρετικά σκληρές και 
ασυνήθιστες εκφράσεις κατά του Δικαστηρίου του 
Στρασβούργου, διαφωνία για τον τρόπο ερμηνεί-
ας του, υπεράσπιση της εθνικότητάς τους και επί-
κληση ρητών διάσημων και επιφανών ανδρών 
που διαδραμάτισαν ιστορικό ρόλο στον επιστη-
μονικό χώρο.    

Ας δούμε αναλυτικότερα αυτές τις αντιδράσεις. 
 

α) Ο Λόρδος Hoffmann και η ομιλία του7 εναντίον του 
ΕΔΔΑ 

 
Ο Λόρδος Hoffmann γεννήθηκε από μια ε-

βραϊκή οικογένεια το 1934 στο  Cape Town της 
Νότιας Αφρικής. Μετά από σημαντικές σπουδές 
στη Ν. Αφρική και στη Μ. Βρετανία υπηρέτησε 
στο Ανώτατο Βρετανικό Δικαστήριο το House of 
Lords από το  1995 μέχρι τον Απρίλη του 2009. Σε 
ηλικία 75 ετών συνταξιοδοτήθηκε. Υπήρξε ένας από 
τους σημαντικότερους δικαστές της Μεγάλης Βρετανίας  
της τελευταίας εικοσαετίας. Χαρακτηρίζεται από βρετα-
νικούς νομικούς κύκλους ως "the most dominant 
personality in the Lords by a mile" και "an intellectual 
heavyweight"8. Μεγάλη νομική προσωπικότητα με από-
ψεις, τολμηρότητα, με παραγωγική νομική σκέψη αλλά 
και με μερικώς αμφιλεγόμενη δικαστική συμπεριφορά9. 
Δικαστής με διαφορετική προσέγγιση ως εφαρμοστής 
του δικαίου,  ιδιαίτερα χαρισματικός, αρεσκόμενος στη 
δημιουργία εκπλήξεων, προβληματισμών,  εντυπώσε-
ων αλλά και συγκρούσεων10. Ένας  δικαστής 

_________ 
7. Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας, βλ. στην 

http://www.jsboard.co.uk/aboutus/annuallectures.ht
m. 

8. Βλ. Άρθρο της Afua Hirsch “Judges: can't live with 
'em...” της 6.4.2009 σε Guardian, www.guardian.co.uk/ 
commentisfree/libertycentral/2009/apr/06/law-eu. 

9. Βλ. υπόθεση Pinoset, όπου συμμετείχε στη σύνθε-
ση δικαστηρίου που εκδίκαζε την υπόθεση της έκδοσης 
του ανωτέρω  στην Ισπανία. Στη δίκη παρενέβη ως διά-
δικος η Μ.Κ.Ο. Amnesty International Charity Ltd στην 
οποία  ο ίδιος είχε διατελέσει άμισθος διευθυντής της 
και η σύζυγός του Gillian ήταν διοικητική υπάλληλος 
στην ίδια ΜΚΟ για πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής 
του της συμμετοχής ήταν η ακύρωση της απόφασης. 

10. Βλ. “A look at Lord Hoffmann” BBC NEWS 
17.12.1998,  
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/235456.stm, όπου ο 
Λόρδος Hoffmann εμφανίζεται ως  γοητευτικός και ευ-
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 που συμμετείχε σε μεγάλες και σημαντικές δικα-
στικές αποφάσεις άλλοτε υποστηρίζοντας ακτιβι-
στικές απόψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
προκάλεσαν τον θαυμασμό και το σεβασμό της 
διεθνούς κοινότητας και άλλοτε προκαλώντας 
προβληματισμό και αρνητικές εντυπώσεις. Θεω-
ρείτο ως δεύτερος στην δικαστική ιεραρχία ανώ-
τατος δικαστής που μαζί με το Λόρδο Bingham 
Cornhill είχε την μεγαλύτερη επιρροή στις απο-
φάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της τελευταίας 
δεκαετίας11.  

Ο ανωτέρω πρώην δικαστής έγινε πολύ γνω-
στός σε παγκόσμιο επίπεδο για την άποψη που ε-
ξέφρασε στη γνωστή υπόθεση των κρατουμένων 
Belmarsh, A v. SSHD του 200412. Σε αυτήν την υ-
πόθεση ο Λόρδος Hoffmann έγραψε13 ότι «η 
πραγματική απειλή στη ζωή ενός έθνους», σχετι-
κά με νομοθεσία που επέτρεπε την επ’ αόριστον 
κράτηση χωρίς δίκη «δεν προέρχεται από την 
τρομοκρατία αλλά από νόμους σαν κι αυτούς».  
Αυτή η σκέψη του Λόρδου Hoffmann γιορτάστη-
κε ευρύτατα στη Βρετανία ως θρίαμβος των βρε-
τανικών ελευθεριών αλλά έδωσε και μια ελπίδα 
στο κόσμο ότι υπήρχαν θύλακες σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δύσκολους καιρούς 
όπου η ασφάλεια υπερτερούσε κάθε άλλου δικαι-
ώματος με αποκορύφωμα την εφαρμογή αυτών 
των απόψεων στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Εξ άλλου όταν ένας δικαστής τέτοιου κύρους 
εκφράζει μια τέτοια άποψη, αποτελεί ένα είδος 
εγγύησης για την ανεμπόδιστη άσκηση των ατο-
μικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. 

Επίσης ένα χρόνο αργότερα το 2005 στην υπό-
θεση A v. Secretary of State for the Home Depart-
ment14, που είχε σχέση με την τρομοκρατία, o Lord 
Hoffmann πάλι βρήκε το θάρρος να πει: «Η χρή-
ση βασανιστηρίων είναι ανήθικη. Διαφθείρει 
και εξευτελίζει το κράτος το οποίο τη χρησιμο-
ποιεί και το νομικό σύστημα που την αποδέχε-

_________ 
γενικός άνδρας που προσπαθούσε να απλοποιήσει την 
καθημερινή του ζωή ως δικαστής φθάνοντας στο ανώ-
τατο δικαστήριο με ποδήλατο, φορώντας μπλούζα αλλά 
και ως άνθρωπος ποιότητας που ακούει όπερα κ.λπ.   

11. Βλ. Times της 21.4.2008 business.timesonline. 
co.uk/tol/business/law/article3758397.ece. 

12. Belmarsh case, A v. SSHD [2004] UKHL 56. 
13. § 97. 
14. A v. Secretary of State for the Home Department 14 

[2005] UKHL 71. 

ται», δείχνοντας μια σημαντική προσήλωση στο 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αγνοώ-
ντας την υστερία από τις σχετικά πρόσφατες πλη-
γές που είχαν δημιουργηθεί από τα γνωστά γεγο-
νότα15. 

Στη θετική εικόνα του ανωτέρω για την υπερά-
σπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέβαλε 
και η άποψη που εξέφρασε για έναν υπερσυντη-
ρητικό Άγγλο δικαστή. Ο δικαστής αυτός έχει εκ-
δώσει αποφάσεις που περιόριζαν την ελευθερία 
της έκφρασης και του τύπου.  Η φήμη του κ. Eady 
για τις συντηρητικές αποφάσεις του εξαπλώθηκε 
τόσο στις ΗΠΑ που σε τέσσερες Πολιτείες τις θεώ-
ρησαν ως πρότυπο  και με βάση αυτές θεσμοθέτη-
σαν νόμους που αποκαλούνται ως «Eady laws» 
προκαλώντας έντονη ανησυχία για τα ατομικά 
δικαιώματα και τις ελευθερίες. Ο δικαστής αυτός 
στην υπόθεση Mohammed Abdul Latif Jameel κα-
τά Wall Street Journal   έκρινε ότι το ρεπορτάζ της 
εφημερίδας που ανέφερε ότι η Σαουδική Κεντρική 
Τράπεζα έλεγχε τους λογαριασμούς επιχειρήσεων 
που διοχέτευαν κεφάλαια σε τρομοκράτες δεν ή-
ταν η δέουσα δημοσιογραφία και αιτιολόγησε την 
απόφασή του με το σκεπτικό ότι η αμερικάνικη κυ-
βέρνηση δεν είχε δημοσιεύσει αυτές τις πληροφορίες! 
Ταύτισε δηλαδή το συμφέρον και τις δηλώσεις ε-
νός άλλου κράτους με αυτό της πληροφόρησης 
των πολιτών του δικού του κράτους. Το δικαστή-
ριο των Λόρδων αποφάσισε ότι ο Eady ήταν «ε-
χθρικός προς το πνεύμα» της υπεράσπισης του δη-
μόσιου συμφέροντος και ότι ήταν «αρκετά μη ρεα-
λιστικός … και θετικά παραπλανητικός». Ο Λόρδος 
Hoffmann σε μία παράγραφο συνέκρινε την προ-
σέγγιση του  Eady με αυτήν των λογοκριτών του κομ-
μουνιστικού κόμματος στην Σοβιετική Ένωση. Ήταν 
μια σκληρή έκφραση που αντανακλούσε όμως τη 
δημόσια αγανάκτηση και τη δημοκρατική ευαι-
σθησία.  

Θα ήταν μη πλήρης η θετική εικόνα για τον 
Λόρδο Hoffmann εάν δεν τονιστεί ότι οι νομικές 
του απόψεις για θέματα εμπορικού, πτωχευτικού 
και φορολογικού δικαίου ακολουθήθηκαν από τα 
σημαντικότερα δικαστήρια της χώρας του αλλά 
και όλου του κόσμου16.  Εξάλλου ο ίδιος είναι μη 

_________ 
15. Δίδυμοι πύργοι στη Ν. Υόρκη κ.α.  
16. Twinsectra v Yardley (trust law) and MacNiven 

v Westmoreland (tax law) είναι τα χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα από τις νομολογιακές θέσεις του κ.  
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μόνιμος δικαστής στο ανώτατο Δικαστήριο του  
Hong Kong SAR Court of Final Appeal που δεί-
χνει και τη διεθνή αναγνώρισή του αλλά και το 
υψηλό δικαστικό του κύρος.  

Ο εξαίρετος αυτός ανώτατος βρετανός δικα-
στής διαθέτει όμως και μια άλλη πτυχή στη δικα-
στική του καριέρα. Αποφάσεις που αναδεικνύουν 
μια διαφορετική προσέγγιση στην ερμηνεία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι αποφάσισε ότι  ένας 
καταδικασθείς δολοφόνος στην Καραϊβική, ο 
Trevor Fisher, θα μπορούσε νομίμως να εκτελε-
στεί, ποινή η οποία τελικά υλοποιήθηκε. Το 1989 
ανατράπηκε μία απόφαση του ίδιου του Λόρδου 
Hoffmann, κατόπιν της αμφιλεγόμενης διαταγής 
του προς τον ανεξάρτητο δημοσιογράφο Bill Good-
win να αποκαλύψει τις πηγές του για ένα αδημο-
σίευτο άρθρο του προς το περιοδικό «The 
Engineer». Επίσης άσκησε κριτική προς τους δικη-
γόρους της Μεγάλης Βρετανίας την προηγούμενη 
χρονιά για την προσπάθειά τους να μετατρέψουν 
ολόκληρο το σύστημα δικαιοσύνης σε ζήτημα αν-
θρώπινων δικαιωμάτων17.  

Ο ανωτέρω επίσης διατηρούσε μια επιφυλακτι-
κή  στάση μέχρι τις αρχές του 2009 απέναντι στη 
νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου 
αλλά και γενικά στο τρόπο λειτουργίας του. 

Στην απόφαση του House of Lords «A and oth-
ers  v. Secretary of State for the Home Department18» 
της 16.12.2004 o Λόρδος Hoffmann εκφράζει την 
αντιπάθειά του για το ΕΔΔΑ και προβαίνει σε 
απαξιωτική αναφορά για τις αποφάσεις του ανα-
φέροντας «Δεν βρίσκω τις Ευρωπαϊκές αποφάσεις ι-
διαίτερα χρήσιμες»19. Και αμέσως πιο κάτω20 δίδει 
τη συμβουλή του στο ΕΔΔΑ για τις υποθέσεις τρο-
μοκρατίας «Ίσως  είναι σοφό για το Δικαστήριο του 
Στρασβούργου να κρατήσει απόσταση από αυτά τα ζητή-
ματα. …».  

Η συγκρατημένη επικριτική στάση του κ. 
Hoffmann απέναντι στο ΕΔΔΑ διαφοροποιείται 
ξαφνικά και μετατρέπεται σε πολεμική εναντίον 
_________ 
Hoffmann. 

17. Βλ.” SOLICITORS JOURNAL”  7.4.09 σε:  www. 
solicitorsjour-
nal.com/story.asp?sectioncode=2&storycode=14002&c
=1&eclipse_action=getsession. 

18. www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ 
ldjudgmt/jd041216/a&oth-5.htm. 

19. Στη σκέψη 92 της απόφασης. 
20. Στη σκέψη 93  της ίδιας απόφασης. 

του Στρασβούργου   λίγο πριν από το λυκόφως 
της καριέρας του ως δικαστή.  Έτσι σε ομιλία του 
στις 19 Μαρτίου 2009 με τίτλο «The Universality of 
Human Rights»  στο Judicial Studies Board προ-
βαίνει σε ευθεία και πρωτοφανή επίθεση εναντίον 
του Δικαστηρίου. Είναι η σκληρότερη επίθεση νο-
μικού στο ΕΔΔΑ. Η στάση αυτή του κ. Hoffmann 
εξέπληξε την Ευρώπη, δημιούργησε απορίες, προ-
βληματισμούς και ο ίδιος δέχθηκε έντονες και 
πολλαπλές επικρίσεις21 αλλά και αρκετοί (ιδίως 
από τη Μεγάλη Βρετανία) επικρότησαν τις από-
ψεις του.  

 
Ο κ. Hoffmann αναφέρει στην ομιλία του: 
 
«..24. Το γεγονός ότι τα δέκα ιδρυτικά κράτη μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης προσυπέγραψαν ένα κεί-
μενο των δικαιωμάτων του ανθρώπου με τους ίδιους ό-
ρους, δεν σημαίνει ότι είχαν συμφωνήσει για την ο-
μοιομορφία της εφαρμογής των εν λόγω αφηρημένων 
δικαιωμάτων σε κάθε μία από τις χώρες τους, ακόμη λι-
γότερο, στα 47 κράτη που σήμερα ανήκουν σ’ αυτό. … 
το Δικαστήριο στο Στρασβούργο, δεν έχει εντολή να 
ενοποιήσει τις νομοθεσίες της Ευρώπης για τα 
πολλά θέματα που μπορεί εύλογα να προσεγγί-
ζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι, για παρά-
δειγμα, το ότι υπάρχει ένα ανθρώπινο δικαίωμα 
για δίκαιη δίκη, τούτο δεν σημαίνει ότι όλες οι 
χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να 
έχουν την ίδια δικαστική διαδικασία. Οι ποινικές 
διαδικασίες σε διάφορες χώρες είναι δυνατόν να διαφέ-
ρουν πολύ, χωρίς καμία από αυτές να είναι άδικη. …. 

27. Το δικαστήριο του Στρασβούργου, σε περιορισμέ-
νο βαθμό, αναγνώρισε το γεγονός ότι, ενώ τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι οικουμενικά σε επίπεδο αφηρημένων 
εννοιών, σε επίπεδο εφαρμογής είναι εθνικά. Έχουν γί-
νει τόσα από το δόγμα  «περιθώριο εκτιμήσεως»…. 
με το οποίο επιτρέπεται στα κράτη μέλη να είναι 
ελεύθερα να διαφοροποιούνται ως προς την ε- 

_________ 
21. Σημαντική είναι η απάντηση στον κ. Hoffmann 

από τον Αντιπρόεδρο του ΕΔΔΑ τον κ. Χρήστο Ροζάκη, 
ο οποίος αντικρούει τις αιτιάσεις του πρώην ανώτατου 
δικαστή στο εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του με τίτλο 
«Is the Case-Law of the European Court of Human Rights a 
Procrustean Bed? Or is it a Contribution to the Creation of a 
European Public Order?  Modest Reply to Lord Hoffmann’s 
Criticisms»,   που δημοσιεύθηκε  σε πρόσφατο τεύχος 
του UCL Human Rights Review (2009). 
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φαρμογή του ίδιου αφηρημένου δικαιώματος. Εί-
ναι σαφές, ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κα-
τεύθυνση. Αλλά δεν υπάρχει συνέπεια στην εφαρμογή 
αυτού του δόγματος... Ήταν σε θέση να αντισταθεί στον 
πειρασμό της επέκτασης της  δικαιοδοσίας του 
και την επιβολή ενιαίων κανόνων  στα κράτη μέ-
λη. Θεωρεί τον εαυτό του ισοδύναμο του Ανωτά-
του Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, για 
τη θέσπιση ενός ομοσπονδιακού νόμου της Ευρώπης. 

28. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγμα-
τα, αλλά θα περιοριστώ σε τρία από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου του Στρασβούργου … Πρώτον, το δικα-
στήριο έχει ενθουσιασμό για το δικαίωμα σιωπής... Ο 
Λόρδος Templeman είπε … ότι το δικαίωμα να αρ-
νηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, αν η απάντηση 
μπορεί να συντείνει στην ενοχοποίηση του κατη-
γορουμένου, παρέχει προστασία για την ενοχή 
του και δεν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των 
αθώων. …. Πράγματι, η κύρια αξία των καταθέσε-
ων αυτών σε μεταγενέστερες ποινικές διαδικα-
σίες είναι ότι μερικές φορές περιέχουν τις πρώ-
τες σκέψεις του μάρτυρα, σε αντίθεση με τη με-
ταγενέστερη αφήγηση…. 

29. Αυτό ήταν το ιστορικό της υπόθεσης του κ. 
Saunders, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Guinness 
plc, ο οποίος καταδικάστηκε για συνωμοσία, ψευδή λο-
γιστικά και κλοπές σε σχέση με τη συγχώνευση εται-
ρειών .. …Το 1996, το Δικαστήριο του Στρασβούργου 
έκρινε ότι είχε παραβιασθεί το ατομικό δικαίωμα σε δί-
καιη δίκη... Αναγνωρίστηκε ότι το άρθρο 6, δεν ανέφερε 
το δικαίωμα σιωπής, αλλά το Δικαστήριο ανέφερε υπε-
ραπλουστευμένα ότι  «το δικαίωμα σιωπής και το 
δικαίωμα της μη χειροτέρευσης της θέσης του 
κατηγορουμένου είναι γενικά αναγνωρισμένα 
διεθνή πρότυπα, τα οποία βρίσκονται στην καρ-
διά της έννοιας της δίκαιης δίκης του άρθρου 6». 
… Το δικαστήριο ανέφερε ότι το προνόμιο εφαρμόζε-
ται σε «όλα τα είδη ποινικών αδικημάτων, χωρίς 
διάκριση από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα». ... 
Θα φανταζόταν κανείς από τη διατύπωση του Δικαστη-
ρίου ότι οι επιθεωρητές είχαν χρησιμοποιήσει βίδες στον 
αντίχειρα για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία. 

30. ... Πιο πρόσφατα, στην υπόθεση O'Halloran 
και Francis κατά Ηνωμένου Βασιλείου, ο ιδιο-
κτήτης ενός αυτοκινήτου κατήγγειλε ότι είχε πα-
ραβιαστεί το προνόμιό του, επειδή απαιτήθηκε, 
επί ποινή προστίμου, να πει ποιός οδηγούσε το 
αυτοκίνητό του όταν φωτογραφήθηκε να επιτα-
χύνει. ... Και παρόλο που η προσφυγή απορρίφθηκε, 

υπάρχουν δύο διιστάμενες απόψεις. Για ότι μπορεί να 
εκτιμήσετε το είδος της συλλογιστικής στο Στρασβούρ-
γο, δεν μπορώ να αντισταθώ διαβάζοντας ένα απόσπασμα 
από μία μειοψηφία:  

«... στην περίπτωση της παραβίασης της ταχύτη-
τας. …αυτού του είδους τα αδικήματα εκπροσωπούν ε-
κατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια περιπτώσεις, ... 
Κατά τη γνώμη μου, όταν υπάρχουν τόσες πολλές 
παραβιάσεις της απαγόρευσης, είναι σαφές ότι 
σημαίνει ότι κάτι είναι λάθος με την απαγόρευση. 
Αυτό δείχνει ότι η απαγόρευση δεν αντικατο-
πτρίζει μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη, δεδο-
μένου ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να 
την παραβιάζουν ακόμη και υπό την απειλή της 
ποινικής δίωξης. Και σε αυτή την περίπτωση, ί-
σως έχει έρθει η ώρα για την αναθεώρηση των 
ορίων ταχύτητας ώστε να καθοριστούν όρια που 
θα αντικατοπτρίζουν πιο σωστά τις ανάγκες των 
πληθυσμών ... Είναι δύσκολο για μένα να δεχθώ 
ότι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκινητιστές που ε-
πιταχύνουν κάνουν λάθος και μόνο η κυβέρνηση 
έχει δίκιο»22. 

Στη συνέχεια διαπραγματεύεται το δικαίωμα 
του κατηγορουμένου στην εξέταση μάρτυρα κα-
τηγορίας που θεσπίζει το άρθρο 6 § 3(δ). Αναφέ-
ρει ο κ. Hoffmann στην § 31 της ομιλίας του: 

«31. … Στην πρόσφατη υπόθεση Al-Khawaja και 
Tahery κατά Ηνωμένου Βασιλείου (20 Ιανουαρίου 
2009) …. Ο Dr Al-Khawaja ήταν ένας γιατρός 
που τιμωρήθηκε για άσεμνη επίθεση σε δύο από 
τους ασθενείς του. Ένας από αυτούς, μετά από 
μια κατάθεση στην αστυνομία, αυτοκτόνησε. Ο 
δικαστής αποδέχθηκε τη κατάθεσή του… αλλά  
προειδοποίησε τους ενόρκους ότι δεν είχε δει ή ακούσει 
τον καταγγέλλοντα... Το δικαστήριο όμως του Στρα-
σβούργου έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση της δίκαιης δί-
κης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6. Κατά τη 
γνώμη τους (των δικαστών δηλ. του ΕΔΔΑ), σε κάθε 
περίπτωση στην οποία μια καταδικαστική από-
φαση βασίζεται «αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθ-
μό» σε μια κατάθεση από πρόσωπο που ο κατη-
γορούμενος δεν είχε την ευκαιρία να εξετάσει, 
δεν αποτελεί δίκαιη δίκη. .. Είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό το γεγονός ότι για ένα θέμα που είχε λάβει τόσο 

_________ 
22. Mειοψηφούσα άποψη Δικαστή Pavlovschi στην 

Υπόθεση Ο' halloran and Francis κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
αριθ. προσφ. 15809/02 και 25624/02, της 29.06.2007. 
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μεγάλης προσοχής στο Law Commission και στο Κοινο-
βούλιο, το Δικαστήριο του Στρασβούργου θα έπρεπε να 
είχε καταλάβει ότι (η απόφασή του) ήταν λάθος». 

 
Στη συνέχεια ο Λόρδος Hoffmann έχει αντιρ-

ρήσεις σοβαρές για την θέσπιση δικαιώματος 
προστασίας του περιβάλλοντος από  το Στρα-
σβούργο: 

 
«32. Το τελευταίο παράδειγμα σχετίζεται με τις  νυ-

χτερινές πτήσεις στο Heathrow... Το 1993 η κυβέρ-
νηση …  εισήγαγε μια αλλαγή στους κανονισμούς σχε-
τικά με τις προσγειώσεις μετά τις 4:30 μμ. Υπήρξαν α-
ντιρρήσεις από κατοίκους της περιοχής ... Ο Υπουρ-
γός, αποφασίζοντας να εγκρίνει το νέο καθε-
στώς, έπρεπε να αποφασίσει αν το γενικότερο 
οικονομικό συμφέρον της χώρας, υπερτερούσε 
των προφανών προβλημάτων των κατοίκων. Αυ-
τή ήταν ουσιαστικά πολιτική απόφαση που η κυβέρνησή 
του είχε επιλέξει να κάνει. Το 2001, στην υπόθεση 
Hatton κατά Ηνωμένου Βασιλείου, το Δικαστήριο 
του Στρασβούργου, κατά πλειοψηφία, 5 έναντι 2, απε-
φάνθη ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων 
των κατοίκων για την προστασία της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής …». 

Και η συνέχεια της ομιλίας είναι εξαιρετικά εν-
διαφέρουσα, περιέχουσα ειρωνείες για το ΕΔΔΑ 
και τους δικαστές του,  σοφιστείες, συμβουλές  
και άλλα γενικότερα που αφορούν το Στρα-
σβούργο: 

«… 34. Θεωρώ ότι και οι τρεις από αυτές τις υποθέ-
σεις, και πολλές άλλες που θα μπορούσα να αναφέρω … 
ως παραδείγματα για το τι αποκαλούσε ο Bentham23 δι-
δάσκω τις γιαγιάδες πως να πιπιλίζουν τα αυγά24. 
Στο (σ.σ. βιβλίο των) Brown κατά Stott25, ο Λόρδος 
Bingham προβαίνει σε ορισμένες σοφές παρατηρήσεις 
για την ερμηνεία μιας διεθνούς συνθήκης, όπως είναι η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση:  …Η διατύπωση της σύμβα-
σης είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της γενική 

_________ 
23. Ο Jeremy Bentham (1748-1832) ήταν εξέχων φι-

λόσοφος και νομικός  με κριτική άποψη και ριζοσπα-
στικές ιδέες. Ήταν οραματιστής και «μπροστά» από την 
εποχή του. Υποστήριξε την καθολική ψηφοφορία, την 
αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας, τη μεταρρύθμι-
ση στις φυλακές, τα δικαιώματα των ζώων κ.α.  

24. Η αγγλική φράση είναι: «teaching grandmothers to 
suck eggs» και εννοεί μεταφορικά «μη δίνεις συμβουλές σε 
ειδικούς». 

25. Brown and  Stott [2003] 1 AC 681, 703. 

ώστε κάποια ερμηνεία των όρων να καθίσταται 
αναγκαία.. Αλλά η διαδικασία ερμηνείας πρέπει 
να υλοποιηθεί με προσοχή, αν ο κίνδυνος είναι 
να αποφευχθεί ότι τα συμβαλλόμενα μέρη μπο-
ρούν, από τη δικαστική ερμηνεία, να δεσμευτούν 
από υποχρεώσεις τις οποίες δεν αποδέχονται ρη-
τά και ίσως να μην ήταν διατεθειμένα να αποδε-
χθούν». …  

36. Η τοποθέτηση ότι η σύμβαση είναι ένα 
«ζωντανό εργαλείο» είναι το λάβαρο κάτω από το 
οποίο το Δικαστήριο του Στρασβούργου έχει α-
ναλάβει την εξουσία να νομοθετεί σε αυτό που 
θεωρεί ότι απαιτείται για την "Ευρωπαϊκή Δημό-
σια Τάξη". Θα αποδεχόμουν πλήρως ότι η πρακτική 
έκφραση των εννοιών που χρησιμοποιούνται σε ένα έγ-
γραφο ή σε συνταγματική συνθήκη μπορεί να αλλάξει… 
Αλλά αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε ένα δικαστι-
κό όργανο για την εισαγωγή εντελώς νέων εν-
νοιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, σε 
μια διεθνή συνθήκη η οποία δεν τις αναφέρει 
καθόλου, μόνο και μόνο επειδή θα είναι περισσό-
τερο σύμφωνες με το πνεύμα των καιρών26. Δεν 
μπορεί να είναι ορθό ότι η ισορροπία που θα επι-
τευχθεί σε αυτή τη χώρα ανάμεσα στην ελευθε-
ρία του Τύπου και της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει 
να αποφασίζεται από ένα Σλοβένο δικαστή27… 

37. Τι μεγαλείο, θα είχε πει ο Bentham. Τι νομοθε-
τική εξουσία μπορεί να ασκεί ο δικαστικός αντι-
πρόσωπος της Σλοβενίας μέσω των δικαστικών 
τμημάτων του Στρασβούργου. … Εμείς είμαστε εδώ 
στο Στρασβούργο, που αποφασίζουμε για την ευρωπαϊκή 
δημόσια τάξη… και όλα τα δικαστήρια της Ευρώπης 
θα πρέπει να στέκονται προσοχή μπροστά μας….  

38. … ένα διεθνές δικαστήριο, όπως το Στρα-
σβούργο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κό όσον αφορά την επέκταση (των προστατευόμε-
νων από αυτό δικαιωμάτων) με αυτόν τον τρόπο. Αυ-
τό συμβαίνει διότι …στερείται συνταγματικής νο-
μιμότητας. ... Οι δικαστές εκλέγονται από μία 
υπό-επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοι-
νοβουλευτικής Συνέλευσης, η οποία αποτελείται από 18 
μέλη με πρόεδρο ένα Λετονό πολιτικό, στην οποία 
εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένας πολι-

_________ 
26. Βλ. Birmingham City Council v Oakley [2001] 1 

AC617, 631-632. 
27. Εννοεί τον κ. Zupančič και αναφέρεται στην ά-

ποψή του στην απόφαση του ΕΔΔΑ, Von Hannover κατά 
Γερμανίας της 24.6.2004. 
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τικός με εργατικό συνδικαλιστικό παρασκήνιο 
και χωρίς νομικά προσόντα και ένας συντηρητι-
κός πολιτικός, ο οποίος ήταν μέλος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου το 1972, αλλά μέχρι στιγμής, ό-
πως γνωρίζω, δεν έχει ποτέ ασκήσει το επάγγελ-
μα. Επιλέγουν από τους καταλόγους των τριών (3) που  
έχουν προταθεί από τις κυβερνήσεις των  47 μελών της 
με τρόπο που είναι εντελώς αδιαφανής. 

39. … .. δεν έχουμε παραδώσει την κυριαρχία 
μας σε όλα αυτά τα θέματα. Παραμένουμε ανε-
ξάρτητο έθνος με τη δική του έννομη τάξη, εξε-
λιγμένο με την πάροδο των αιώνων με συνταγ-
ματικό αγώνα και ρεαλιστικές αλλαγές. Δεν έχω 
την πεποίθηση ότι το νομικό σύστημα του Ηνωμένου 
Βασιλείου είναι τέλειο, αλλά υποστηρίζω ότι οι λεπτο-
μέρειες των αποφάσεων σχετικά με το πώς μπορεί 
να βελτιωθεί θα πρέπει να γίνουν στο Λονδίνο, είτε 
από μας, τους δημοκρατικούς θεσμούς ή τα δικαστικά 
όργανα τα οποία… είναι αναπόσπαστα δεμένα με τη δική 
μας κοινωνία και σεβαστά ως τέτοια……». 

Και τέλος το συμπέρασμα της ομιλίας του κ. 
Hoffmann: 

«44. Τι πρέπει να γίνει; … δεν έχω καμία αντίρ-
ρηση με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης .... 
Το πρόβλημα είναι το Δικαστήριο και το δικαίωμα 
της ατομικής προσφυγής, το οποίο επιτρέπει σ΄ 
αυτό να παρέμβει  στις λεπτομέρειες και στις (ε-
πουσιώδεις) αποχρώσεις των εθνικών νομοθε-
σιών των κρατών μελών…». 

Μέσω της ομιλίας του αυτής ο ανωτέρω πρώην 
κορυφαίος δικαστής της Μεγάλης Βρετανίας 
«βγάζει» τη φαρέτρα του και προσπαθεί να πλήξει 
το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Σκληρός στις 
εκφράσεις του δεν ανέχεται τη θέση του ΕΔΔΑ στο 
σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό και ενοχλείται 
από τη νομολογία του. Τον ενοχλεί ο τρόπος που 
νομολογεί και η μέθοδος ερμηνείας του. Προτιμά 
το Στρασβούργο ως forum θεωρητικών συζητήσε-
ων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με δυνατότητες 
αορίστων υποδείξεων προς τα κράτη μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι ως αποτελεσμα-
τικό όργανο επιβολής ομοιόμορφης εφαρμογής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Δεν ανέχεται την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και 
εξουσίας από το δικό του εθνικό δικαστήριο σε 
ένα υπερεθνικό ούτε ακόμα και εάν πρόκειται για 
τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα. Τρία θεμε-
λιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σιωπής, το 
δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης και της εξέτασης 

του μάρτυρα κατηγορίας από το κατηγορούμενο 
τα θεωρεί περιττά και ζητά το περιορισμό τους εάν 
όχι και τη κατάργησή τους. Γίνεται αρνητικός στη 
θέσπιση νέων αναγκαίων θεμελιωδών δικαιωμά-
των, όπως αυτό της προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Δεν θέλει να υπάρξει μέλλον, επιζητά την 
διατήρηση του παρελθόντος.  

Και το χειρότερο. Γι΄ αυτά που αναφέρει δεν  
αρκείται στη επιστημονική παράθεση απόψεων, 
την οποία διαθέτει, αλλά τα διανθίζει με μια δόση 
υπέρμετρης ειρωνείας τόσο για το Δικαστήριο του 
Στρασβούργου όσο και για τους δικαστές του, ε-
πιδεικνύοντας μια θορυβώδη και προκλητική 
εγωιστική υπεροχή που δεν συνάδει ούτε με δικα-
στή αλλά και ούτε με συμβουλάτορα εφαρμογής 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   

Τους δίνει αρχικά συμβουλές με σημαντικότε-
ρη το να μην διδάσκει το ΕΔΔΑ τις Βρετανίδες 
γιαγιάδες το πως θα πιπιλίζουν τα αυγά.  

  Δεν σταματά όμως εδώ. Επιδεικνύει ρατσι-
στική διάθεση ειρωνευόμενος δύο δικαστικές 
προσωπικότητες, το Σλοβένο δικαστή κ. Zupancic 
και τον Μολδαβό πρώην δικαστή κ. Pavlovschi. 
Για τον τελευταίο αναφέρεται στη μειοψηφία του 
υπονοώντας ότι τουλάχιστον είναι αδόκιμη. Το 
σκεπτικό της μειοψηφίας όμως είναι σημαντικό 
και μοναδικό και ανοίγει ένα νέο δρόμο στη μελ-
λοντική νομολογία του Δικαστηρίου. Ειλικρινά 
δεν γνωρίζω εάν μια τόσο κάθετη σκέψη για τη 
τροποποίηση ενός νόμου που έρχεται σε αντίθεση 
με το σύνολο των πολιτών θα μπορούσε να αποτε-
λέσει μέρος της υψηλής σκέψης του κ. Hoffmann. 
Άραγε ο προβληματισμός για τη νομοθεσία για τα 
όρια ταχύτητας, όταν δεν υπάρχει οδηγός που να 
μην τα παραβιάζει του φαίνεται τόσο παράλογος; 

 
β) Ο Έλληνας ανώτατος δικαστής κ. Β. Ρήγας, το άρθρο 
του στο  «ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ» και ο ρόλος του Αρείου 
Πάγου στο διεθνές νομικό περιβάλλον 

 
Ο κ. Βασίλειος Ρήγας είναι ένας από τους κο-

ρυφαίους Έλληνες αρεοπαγίτες των τελευταίων 
ετών και ο αρχαιότερος Έλληνας δικαστής στο 
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Οι νομικές του 
γνώσεις εξαιρετικά υψηλές, αντικατοπτρίζονται 
στις αποφάσεις που είναι εισηγητής αλλά και στα 
πολλά νομικά άρθρα που έχει συγγράψει και έ- 
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χουν δημοσιευθεί σε όλα σχεδόν τα έγκυρα νομι-
κά περιοδικά της Ελλάδας. 

Γεννήθηκε το 1943, σπούδασε νομικά στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και από το 1969 είναι δικα-
στής, επιτυγχάνοντας πρώτος  στις εισαγωγικές ε-
ξετάσεις για το δικαστικό σώμα. Από το 2004 προ-
ήχθη στον Άρειο Πάγο, όπου υπηρετεί μέχρι σή-
μερα. Ολοκληρώνει τη θητεία του και συνταξιοδο-
τείται το 2010. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ελλή-
νων Δικονομολόγων,  μέλος της Ένωσης Ελλήνων 
Αστικολόγων, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κ.α. 
Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δικαστών Πολιτική 
Δικονομία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 νο-
μικά άρθρα σε νομικά περιοδικά, όπως το «Νομι-
κό Βήμα», την «Ελληνική Δικαιοσύνη», τη «Δίκη» 
κ.λπ. και πολλές κριτικές και παρατηρήσεις με 
τεκμηριωμένες αποκλίσεις από τη θεωρία και την 
κρατούσα νομολογία. Μερικά από τα κείμενά του 
αφορούν την ΕΣΔΑ αλλά και τη νομολογία του 
Στρασβούργου σε σχέση με την εθνική ελληνική 
νομολογία. 

Ο ανωτέρω δικαστής δημοσίευσε στο «ΝΟΜΙ-
ΚΟ ΒΗΜΑ»28, το 2008 ένα άρθρο με τίτλο «Ζητή-
ματα αναιρετικού ελέγχου – οι πρόσφατες κρί-
σεις του ΕΔΔΑ περί της αοριστίας των αναιρετι-
κών λόγων κατά τον ΚΠολΔ».  

Ο κ. Ρήγας παραπονείται για σωρεία επανει-
λημμένων καταδικαστικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ  
σε βάρος της Ελλάδας με την ίδια καταδικαστική 
αιτιολογία ότι παρεμποδίζει ο ελληνικός Άρειος 
Πάγος την πρόσβαση σε δικαστήριο λόγω άκρα-
της τυπολατρίας (φορμαλισμού). 

Αρχικά ας δούμε τι αντιπροσωπεύει, ο Άρειος 
Πάγος (το Δικαστήριο του οποίου αποτελεί επίλεκτο 
μέλος ο κ. Ρήγας) σε  ένα διεθνές και ευρωπαϊκό 
νομικό περιβάλλον, δεδομένης πλέον της αλλη-
λεπίδρασης της νομολογίας, της παγκοσμιοποίη-
σης και της ύπαρξης δεσμευτικών αποφάσεων ευ-
ρωπαϊκών δικαστηρίων δύο πολυκρατικών οργα-
νισμών, ήτοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ και 
Πρωτοδικείο) και του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(ΕΔΔΑ). 

 Στα πλαίσια αυτά το Ακυρωτικό παρουσιάζει 
δύο όψεις. Η μία θετική αφορά την αιτιολογία 
των αποφάσεών του. Στο σημείο αυτό ο Άρειος 
Πάγος αντικειμενικά έχει αναπτύξει στη σημαντι-
κή πλειοψηφία των αποφάσεών του μια μορφή 

_________ 
28. ΝοΒ 2008. 56, σ. 538-543 (τευχ. 3). 

αιτιολογίας που είναι ειδική και εμπεριστατωμέ-
νη με αποτέλεσμα να εκδίδει αποφάσεις υψηλού 
επιπέδου με πλήρη αιτιολογία υπέρτερη πολλών 
ευρωπαϊκών και μη ανωτάτων ακυρωτικών δικα-
στηρίων, δίδοντας πλήρη απάντηση στα παράπο-
να και στα αιτήματα των διαδίκων. Η αιτιολογία 
του ΑΠ είναι επαινετή και ανώτερου επιπέδου, 
του απαιτούμενου από τη νομολογία του  ΕΔΔΑ  
(που αρκείται απλά στο επίπεδο της επαρκούς αι-
τιολογίας29).   

Υπάρχει δυστυχώς και η άλλη πλευρά του Α-
νωτάτου Δικαστηρίου που είναι η αρνητική. 

 Ο Άρειος Πάγος έχει «κλείσει» ερμητικά τις 
πόρτες και τα παράθυρα της «Λεωφόρου Αλεξάν-
δρας». Εμφορείται από υψηλή εσωστρέφεια με 
αποτέλεσμα να αρνείται να δεχθεί τις νέες παγκό-
σμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές   νομολογιακές τά-
σεις και προκλήσεις των καιρών. Χαρακτηριστικό 
των αποφάσεών του που αποδεικνύουν το παρα-
πάνω ισχυρισμό είναι η αυτοδυναμία της αυθε-
ντίας του Δικαστηρίου. Δεν υπάρχει άλλο ανώ-
τατο εθνικό δικαστήριο στην Ευρώπη όπου απο-
κλειστική πηγή της νομολογίας του να είναι 
ΜΟΝΟΝ η ΔΙΚΗ  του  νομολογία. Η δική του 
προηγούμενη νομολογία αποτελεί το σύνολο της  
τεκμηρίωσης και της πηγής της νέας του νομο-
λογίας! Έτσι αυτοαναπαράγει τον εαυτό του χω-
ρίς επαρκή ανανέωση αφού δεν ενσωματώνει 
νομολογία από άλλα ανώτατα δικαστήρια άλλων 
χωρών, από διεθνή δικαστήρια ή επιτροπές αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε ακόμα και από το 
ΕΔΔΑ ή από το ΔΕΚ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της  εσωστρέφειας του Δικαστηρίου αποτελεί και η 
μη  αναφορά στη τεκμηρίωση των  αποφάσεών 
του ακόμα και επιστημονικών συγγραμμάτων ή 
απόψεων  ελλήνων ή ευρωπαίων καθηγητών. Η σε 
ελάχιστες αποφάσεις σποραδική αναφορά απο-
φάσεων ή επιστημονικών απόψεων επιβεβαιώνει 
τον κανόνα. Τη  τακτική αυτή δεν ακολουθεί η Ει-
σαγγελία του ΑΠ. 

Χαρακτηριστικό της ίδιας εσωστρέφειας απο-
τελεί και ο τρόπος ερμηνείας του Δικαστηρίου 
αυτού. Χρησιμοποιεί τον ίδιο παραδοσιακό και 
απαράλλακτο τρόπο ερμηνείας  από την εισαγω- 

_________ 
29. Βλ., μεταξύ πολλών άλλων, Ruiz Torija κατά Ι-

σπανίας, 9 Δεκεμβρίου 1994, § 29, Σειρά Α αρ. Α-303, 
και Van de Hurk κατά Κάτω Χώρες, 19 Απριλίου 1994, 
§ 61, σειρά Α, αρ. 288. 
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γή των βασικών κωδίκων χωρίς να ενστερνίζεται 
και να εφαρμόζει το νέο ερμηνευτικό τρόπο που  
δεν στηρίζεται σε αναζητήσεις  της αρχαίας βού-
λησης του νομοθέτη αλλά την εφαρμογή του νό-
μου στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η σύγχρονη ερ-
μηνεία απαιτεί να ερμηνεύεται η νομοθεσία υπό 
το φως των παρουσών συνθηκών λαμβάνοντας 
υπόψιν τα νέα ήθη, έθιμα, τις νέες αντιλήψεις και 
τις καινούργιες συνθήκες διαβίωσης. Το Δικα-
στήριο δηλαδή οφείλει να εγκαινιάσει την εκτε-
ταμένη χρήση της εξελικτικής ερμηνείας που δί-
νει έμφαση στις σύγχρονες συνθήκες ως ένα ση-
μαντικό παράγοντα της ερμηνείας και να προσ-
δίδει σημασία στα κοινώς αποδεκτά μέτρα που 
θεμελιώνονται στις νομοθεσίες ιδίως των κρα-
τών μελών της Ε.Ε. αλλά και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης30.  

Μια ακόμα παρατήρηση για τον Α.Π. είναι η 
φορμαλιστική αντιμετώπιση των δικαιωμάτων. 
Κανείς δεν μπορεί να καταργήσει τον πυρήνα ε-
νός θεμελιώδους δικαιώματος. Ο πυρήνας δεν α-
νήκει ούτε στα δικαστήρια ούτε και στο κράτος. 
Ανήκει στον δικαιούχο του που είναι ο πολίτης. 
Αυτός δεν καταργείται. Εάν υπάρχει εσφαλμένη 
εφαρμογή, άσκηση ή χρήση του δικαιώματος τα 
δικαστήρια οφείλουν να μην καταργήσουν το πυ-
ρήνα του δικαιώματος εξαιτίας τυπολατρικών λό-
γων. Δεν μπορεί ο τρόπος άσκησης του δικαιώμα-
τος να καταργήσει το ίδιο το δικαίωμα. Ο εθνικός 
δικαστής αντί να προβαίνει σε αναζήτηση παρα-
βιάσεων του πυρήνα του δικαιώματος προσκολ-
λάται σε δικονομικούς κανόνες που τους μετατρέ-
πει σε δικαίωμα! Έτσι  βλέπει το δένδρο και χάνει 
το δάσος.  

Δύο πρόσφατα παραδείγματα. Στη πρόσφατη 
απόφαση του ΕΔΔΑ Καλλέργης κατά Ελλάδος της 
2.4.2009 ο ΑΠ απέρριψε την αναίρεση ως απαρά-
δεκτη γιατί ξέχασε η γραμματέας του ποινικού 
Δικαστηρίου να συντάξει έκθεση κατάθεσης στο 
αναιρετήριο παρότι υπήρξε πρωτοκόλληση, 
σφραγίδες και υπογραφές του αναιρεσείοντος και 
της γραμματέως επί του αναιρετηρίου! Στην προ 
ημερών απόφαση Ρουμελιώτης κατά Ελλάδος της 
14.10.2009 ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αναίρε-

_________ 
30. G e o r g e  L e t s a s   «A Theory of  Interpretation 

of the European Convention on Human Rights», 2007, 
κεφ. Evolutive Interpretation:  Truth Not Current Cons-
esus, σ. 75-76. 

ση σε πολιτική απόφαση επειδή ο αναιρεσείων δεν 
ανέγραφε στην αναίρεσή του που αφορούσε την 
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογί-
ας το πώς έπρεπε να αιτιολογήσει το δευτεροβάθ-
μιο δικαστήριο για να έχει ειδική και εμπεριστα-
τωμένη αιτιολογία η προσβαλλομένη απόφαση. 
Απαιτούσε δηλ. από τον αναιρεσείοντα να μετα-
τραπεί σε επιμελή δευτεροβάθμιο δικαστή! Εάν 
αυτό δεν αποτελεί φορμαλισμό τότε τι είναι… 

Τέλος όσον αφορά το ελληνικό ακυρωτικό δι-
καστήριο πρέπει να επισημανθεί η αδόκιμη (μη) 
ερμηνευτική προσέγγιση  της ερμηνείας κυρίως 
της ΕΣΔΑ αλλά και του κοινοτικού δικαίου31. Η 
ανωτέρω αναφερομένη εσωστρέφεια οδηγεί τον 
Άρειο Πάγο  σε κυρίως αρνητική αιτιολογία της 
παραβίασης η μη των διατάξεων της ΕΣΔΑ. Να 
σημειωθεί ότι στο πρόσφατα σημαντικά ανανεω-
μένο site του Δικαστηρίου32 αυτού αναφέρονται 
29 ποινικές αποφάσεις που ασχολούνται με  ανα-
φορές στην ΕΣΔΑ το χρονικό διάστημα από το 
2007 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2009 και στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία υπάρχει ένας αρνη-
τικός αιτιολογικός αφορισμός. Αναγράφεται δηλ. 
στις αποφάσεις, με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο, 
ότι οι προσβαλλόμενες αναιρετικά αποφάσεις δεν 
παραβίασαν τις διατάξεις της ΕΣΔΑ χωρίς ειδικό-
τερο προσδιορισμό, αιτιολογία και ανάπτυξη, α-
γνοώντας (και ενδεχομένως αδιαφορώντας) για τη 
πλούσια  νομολογία του ΕΔΔΑ, η οποία είναι και 
η μόνη αυθεντική ερμηνεία της ανωτέρω Σύμβα-
σης, και στην οποία οφείλει να προστρέξει το ελ-
ληνικό ακυρωτικό δικαστήριο.  

Στα πλαίσια της υπηρέτησης σε ένα παραδο-
σιακό ανώτατο δικαστήριο ο εξέχων αυτός δικα-
στής ο κ. Ρήγας θέλησε να υπερασπίσει τις θέσεις 
και την πρακτική του δικαστηρίου του με έναν 
αμυντικό αλλά και αφοριστικό τρόπο. Επαρκή 
απάντηση στις θέσεις του ανώτατου δικαστή δίνει 
από τις στήλες του ίδιου περιοδικού ο δικηγόρος 
κ. Μανώλης Δ. Γιαννουσάκης33 στο άρθρο του «Ο 
Άρειος Πάγος, η αοριστία των λόγων αναίρεσης και το 

_________ 
31. Βλ. ποινική απόφαση του ΑΠ 547/2008, ΝοΒ 

τομ. 56. 1910 επ. με σχόλιο Β. Χε ι ρ δάρη , στην οποία ο 
Άρειος Πάγος προβαίνει σε νομολογιακή κατασκευή 
ερμηνεύοντας τη κοινοτική νομοθεσία αντίθετα με τη 
νομολογία του ΔΕΚ, που ήταν υποχρεωτική για το ελ-
ληνικό Δικαστήριο.  

32. Βλ. www.areiospagos.gr. 
33. ΝοΒ 2008, τομ. 56. 2727-2733. 
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Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που» και δεν θα επεκταθώ σε αναλυτική απάντηση 
επί των αιτιάσεων του κ. Ρήγα, με τις οποίες βε-
βαίως και δεν συμφωνώ. Θα εστιαστώ στον τρόπο 
αντιμετώπισης του δικαστηρίου του Στρασβούρ-
γου από έναν εθνικό δικαστή μιας μικρής χώρας, 
που χρονολογικά πρώτος προχώρησε σε τέτοιας 
έκτασης κριτική, αφού το άρθρο του δημοσιεύθηκε 
τον Μάρτιο του 2008, ένα χρόνο δηλ. πριν από την 
ομιλία του κ. Hoffmann. 

Ο κ. Ρήγας αναγράφει στο άρθρο του «..Η ε-
φαρμογή του δικαίου εξάλλου πρέπει να γίνεται ελλό-
γως. Τις αρχές της έλλογης εφαρμογής του δικαίου 
φαίνεται ακολουθεί και το ΕΔΔΑ, εφόσον οι αποφάσεις 
του βρίθουν νομικών συλλογισμών, ερμηνευτικών ανα-
λύσεων, επιχειρημάτων κλπ. Εν τούτοις, οι ανωτέρω 
σκέψεις του αποκλίνουν προς την άλογη εφαρ-
μογή του δικαίου, παραπέμποντας στη «δικαιο-
σύνη του καδή», αποφαινόμενη κατά περίπτωση 
και  επιτρέπουσα τη διαφορετική διάγνωση ο-
μοίων ζητημάτων ή την όμοια κρίση αντιθέτων 
περιπτώσεων». 

Με δυο λόγια αναφέρει ότι οι αποφάσεις του 
ΕΔΔΑ στερούνται λογικής για το λόγο ότι το 
Στρασβούργο καταδίκασε την Ελλάδα γιατί ο Ά-
ρειος Πάγος απέρριψε την αναίρεση ως απαράδε-
κτη επειδή δεν αναφέροντο στο αναιρετήριο τα 
πραγματικά γεγονότα που έγιναν δεκτά από το 
Εφετείο. Όμως στο αναιρετήριο είχαν ήδη παρα-
τεθεί περιληπτικά τα κυριότερα πραγματικά γε-
γονότα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε και οι 
αιτιάσεις της προσβαλλομένης  απόφασης.  Το 
ΕΔΔΑ δηλ. ανέφερε το εξής απλό: αφού υπάρχουν 
περιληπτικά τα γεγονότα αλλά και οι παραδοχές 
της δευτεροβάθμιας απόφασης γιατί απορρίπτεται 
η αναίρεση ως απαράδεκτη, δεδομένου μάλιστα 
ότι ο Άρειος Πάγος έχει ενώπιόν του το βασικό 
έγγραφο της προσβαλλομένης απόφασης (την ίδια 
την δευτεροβάθμια απόφαση) που σε κάθε περί-
πτωση υποχρεούται να αναγνώσει και το οποίο 
περιέχει όλες τις παραδοχές και τα πραγματικά 
περιστατικά. Άραγε είναι παραλογισμός αυτός; Η 
μήπως δεν είναι λογική το να θεωρούμε ως λογικό 
το απολύτως λογικό;  

Εξ άλλου πως το ΕΔΔΑ προσομοιάζεται με το 
δικαστήριο του Καδή όταν πράττει ακριβώς το 
αντίθετο από τα αναφερόμενα στο άρθρο; Το 
Στρασβούργο στις υποθέσεις του αναιρετικού ε-
λέγχου που διαπραγματεύεται το κείμενο του κ. 

Ρήγα,  κρατώντας μια σταθερή νομολογική πο-
ρεία, εκδίδει ακριβώς ίδιες αποφάσεις επί του ιδί-
ου θέματος. Έτσι για το θέμα της αοριστίας των 
αναιρετικών λόγων και της τυπολατρίας του 
ανωτάτου ακυρωτικού μας υπάρχει σωρεία ί-
διων και πανομοιότυπων αποφάσεων (Λιακόπου-
λος κατά Ελλάδος της 24.5.2006, Ευσταθίου κ.α. κατά 
Ελλάδος της 14.12.200634, Ζουμπουλίδης κατά Ελλά-
δος της 14.12.200635, Λιοναράκης κατά Ελλάδος της 
5.7.200736, Βασιλάκης κατά Ελλάδος της 17.1.200837,  
Κοσκινάς κ.α. κατά Ελλάδος της 21.2.2008, Αλβανός 
κ.α. κατά Ελλάδος της 20.3.2008, Ρέκλος και Δαβουρ-
λής κατά Ελλάδος της 15.1.200938, Πιστόλης κατά Ελ-
λάδος της 4.6.2009, Ρουμελιώτης κατά Ελλάδος της 
14.10.2009 κ.α.) που επιδεικνύει μια μοναδική 
διαχρονική σταθερότητα του Στρασβούργου στη 
νομολογία του. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει 
ότι μόνον δικαστήριο του Καδή δεν αποτελεί το 
ΕΔΔΑ, το οποίο βεβαίως ο υπογράφων το παρόν 
άρθρο σε καμία περίπτωση δεν το χαρακτηρίζει 
ως ένα τέλειο δικαστήριο, όπως αναφέρεται και 
παρακάτω.  

Τέλος ο κ. Β. Ρήγας εκφέρει στον επίλογο του 
άρθρου του το συμπέρασμά του που όπως ανα-
γράφει είναι: «Οι εκφερθείσες από το ΕΔΔΑ κρί-
σεις δεν τυγχάνουν ορθές. Ίσως είναι χρήσιμη 
και για τους εφαρμοστές των κανόνων δικαίου, η 
υπόδειξη του Albert Einstein: Τα πράγματα πρέ-
πει να απλουστεύονται κατά το δυνατόν, αλλά 
όχι και περισσότερο»».  

Αναμφίβολα αποτελεί αξιολογική κρίση  του 
σημαντικού αυτού εθνικού δικαστή περί της μη 
ορθότητας των αποφάσεων του Στρασβούργου. 
Είναι σεβαστή η άποψή του. Όμως η εμπλοκή του 
Αϊνστάιν, ενός πολυσύνθετου μυαλού, σε ιστορίες 
απλουστεύσεων  μάλλον αταίριαστο μου φαίνε-
ται. Σε κάθε περίπτωση όμως η πεισματική εμμονή 
σε φορμαλισμούς και τυπολατρία περισσότερο 
απλουστευμένο  δείχνει από την  διαφύλαξη των 
_________ 

34. ΝοΒ 2006 (τομ. 54). 1170 επ. με σχόλιο Β. Χε ι ρ -
δάρη .  

35. ΝοΒ 2007 (τομ. 55). 206 επ. με παρατηρήσεις  υ-
πογράφοντος. 

36. ΝοΒ 2007 (τομ. 55). 2212 επ. με σημείωση Μιχ . 
Μαργαρ ί τ η .  

37. ΝοΒ 2007 (τομ. 55). 206 επ. με παρατηρήσεις  Β. 
Χε ι ρ δάρη .  

38. ΝοΒ 2009, τεύχος Μαρτίου - Απριλίου (τομ. 57) 
σ. 738 επ.  
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θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι μια σοβαρή 
υπόθεση.  

 
2. Τα όρια ερμηνείας του  Δικαστηρίου του 
Στρασβούργου, η ανάπτυξη των δικαιωμάτων, ο 
δικαστικός ακτιβισμός,  και το «περιθώριο εκτί-
μησης» 

 
α) Τα όρια ερμηνείας του ΕΔΔΑ: συσταλτική ή διασταλ-
τική ερμηνεία της ΕΣΔΑ; 

 
Η ερμηνεία του Στρασβούργου είναι η κορύ-

φωση του δικαστηρίου αυτού, η μεγάλη του επι-
τυχία  και το όχημα για την παγκόσμια αναγνώ-
ρισή του. Το ότι αναγνωρίζεται από όλους ως το 
κορυφαίο διεθνές δικαστήριο στο κόσμο δεν είναι 
τυχαίο. Η δημιουργική, δυναμική και εξελικτική 
ερμηνεία μιας λιτής Σύμβασης που τη μετέτρεψε 
από ένα άψυχο διεθνές κείμενο γενικών αρχών σε 
ένα ζωντανό όργανο ομοιόμορφης εφαρμογής 
των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών κατέστησε το Δικαστήριο σε συλλεκτικό 
όργανο ελπίδων όλων των ευρωπαίων πολιτών. 
Στη πράξη έδωσε «οντότητα» στους αδικημένους 
και τους προσέδωσε «ανάστημα» σε μια ευθεία 
αντιπαράθεση με το θύτη – κράτος, καθιστώντας 
το τελευταίο ισότιμο διάδικο με τους πολίτες του.  

Αυτός ο τρόπος αλλά και η έκταση της ερμη-
νείας του ενόχλησαν και προβλημάτισαν. Ο Λόρ-
δος Hoffmann το έθεσε ευθέως το θέμα στη παρα-
πάνω αναφερόμενη ομιλία του. Άραγε μπορεί  να 
καθορίζει το Στρασβούργο τις πτήσεις στο Αγγλι-
κό αεροδρόμιο  Χήθροου; 

Οι ερωτήσεις θέλουν απάντηση, και κυρίως η 
κυρίαρχη ερώτηση: ποια μπορεί να είναι τα όρια 
της ερμηνείας του Στρασβούργου; Έχει αυτό απε-
ριόριστο δικαίωμα; και εάν όχι ποια είναι τα όριά 
του; 

Τα πράγματα νομίζω ότι είναι περισσότερο 
απλά από όσο φαίνονται και ενδεχομένως να μην 
χρειάζεται να ενοχληθούν οι γιαγιάδες του κ. 
Hoffmann ή το πολυσύνθετο μυαλό του Einstain 
για να γίνουν κατανοητά. 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από 47 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ισχύει σε 
όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πλην Λευκορωσίας. Στο 
προοίμιο της ΕΣΔΑ υπάρχει ρητή και σαφής ανα-
φορά για το σκοπό του Συμβουλίου της Ευρώπης 

ο οποίος είναι «.. η πραγματοποίησις στενοτέρας ενό-
τητος μεταξύ των Μελών αυτής, και ότι εν των μέσων 
προς επίτευξιν του σκοπού τούτου είναι η προάσπ ι -
σ ι ς  και η ανάπτυξ ι ς  των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που και των θεμελιωδών ελευθεριών». 

Το κυρίαρχο μέσο για την επίτευξη του σκο-
πού αυτού που τον έχουν αποδεχθεί όλα τα συμ-
βαλλόμενα κράτη μέλη του Συμβουλίου  της Ευ-
ρώπης  είναι το ΕΔΔΑ, όπως προκύπτει άλλωστε 
και από τη ρητή διατύπωση του άρθρου 19 της 
ΕΣΔΑ «Προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη την παρούσα Σύμβαση και τα 
Πρωτόκολλά αυτής, συστήνεται Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο…». 

Επομένως το ΕΔΔΑ στην ερμηνεία των δικαι-
ωμάτων που απορρέουν από την ΕΣΔΑ  και τα 
Πρωτόκολλά της υποχρεούται να ακολουθήσει τη 
δέσμευση που έχει αναλάβει από την ίδια τη Σύμ-
βαση. Να ερμηνεύει τις διατάξεις της με δύο προ-
σθετικούς και όχι διαζευκτικούς τρόπους. 

Πρώτον υποχρεούτα ι  να διασφαλίζει και 
να προασπίζει όλα τα δικαιώματα που προστα-
τεύονται από τη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά 
της, που σημαίνει ότι δεν έχει καμία ερμηνευτική 
δυνατότητα ελαχιστοποίησης ή περιορισμού του 
θεσπιζομένου δικαιώματος. Το ελάχιστο όριο εί-
ναι η γραμματική του διατύπωση. Δεν  καταλείπε-
ται δηλαδή καμία δυνατότητα ή εξουσία συσταλ-
τικής ερμηνείας των δικαιωμάτων ή άλλης ερμη-
νείας περιορισμού των δικαιωμάτων39. Η ανωτέ-
ρω πρώτη ερμηνεία διαθέτει αμυντική λειτουργία 
σε σχέση με τα δικαιώματα. 

Δεύτερον επιπρόσθετα δ ικα ιούτα ι  στην 
ανάπτυξη των δικαιωμάτων και εφόσον η ανά-
πτυξη αυτών συνδυάζεται άμεσα με την υλοποίη-
ση  της εγγύτητας των κρατών μελών του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης τότε το Δικαστήριο του 
Στρασβούργου υποχρεούτα ι  στην ανάπτυξη 
(διασταλτική ερμηνεία). Η δεύτερη ερμηνεία δια-
θέτει δυναμικό χαρακτήρα και αποτελεί το προω-
θητικό σκέλος της νομολογίας του Δικαστηρίου. Η 
φήμη, το κύρος και η επιτυχία του στηρίζεται σ’ 
αυτό το σκέλος. 

Στο δεύτερο σκέλος εμπίπτει τόσον ο δικαστι- 

_________ 
39. M i c h e l e  d e  S a l v i a , Compendium de la 

CEDH, Vol.1. Jurisprudence 1960 à 2002 , Ν.P. Engel, 
Kehl, Strasbourg, Arlington, Va, σ. 9.  
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κός ακτιβισμός όσον και ο υβριδικός χαρακτή-
ρας του Δικαστηρίου. Ο πρώτος αποτελεί προνό-
μιο και δικαίωμα του Στρασβούργου, ο δεύτερος 
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και τούτο γιατί όταν 
ένα δικαίωμα έχει ήδη λάβει προωθημένη εξελικτική 
πορεία από τη νομολογία ή τη νομοθεσία κρατών μελών 
που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση τότε το ΕΔΔΑ δεν 
μπορεί να μην εφαρμόζει την αναπτυγμένη μορφή του 
δικαιώματος παραβλέποντας τη ρητή διατύπωση του 
προοιμίου της Σύμβασης.  

Η ανάπτυξη των δικαιωμάτων δεν μπορεί να 
έχει στατικό χαρακτήρα αλλά δυναμικό40, εξελι-
κτικό41 και συνδυάζεται με τις σύγχρονες επικρα-
τούσες συνθήκες42. Ο τρόπος αυτός ερμηνείας δεν 
έχει σχέση με το παρελθόν αλλά με το σύγχρονο 
παρόν, και λαμβάνει υπόψη του την ιστορική αλ-
λαγή των ηθών, των συνθηκών, της καθημερινό-
τητας της ζωής αλλά και της κοινωνίας. Η ερμη-
νεία των δικαστικών αποφάσεων πρέπει να προσαρμόζε-
ται στο σύγχρονο τρόπο ζωής και να εξασφαλίσει την 
αρμονική εξέλιξη των δικαιωμάτων. Αυτή η ερμη-
νευτική μέθοδος έχει επιτρέψει στο Δικαστήριο να 
υιοθετήσει εξ αρχής την εξέλιξη των ηθών και των 
τεχνολογιών της τρίτης χιλιετίας. Το κοινωνικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο η διεθνής συμφωνία 
άντλησε την έμπνευσή της και την ύπαρξή της, έ-
ζησε και επέδρασε απευθείας στο συμβατικό κα-
νονιστικό σύστημα. Οι στόχοι της Σύμβασης δε-
σμεύονται από το πρότυπο της εξέλιξης της κοι-
νωνίας43.  

Η μέθοδος της εξελικτικής ερμηνείας και της 
αλλαγής των συνθηκών εμφανίστηκε στη νομο-
λογία του Στρασβούργου στην γνωστή απόφαση 

_________ 
40. Απόφαση ΕΔΔΑ Marckx κατά Βελγίου, της 13.6. 

1979. 
41. ΕΔΔΑ,  Guzzardi κατά Ιταλίας, 6.11.1980, § 95, 

Johnston και λοιποί κατά Ιρλανδίας, απόφαση της 18.12. 
1986, § 53. 

42. ΕΔΔΑ, Airey κατά Ιρλανδίας, απόφαση της 
9.10.1979, σελ.14-15, § 26, Annoni di Gussola και λοιποί κα-
τά Γαλλίας, απόφαση της 14.11.2000, § 56. 

43. Jean-Loup Charrier Code de la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme,  σ. 2,  G. Van Des 
Mersch, Le caractère « autonome » des termes et la « marge 
d'appréciation » des gouvernements dans l'interprétation de 
la Convention européenne des droits de l'homme in Mélanges 
Wiarda, Cologne 1988, σ. 202. - V. également C. Russo, 
Commentaire sous article 8 in Pettiti, Decaux et Imbert, 
La Convention européenne des droits de l'homme, Économi-
ca 1995, σ. 308. 

Tyrer κατά Μεγάλης Βρετανίας της 25.4.197844, 
όπου το Δικαστήριο αντιμετώπισε την εθνική 
(βρετανική)  νομοθεσία45 αλλά και τη τοπική νοο-
τροπία των κατοίκων της νήσου Man, όπου θεσμι-
κά επιτρέπετο η τιμωρία των ανηλίκων με σωμα-
τική τιμωρία (ραβδισμοί) αλλά ήταν επίσης σε με-
γάλο βαθμό αποδεκτή από τη τοπική κοινωνία. Το 
ΕΔΔΑ έκρινε ότι η ΕΣΔΑ είναι ένα ζωντανό όρ-
γανο το οποίο, πρέπει να ερμηνεύεται υπό το 
φως των παρουσών συνθηκών και δεν μπορεί να 
μην επηρεαστεί από τα κοινώς αποδεκτά μέτρα 
της ποινικής πολιτικής των Συμβαλλόμενων Με-
ρών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτό το πε-
δίο. Έτσι  αποφάσισε ότι η προβλεπόμενη από τη 
βρετανική νομοθεσία σωματική τιμωρία, η ο-
ποία περιεβλήθη τον μανδύα δικαστικής απόφα-
σης και η οποία εκτελέσθηκε κατά του ανηλίκου  
παραβιάζει το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Όπως διευκρί-
νισε το Στραβούργο,  η φύση της θεσμοποιημένης 
δικαστικής σωματικής τιμωρίας περιλαμβάνει επιβολή 
φυσικής βίας σε έναν άλλο άνθρωπο. Η ποινή τέτοιου 
είδους  προσβάλει αυτό που προστατεύει η ανωτέρω διά-
ταξη της ΕΣΔΑ, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη φυ-
σική ακεραιότητα46. 

Το ΕΔΔΑ εφαρμόζει το χρόνο ως εργαλείο ερ-
μηνείας. Στην υπόθεση Goodwin αναφέρει «..Το 
Δικαστήριο δεν έχει πειστεί ότι κατά την ημερομηνία 
της παρούσας υπόθεσης μπορεί ακόμη να θεωρηθεί 
ότι οι όροι αυτοί πρέπει να αναφέρονται σε έναν προσ-
διορισμό του φύλου με καθαρά βιολογικά κριτήρια …. 
Υπήρξαν σημαντικές κοινωνικές αλλαγές στο θε-
σμό του γάμου μετά την έγκριση της σύμβασης, 
καθώς και δραματικές αλλαγές που προκαλού-
νται από τις εξελίξεις …»47.  
_________ 

44. Βλ. Application no. 5856/72, σε cmiskp.echr.coe. 
int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=ht
ml&highlight=TYRER&sessionid=37540123&skin=hud
oc-en. 

45. section 56 (1) of the Petty Sessions and Summary 
Jurisdiction Act 1927 (as amended by section 8 of the 
Summary Jurisdiction Act 1960). 

46. Βλ. § 33 της απόφασης αυτής, όπου στην ίδια § 
προστίθενται στην αιτιολογία της και τα δυσμενή ψυ-
χολογικά αποτελέσματα του καταδικασθέντος από αυ-
τού του είδους την ποινή, στα οποία περιλαμβάνει και 
το άγχος της πρόγνωσης της βίας που επρόκειτο να επι-
βληθεί σ΄ αυτόν, δεδομένου ότι η ποινή του δεν εκτελέ-
στηκε αμέσως και περίμενε για την εκτέλεσή της. 

47. Απόφαση ΕΔΔΑ Goodwin κατά Ηνωμένου Βα-
σιλείου της 11.7.2002 § 100. 
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Πρέπει να επισημανθεί ότι τα ανωτέρω, το α-
ντικείμενο και ο σκοπός του ΕΔΔΑ δικαιολο-
γούν πλήρως γιατί η Σύμβαση πρέπει να ερμη-
νεύεται υπό το πρίσμα των σημερινών συνθη-
κών και  δεν πρέπει να ερμηνεύεται με όρους 
των συγκεκριμένων ιδρυτικών συντακτών της 
Σύμβασης48. Με αυτό συμφωνεί επίσης και η νο-
μολογιακή ερμηνεία του Στρασβούργου  που α-
ναγνωρίζει το Δικαστήριο αυτό ως ένα ζωντανό 
όργανο που ο σκοπός του  είναι να κατανοήσει 
καλύτερα της αρχές που θεμελιώνουν τα δικαιώ-
ματα της ΕΣΔΑ, ανεξάρτητα από το πώς τα ίδια τα 
συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν αυτές τις αρ-
χές49. 

Ο Λόρδος Hoffmann μπορεί να διαμαρτύρεται 
για τον τρόπο ερμηνείας του Στρασβούργου αλλά 
καλό θα ήταν να ενσκήψει σε απόφαση του δικού 
του δικαστηρίου. Χαρακτηριστική είναι η απο-
στροφή σε απόφαση της Βουλής των Λόρδων της 
Μ. Βρετανίας «… Η άποψη που παρουσιάζει α-
ναμφίβολη ορθότητα τη χρονιά Χ μπορεί να γίνει 
αμφισβητήσιμη τη χρονιά Υ και απαράδεκτη τη 
χρονιά Ζ. Η δημόσια και επαγγελματική γνώμη 
είναι εν εξελίξει»50. Οποία αποθέωση της ανα-
γνώρισης της εξελικτικής διαδικασίας από το Δι-
καστήριο του κ. Hoffmann! 

Πολύ σημαντική είναι και η εφαρμογή από τα 
Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τα οποία απο-
δέχεται ο κ. Hoffmann ως διαθέτοντα την απαιτούμενη 
νομιμοποίηση από τις Συνθήκες της ΕΟΚ) του εξελι-
κτικού και δυναμικού αυτού τρόπου ερμηνείας. 
Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υπό-
θεση του Γερμανού  Maruko, όπου το ΔΕΚ51  αλ-
λάζοντας την μέχρι πρότινος νομολογία του απο-
φάσισε ότι ο σύντροφος ίδιου φύλου καταχωρη-
μένης συμβίωσης δικαιούται σύνταξη χηρείας α-
ντίστοιχης συζύγου αντίθετου φύλου αλλά και η 
απόφαση του Δικαστηρίου Δημοσίας Διοίκησης 
της Ε.Ε. στην υπόθεση του Ολλανδού Anton Pieter 

_________ 
48. Γ εώργ ι ο ς  Λέ τσα ς  «A Theory of  Interpreta-

tion of the European Convention on Human Rights» 
2007, σ. 74. 

49. Βλ. αμέσως προηγ. υποσημ. 
50. Μ.R. in Reg. v. Ministry of Defencce, Ex parte 

Smith (1996) Q.B. 517 at pp. 552-554 by Sir Thomas 
Bingham. 

51. Απόφαση της 1.4.2008 (Τμήματος Μείζονος Συν-
θέσεως) με αριθ. C-267/06, ΝοΒ 2008. 767 επ. με παρα-
τηρήσεις του υπογράφοντος. 

Roodhuijzen κατά της Επιτροπής της E.E.52, όπου 
προβαίνοντας σε μια ιδιαίτερα δυναμική και εξε-
λικτική ερμηνεία αναγνώρισε την ισότητα «συ-
ντρόφου» μη αναγνωρισμένης συμβίωσης με α-
ναγνωρισμένη σύντροφο ή σύζυγο, ταυτοποιώ-
ντας τις πραγματικές σχέσεις με τις νομικές. 

Συμπερασματικά θα έλεγα ότι η ερμηνεία του 
Στρασβούργου κινείται στα σύγχρονα πλαίσια 
προσαρμόζοντας μια διεθνή Σύμβαση  των μέσων 
του περασμένου αιώνα στη σύγχρονη πραγματι-
κότητα, λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες συνθήκες, 
τον παρόντα τρόπο ζωής, τα νέα ήθη και έθιμα. 
Έτσι με τον τρόπο αυτό ερμηνείας το Στρασβούρ-
γο έχει μετατρέψει την ΕΣΔΑ σε μια σύγχρονη 
Συνθήκη που βρίσκει λύσεις στα προβλήματα του 
παρόντος και πραγματώνει με αποτελεσματικότη-
τα το καταστατικό σκοπό της. Τα όρια λοιπόν της 
ερμηνείας του δεν περιορίζονται εφόσον υπηρε-
τούν τον αρχικό σκοπό της Σύμβασης όπως αυτό 
καθορίζεται από το ίδιο το κείμενό της στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται ως ενότητα και το προοίμιο 
αυτής.  

 
β) Δικαστικός ακτιβισμός, θέσπιση νέων δικαιωμάτων  
και το δικαίωμα στη προστασία του περιβάλλοντος 

 
Ο Λόρδος Hoffmann έχει μια έντονη διαφωνία 

στον τρόπο ερμηνείας του Στρασβούργου, όπου 
κατά τον ίδιο, η ερμηνεία θεσπίζει νέα δικαιώμα-
τα, όπως αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Έτσι το ΕΔΔΑ κατά την άποψη αυτή ουσιαστικά 
και πραγματικά μετατρέπεται σε νομοθετικό σώ-
μα, υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές του θεσπίζο-
ντας δικαιώματα που δεν υπάρχουν στη Σύμβα-
ση.   

Όπως προαναφέραμε όμως ο τρόπος ερμηνείας 
του Στρασβούργου διαθέτει την απαραίτητη νο-
μιμότητα για  την ανάπτυξη των  δικαιωμάτων, 
εάν δε σύμφωνα με μια νεώτερη ερμηνεία περι-
λαμβάνεται στο περιεχόμενο ενός δικαιώματος 
και μια άλλη πτυχή αυτού δε σημαίνει ίδρυση αυ-
τόνομου και ανεξάρτητου δικαιώματος αλλά δυ-
ναμική διεύρυνση ενός ήδη υπάρχοντος και νόμι-
μα θεσπισμένου ατομικού δικαιώματος. 

Ως προς το δικαίωμα στη προστασία του περι- 

_________ 
52. Απόφαση της 27.11.2007 στην υπόθεση με αριθμ. 

F-122/2006, Βλ. παρατηρήσεις Β. Χε ι ρ δάρη  σε ΝοΒ 
2008. 781-882. 
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βάλλοντος αυτό δεν είναι κάτι νέο. Οι Ρωμαίοι 
ήταν οι πρώτοι  που ασχολήθηκαν με τις περιβαλ-
λοντολογικές ενοχλήσεις53. Το δε Δικαστήριο έχει 
αναφερθεί σε 58 αποφάσεις54 του στον όρο «προ-
στασία του περιβάλλοντος»55 πριν από την ομιλία 
του Λόρδου Hoffmann. Έτσι η ανησυχία του τε-
λευταίου μήπως προστατευθεί το περιβάλλον από 
το «ταπεινό» Στρασβούργο  με αντιθεσμικό τρόπο 
μάλλον καθυστερημένη είναι. (Άραγε μας ενδιαφέρει 
εάν ο προστατεύων το περιβάλλον διαθέτει νομιμοποιη-
τική θεσμική ισχύ και αρμοδιότητα; Αυτό είναι το ζη-
τούμενο;). 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΑ κ. Jean Paul Costa α-
ναγράφει στη συγκλίνουσα άποψή του στην από-
φαση Hatton56 τα εξής «… το δικαίωμα σε ένα υ-
γιές περιβάλλον συμπεριλαμβάνεται στην έννοια 
του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και της 
οικογενειακής ζωής. Από την αρχή της δεκαετίας του 
’70, ο κόσμος έχει γίνει όλο και περισσότερο ενήμερος 
για τη σπουδαιότητα των περιβαλλοντολογικών θεμά-
των και της επιρροής τους στις ζωές των ανθρώπων. Η 
νομολογία του δικαστηρίου μας, επιπλέον, δεν είναι η 
μόνη που αναπτύχθηκε σύμφωνα με αυτές τις τάσεις. 
Παραδείγματος χάριν, το άρθρο 37 του χάρτη των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
18ης Δεκεμβρίου 2000 αφιερώνεται στην προστασία του 
περιβάλλοντος…». Και στην απόφαση του τμήμα-
τος της Ευρείας Σύνθεσης ο ίδιος δικαστής μαζί με 
άλλους αναγράφει στη κοινή μειοψηφική άποψή 
τους «…όπως το Δικαστήριο έχει επανειλημμένως υπο-
γραμμίσει: «Η Σύμβαση είναι ένα ζωντανό μέσο, 
πρέπει να ερμηνευθεί υπό το φως των σημερι-
νών συνθηκών" ... Αυτή η "εξελικτική" ερμηνεία 

_________ 
53. Ρωμαϊκός νόμος ταξινομεί τις περιβαλλοντολο-

γικές οχλήσεις ως immissiones στο alienum. Dig.8.5.8.5 
Ulpianus 17 ad..ed. δείτε το http://www. thelatinli-
brary.com/justinian/digest8.shtml. 

54. Βλ. Μεταξύ πολλών άλλων ενδεικτικά και τις 
Powell and Rayner ν UK, February 21, 1990, Series A, 
No.172; 12 E.H.R.R. 355; Lopez Ostra ν Spain, December 
9, 1994, Series A, No.303-C; 20 E.H.R.R. 277; Balmer-
Schafroth ν Switzerland, August 26, 1997, RJ.D. 1997-IV; 
Guerra ν Italy, February 19, 1998, RJ.D 1998-1; Athanas-
soglou ν Switzerland, April 6, 2000, ECHR 2000-IV; Hat-
ton ν UK, July 8, 2003, ECHR 2003-VIII; Taskin ν Turkey, 
November 10, 2004, ECHR 2004-X; Fadeytva ν Russia, 
June 9, 2005, ECHR 2005. 

55. “environmental protection”. 
56. Application no. 36022/97, απόφαση Τμήματος 

της 2.10.2001.  

από την Επιτροπή και το Δικαστήριο της Σύμβασης …. 
έχει προχωρήσει γενικά "προοδευτικά", υπό την έν-
νοια ότι έχει επεκταθεί σταδιακά και έχει θέσει το ε-
πίπεδο προστασίας που προβλέπεται για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που διασφαλίζονται από τη Σύμβαση 
για την προώθηση της "Ευρωπαϊκής Δημόσιας Τάξης". 
Στον τομέα των δικαιωμάτων του περιβάλλοντος, τα ο-
ποία ήταν σχεδόν άγνωστα το 1950, η Επιτροπή και το 
Δικαστήριο έχουν όλο και περισσότερο την άποψη ότι το 
άρθρο 8 αγκαλιάζει το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλ-
λον, και, συνεπώς, στην προστασία έναντι της ρύπανσης 
και των οχλήσεων που προκαλούνται από επιβλαβείς 
χημικές ουσίες, επιθετικές οσμές, ιζήματα που προκα-
λούν αναπνευστικές παθήσεις, θόρυβο κ.ο.κ.»57. 

Το Δικαστήριο στις υποθέσεις που άπτονται της 
προστασίας του περιβάλλοντος έχει επιδείξει 
πραγματικά μια νομολογιακή πρακτική που δι-
καιολογεί το ρόλο του στην εφαρμογή της ΕΣΔΑ 
δίνοντας ένα ουσιαστικό και πρακτικό περιεχόμε-
νο στην προστασία της ιδιωτική και οικογενεια-
κής ζωής μέσω μιας δυναμικής εξελικτικής και 
προωθητικής των δικαιωμάτων νομολογίας. 

Έτσι το ΕΔΔΑ έχει αποφασίσει ενδεικτικά για 
θέματα περιβάλλοντος:  

 α) Η λειτουργία ενός εργοστασίου επεξεργασίας 
αποβλήτων, άνευ αδείας και σε απόσταση 12 μέ-
τρων από το σπίτι της προσφεύγουσας, παραβίαζε το 
άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, διότι θα μπορούσε να επηρεά-
σει την ευημερία της και να της στερήσει την από-
λαυση της κατοικίας της, δεδομένου ότι θα είχε 
άμεσα επιπτώσεις στην προσωπική και οικογε-
νειακή της ζωή, ακόμη και αν η υγεία της δεν τί-
θετο σε κίνδυνο58,  

β) Η λειτουργία ενός εργοστασίου Χαλυβουργίας 
σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή του οποίου οι 
τοξικές εκπομπές υπερέβαιναν τα ασφαλή όρια, 
ενέπιπτε στην προστασία που παρέχει το άρθρο 8 
της ΕΣΔΑ, διότι ακόμη και αν δεν προκαλούσε 
μία μετρήσιμη βλάβη στην υγεία της προσφεύ-
γουσας, αναπόφευκτα έκανε την προσφεύγουσα πιο 
ευάλωτη σε ποικίλες ασθένειες και αναμφισβήτητα επη-
ρέαζε την ποιότητα ζωής της στο σπίτι της59,  
_________ 

57. Κοινή μειοψηφική άποψη των  COSTA, RESS, 
TURMEN, ZUPANCIC και STEINER στην Απόφαση 
του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης Hatton κατά Μ. Βρε-
τανίας της 8.7.2003. 

58. Lopen Ostra κατά Ισπανίας, απόφαση της 9 Δεκεμ-
βρίου 1994. 

59. Fadeyeva κατά Ρωσίας, απόφαση της 9 Ιουνίου 2005. 
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γ) Η αποτυχία του Κράτους να παρέχει στους προ-
σφεύγοντες τις απαραίτητες πληροφορίες αφο-
ρούσες τον κίνδυνο που διέτρεχαν αυτοί, κατοι-
κώντας κοντά σ’ ένα χημικό εργοστάσιο, από το οποίο 
είχαν επέλθει εκρήξεις στο παρελθόν αποτελούσε ε-
πέμβαση στην προσωπική και ιδιωτική ζωή τους60,  

δ) Ότι η προσφεύγουσα υπέστη σοβαρή προ-
σβολή στο δικαίωμά της για  σεβασμό της κατοι-
κίας της, λόγω της αδυναμίας των αρχών να ανα-
λάβουν δράση για την αντιμετώπιση της ηχορύ-
πανσης που προκαλείτο από τα νυχτερινά κέντρα 
(άνω των 100) της περιοχής της61.  

Στις υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον το 
ΕΔΔΑ επιδεικνύει μια κοινώς αποδεκτή ευαισθη-
σία, η οποία αποτυπώνεται στη νομολογία του 
λειτουργώντας ως ακτιβιστικό δικαστήριο.  

Ο δικαστικός ακτιβισμός62 είναι ένας όρος 
που χρησιμοποιείται για να περιγραφούν οι δι-
καστικές αποφάσεις που βασίζονται περισσότερο 
πάνω στην προσωπική προκατάληψη του δικαστή 
απ' ό,τι στον υφιστάμενο νόμο. Ο όρος έχει μια 
μάλλον παρεξηγημένη έννοια που έχει κυρίως 
δημιουργηθεί από τους υποστηρικτές της συντη-
ρητικής τάσης,  της  λεγόμενης «δικαστικής αυτοσυ-
γκράτησης».  

 Η έννοια όμως του δικαστικού ακτιβισμού 
είναι περισσότερο τεχνική παρά ουσιαστική όταν 
αναφερόμαστε στο Στρασβούργο.  

Στη νομολογιακή μέθοδο του ΕΔΔΑ δεν μπορεί 
να αυτονομηθεί ο δικαστικός ακτιβισμός ως ξεχω-
ριστός και αυτόνομος ερμηνευτικός τρόπος αλλά 
ως ένας χαρακτηρισμός της περισσότερο προωθητικής 
και δυναμικής ερμηνείας του δικαστηρίου που περιλαμ-
βάνεται στον ορισμό της «ανάπτυξης» των δικαιωμά-
των, που με ρητό τρόπο αναφέρει το Προοίμιο της 
Σύμβασης. Έτσι ο «ακτιβισμός» ως όρος εμπεριέ-
χεται στο αναπτυξιακό μέρος του θεσπιζομένου 
δικαιώματος της ΕΣΔΑ και αποκτά νομιμοποιητι-
κή ισχύ. Ουσιαστικά υπό τον όρο αυτό, όταν α-
ναφερόμαστε στη νομολογία του Δικαστηρίου αυ-
τού ταυτοποιείται το μέρος της νομολογίας του 

_________ 
60. Guerra κατά Ιταλίας, 19 Φεβρουαρίου 1998. 
61. Moreno Gómez κατά Ισπανίας, 16 Νοεμβρίου 2004 
62. Βλ. Άρθρο Keenan D. Kmiec «ΤHE ORIGIN AND 

CURRENT MEANINGS OF "JUDICIAL ACTIVISM"» σε 
California Law Review, Οκτώβρης 2004, στο οποίο γί-
νεται μια εκτενής αναφορά στον δικαστικό ακτιβισμό 
τόσο ιστορικά όσο και θεωρητικά.  

που αφορά τη δημιουργική ερμηνεία. Κυρίως η 
ερμηνεία αυτή αφορά τα άρθρα 8, 9, 10 και 12 της 
Σύμβασης και έδωσε μια καθολική αναγνώριση 
στο Δικαστήριο63.  

Τι λέει όμως ο Λόρδος Hoffmann που κατηγο-
ρεί ευθέως το Στρασβούργο γι΄ αυτό τον τρόπο 
ερμηνείας του για τον δικαστικό ακτιβισμό; Οι 
απόψεις του είναι σαφείς και πρόσφατες.  Στις 10 
Ιουλίου 2008, δηλ. σχεδόν οκτώ μήνες πριν από 
την παραπάνω ομιλία του, ο κ. Hoffmann, συμμε-
τείχε σε μια επιστημονική συζήτηση στο διαδίκτυο 
με αρκετούς επιφανείς καθηγητές νομικών σχο-
λών και δικαστές.   

Γράφει ο ίδιος «…η περισσότερη συζήτηση είναι 
για το πώς συμπεριφέρονται οι δικαστές. Ίσως θα έπρεπε 
κάποιος να επικεντρωθεί στην καθοδήγηση που λαμβά-
νουν από τα Ανώτατα Δικαστήρια ... Είναι υπεύθυνα για 
τη σωστή λειτουργία του δικαστικού τους συστήματος 
και παρόλο που μπορεί να είναι  «δικαστικός ακτιβι-
σμός» να γίνονται αλλαγές στο νόμο για λόγους 
κοινωνικής λειτουργικότητας, πρέπει να είναι 
μέρος της σωστής τους λειτουργίας να εμποδί-
ζουν τους ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες 
διαδικασίες από το να έχουν εμφανώς ανεπιθύ-
μητες συνέπειες, όπως η αποθάρρυνση των αν-
θρώπων από την ενασχόληση με επιθυμητές κοι-
νωνικά δραστηριότητες. ...»64. Τι πιο αιτιολογη-
μένη και υπερασπιστική θέση για τους Δικαστές 
του Στρασβούργου στο θέμα του «δικαστικού α-
κτιβισμού» από αυτή τη θέση του μετέπειτα κατη-
γόρου τους!  

 
γ) Το «περιθώριο εκτίμησης». Μία νομολογιακή κατα-
σκευή του Στρασβούργου 

 
Το Δικαστήριο του Στρασβούργου  προέβη σε 

μια εξισορροπητική διπλωματική ενέργεια – πα-
ραχώρηση προς τα εθνικά κράτη που έχουν υπο-
γράψει και επικυρώσει την ΕΣΔΑ. Προέβη σε μια 
νομολογιακή κατασκευή, την οποία αποκαλεί 
«περιθώριο εκτίμησης»65 η οποία δεν προβλέπε- 

_________ 
63. Αντίθετα η νομολογία του ΕΔΔΑ που αφορά το 

άρθρο 6 δεν είναι ιδιαίτερα δυναμική και εξελικτική. 
64. Βλ. newtalk.org./2008/07what-is-the-role-of-the- 

courts.php.  
65. H o w a r d  C .  Y o u r o w , «THE MARGIN OF 

APPRECIATION DOCTRINE IN THE DYNAMICS OF 
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ται από τη Σύμβαση66 και ουσιαστικά «φωτογρα-
φίζει» τη δικαστική αυτοσυγκράτηση του Δικα-
στηρίου και την αποχή του από δικαστική κρίση. 
Αποδέχεται δηλ. ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που 
συγκρούονται ατομικά δικαιώματα προστατευό-
μενα από την ΕΣΔΑ και ευρύτερα δημόσια συμ-
φέροντα του κράτους μέλους ο καταλληλότερος 
για να κρίνει είναι είτε ο εθνικός δικαστής είτε οι 
εθνικές αρχές και όχι το δικαστικό όργανο του 
Στρασβούργου67. 

Το περιθώριο αυτό, όπως έχει διαμορφωθεί, 
αναφέρεται στην εξουσία του συμβαλλόμενου 
κράτους κατά την εκτίμηση των πραγματικών δε-
δομένων, καθώς και στην εφαρμογή των διατάξε-
ων που προβλέπονται στις περιφερειακές και διε-
θνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων68. Το 
κυρίως περιεχόμενό του είναι ότι η κάθε κοινωνία 
έχει το δικαίωμα στο χώρο διαβίωσής της να εξι-
σορροπεί τα ατομικά δικαιώματα με τα εθνικά 
συμφέροντα και να προβαίνει η ίδια  στην επίλυ-
ση των συγκρούσεων που προκύπτουν ως αποτέ-
λεσμα των διαφορετικών ηθικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών, πολιτικών και νομικών παραδόσε-
ων69 των συμβαλλομένων κρατών70. 

Έτσι το Στρασβούργο προβαίνει σε έναν αυτο-
περιορισμό έξω από τη Σύμβαση και ουσιαστικά 
παραχωρεί εξουσία στο θύτη (κράτος) ως το μόνο 

_________ 
EUROPEAN HUMAN RIGHTS JURISPRUDENCE» 
(1996),  Eva Brems «The Margin of Appreciation Doctrine 
in the Case-Law of the European Court» of Human Rights»   
ZAΟRV (HEIDELBERG J. INT’L L.) 240 (1996). 

66. Βλ. Χρήσ τ ου  Ρο ζάκη  «Η Νομολογία του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 
Κλίνη του Προσκρούστη ή Συμβολή στην Ευρωπαϊκή Ολο-
κλήρωση;», ΝοΒ 2009 (τεύχος Οκτωβρίου). 

67. Casado Coca κατά Ισπανίας, απόφαση της 
24.02.1994, § 50, Jacubowski κατά Γερμανίας, απόφαση της 
23.06.1994, § 26.  

68. Chorherr κατά Αυστρίας, απόφαση της 25.08.1993, § 
31. 

69. YUTAKA ARAI-TAKAHASHI, «THE MARGIN 
OF APPRECIATION DOCTRINE AND THE PRINCIPLE 
OF PROPORTIONALITY IN THE JURISPRUDENCE 
OF THE ECHR» 2 (2002), Eyal Benvenisti, «Margin of 
Appreciation, Consensus, and Universal Standards», 31 
INTERNATIONAL LAW AND POLITICS 843 (1999),. 

70. O n d e r  B a k i r c i o g l u  «The Application of the 
Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expres-
sion and Public Morality Cases», German Law Journal 
No. 7 (1.7.2007). 

αρμόδιο να κρίνει την ύπαρξη παραβιάσεως στο 
θύμα (προσφεύγοντα)! Αυτό είναι μια δικαστική 
«εφεύρεση» που αποδυναμώνει τη δυναμική της 
ΕΣΔΑ και έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό της ί-
διας της Σύμβασης. 

Το ΕΔΔΑ στη πράξη όπου δεν επιθυμεί εμπλο-
κή σε υπόθεση απέχει από την υποχρέωσή του σε 
οφειλομένη από την ΕΣΔΑ προστασία του θύμα-
τος και αναθέτει αυτή  με έμμεσο τρόπο στο κρά-
τος να το πράξει (ή στην ουσία να μη το πράξει). Το 
«περιθώριο εκτίμησης» είναι ένα μέσο αυτοπρο-
στασίας του ίδιου του Δικαστηρίου. Αποτελεί 
μια δικαστική ανοχή στην αυθαιρεσία του κρά-
τους.  Το Στρασβούργο δεν δικαιούται να απέχει 
από την εφαρμογή οιουδήποτε δικαιώματος. Εί-
ναι το μόνο όργανο που υποχρεούται στην εφαρ-
μογή της Σύμβασης, δεδομένου ότι η ερμηνεία του 
είναι η τελική και η αυθεντική. 

Τα δικαιώματα όλων των ευρωπαίων πολιτών 
δεν μπορούν να έχουν διαχωριστικές γραμμές 
που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ηθικές 
και πολιτιστικές παραδόσεις αλλά πρέπει να ερ-
μηνεύονται ίδια παντού σε κάθε μέρος της Ευρώ-
πης και να διαθέτουν την ίδια «ομπρέλα» προ-
στασίας. Το προοίμιο της Σύμβασης είναι σαφές 
και αυτό επιτάσσει. Την ολοκλήρωση δηλαδή της 
προσέγγισης όλων των κρατών μελών. Και αυτό 
δεν επιτυγχάνεται με τη διατήρηση των ιδιαιτερο-
τήτων όταν αυτές παραβιάζουν τα ατομικά δι-
καιώματα.  

Το δόγμα του περιθωρίου εκτίμησης είναι δη-
μιούργημα των οργάνων του Στρασβούργου. 
Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από το ΕΔΔΑ στην 
απόφαση Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου 
της 7.12.197671 και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε 
έμμεσα από την Επιτροπή που εφαρμόζει το 
ΔΣΑΠΔ72 και άμεσα από το Διαμερικανικό Δικα-
στήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου73, που ε- 

_________ 
71. Βλ. Χρ .  Ρο ζάκη , όπως παραπ. 
72. υπόθεση Shirin Aumeeruddy-Cziffra κ.α.  v. Mauri-

tius, Communication No. R.9/35 (2 May 1978), U.N. 
Doc. Supp. No. 40 (A/36/40) at 134 (1981), para. 
9.2(b)2(ii), 
http://wwwserver.law.wits.ac.za/humanrts/undocs/s
ession36/9-35.htm. 

73. Proposed Amendments to the Naturalization 
Provisions of the Constitution of Costa Rica, Advisory 
Opinion OC-4/84 (Jan. 19 1984) Inter-American Court 
of Human Rights (Ser. A) No. 4, par. 56-5. 
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πικαλείται και την νομολογία του ΕΔΔΑ. 
Η συνέχεια ήταν αυξανόμενη και ήδη έχουν 

εκδοθεί πολλές αποφάσεις από το ΕΔΔΑ  που 
χρησιμοποιούν συστηματικά το δόγμα του «περι-
θωρίου εκτίμησης». Το δόγμα όμως υπονομεύει 
στη πράξη τη προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών δεδομέ-
νου ότι στερεί από τα πρόσωπα να απολαμβάνουν 
τα δικαιώματά τους. Επιπλέον  έχει ασαφή και μη 
προσδιορισμένο χαρακτήρα που το καθιστά αντί-
θετο προς την αποτελεσματική εφαρμογή της 
Σύμβασης, δεδομένου ότι τα δικαιώματα πρέπει 
να ερμηνεύονται  κατά σαφή και ακριβή τρόπο74.  
Τελευταία παρατηρείται μια προσπάθεια μείωσης 
της χρήσης του αλλά το Στρασβούργο θα δοκιμα-
σθεί σοβαρά στην εκδίκαση της υπόθεσης Lautsi 
κατά Ιταλίας στο Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης. Στην 
υπόθεση αυτή το Δικαστήριο θα δοκιμάσει τις α-
ντοχές του απέναντι στη σχεδόν καθολική αντί-
δραση από ένα κράτος μέλος σε απόφασή του. 
Άραγε θα χρησιμοποιήσει το διπλωματικό του 
«όπλο»,  το «περιθώριο εκτίμησης»; Ο χρόνος θα 
δείξει … 

Αναμφίβολα το δόγμα αυτό αποτελεί δη-
μιούργημα του Δικαστηρίου. Θα ήταν μια ένδειξη 
συνέπειας προς τους σκοπούς της Σύμβασης αλλά 
και προς την υλοποίηση της αποτελεσματικότητας 
και της ομοιομορφίας των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των εάν ο δημιουργός κατέστρεφε το δημιούργη-
μά του. Θα ήταν μια πράξη γενναιότητας αλλά 
και  ουσίας αυτή του η πράξη… Ίσως να μην αρέ-
σει στον κ. Hoffmann αλλά θα αρέσει στους υπό-
λοιπους. 

 
3. Το ΕΔΔΑ αντικρίζοντας τη νέα 50ετία. Τα 
Προβλήματα του Δικαστηρίου 

 
Άραγε το Δικαστήριο του Στρασβούργου είναι 

ένα τέλειο δικαστήριο; Η απάντηση είναι βεβαίως 
αρνητική. Αναμφίβολα δεν είναι τέλειο, είναι ό-
μως ό,τι καλύτερο διαθέτει ο πλανήτης μας σε πε-
ριφερειακό και διεθνές επίπεδο στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Εξ άλλου «τέλειο» μπορεί να είναι 
μόνο το Δικαστήριο που δε δικάζει και δεν εκδίδει 

_________ 
74. Y u v a l  S h a n y , «Toward a General Margin of 

Appreciation Doctrine in International Law», 16 EU-
ROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 907 
(2005). 

αποφάσεις. Το ΕΔΔΑ όμως είναι ένα δικαστήριο 
που έχει προσφέρει πολλά στα ευρωπαϊκά φυσικά 
και νομικά πρόσωπα αλλά και ένα πρότυπο για 
τα δικαστήρια όλου του κόσμου. Το πολύ καλό 
δικαστήριο όμως μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο 
ή και άριστο. Το ξεκίνημα της νέας 50ετίας αυτό 
επιτάσσει. Η σταδιακή αναβάθμιση του Δικαστη-
ρίου, η ανάπτυξη των δικαιωμάτων και η ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση στα ανθρώπινα δικαιώματα 
μέσω μιας ομοιογενούς  προστασίας χωρίς εξαιρέ-
σεις και «περιθώρια εκτίμησης», πρέπει να είναι ο 
επόμενος στόχος. 

Με πολύ σεβασμό στα όργανα του Στρασβούρ-
γου θα  επιχειρήσω να κάνω κάποιες παρατηρή-
σεις για τις αδυναμίες του Δικαστηρίου με σκοπό 
τη βελτίωσή του. 

Δεν θα ασχοληθώ με τα γνωστά προβλήματα 
(αυξανόμενη κατάθεση προσφυγών75, χιλιάδες εκ-
κρεμούσες υποθέσεις76 κ.α.). Τα πρόσθετα πρωτό-
κολλα 14 και 14 bis είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση.  Θα αναφέρω δύο ουσιαστικά προβλήματα 
που δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής, δια-
φεύγοντας από τα φώτα της προβολής. 

 
Ι) Οι αποφάσεις για το απαράδεκτο των προσφυγών και 
η αδιαφάνεια του Δικαστηρίου 

 
Το Δικαστήριο παρουσιάζει δύο πλευρές. Μια 

πλευρά, η οποία είναι η εμφανής και η γνωστή.   
Είναι η προβεβλημένη του «εικόνα», όπου κυρίως 
σχηματίζεται από τη «δυναμική» και «εξελικτική» 
νομολογία του, τον τρόπο προστασίας των δικαι-
ωμάτων και τη προσωπικότητα πολλών από τους 
δικαστές του. Είναι η πλευρά που προσέδωσε τη 
μεγάλη φήμη και το ύψιστο κύρος στο Δικαστή-
ριο.  Στο κομμάτι αυτό υπάρχουν κατά κανόνα  
έπαινοι και σχεδόν μηδενική δυσμενής κριτική77. 

_________ 
75. 47.600 προσφυγές τους 10 πρώτους μήνες του 

2009 ενώ την ίδια περίοδο το 2008 οι προσφυγές ήταν 
42.350 (12% αύξηση). 

76. Μέχρι 31.10.2009 οι εκκρεμούσες προσφυγές ή-
ταν 116.800, έχοντας αύξηση 20% από την 1.1.2009 
(97.300). 

77. Το πρώτο ρήγμα στην εξαιρετική εικόνα του ΕΔ-
ΔΑ επιχειρούν να πετύχουν οι δύο παραπάνω εθνικοί 
δικαστές με όσα προαναφέρθηκαν εκτενώς. Κανείς άλ-
λος. Τα κράτη  μέχρι πρόσφατα δεν συμμετείχαν σε επι-
κριτική στάση απέναντι στη νομολογία του Στρα-
σβούργου. Μια ένδειξη έμμεσης δυσαρέσκειας λόγω 
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Στο μέρος αυτό περιλαμβάνεται η δημοσιότητα, οι 
αποφάσεις, τα δελτία τύπου, οι ομιλίες, οι διαλέ-
ξεις, το εξαιρετικό site, οι αναφορές και σχολια-
σμοί από τα νομικά περιοδικά, τα βιβλία, τους 
συγγραφείς, καθηγητές, δικαστές, δικηγόρους, 
από τα εθνικά και διεθνή δικαστήρια κ.λπ. Στα 
πλαίσια του συνόλου των υποθέσεων του Στρα-
σβούργου το μέρος αυτό αποτελεί σχεδόν το  15% 
αυτών, αφού μόνον αυτό το ποσοστό φθάνει να  
εξετάζεται από επταμελή Τμήματα του  ΕΔΔΑ! 

Η άλλη είναι η αθέατη πλευρά του Δικαστηρίου. 
Αντιπροσωπεύει το 85 % του συνόλου των προ-
σφυγών των ευρωπαίων πολιτών που απορρίπτο-
νται ως προφανώς απαράδεκτες. Ένα κομμάτι που 
υπερβαίνει τα 8/10 των υποθέσεων. Είναι η πλευ-
ρά που δεν ασχολούνται τα βιβλία, τα blogs, οι 
καθηγητές, ο τύπος, οι τηλεοράσεις. Είναι το μέρος 
που δεν υπάρχουν τύμπανα αλλά μόνο σιωπή. 
Είναι ένα απέραντο νεκροταφείο των τελευταίων 
ελπίδων των ευρωπαίων πολιτών.  

Αναμφίβολα οι πιο πολλές προσφυγές, είναι 
προφανώς απαράδεκτες. Πολλοί προσφεύγουν 
στο Στρασβούργο είτε παρανοώντας την έννοια 
της δίκαιης δίκης, είτε  ερμηνεύοντας εντελώς 
λανθασμένα της ΕΣΔΑ, είτε  αγνοώντας πλήρως 
τη νομολογία του ΕΔΔΑ, είτε ορμώμενοι από την 
απελπισία των δικαστικών τους αποτυχιών στα 
εθνικά δικαστήρια. Σίγουρα δεν είναι όλες οι αι-
τιάσεις βάσιμες. Όμως αδυνατώ να πιστέψω ότι το 
85 % του συνόλου των ατομικών προσφυγών είναι 
πραγματικά και αντικειμενικά απαράδεκτες78. Η 
πίκρα των προσφευγόντων είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη από αυτή που υπολογίζεται ως λογική στο 
Στρασβούργο. Γι’ αυτό δεν ευθύνονται μόνο η 

_________ 
των αποφάσεων της Τσετσενίας  είχε επιδείξει με δι-
πλωματικό τρόπο η Ρωσική Ομοσπονδία μη επικυρώ-
νοντας το 14ο Πρωτόκολλο και δημιουργώντας έτσι 
σχετικά προβλήματα λειτουργίας στο Δικαστήριο. Ό-
μως πρόσφατα μετά την γνωστή απόφαση του ΕΔΔΑ 
Lautsi κατά Ιταλίας της 03.11.2009 (σε σχέση με την ανάρ-
τηση του σταυρού στα Ιταλικά σχολεία) σχεδόν ολόκληρη η 
Ιταλία (κυβέρνηση, το μεγαλύτερο μέρος της  αντιπολί-
τευσης αλλά και η πλειοψηφία των ιταλών πολιτών) ε-
πιτέθηκαν κατά του Στρασβούργου  χαρακτηρίζοντας 
την απόφαση «ντροπή», «κοντόφθαλμη» και «προ-
σβλητική για την εθνική ταυτότητα της Ιταλίας». 

78. Για τις ελληνικές υποθέσεις το ποσοστό είναι ση-
μαντικά μικρότερο. Το περίπου 55% των προφανώς 
απαραδέκτων είναι ένα λογικότερο ποσοστό. 

άγνοια ή η παρορμητικότητα των προσφευγό-
ντων. Ευθύνεται και το Δικαστήριο με τον τρόπο 
που λειτουργεί. 

Η διαδικασία στο κομμάτι των προφανώς α-
παραδέκτων είναι απολύτως  «αδιαφανής». Η 
διαδικασία για το παραδεκτό είναι μια «κρυφή» 
διαδικασία, όπου ο προσφεύγων δεν έχει καμία 
απολύτως συμμετοχή, δεν δικαιούται σε καμία 
παροχή εξήγησης ή παρατήρησης  και δεν ενη-
μερώνεται για το στάδιο αυτό. Η δε απόφαση που 
εκδίδεται και κοινοποιείται σ’ αυτόν είναι μια 
κοινή επιστολή απαραδέκτου ύφους για δικαστήριο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία δεν αναφέρει 
καμία απολύτως αιτιολογία. Το μόνο που ανα-
γράφει είναι «το Δικαστήριο δεν διαπίστωσε καμία πα-
ραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εγ-
γυάται η Σύμβαση και τα πρωτόκολλά της» και συ-
μπληρώνει  ότι δεν θα δοθούν έγγραφα από το 
φάκελο στο προσφεύγοντα, δεν θα του παρασχε-
θούν άλλες διευκρινίσεις, ούτε το Δικαστήριο θα 
απαντήσει στις τυχόν επιστολές του.  

Κατά το Δικαστήριο79 και στις προφανώς απα-
ράδεκτες προσφυγές υπάρχει γραπτή συνοπτική 
αιτιολογία με βάση την οποία απορρίπτεται η ε-
κάστοτε απαράδεκτη προσφυγή. Αφού υπάρχει 
λοιπόν αιτιολογία γιατί δεν κοινοποιείται στον 
προσφεύγοντα; Γιατί να υπάρχει τέτοια αδιαφά-
νεια σε ένα δικαστήριο που οφείλει πάνω από όλα 
να είναι διαφανές;  Εάν δε, κοινοποιείται και δη-
μοσιοποιείται η αιτιολογία για τις απαράδεκτες 
αυτό θα ωφελήσει τόσο τους προσφεύγοντες (που 
θα γνωρίζουν τους λόγους της απόρριψης των προσφυ-
γών τους και επομένως δεν θα επαναλαμβάνουν τα ίδια 
σφάλματα) όσο και το Δικαστήριο που θα δέχεται 
έτσι λιγότερες προσφυγές και θα έχει μικρότερο 
όγκο εργασίας. 

Με τον ανωτέρω αδιαφανή τρόπο καταλείπε-
ται έντονη δυσαρέσκεια στα 8,5/10 των προσφευ-
γόντων που θα μπορούσε να περιορισθεί ή και να 
εξαλειφθεί  εάν το Στρασβούργο δεν ύψωνε αδια-
πέραστο «τοίχο» σ΄αυτούς. Και θα μπορούσε να 
επιλυθεί το όλο θέμα με ένα απλό τρόπο. Πριν 
από την έκδοση της απόφασης από τη Τριμελή Ε-
πιτροπή υπάρχει σχετική εισήγηση της εθνικής 

_________ 
79. Βλ. Μαρ ιαλ έ να  Τσ ί ρ λη  «Το Ευρωπαϊκό Δικα-

στήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και οι προδήλως απαρά-
δεκτες προσφυγές: Η αθέατη πλευρά του παγόβουνου», ΝοΒ 
2007, τομ. 55. 618 επ. 
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Γραμματείας, η οποία γνωρίζει και την εθνική 
γλώσσα του προσφεύγοντος αλλά και την εθνική 
νομοθεσία. Η εισήγηση θα μπορούσε να κοινοποιείται 
στον προσφεύγοντα και αυτός να μπορεί να απαντήσει 
με σχετικό υπόμνημά του μέσα σε 10 μέρες αποκλειστι-
κής προθεσμίας, παρέχοντας εξηγήσεις. Έτσι η Τριμε-
λής Επιτροπή ή ο μοναδικός Δικαστής (μετά την 
ισχύ του  Πρωτοκόλλου 14 ή 14bis) θα μπορεί να α-
ποφασίσει αναγράφοντας μια συνοπτική αιτιολογία λαμ-
βάνοντας υπόψη και τις απόψεις- απαντήσεις του προ-
σφεύγοντα, η οποία θα δημοσιοποιείται και θα κοινο-
ποιείται σ΄αυτόν, καταργώντας αυτή την γνωστή 
απαράδεκτη επιστολή. Ουσιαστικά η επιβάρυνση 
του Δικαστηρίου θα είναι ένα επί πλέον έγγραφο 
αλλά τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια και μεσο-
πρόθεσμα. 

Σε κάθε περίπτωση και σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών ισχύει το άρθρο 45 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, 
το οποίο με ρητό τρόπο αναφέρει «Οι δικαστικές 
αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις που κηρύσ-
σουν τις αιτήσεις παραδεκτές ή απαράδεκτες,  εί-
ναι α ι τ ιολογημένες». Υπάρχει άραγε κάποιος 
λόγος οι αποφάσεις που κηρύσσουν ως προφανώς 
απαράδεκτες τις προσφυγές να μην αιτιολογού-
νται ή η αιτιολογία τους να είναι «κρυφή» και μη 
δημόσια; Μπορεί το ΕΔΔΑ να μην εφαρμόζει την 
ΕΣΔΑ σχεδόν στο 85% των υποθέσεων; Είναι δι-
καίωμά του; 

 
ΙΙ) Η εθνική γλώσσα και το Στρασβούργο  

 
Η ΕΣΔΑ σε δύο άρθρα της [5 § 2 και 6 § 3 (α) 

και (ε)] αναφέρεται στην αναγκαιότητα της χρή-
σης της εθνικής γλώσσας. Επίσης ο εκάστοτε 
προσφεύγων δύναται να ασκήσει την προσφυγή 
του στη δική του εθνική γλώσσα. Η διαδικασία 
στην γλώσσα του ακολουθείται από το Στρα-
σβούργο για τη πρώτη φάση των διαδικασιών μέ-
χρι την κήρυξη ως παραδεκτής της προσφυγής ή 
μέχρι τη κοινοποίηση στη Κυβέρνηση του φακέ-
λου της προσφυγής. Στη συνέχεια ο προσφεύγων 
οφείλει να συμμετάσχει στη διαδικασία σε μία 
από τις δύο επίσημες γλώσσες του δικαστηρίου 
(αγγλικά ή γαλλικά). Επίσης οι αποφάσεις των 
Τμημάτων  του ΕΔΔΑ εκδίδονται σε μία από τις 
δύο αυτές γλώσσες και των Τμημάτων Ευρείας 
Σύνθεσης και στις δύο γλώσσες. 

Το ΕΔΔΑ είναι Δικαστήριο ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και σ’ αυτό προσφεύγουν θύματα πα-

ραβιάσεων  κρατικών οργάνων. Αρκετοί από αυ-
τούς είναι χαμηλής μορφωτικής κατάστασης και 
οι περισσότεροι από τους προσφεύγοντες ενδεχο-
μένως να μην γνωρίζουν άλλη γλώσσα πλην της 
δικής τους. Η απαίτηση λοιπόν  από ένα δικαστή-
ριο που προστατεύει ανθρώπινα δικαιώματα από 
τους προσφεύγοντες να είναι άριστοι γνώστες 
μιας από τις δύο επίσημες γλώσσες φαίνεται αντι-
φατικό προς το σκοπό του είδους αυτού του δικα-
στηρίου.  

Το θέμα με αυτούς που ασχολούνται με τα αν-
θρώπινα δικαιώματα (εμπειρογνώμονες, καθηγη-
τές, ειδικοί, επιστήμονες κ.λπ.) και συμμετέχουν 
στις διάφορες επιτροπές για τη σύνταξη των διε-
θνών συμβάσεων είναι ότι δε διετέλεσαν θύματα 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι 
γνώστες (ενδεχομένως και πολλών) ξένων γλωσ-
σών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η θεσμική λειτουρ-
γία για τη πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων να υλοποιείται πάνω σε πλαίσιο που εξυ-
πηρετεί τον ειδικό και γνώστη παρά αυτόν  τον 
οποίο επιχειρεί να προστατεύσει η Σύμβαση. Έτσι 
οι μηχανισμοί «στήνονται» στη πραγματικότητα 
για εξυπηρέτηση των  πολύγλωσσων και μορφω-
μένων πραγματογνωμόνων παρά για την εξυπη-
ρέτηση των αγράμματων και μονόγλωσσων θυμά-
των. 

Έτσι οι πρώτοι απαιτούν από τους δεύτερους 
(που π.χ. μπορεί να είναι αγρότες της Ρουμανίας) 
να γνωρίζουν άριστα τα Γαλλικά για να κατανο-
ήσουν τις παρατηρήσεις της Ρουμανικής κυβέρ-
νησης που αντί στα ρουμανικά τις στέλνει στα 
Γαλλικά και στη συνέχεια να απαντήσουν σε μια 
γλώσσα που δε γνωρίζουν, και τελικά η απόφαση 
που τους αφορά άμεσα να είναι στα Γαλλικά που 
δεν τα καταλαβαίνουν. Στη πραγματικότητα διε-
ξάγεται μια διαδικασία για τη παραβίαση του α-
τομικού δικαιώματος ενός Ρουμάνου που δεν την 
καταλαβαίνει και που εκδίδεται μια απόφαση80 
που την κατανοεί το δικαστήριο που την εξέδωσε 
αλλά όχι ο ίδιος που τον αφορά!  
_________ 

80. Να σημειωθεί ότι ένα αγγλικό blog (βλ. ipkitten. 
blogspot.com/2005/10/translation-watch-latest-
eipr.html) διαμαρτύρεται γιατί η απόφαση του ΕΔΔΑ 
Anheuser-Busch Inc κατά Πορτογαλίας είναι γραμμένη 
στα γαλλικά και όχι στα αγγλικά ώστε να την κατανοή-
σουν οι άγγλοι πολίτες και δικηγόροι. Τι να πουν και οι 
υπόλοιποι (περισσότεροι) κάτοικοι της Ευρώπης, που 
ούτε αγγλόφωνοι είναι ούτε γαλλόφωνοι…  
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Δεν είναι όμως μακριά από το Στρασβούργο η 
πόλη του Λουξεμβούργου όπου εδρεύει ένα άλλο 
διεθνές δικαστήριο το ΔΕΚ και το Πρωτοδικείο 
του. Στο δικαστήριο αυτό, που δεν έχει άμεση 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διάδι-
κοι είναι κράτη ή κυρίως μεγάλες εταιρίες με ικα-
νά, έμπειρα και πολύγλωσσα στελέχη και δικηγό-
ρους  έχει θεσπισθεί μια διαδικασία κατανοητή 
για όλους. Γίνεται στην εθνική γλώσσα και η από-
φαση εκδίδεται και στην γλώσσα αυτή με αποτέ-
λεσμα να είναι πλήρως κατανοητή η όλη διαδικα-
σία από την αρχή μέχρι και την απόφαση και να 
ενημερώνονται όλοι. 

Άραγε αυτό που είναι αυτονόητο και λογικό 
για το Λουξεμβούργο είναι κάτι το εξωτικό, το 
δύσκολο και το περίεργο για το Στρασβούργο;  

 
4. Επίλογος 

 
Τελικά τι είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του 

Στρασβούργου; Ένα δικαστήριο με πατερναλιστι-
κές φιλοδοξίες  και  με  συνταγματικούς  οραματι- 

σμούς που πρέπει να φοβίζει τους εθνικούς δικα-
στές; Ένα δικαστήριο που αυθαίρετα επεμβαίνει 
στον εσωτερικό νομικό χώρο των κρατών μελών, 
ένα δικαστήριο που αντί να νομολογεί, νομοθετεί 
με έμμεσο τρόπο ή ένα δικαστήριο που προστα-
τεύει τον ευρωπαίο πολίτη και ουσιαστικοποιεί τα 
ανθρώπινα δικαιώματα; 

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ανεξάρτητα από 
τις τυχόν αδυναμίες του, είναι ένα Δικαστήριο 
που ασχολείται με τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες 
αξίες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Προσπαθεί 
μέσα από συμπληγάδες να παγιώσει και να προω-
θήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα  και να ολοκλη-
ρώσει την ανθρώπινη αξία. Είναι το Δικαστήριο 
που «ζωντάνεψε» τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους 
έδωσε πραγματική υπόσταση και που επέβαλε την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους.  Είναι ο τελευ-
ταίος σταθμός για την ανθρώπινη ελπίδα σε όλη 
την Ευρώπη.  Ας είμαστε περήφανοι που το έχομε 
και ας νοιώθουμε τυχεροί που στο Στρασβούργο 
υπάρχουν Δικαστές. Είναι ότι καλύτερο έχει συμ-
βεί στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία 50 χρό-
νια… 
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Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως όργανο θεμελίωσης στην συνείδησή μας 
των ελευθεριών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  

Μάκη Τζίφρα 
Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 

 
 

To ευρωπαϊκό δικαστήριο ως θεσμός ήταν α-
παραίτητος για την επίτευξη πολιτικά –στρατη-
γικά του στόχου της ενοποίησης των εθνικών κρα-
τών μελών σε μια συμπολιτεία. Το κύριο θέμα ό-
μως εν τέλει από την πλευρά του ανθρώπου εξετά-
ζοντας τον νέο θεσμό ήταν, «τί» καινούργιο θα 
πρόσφερε στον «ευρωπαίο πολίτη» πρόσθετα, 
στην δικαστική προστασία - υπεράσπισή του, πέ-
ραν αυτής πού ήδη  του παρείχαν τα εθνικά δικα-
στήρια της χώρας του; Ο σκοπός βρέθηκε και δεν 
θα ’ταν άλλος, από το να ελέγχει το Δικαστήριο 
αυτό τον κυρίαρχο εθνικό νομοθέτη, αλλά και τα 
δικαστήριά του, αν οι νόμοι του, όπως κατά πε-
ριεχόμενο έχουν ψηφιστεί και κυρίως όπως ερμη-
νεύονται - εφαρμόζονται στην πράξη από αυτά 
εντός των μελών κρατών, λειτουργούν κατ’ απο-
τέλεσμα παρέχοντας ουσιαστική κι όχι στο γράμ-
μα του νόμου, απλά αναφερόμενη, προστασία - 
υπεράσπιση στον άνθρωπο, διορθωτικά 
επεμβαίνοντας σ’ αυτό το πεδίο. Ειδικά για τον 
«πολίτη», ο οποίος κατοικεί στον ενιαίο χώρο της 
νέας (ευρωπαϊκής) συμπολιτείας κύριο μέλημα, 
γνώμονας, κριτήριο ήταν για το Δικαστήριο η 
διασφάλιση σ’ αυτόν και γι’ αυτόν στην πράξη 
των θεμελιωδών ελευθεριών του και δικαιωμάτων 
έναντι παντός. Ακόμη κι έναντι των κυβερνήσεών 
του και των διοικητικών μηχανισμών τους. Ώστε 
να γίνονται πέραν από σεβαστές, εν τέλει απ’ 
αυτόν τον πολίτη και απ’ όλους γενικότερα, αυτές 
οι ελευθερίες αισθητές και συνειδητές. Ελευθερίες 
και δικαιώματα, τα οποία άρχισαν να 
κατακτώνται και να μορφοποιούνται μέσα στον 
νόμο έναντι και της διοίκησης του «εθνικού» 
κράτους σταδιακά και αργά μετά την γαλλική 
επανάσταση μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, 
οπότε παρατηρήθηκε να υποχωρούν κλιμακωτά 
στο πρώτο μισό του εικοστού. Ειδικά με το τέλος 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για πρώτη φορά 
έγινε συνείδηση στους περισσότερους πολίτες, 
μετά την εκτροπή των νομοθεσιών, που 
ψηφίστηκαν και «περιέγραψαν» συστηματικά 
αυτήν την προστασία κατά τον μεσοπόλεμο, ότι η 
διοίκηση του κράτους και με τον «νόμο» ως 

«νόμο» ως «μέσο» μπορεί να στερεί αυτές τις ελευ-
θερίες των πολιτών από αυτούς και να τους αδι-
κεί. Oπότε οι κατακτήσεις και η διασφάλιση των 
θεμελιωδών αυτών ελευθερίων και δικαιωμάτων 
του ανθρώπου ως σύνοψη  στην διεθνή συνθήκη 
νομικού και πολιτικού πολιτισμού (που υπεγράφη 
το 1950 ευρύτερα γνωστή ως ΕΣΔΑ) υπέρ του αν-
θρώπου και της προστασίας του με περιορισμό 
αντίστοιχο της διοίκησης των κρατών, ειδικά στον 
νόμο και με τον νόμο, να μην παραβιάζουν την 
ελευθερία, θα ’ταν γράμμα κενό και μια απλή δέ-
σμευση διακρατική, αν δεν θεσπίζετο στην συνέ-
χεια το ευρωπαϊκό δικαστήριο ως όργανο ελέγχου 
για την εφαρμογή της συνθήκης προστασίας του 
ανθρώπου στα κράτη μέλη της ένωσης. 

Κράτη και διοικήσεις έκτοτε παραμένουν μεν 
κυρίαρχα, αλλά πλέον και αλληλοελεγχόμενα από 
τα υπόλοιπα κράτη μέλη του συμβουλίου της ένω-
σης, ότι θα τηρούν αυτήν την δέσμευση και μάλι-
στα μετά και την νομοθέτηση του δικαιώματος 
ατομικής προσφυγής για τον άνθρωπο  στο Δικα-
στήριο αυτό, υπεύθυνα και έναντι του ιδίου του 
απλού Ευρωπαίου πολίτη για τυχόν καταστρατη-
γήσεις.  

Ως όργανο λοιπόν ελέγχου νομοθετών και δι-
καστηρίων το Δικαστήριο δεν κέρδισε, όπως άλ-
λωστε πάντα συμβαίνει, την συμπάθεια πολλών 
«αρμοδίων» στα εθνικά κράτη, καθώς το έργο 
τους θα υποβάλλετο σε πρόσθετη κρίση και έλεγχο 
πλέον  και χρειάστηκε πολιτική πίεση ν’ ασκηθεί 
και αγώνας να δοθεί εσωτερικά από  νομικούς  σε  
κάθε χώρα  μεμονωμένα, καθώς και να προβλε-
φτεί, για ν’ αρθεί κάθε σκεπτικισμός προς αυτό, η 
συμμετοχή δικαστών από κάθε χώρα μέλος. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο νομιμοποιήθηκε εν τέλει.  

Αυτή είναι μια πραγματικότητα που λίγοι, 
χρόνια μετά την απόλυτη καθιέρωσή του, παρα-
δέχονται δημόσια. Αλλά ήταν ένας αγώνας, π’ ά-
ξιζε να δοθεί, αφού ήταν ένας αγώνας για την 
διασφάλιση όλων μας από τυχόν «αυθαιρεσία» 
του κράτους και αυτοί οι αγώνες πληρέστερης 
διασφάλισης του ανθρώπου και των δικαιωμάτων 
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του  ειδικά από τέτοιον κίνδυνο, πρέπει πάντα να 
δίνονται. 

Η συμβολή του δικαστηρίου αυτά τα χρόνια 
λειτουργίας του  μέσα από την νομολογία του εί-
ναι καθοριστική στην αλλαγή της οπτικής μας σε 
σχέση με τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του αν-
θρώπου και αυτό είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση 
που επήλθε στην χώρα μας και την οφείλουμε κυ-
ρίως στο δικαστήριο αυτό. Δεν θα’ ταν υπερβολή, 
κατά την γνώμη μου, να πω ειδικά για την χώρα 
μας, ότι πέτυχε ν’ αλλάξει  καθοριστικά την νομι-
κή μας αντίληψη σ’ αυτά τα θέματα. Αυτό είναι 
κάτι που σήμερα πλέον δεν αμφισβητείται. Αυτό 
είναι το κέρδος και η μεγάλη κατάκτηση πολιτι-
κού   πολιτισμού  π’  επετεύχθη  χάρις  στην 

«λειτουργία» του, έστω με κόστος την αυταρέσκεια 
της εσωτερικής «νομικής» αυθεντίας μας. Φτάσαμε 
στην επίγνωση.  

Το δικαστήριο αυτό θα ’χει την υποστήριξή 
μας, όσο θα μάχεται εξίσου για να μπορέσει να ε-
λέγξει και στο μέλλον υπέρ του ανθρώπου και τις 
εκ της κεντρικής Ευρωπαϊκής διοίκησης εκπορευ-
όμενες νομοθεσίες στα κράτη μέλη της ένωσης, 
που θέτουν εν αμφιβόλω δυστυχώς τα τελευταία 
χρόνια αυτές τις κατακτήσεις πολιτικού πολιτι-
σμού εντός της, περιστέλλοντας εκ νέου θεμελιώ-
δεις ανθρώπινες ελευθερίες. Στο μέλλον που ήρθε 
νωρίτερα και είναι σήμερα εν τέλει θα κριθούν 
όλοι και όλα. Γιατί η αυθαιρεσία της ισχύος δεν 
έχει πατρίδα. 
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Το δικαίωμα διεξαγωγής της δίκης εντός ευλόγου χρόνου  
και η αποκατάσταση της «τεκμαιρόμενης» βλάβης του διαδίκου  

Εβίτας Σαλαμούρα 
 
 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της πεντηκοστής ε-
πετείου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου (εφεξής «ΕΔΔΑ»), θα ήταν 
σκόπιμο να αναφερθούμε στις χρονικές καθυστε-
ρήσεις κατά την απονομή της δικαιοσύνης, ένα 
ζήτημα κεντρικού προβληματισμού, το οποίο έχει 
δημιουργήσει έντονη ανησυχία σε διεθνές επίπε-
δο, η δε αντιμετώπιση αυτού έχει αποτελέσει αντι-
κείμενο διαρκών συζητήσεων και μελετών. Μέγι-
στος αριθμός προσφυγών κατακλύζει καθημερινά 
το ΕΔΔΑ, η δε συντριπτική πλειοψηφία αυτών 
αφορούν σε παραβιάσεις του δικαιώματος δικά-
ζεσθαι εντός ευλόγου χρόνου. Σημειωτέον δε, η 
χώρα μας, μαζί με τις Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία, 
και Τουρκία, βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη» των 
παραβιάσεων, δοθέντος του υπερβολικά μεγάλου 
χρονικού διαστήματος που απαιτείται μέχρι την 
εξέταση της ουσίας της υπόθεσης και την έκδοση 
δικαστικής απόφασης από τα εθνικά δικαστήρια. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό των εκδο-
θέντων αποφάσεων για όλα τα συμβαλλόμενα 
κράτη-μέλη και οι οποίες αφορούν σε παραβιά-
σεις ευλόγου χρόνου ανέρχεται στο 35%, εξ αυτού 
δε το 8% αφορά στη χώρα μας, ποσοστό εξαιρετι-
κά υψηλό αν αναλογιστούμε ότι το αντίστοιχο 
ποσοστό για την πενταπλάσια σε πληθυσμό γειτο-
νική Τουρκία ανέρχεται στο 7,6% και για την επί-
σης υπερδιπλάσια σε πληθυσμό Ρωσία μόλις στο 
2%! Σε εθνικό δε επίπεδο, η παραβίαση του ευλό-
γου χρόνου καταλαμβάνει ποσοστό 62%, δηλαδή  
περισσότερες από τις μισές καταδίκες εις βάρος 
της Ελλάδας έχουν ως αντικείμενο την εν λόγω 
παραβίαση1. 

Το δικαίωμα του δικάζεσθαι εντός ευλόγου 
χρόνου κατοχυρώνεται σε διεθνές επίπεδο:  

α) Από το άρθρο 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβα-
σης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής «ΕΣΔΑ» 
ή «Σύμβαση» ) σύμφωνα με το οποίο «Παν πρόσω-

_________ 
1. Τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, www.echr.coe.int, και 
αφορούν την δεκαετία 1.11.1998 - 31.12.2008. 

 

πον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή (…) ε-
ντός λογικής προθεσμίας υπό (…) δικαστηρίου (…), το 
οποίον θα αποφασίση (…) επί του βασίμου πάσης ενα-
ντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως.»,  

β) Από το άρθρο 14 § 3 γ’ του Διεθνούς Συμ-
φώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 
(ΔΣΑΠΔ) σύμφωνα με το οποίο «Κάθε πρόσωπο που 
κατηγορείται για ποινικό αδίκημα απολαύει, σε πλήρη 
ισότητα τις ακόλουθες ελάχιστες εγγυήσεις:(…) να δι-
κασθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (…)»,  

Να σημειωθεί δε, ότι το ΔΣΑΠΔ κατοχυρώνει 
το δικαίωμα αυτό, μόνο για τον κατηγορούμενο 
και όχι για τους υπόλοιπους διαδίκους. 

γ) Από το άρθρο 8 § 1 της Αμερικανικής Σύμ-
βασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  σύμφωνα με 
το οποίο: «Παν πρόσωπο έχει δικαίωμα ακροάσεως… 
εντός ευλόγου χρόνου…», 

δ) Από το άρθρο 7 § 1 του Αφρικανικού Χάρτη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, σύμφωνα 
με το οποίο «Παν πρόσωπον … δ) έχει δικαίωμα να εκ-
δικασθεί εντός ευλόγου χρόνου …».  

Το παρόν κείμενο έχει ως επίκεντρο το δικαίω-
μα του δικάζεσθαι εντός ευλόγου χρόνου, και μέ-
σω αυτού θα γίνει προσπάθεια α) να αποτυπω-
θούν οι κατευθυντήριες αρχές που έχουν διαμορ-
φωθεί από την πλούσια νομολογία του ΕΔΔΑ, β) 
να καταδειχθεί η επίδραση που έχει η διάρκεια 
της διαδικασίας στο δίκαιο χαρακτήρα της δίκης, 
γ) να προσδιοριστεί σε τι συνίσταται η δίκαιη ι-
κανοποίηση κατ’ άρθρον 41 της ΕΣΔΑ, αναφορι-
κά με την εν λόγω παραβίαση και τέλος, δ) θα πα-
ρατεθούν οι δυνατότητες που παρέχονται, περί 
λήψης μέτρων άρσης ή άμβλυνσης των δυσμενών 
συνεπειών τις οποίες υφίστανται οι διάδικοι λόγω 
της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας. 

 
Ι.  Ο «εύλογος χρόνος» σύμφωνα με την νομολο-
γία του ΕΔΔΑ 

 
Το άρθρο 6 § 1 της Σύμβασης προβλέπει ότι 

ένα δικαστήριο οφείλει να αποφασίσει τόσο «επί 
των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υ-
ποχρεώσεων (…) αστικής φύσης», όσο και «επί 
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του βασίμου πάσης (…) κατηγορίας ποινικής φύ-
σεως», εντός ευλόγου χρόνου. Η έννοια του ευλόγου 
χρόνου ουσιαστικά αναφέρεται στην προθεσμία 
εκείνη εντός της οποίας επιβάλλεται να εκδοθεί 
απόφαση απ’ τα δικαστήρια (αστικά, ποινικά, 
διοικητικά), ώστε η απονομή της δικαιοσύνης να 
καθίσταται ουσιαστική και αποτελεσματική. 

Στις υποθέσεις αστικής φύσεως, η ταχεία διεξα-
γωγή της δίκης επιτάσσεται με σκοπό να αποφευ-
χθεί η παρατεταμένη κατάσταση αβεβαιότητας 
στην οποία βρίσκονται οι διάδικοι. Στις δε ποινι-
κές υποθέσεις, η απαίτηση αυτή αποκτά βαρύνου-
σα σημασία δεδομένων των συνεπειών τις οποίες 
υφίσταται κάθε πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκκρεμεί μια κατηγορία2. 

Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, η «λογική 
προθεσμία» του άρθρου 6 § 1 αρχίζει (dies a quo) 
από τη στιγμή που ένα πρόσωπο λαμβάνει επίσημα 
γνώση της κατηγορίας. Η «κατηγορία» δε στο πλαί-
σιο του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ έχει αυτόνομη έν-
νοια και μπορεί να ορισθεί «ως η επίσημη κοινο-
ποίηση, προερχόμενη από αρμόδια αρχή, διάπρα-
ξης ποινικού αδικήματος, ορισμός που ανταπο-
κρίνεται επίσης στην έννοια της πρόκλησης σημα-
ντικών επιπτώσεων στην κατάσταση του υπό-
πτου»3. Έτσι, στην πράξη το σημείο έναρξης υπο-
λογισμού του ευλόγου χρόνου για τον κατηγο-
ρούμενο μπορεί να προηγείται της ημερομηνίας 
της δικασίμου και μπορεί να είναι η ημέρα της 
σύλληψης4 ή της κατ’ οίκον έρευνας5 ή της άσκη-
σης της ποινικής δίωξης6 ή της απαγγελίας της κα-
τηγορίας ή της έναρξης της προκαταρκτικής εξέ-
τασης/προανάκρισης/κύριας ανάκρισης, (εν 
προκειμένω δηλαδή από την στιγμή που κοινο-
ποιείται στον κατηγορούμενο η κλήση προς πα-
ροχή εξηγήσεων ή προς απολογία)7. Για τον πολι-

_________ 
2. Michele de Salvia, Compendium de la CEDH, 

Vol.1. Jurisprudence 1960 à 2002 , Ν.P. Engel, Kehl, 
Strasbourg, Arlington, Va, σ. 346. 

3. Βλ. Eckle κατά Γερμανίας, απόφαση της 15ης  Ιουλίου 
1982, § 73, Πρώιος κατά Ελλάδας, απόφαση της 24ης  Νο-
εμβρίου 2005, § 15. 

4. Βλ. π.χ. Βλάχος κατά Ελλάδας, απόφαση της 18ης  
Σεπτεμβρίου 2008, § 16. 

5. Βλ. π.χ. Διαμαντίδης κατά Ελλάδας, απόφαση της 
23ης  Οκτωβρίου 2003, § 20. 

6. Βλ. π.χ. Angelov κατά Ελλάδας, απόφαση της 6ης  
Νοεμβρίου 2008, § 15. 

7. Βλ. π.χ. Αγγελοπούλου κατά Ελλάδας, απόφαση της 

κώς ενάγοντα δε, ο χρόνος αρχίζει να υπολογίζε-
ται από την στιγμή που δηλώνεται νομότυπα  πα-
ράσταση πολιτικής αγωγής8. Ωστόσο, υποστηρίζε-
ται και η  άποψη ότι σε μερικές υποθέσεις η «κα-
τηγορία» δεν σηματοδοτεί την έναρξη της σχετι-
κής χρονικής περιόδου: στην περίπτωση λοιπόν 
που ο κατηγορούμενος δεν έχει λάβει επίσημη 
κοινοποίηση της κατηγορίας και έχει δικασθεί ε-
ρήμην, θα μπορούσε κανείς να συνάγει ότι καίτοι 
υπάρχει κατηγορία, η απαίτηση του ευλόγου χρό-
νου δεν παραβιάζεται, δεδομένου ότι ο κατηγο-
ρούμενος δε ζει υπό την πίεση της ποινικής δίωξης 
εις βάρος του9. 

Όσον αφορά τις αστικές και διοικητικές υποθέ-
σεις, σημείο έναρξης αυτών είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία οι διάδικοι προσφεύγουν ενώπιον 
του αρμοδίου δικαστηρίου, στην πράξη δηλαδή 
είναι η ημερομηνία κατάθεσης του αντίστοιχου 
ένδικου βοηθήματος στην γραμματεία του αρμό-
διου δικαστηρίου (αγωγή, προσφυγή, αίτηση α-
κύρωσης κ.λπ). Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου 
απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή ενώ-
πιον των δικαστικών αρχών, αποτελεί η προη-
γούμενη προσφυγή ενώπιον  της Διοικήσεως, το 
ΕΔΔΑ λαμβάνει ως αφετηρία της επίδικης διαδι-
κασίας την τελευταία αυτή ημερομηνία10. 

Λήξη δε της δίκης (dies ad quem) α) κατ’ αρχήν 
για τις αστικές και διοικητικές υποθέσεις θεωρεί-
ται η ημερομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης, με την οποία επιλύεται η 

_________ 
4ης  Δεκεμβρίου 2008, §§ 14, 15. 

8. Βλ. π.χ. Γώρου κατά Ελλάδας (no.1), απόφαση της 
31ης  Ιουλίου 2008, § 14, Σχετικά με το δικαίωμα του πο-
λιτικώς  ενάγοντα για εύλογη διάρκεια της ποινικής δί-
κης, βλ. Ι. Μυλωνάς, Η ποινική «Δίκαιη Δίκη» στη νο-
μολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, σ. 272-274. 

9. Peter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, 
Leo Zwaak (επ.) (2006), Theory and Practice of the 
European Convention on Human Rights, 4η έκδοση, 
Antwerpen-Oxford: Intersentia, σ. 604-605. 

10. Βλ. μεταξύ άλλων, Ιχτιγιάρογλου κατά Ελλάδος, 
απόφαση της 19ης Ιουνίου 2008, όπου το ΕΔΔΑ έλαβε ως 
αφετηρία της επίδικης διαδικασίας την ημερομηνία κα-
τά την οποία η προσφεύγουσα προσέφυγε ενώπιον της 
Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ, δεδομένου ότι 
αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή 
ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, Vilho 
Eskelinen και λοιποί κατά Φιλανδίας, απόφαση της 19ης  
Απριλίου 2007, § 66. 
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διαφορά, β) για τις δε ποινικές υποθέσεις, η ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης αθωωτικής 
ή καταδικαστικής απόφασης ή της απόφασης με 
την οποία παύει οριστικά η ποινική δίωξη.  

Αξιοσημείωτο δε είναι ότι με την πρόσφατη 
απόφαση Σταυρινουδάκης κατά Ελλάδας, απόφαση 
της 29ης Οκτωβρίου 2009, το ελληνικό τμήμα του 
ΕΔΔΑ επέκτεινε το χρόνο λήξης της δίκης, και δέ-
χτηκε ως σημείο λήξης αυτής, την ημερομηνία κα-
θαρογραφής και θεώρησης της αμετάκλητης από-
φασης του ανωτάτου Δικαστηρίου, όποτε δηλαδή 
ο διάδικος λαμβάνει επίσημα γνώση της απόφα-
σης11. 

Η απαίτηση διεξαγωγής της δίκης εντός ευλό-
γου χρόνου καλύπτει και το στάδιο της εκτέλε-
σης12. Περαιτέρω, το ΕΔΔΑ δέχεται ότι δεν συνυ-
πολογίζεται στο συνολικό χρόνο εκδίκασης της 
υπόθεσης το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε 
για την εκδίκαση έκτακτων ενδίκων μέσων, καίτοι 
αυτά προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
(πχ. αναψηλάφηση, επανάληψη της διαδικασίας) 
αλλά και ο χρόνος της προδικαστικής διαδικασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 234 της Συνθήκης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ενώπιον του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων13. 

Σημειωτέον δε, ότι η αθώωση του κατηγορου-
μένου ή η θετική έκβαση της δίκης υπέρ ενός δια-
δίκου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων δεν ισο-
δυναμεί με αποβολή της ιδιότητας του θύματος 
(victim status)14. Εντούτοις, η ανωτέρω ιδιότητα 
αποβάλλεται στις περιπτώσεις όπου η βλάβη των 
διαδίκων αποκαθίσταται ενώπιον των εθνικών δι-
καστηρίων με ταυτόχρονη αναγνώριση και απο-
κατάστασή αυτής (π.χ. με μείωση της απειλούμε-
νης ποινής ή με κατάργηση της ποινικής δίκης ή 
με επιδίκαση αποζημίωσης ή με την απαλλαγή 
από τα δικαστικά έξοδα, ή με οιονδήποτε άλλο 
δυνατό τρόπο). Ωστόσο, για να αποβληθεί η ιδιό-
τητα του θύματος σε περίπτωση επιδίκασης απο-
ζημίωσης από τα εθνικά δικαστήρια, το ύψος αυ-
τής θα πρέπει να είναι προφανώς εύλογο, συγκρι-
νόμενο με το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης 
_________ 

11. Βλ.: lexandcity.blogspot.com. 
12. Peter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, 

Leo Zwaak (επ.) (2006), ό.π., σ. 605. 
13 Παφίτης και λοιποί κατά Ελλάδας, απόφαση της 26ης  

Φεβρουαρίου 1998, § 95. 
14. Βλ. π.χ. Κουρούπης κατά Ελλάδας, απόφαση της 

27ης  Μαρτίου 2008. 

που θα επιδίκαζε το ΕΔΔΑ στον προσφεύγοντα 
λόγω ηθικής βλάβης. Ένα ποσό κατά πολύ μικρό-
τερο, θα ήταν αποδεκτό μόνο στην περίπτωση ό-
που η αποκατάσταση είχε ως περαιτέρω αποτέλε-
σμα την επιτάχυνση της διαδικασίας15.    

Η χρονική περίοδος της δίκης κατ’ αρχήν ε-
λέγχεται από το ΕΔΔΑ συνολικά και συνυπολογί-
ζεται σ’ αυτή το σύνολο του χρόνου που απαιτή-
θηκε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ήτοι στις 
διαδικασίες ενώπιον του πρώτου βαθμού δικαιο-
δοσίας, του δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας, και 
στις διαδικασίες ενώπιον του Αρείου Πάγου 
(ΑΠ)16 ή του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)17 
ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου18 αντίστοιχα. Ση-
μειωτέον δε, ότι στις ποινικές υποθέσεις προσμε-
τράται και ο χρόνος  που  διήρκησε  η  προδικα-
σία19. Σε πολλές αποφάσεις του ΕΔΔΑ παρατηρεί-
ται να αναγνωρίζεται παραβίαση του δικαιώμα-
τος του δικάζεσθαι εντός ευλόγου χρόνου, λόγω 
υπερβολικής διάρκειας ενός σταδίου μόνο της 
διαδικασίας πχ. υπερβολική διάρκεια στις διαδι-
κασίες ενώπιον της προδικασίας20, ή ενώπιον του 
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή του Εφετείου21 ή 

_________ 
15. Karen  Reid (2008), A Practitioner ’s guide to the 

European Convention of Human Rights, Sweet & 
Maxwell, σ. 162-163, Μetzer κατά Ομ. Γερμανίας, απόφα-
ση της 31 Μαΐου 2001, όπου το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η μείω-
ση της ποινής λόγω της υπερβολικής διάρκειας της δί-
κης δεν συνιστούσε επαρκή αποκατάσταση της βλάβης 
που είχε υποστεί ο προσφεύγων και γι’ αυτό του επιδί-
κασε και χρηματική ικανοποίηση. 

16. Βλ. π.χ. Καρανίκας κατά Ελλάδας, απόφαση της 29ης  
Απριλίου 2008. 

17. Βλ. π.χ. Λαδάς κατά Ελλάδας, απόφαση της 21ης  
Φεβρουαρίου 2008. 

18. Βλ. π.χ. Εξαμηλιώτης κατά Ελλάδας (no.3), απόφα-
ση της 4ης  Δεκεμβρίου 2008. 

19. Βλ. π.χ. Κορφιάτης κατά Ελλάδας, απόφαση της 20ης  
Μαρτίου 2008. 

20. Βλ. π.χ. Ottomani κατά Γαλλίας, απόφαση της 15ης  
Οκτωβρίου 2002, υπόθεση για την εξέταση της οποίας 
από τις γαλλικές αρχές απαιτήθηκαν συνολικά 6 έτη και 
5 μήνες για τρεις βαθμού δικαιοδοσίας, εκ των οποίων 
για την προδικασία απαιτήθηκαν περισσότερο από 4 
έτη. 

21. Βλ. μεταξύ άλλων, Τερζόγλου κατά Ελλάδας, από-
φαση της 27ης Μαρτίου 2008, § 17, όπου το  ΕΔΔΑ δέ-
χτηκε ότι παρόλο που η συνολική διάρκεια της διαδι-
κασίας, ήτοι έξι έτη και επτά μήνες για τρεις βαθμούς 
δικαιοδοσίας, δεν μπορεί αφ’ εαυτής να θεωρηθεί υπερ-
βολική, ωστόσο κανένα στοιχείο του φακέλου δεν αι-
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στις διαδικασίες ενώπιον του ΑΠ κλπ., καίτοι ο 
συνολικός χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης κρίνε-
ται εύλογος. Το ΕΔΔΑ εκτιμά ότι η συνολική 
διάρκεια των δύο ετών (μίας μη σύνθετης υπόθεσης) 
για ένα βαθμό δικαιοδοσίας είναι εύλογη22. Όταν 
όμως οι διαδικασίες διαρκούν περισσότερο από 
δύο έτη για ένα βαθμό δικαιοδοσίας, περισσότερο 
δε από έξι έτη για το σύνολό της διαδικασίας, (ή-
τοι από την κατάθεση του ένδικου βοηθήματος 
μέχρι και την δημοσίευση της αμετάκλητης από-
φασης του Αρείου Πάγου ή του ΣτΕ), το ΕΔΔΑ 
προβαίνει σε στενότερη εξέταση της υπόθεσης και 
εξετάζει κατά πόσον οι εθνικές αρχές αλλά και οι 
διάδικοι επέδειξαν την απαιτούμενη επιμέλεια. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 35 § 1 της ΕΣΔΑ 
απαιτούμενες προϋποθέσεις παραδεκτού της προ-
σφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ αποτελούν η εξάντλη-
ση των εσωτερικών ενδίκων μέσων – προϋπόθεση 
η οποία στηρίζεται στην πεποίθηση ότι πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα στα Κράτη να αποτρέψουν ή 
να επανορθώσουν τις επικαλούμενες παραβιάσεις 
εναντίον τους πριν οι αιτιάσεις αυτές υποβληθούν 
ενώπιον του ΕΔΔΑ23 – και η προσφυγή εντός της 
εξάμηνης προθεσμίας η οποία αρχίζει να τρέχει 
από την ημερομηνία καθαρογραφής και θεώρη-
σης ή κοινοποίησης (όπου αυτή προβλέπεται) της 
αμετάκλητης απόφασης του ανωτάτου Δικαστηρί-
ου.  Στην παραβίαση όμως του δικαιώματος δικά-
ζεσθαι εντός ευλόγου χρόνου οι προϋποθέσεις αυ-
τές κάμπτονται και η υπόθεση μπορεί να εξεταστεί 
από το ΕΔΔΑ ακόμη και όταν η διαδικασία εκκρε-
μεί ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων24, εφόσον 
βεβαία μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εκδίκαση της 
υπόθεσης μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, καθυ-
στέρησε αδικαιολογήτως. Στην περίπτωση αυτή, η 
περίοδος που λαμβάνεται υπόψη ενόψει του ευ-

_________ 
τιολογεί την πλέον των τριών ετών και τριών μηνών 
διάρκεια της κατ’ έφεση διαδικασίας. 

22. F. Calvez, Judge (France), Report,  «Length of  
Court proceedings in the member states of the Council of 
Europe based on the case-law of the European Court of  Hu-
man Rights», CEPEJ, Council of Europe (2007), σ. 83. 

23. Selmouni κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 30210/96, §152, 
ΕΔΔΑ 2000-ΧΙ, Δημ. και Αικ. Τζιβάνη Ο.Ε κατά Ελλάδας, 
απόφαση της 27ης Μαρτίου 2008, § 12. 

24. Βλ. π.χ. Πετρούλια κατά Ελλάδος, απόφαση της 6ης  
Νοεμβρίου 2008, όπου καίτοι είχε παρέλθει χρονικό 
διάστημα 9 ετών, η υπόθεση εκκρεμούσε ακόμη ενώπιον 
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. 

λόγου χρόνου τρέχει μέχρι και την ημερομηνία 
κατά την οποία το ΕΔΔΑ εκδίδει απόφαση επί της 
υποθέσεως. Σημειωτέον δε, ότι στις περιπτώσεις 
που το ΕΔΔΑ έχει ήδη αναγνωρίσει παραβίαση 
του ευλόγου χρόνου σε μία εκκρεμούσα υπόθεση, 
το χρονικό διάστημα που έχει ήδη κριθεί, λαμβά-
νεται στη συνέχεια υπόψη για την εκτίμηση του 
ευλόγου χρόνου του ακολουθούντος χρονικού 
διαστήματος σε περίπτωση νέας προσφυγής ενώ-
πιον του ΕΔΔΑ25.  

Αξίζει δε να τονιστεί ότι η εξέταση των ελληνι-
κών υποθέσεων από το ΕΔΔΑ, παρά το μεγάλο 
αριθμό που εκκρεμούν ενώπιον του γίνεται μέσα 
σε πολύ εύλογο χρονικό διάστημα που κατά κα-
νόνα δεν ξεπερνά τον ένα χρόνο για τις υποθέσεις 
που κηρύσσονται απαράδεκτες (δηλαδή χωρίς να 
ζητηθούν προηγουμένως εξηγήσεις από την Κυ-
βέρνηση) και τα τρία χρόνια συνολικά για τις υ-
ποθέσεις που εξετάζονται επί της ουσίας26. 

Όπως προκύπτει από το σώμα των αποφάσεων 
του ΕΔΔΑ η μέθοδος που ακολουθείται κατά τον 
έλεγχο σχετικών παραβάσεων έχει ως ακολούθως: 
Αρχικά προσδιορίζεται η χρονική περίοδος που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη, και στην συνέχεια ερευ-
νάται και εκτιμάται αν ο χρόνος αυτός υπήρξε εύ-
λογος ή υπερβολικός. Το Δικαστήριο δε, σε πολλές 
αποφάσεις του αναφέρει ότι ο εύλογος χαρακτή-
ρας της διάρκειας μιας διαδικασίας εκτιμάται συ-
νολικά, σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις της 
υποθέσεως (in concreto) και λαμβανομένων υπόψη 
των κριτηρίων, τα οποία έχουν διαμορφωθεί από 
τη νομολογία του Δικαστηρίου27 και ειδικότερα α) 
της πολυπλοκότητας της υποθέσεως, β) της συμπε-
ριφοράς του προσφεύγοντος, γ) της συμπεριφοράς 
των αρμοδίων αρχών, και τέλος δ) της σημασίας 
της διαφοράς για τους διαδίκους.  

α. Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης αξιολογείται 
τόσο από νομικής και δικονομικής πλευράς, όσο 
και από ουσιαστικής πλευράς και όπως είναι φυ-
σικό συμβάλλει καθοριστικά στην επιμήκυνση της 
διαδικασίας. Ωστόσο, μόνο το γεγονός ότι μία υ-
πόθεση είναι πολύπλοκη δεν αρκεί για να δικαιο- 
_________ 

25. K.  Reid, ό.π., σ. 162. 
26. Μαρ ιαλ έ να  Τσ ί ρ λη , Δικαιόραμα τεύχος 14ο  

(Μάρτιος 2008), σ. 26. 
27. Βλ. μεταξύ πολλών άλλων, Frydlender κατά της 

Γαλλίας [GC], nο. 30979/96, § 43, ΕΔΔΑ 2000-VII, 
Pélissier et Sassi κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 25444/94, § 67, 
CEDH 1999-II. 
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λογηθεί η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας.  
Από την πλούσια νομολογία του ΕΔΔΑ προ-

κύπτει ότι μεταξύ άλλων παράγοντες που προσ-
διορίζουν τον βαθμό πολυπλοκότητας μιας υπό-
θεσης είναι: η φύση των πραγματικών περιστατι-
κών που είναι υπό εξέταση (π.χ. οικονομικές υπο-
θέσεις), ο όγκος της δικογραφίας, ο αριθμός των 
διαδίκων/κατηγορουμένων, ο αριθμός των κατη-
γοριών, η παρέμβαση τρίτων προσώπων στην δί-
κη, ο όγκος του αποδεικτικού υλικού, ο αριθμός 
των μαρτύρων που έχουν κληθεί να εξεταστούν, η 
εξέταση μαρτύρων που βρίσκονται στο εξωτερικό 
ή εκτός της έδρας του δικαστηρίου, οι πολυάριθ-
μες ανακριτικές πράξεις, η ανάγκη διεξαγωγής 
πραγματογνωμοσύνης, η ανάγκη προσκόμισης 
αποδείξεων από το εξωτερικό, η ανάγκη κλήσης 
διερμηνέα, η ανάγκη μετάφρασης νομικών εγ-
γράφων, η συνάφεια της υποθέσεως μ’ άλλες υπο-
θέσεις, η πολυπλοκότητα των νομικών ζητημάτων, 
η ασάφεια του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, οι 
αλλαγές στην νομοθεσία, η ανάγκη αναμονής έκ-
δοσης απόφασης ποινικού δικαστηρίου πριν την 
έκδοση απόφασης αστικού δικαστηρίου κ.α.28 

β. Η συμπεριφορά του προσφεύγοντα: Το κριτήριο 
αυτό είναι το μόνο, το οποίο οδηγεί το Δικαστή-
ριο να συμπεράνει ότι δεν υπήρξε παραβίαση α-
κόμη και στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια της 
_________ 

28. Βλ. π.χ., Wejrup κατά Δανίας, απόφαση της 7ης  
Μαρτίου 2002, η οποία αφορούσε υπόθεση απάτης, 
Καρβουτζής κατά Ελλάδας, απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 
2008, όπου το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δεδομένης της φύσης της 
διαφοράς και ειδικότερα του αριθμού των ιδιοκτητών 
των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, η υπόθεση παρουσί-
αζε αναμφίβολα κάποια πολυπλοκότητα, Παπαθανασίου 
κατά Ελλάδας, απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2004, όπου 
η επίδικη διαδικασία διεξαγόταν παράλληλα με άλλες 
δεκαεπτά διαδικασίες που αναφέρονταν σε παρόμοιες 
πράξεις, Mitev κατά Βουλγαρίας, απόφαση της 22ας Δε-
κεμβρίου 2004, Sari κατά Τουρκίας και Δανίας, απόφαση 
της 8ης Νοεμβρίου 2001, η οποία αφορούσε τη διάπραξη 
ανθρωποκτονίας από Τούρκο υπήκοο στη Δανία και ως 
εκ τούτου έπρεπε να μεταφραστούν όλα τα νομικά έγ-
γραφα σε δύο γλώσσες, Γερομανώλης και λοιποί κατά Ελ-
λάδας, απόφαση της 16ης Οκτωβρίου 2008, όπου το ανώ-
τατο διοικητικό δικαστήριο έπρεπε να αποφανθεί επί 
άλλων υποθέσεων πριν εξετάσει τα ζητήματα που έθε-
ταν οι παρούσες υποθέσεις, Χατζημανίκας κατά Ελλάδας, 
απόφαση της 31ης Ιουλίου 2008, όπου εξεδόθησαν από 
τα επιληφθέντα δικαστήρια πέντε αποφάσεις, δύο εκ 
των οποίων εξεδόθησαν από τον Άρειο Πάγο, Dganzov 
κατά Βουλγαρίας, απόφαση της 8ης Ιουλίου 2004, κα. 

διαδικασίας ήταν υπερβολική.  
Για παράδειγμα, στην υπόθεση Καρβουντζής κα-

τά Ελλάδας, απόφαση της 6 Νοεμβρίου 2008, το 
ΕΔΔΑ έκρινε ότι, καίτοι η συνολική διάρκεια της 
υπόθεσης για τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας ήταν 
πλέον των έξι (6) ετών, δεν υπήρξε παραβίαση δε-
δομένου ότι ο προσφεύγων καθυστέρησε συνολι-
κά δύο (2) έτη κατά την άσκηση της αναίρεσης και 
για τον προσδιορισμό αυτής. Ειδικότερα στην § 
23, της αποφάσεως αυτής αναφέρεται ότι: «… Σε ό, 
τι αφορά κατόπιν τη συμπεριφορά των διαδίκων, το Δι-
καστήριο σημειώνει ότι ο προσφεύγων χρειάστηκε έναν 
χρόνο για να ασκήσει αίτηση αναίρεσης, ενώ περίμενε 
ακόμα πέντε μήνες προτού καταθέσει αντίγραφο της εν 
λόγω αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου και ζητήσει 
τον ορισμό δικασίμου, και ότι περίμενε έξι μήνες πριν 
επαναλάβει τη διαδικασία ενώπιον του Εφετείου Ναυ-
πλίου μετά την παραπομπή της υπόθεσης από τον Άρειο 
Πάγο. Η συμπεριφορά αυτή, για την οποία ο προσφεύ-
γων δεν παρέχει καμία τεκμηριωμένη εξήγηση, οφείλε-
ται για μία συνολική καθυστέρηση δύο ετών περίπου, 
για την οποία το Κράτος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαί-
τιο. Το Δικαστήριο σημειώνει πράγματι ότι, σύμφωνα 
με τις αρχές της διάθεσης και της πρωτοβουλίας των 
διαδίκων που καθιερώνουν τα άρθρα 106 και 108 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (βλέπε πιο πάνω παρά-
γραφο 16), η πρόοδος της διαδικασίας εξαρτάται εξ ολο-
κλήρου από την επιμέλεια των διαδίκων. Αν αυτοί εγκα-
ταλείψουν προσωρινά ή οριστικά την δίκη, τα δικαστή-
ρια δεν μπορούν να επιβάλουν την επανάληψή της με 
δική τους πρωτοβουλία (βλέπε, μεταξύ πολλών άλλων, 
Μακροπούλου και λοιποί κατά Ελλάδας, αριθ. 646/05, 
26 Απριλίου 2007). Το Δικαστήριο σημειώνει επιπλέον 
ότι οι διάδικοι ζήτησαν δύο φορές την αναβολή της συ-
ζήτησης ενώπιον του Εφετείου μετά την παραπομπή 
της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο, γεγονός που καθυ-
στέρησε κι άλλο την εξέταση της υπόθεσης». 

Περαιτέρω, στην υπόθεση Μαριέττος και Μαριέτ-
του κατά Ελλάδας, απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 
2008, όπου η υπόθεση διήρκησε δεκαοχτώ (18) έτη 
και οχτώ (8) μήνες, το ΕΔΔΑ αναφορικά με την 
συμπεριφορά των προσφευγόντων αναφέρει ότι 
(§28): «Εξ άλλου, το Δικαστήριο δέχεται ότι οι προ-
σφεύγοντες ευθύνονται εν μέρει για πολλές καθυστερή-
σεις οι οποίες σημειώθηκαν στο πλαίσιο της υποθέσεως 
αυτής, και ειδικότερα, επειδή δεν προέβησαν σε ορθή 
χρήση της διαδικασίας: εισήγαγαν μία πρώτη αγωγή 
ενώπιον δικαστηρίου αναρμόδιου ratione loci κα επέμει- 
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ναν να εξετάσει το δικαστήριο αυτό την υπόθεσή τους, 
στη συνέχεια, εισήγαγαν δεύτερη αγωγή ίδια με την 
πρώτη, όσον αφορά το αντικείμενο, ενώπιον του αρμοδί-
ου δικαστηρίου –ενώ βεβαίως ηδύναντο να επαναλάβουν 
την αρχικώς εγερθείσα διαδικασία, γεγονός το οποίο πε-
ριέπλεξε περαιτέρω την εκδίκαση της υποθέσεώς τους. 
Επίσης, από τις ημερομηνίες της διαδικασίας προκύπτει 
ότι οι προσφεύγοντες δεν επέδειξαν πάντα επιμέλεια κα-
τά τη διεξαγωγή της σχετικής προς την υπόθεσή τους 
διαδικασίας. Ωστόσο, ακόμα και αν αφαιρεθούν από τη 
συνολική διάρκεια της διαδικασίας οι καθυστερήσεις για 
τις οποίες ευθύνονται οι προσφεύγοντες, ήτοι 9 έτη πε-
ρίπου, και πάλι η διάρκεια αυτή εξακολουθεί να είναι 
υπερβολική». 

Σε ό, τι αφορά τη συμπεριφορά του κατηγο-
ρουμένου στις ποινικές υποθέσεις, το Δικαστήριο 
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 6 της Σύμβασης δεν α-
παιτεί από τον ενδιαφερόμενο ενεργή συνεργασία 
με τις δικαστικές αρχές. Εντούτοις, η συμπεριφορά 
του προσφεύγοντος συνιστά ένα αντικειμενικό 
γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να καταλογιστεί στο 
εναγόμενο Κράτος και λαμβάνεται υπόψη προ-
κειμένου να καθοριστεί αν υπήρξε ή όχι υπέρβαση 
της «λογικής προθεσμίας»29. 

Αναφορικά με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να 
γίνει μία διάκριση ανάμεσα στην παρελκυστική 
συμπεριφορά του προσφεύγοντα, η οποία είναι 
αυτή που συμβάλλει πρωτίστως στην αποδυνά-
μωση της αιτίασης του ευλόγου χρόνου και στην 
συμπεριφορά εκείνη που είναι απόρροια αξιοποί-
ησης των παρεχόμενων από το εθνικό δίκαιο νο-
μίμων δικονομικών δυνατοτήτων και για τις ο-
ποίες όπως είναι λογικό δεν μπορεί να κατηγορη-
θεί ο προσφεύγων, εκτός και αν προβαίνει σε εκτε-
ταμένη χρήση αυτών (πχ. αναβολές30). Έτσι για 
παράδειγμα, το Δικαστήριο δικαιολόγησε τις κα-
θυστερήσεις που οφείλονταν σε πλήρη εξάντληση 
των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων ή σε υποβολή 
αίτησης εξέτασης μαρτύρων ή ορισμού πραγμα-
τογνωμόνων ή εξαίρεσης και αποκλεισμού δικα-
στικών αντιπροσώπων ή λόγω φυγοδικίας ή α-
πουσίας του προσφεύγοντος31. 
_________ 

29. Βλ. Lechner et Hess κατά Αυστρίας, απόφαση 
της 23 Απριλίου 1987, série A αριθ. 118, σ. 19, § 49. 

30. Βλ. π.χ. Δημ. Και Αικ. Τζιβάνη Ο.Ε κατά Ελλάδας, 
απόφαση της 27ης Μαρτίου 2008, όπου  η συζήτηση ε-
νώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναβλήθηκε 
τέσσερεις φορές κατόπιν αιτήματος των διαδίκων. 

31. Οι Ελληνικές Υποθέσεις στο Στρασβούργο, Τό-

γ. Η συμπεριφορά των εθνικών αρχών: Το ΕΔΔΑ 
πολλές φορές υπενθυμίζει ότι αποτελεί ευθύνη των 
συμβαλλομένων Κρατών να οργανώσουν το δι-
καστικό σύστημά τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα 
δικαστήριά τους να μπορούν να εξασφαλίσουν σε 
οποιονδήποτε το δικαίωμα να επιτύχει μία αμε-
τάκλητη απόφαση επί των αμφισβητήσεων των 
σχετικών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του αστικής ή ποινικής φύσεως μέσα σε λογική 
προθεσμία32. Ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργήσει 
το Κράτος – είτε επιβάλλοντας  προθεσμίες,  οδη-
γίες ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη μέθο-
δο – υπόκειται στην ευχέρειά του. Όταν ένα Κρά-
τος επιτρέπει οι διαδικασίες να υπερβαίνουν τη 
«λογική προθεσμία» που προβλέπει το άρθρο 6 
χωρίς να παρεμβαίνει για να τις συντομεύσει, εί-
ναι υπαίτιο για την καθυστέρηση που προκύ-
πτει33. Εξάλλου, μόνον οι καθυστερήσεις που είναι 
καταλογιστέες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές 
μπορούν να οδηγήσουν στην διαπίστωση μιας 
αντίθετης προς την Σύμβαση υπέρβασης της λογι-
κής προθεσμίας.  

Ακόμη και στα νομικά συστήματα που καθιε-
ρώνουν την αρχή της πρωτοβουλίας των διαδί-
κων, όπως εν προκειμένω στις διαδικασίες ενώ-
πιον των πολιτικών δικαστηρίων η συμπεριφορά 
των ενδιαφερομένων δεν απαλλάσσει τους δικα-
στές από την εξασφάλιση της επιβαλλόμενης από 
το άρθρο 6 § 1 ταχύτητας34. Έτσι, υπό το πρίσμα 
αυτό το ΕΔΔΑ απαιτεί από τα δικαστήρια να είναι 
πιο προσεκτικά όταν πρόκειται να κάνουν δεκτό 
ένα αίτημα αναβολής και σε ό, τι αφορά το διά-
στημα, το οποίο θα επιτρέψουν να παρεμβληθεί 
μεταξύ δύο δικασίμων.  

Ωστόσο, το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι αντίθετα με 
μία αστική διαδικασία, η οποία αφήνει την πρω-
τοβουλία στους διαδίκους, η απρόσκοπτη διεξα-
γωγή μίας διοικητικής διαδικασίας ενώπιον των 
ελληνικών δικαστηρίων συνιστά ευθύνη κυρίως 
των επιληφθέντων δικαστηρίων τα οποία δεν ε-
ξαρτώνται από τη συμπεριφορά των ενδιαφερο- 

_________ 
μος Α΄, 1991-2001, Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 219. 

32. Comingersoll S.A. κατά Πορτογαλίας [GC], no. 
35382/97, § 24, CEDH 2000-IV,  Νταλή κατά Ελλάδος, α-
πόφαση της 6 Νοεμβρίου 2008, § 31. 

33. Βλ. π.χ. Blake κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση 
της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, § 45. 

34. Βλ. π.χ. Λιτοσελίτης κατά Ελλάδας, απόφαση της 5ης  
Φεβρουαρίου 2004, § 30. 



 2009 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  2015 

 

μένων προκειμένου να προωθήσουν τη διαδικα-
σία35.  

Η υπερφόρτωση του δικαστικού συστήματος, η 
οποία αποτελεί τη συνηθέστερη δικαιολογία των 
Κρατών μελών για την αδράνεια που επιδεικνύ-
ουν στις υποθέσεις, δεν γίνεται αποδεκτή από το 
ΕΔΔΑ. Περαιτέρω, στο μέτρο που, ειδικότερα, οι 
Κυβερνήσεις αναφέρονται στις απεργίες και απο-
χές των δικηγόρων, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι 
αν και δεν αγνοεί τις επιπτώσεις τις οποίες δύνα-
ται να συνεπάγεται μία απεργία όσον αφορά την 
επιβάρυνση του πινακίου ενός δικαστηρίου,  ι-
σχύει, εντούτοις, το γεγονός ότι πρέπει, συμφώνως 
προς το άρθρο 6 § 1, να εκδικάζονται οι υποθέσεις 
«εντός ευλόγου προθεσμίας»36. Τέλος, η ανεπάρ-
κεια δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, κτιρια-
κών υποδομών, οι λανθασμένες επιδόσεις που έ-
χουν ως αποτέλεσμα την μη εμφάνιση των παρα-
γόντων τις δίκης, (μαρτύρων, διαδίκων κλπ.), η 
αργοπορία στην μεταφορά των δικογραφιών από 
τα πρωτόδικα δικαστήρια στα δευτεροβάθμια δι-
καστήρια, οι καθυστερήσεις κατά την καθαρο-
γραφή και θεώρηση των αποφάσεων, αλλά και η 
άνιση κατανομή των δικαστηρίων στην επικρά-
τεια, τέτοια ώστε να μην ανταποκρίνεται στις γε-
ωγραφικές37 και δημογραφικές αλλαγές της χώ-
ρας, αποτελούν οργανωτικές αδυναμίες οι οποίες 
οδηγούν σε μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και 
για τις οποίες τα ίδια τα Κράτη οφείλουν να λαμ-
βάνουν θετικά μέτρα, ώστε να εξομαλυνθούν οι 
καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης38. 

δ. Η σημασία τη ένδικης διαφοράς για τον προσφεύ-
γοντα: Το ΕΔΔΑ λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο 
αυτό χαρακτηρίζει ορισμένες υποθέσεις λόγω της 
φύσης τους υψηλής προτεραιότητας (priority 
_________ 

35. Βλ. π.χ. Αγαθός και λοιποί κατά Ελλάδας, απόφαση 
της 23ης Σεπτεμβρίου 2004, § 23,  Νταλή κατά Ελλάδας, ό. 
π, § 30. 

36. Βλ. Παπαγεωργίου κατά Ελλάδος, απόφαση της 22ας 
Οκτωβρίου1997, Συλλογή Αποφάσεων 1997-VI, σ. 2291, § 
48), Τσιλήρα κατά Ελλάδας, απόφαση της 22ης Μαΐου 2008, 
§ 15. 

37. Union Alimntaria Sanders SA κατά Ισπανίας, από-
φαση της 7ης Ιουλίου 1989, Σ F. Calvez, Judge (France), 
ο.π. σ. 53, Σχετική προσφυγή, Λουλάκης κατά Ελλάδας, 
αριθ. προσφ. 58821/09, έχει κατατεθεί ενώπιον του ΕΔ-
ΔΑ, την 22.10.2009, λόγω της μεγάλης απόστασης της 
κατοικίας του προσφεύγοντος από το Εφετείο όπου εκ-
δικάζεται η υπόθεσή του. 

38. F. Calvez, Judge (France), ό.π., σ. 49-76. 

cases) και περαιτέρω τις διακρίνει σ’ αυτές που 
απαιτούν «ειδική ή συγκεκριμένη επιμέλεια» και σ’ 
αυτές που απαιτούν «εξαιρετική επιμέλεια» και για 
τις οποίες η απαίτηση του ευλόγου χρόνου πα-
ρουσιάζεται αυξημένη. Έτσι στην πρώτη κατηγο-
ρία ανήκουν α) οι υποθέσεις που έχουν ως αντι-
κείμενο τις σχέσεις γονέων τέκνων, β) οι υποθέσεις 
στις οποίες διάδικοι είναι θύματα τροχαίων ατυ-
χημάτων, γ) οι υποθέσεις αστυνομικής βίας, δ) οι 
εργατικές διαφορές, (και οι οποίες αφορούν πχ. 
απολύσεις, μισθολογικές διαφορές κτλ.), ε) οι υπο-
θέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται 
προσωρινά, και τέλος στ) οι υποθέσεις όπου οι 
διάδικοι είναι περιορισμένων φυσικών ή διανοη-
τικών ικανοτήτων, ενώ στην δεύτερη κατηγορία 
υπάγονται οι υποθέσεις όπου α) η κατάσταση υ-
γείας των διαδίκων είναι επιβαρυμένη ή β) οι 
διάδικοι είναι υπερήλικες39.  

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι στην υπόθεση Svet-
lana Orlova κατά Ρωσίας, απόφαση της 30.07. 2009, 
το Δικαστήριο δέχτηκε την ύπαρξη παραβίασης 
του ευλόγου χρόνου δεδομένων των αλλεπάλλη-
λων παραπομπών λόγω αναρμοδιότητας του εκά-
στοτε δικαστηρίου και υπογράμμισε ότι τα εθνικά 
δικαστήρια αγνόησαν πλήρως ότι η συγκεκριμένη 
διαφορά ήταν εργατική και ότι κατά τον χρόνο 
της απόλυσης της η προσφεύγουσα ήταν έγκυος40. 

 
ΙΙ. Η απαίτηση για εύλογη διάρκεια της δίκης, 
ως ειδικότερη πτυχή του δικαιώματος σε Δίκαιη 
Δίκη 

 
Λέγεται συνήθως ότι: «Η χρονοβόρα απονομή της 

δικαιοσύνης, συνιστά αρνησιδικία»41. 
Το Δικαστήριο έχει επισημάνει σε πολλές απο-

φάσεις του τη σημασία της απονομής της δικαιο-
σύνης χωρίς καθυστερήσεις, οι οποίες θα μπορού-
σαν να κλονίσουν την αποτελεσματικότητα αλλά 

_________ 
39. F r é d é r i c  E d e l , «The length of civil and 

criminal proceedings in the case-law of the European 
Court of Human Rights», Human Rights file, No. 16, 
Strasbourg (1996-2007), Council of Europe, σ. 43 επ. 

40. Παναγ ιώ τη ς  Βογ ι α τ ζ ή ς , Αποφάσεις Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
Συνήγορος , τεύχος 74, σ. 63. 

41.  «Justice delayed is Justice denied». 
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και την αξιοπιστία της42. Αποτελεί υποχρέωση των 
ίδιων των δικαιοδοτικών οργάνων να θέσουν 
τέρμα στην παρατεταμένη κατάσταση ανασφά-
λειας στην οποία βρίσκονται οι διάδικοι, κατά-
σταση ασύμβατη με την αρχή του κράτους δικαί-
ου, η οποία θα μπορούσε να  θεωρηθεί ότι προσο-
μοιάζει με αρνησιδικία.  

Το άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ, εγγυάται το δικαίω-
μα του διαδίκου, – του κατηγορουμένου δε στην 
ποινική δίκη – να δικαστεί δικαίως. Μολονότι, η έν-
νοια της δίκαιης δίκης διατυπώνεται γενικά, από 
το πνεύμα της Σύμβασης προκύπτει ότι ο όρος 
«δικαίως» αναφέρεται στην έγκαιρη, ουσιαστική 
και αδιάβλητη διεξαγωγή της δίκης, υπό δικονο-
μικές εγγυήσεις τέτοιες, ώστε να καθίσταται δυνα-
τή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και η 
έκδοση ορθής απόφασης43.  

Από την διατύπωση της διάταξη του άρθρου 
αυτού απορρέει ένα πλέγμα επιμέρους δικαιωμά-
των για τον διάδικο, μεταξύ των οποίων το δικαί-
ωμα του να δικαστεί από νόμιμο, ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο δικαστήριο, δημοσίως και εντός λο-
γικής προθεσμίας. Ειδικότερη δε πτυχή του δικαι-
ώματος της δίκαιη δίκης αποτελεί το δικαίωμα 
πρόσβασης σε δικαστήριο και το δικαίωμα ακρό-
ασης -το δικαίωμα δηλαδή του διαδίκου να ανα-
πτύξει τις απόψεις του ενώπιον του δικαστηρίου 
και να αντικρούσει την κατηγορία που εκκρεμεί 
εις βάρος του στην περίπτωση του κατηγορουμέ-
νου,- δικαιώματα άμεσα συνυφασμένα με την τα-
χεία διεξαγωγή της δίκης. Τα δικαιώματα πρό-
σβασης σε δικαστήριο και ακρόασης καθίστανται 
αναποτελεσματικά, στην περίπτωση της μη έκδο-
σης απόφασης εντός ευλόγου χρόνου, δεδομένου 
ότι αποκλειστικός σκοπός αυτών αποτελεί η απο-
κατάσταση της κοινωνικής ειρήνης, ήτοι η επίλυ-
ση της διαφοράς στις αστικές και διοικητικές υπο-
θέσεις, ο καταλογισμός ή μη ενοχής στον δράστη 
στις ποινικές υποθέσεις, σκοποί οι οποίοι επιτυγ-
χάνονται μόνο μέσω της έκδοσης δικαστικής από-
φασης.  

Πρέπει να υπενθυμιστεί περαιτέρω, ότι στην 
παράγραφο 3 του αυτού άρθρου απαριθμούνται 
_________ 

42. ΕΔΔΑ, Katte Klitsche de la Grange κατά Ιταλίας, α-
πόφαση της 27ης Οκτωβρίου 1994, § 61. 

43. Η προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
στην Ευρώπη (2006), (επιμ. Σ. Ματθίας, Γ. Κτιστάκις, Λ. 
Σταυρίτη, Κ. Στεφανάκη),  Δικηγορικός Σύλλογος Αθη-
νών, σ. 65. 

ενδεικτικά, ειδικότερα δικαιώματα του κατηγο-
ρουμένου μεταξύ των οποίων το δικαίωμα υπερά-
σπισης του εαυτού του αλλά και το δικαίωμα εξέ-
τασης μαρτύρων, δικαιώματα τα οποία αποσκο-
πούν στην εξασφάλιση της δίκαιης δίκης στο σύ-
νολό της. 

Η παρέλευση υπερβολικά μεγάλου χρονικού 
διαστήματος από την στιγμή τέλεσης ενός εγκλή-
ματος ή αμφισβήτησης ενός δικαιώματος αστικής 
φύσης οδηγεί αναντίρρητα στην αποδυνάμωση 
της υπερασπιστικής θέσης του διαδίκου / κατηγο-
ρουμένου, δεδομένου ότι κατά τη φυσική πορεία 
των πραγμάτων η ποιότητα των αποδεικτικών μέ-
σων αλλοιώνεται, λόγω α) της απώλειας μνήμης των 
μαρτύρων αλλά και των διαδίκων, β) της απώλειας των 
ίδιων των μαρτύρων (λόγω θανάτου, εξαφάνισης, αλλα-
γής διεύθυνσης κτλ.), γ) της καταστροφής σχετικών 
αποδεικτικών μέσων, (πχ. εγγράφων) και δ) της δυσχέ-
ρειας στην ανεύρεση αυτών, με παραπέρα αποτέλε-
σμα τη  δημιουργία κινδύνου έκδοσης απόφασης, 
στηριζόμενη σε μη ορθή δικανική πεποίθηση για 
την αλήθεια των πραγματικών γεγονότων. Πρό-
κειται λοιπόν για αδυναμίες που θα μπορούσαν 
να αποφευχθούν στην περίπτωση όπου η υπόθεση 
εκδικαζόταν πλησίον των γεγονότων44. Έτσι στην 
πράξη οι διάδικοι στερούνται της δυνατότητας ε-
ξεύρεσης των αποδεικτικών εκείνων μέσων, υπο-
στηρικτικών των ισχυρισμών τους, και ως εκ τού-
του υφίστανται μια ανεπανόρθωτη «τεκμαιρόμε-
νη βλάβη».  

Για παράδειγμα στην υπόθεση Κυριαζής κατά 
Ελλάδας, απόφαση της 4.06.2009, στην οποία ο 
προσφεύγων υπέβαλε μήνυση κατά της ιδιοκτή-
τριας ενός γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 
ισχυριζόμενος ότι η κακή κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν οι υαλοκαθαριστήρες του μισθωμένου 
αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε, ήταν η αιτία 
πρόκλησης ατυχήματος. Κατά την εκδίκαση της 
υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείου Ορεστιάδας, η οποία έλαβε χώρα μετά από 
τέσσερα (4) χρόνια από την ημέρα του ατυχήμα-
τος ο συνήγορος του προσφεύγοντα ζήτησε την 
αναβολή της υπόθεσης ώστε να διαταχθεί νέα 
πραγματογνωμοσύνη και να εξεταστούν οι επίδι-
κοι υαλοκαθαριστήρες, αλλά και να προσκομι- 

_________ 
44. ΝοΒ 54 (2006),  με παρατηρήσεις Β. Χε ι ρ δάρη , 

στην 11523/2005 Τριμελές Εφετείο Αθηνών, σ. 1842. 
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σθούν αυτοί ενώπιον του Δικαστηρίου. Το Δικα-
στήριο όμως απέρριψε το αίτημα του προσφεύγο-
ντα, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα 
που μεσολάβησε από την ημέρα του επίδικου ατυ-
χήματος και την φυσιολογική φθορά την οποία 
είχαν υποστεί οι επίδικοι υαλοκαθαριστήρες45. 

Ωστόσο, είναι εύλογο να μην παραγνωρίζεται, 
και το ότι: «Η επιταχυμένη δικαιοσύνη, είναι 
θαμμένη δικαιοσύνη»46.  

Η επιτάχυνση της διαδικασίας δεν συνηγορεί 
πάντα υπέρ των συμφερόντων του διαδίκου. H τα-
χύτητα λοιπόν στην απονομή της δικαιοσύνης, σε 
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιδιώκεται σε 
βάρος της ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Άλλω-
στε σ’ αυτή την προσέγγιση παραπέμπει και η χρή-
ση του όρου «εντός ευλόγου χρόνου» στη διάταξη 
του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Αναμφισβήτητα, το δικαί-
ωμα σε μία ταχεία δίκη δεν ισοδυναμεί με το δικαί-
ωμα προστασίας του διαδίκου κατά κάθε καθυστέ-
ρησης, αλλά μόνο κατά των καθυστερήσεων που θα 
μπορούσαν εύλογα να αποφευχθούν. Από πλευράς 
ποινικού δικαίου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται πρωτίστως στο δικαίωμα που απορρέει ρητά 
από το άρθρο 6 § 3 εδ. β΄ ΕΣΔΑ  σύμφωνα με το ο-
ποίο «πας κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα όπως διαθέτη 
τον χρόνο και τα αναγκαίας ευκολίας προς προετοιμασία 
της υπερασπίσεώς του», και  το οποίο σε καμία περί-
πτωση δεν θα πρέπει να υπονομεύεται ή να θυσιάζε-
ται στο βωμό της γρήγορης διενέργειας του συνόλου 
των διαδικαστικών πράξεων, επειδή ακριβώς όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω η απαίτηση της ταχείας διε-
ξαγωγής της διαδικασίας εξυπηρετεί κυρίως τα 
συμφέροντα του κατηγορουμένου47.  

Στόχος λοιπόν των δικαιοδοτικών οργάνων θα 
πρέπει να αποτελεί η επίτευξη μίας δίκαιης ισορρο-
πίας μεταξύ της ταχείας δικαιοσύνης και τις δίκαιης 
δικαιοσύνης48. 

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, δίκαιη δίκη μπο-
ρεί να θεωρηθεί μόνο η δίκη εκείνη η οποία αφε-

_________ 
45.  ΝοΒ 57 (2009), με παρατηρήσεις της υπογρά-

φουσας, σ. 1236. 
46. «Justice hurried, is Justice buried». 
47. Αργ .  Καρρά ς , Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 

εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 32, Φ. Παπαδόπου -
λο ς  (1995), Η παρέλκυση της ποινικής δίκης και η 
ΕυρΣΔΑ, Υπεράσπιση, σ. 189. 

48. EΔΔΑ, Nideröst-Huber κατά Ελβετίας, απόφαση της 
18ης Φεβρουαρίου 1997, § 30; μεταξύ άλλων, Acquaviva 
κατά Γαλλίας, απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 1995, § 66. 

νός σέβεται όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύου-
σες διατάξεις δικαιώματα των διαδίκων, και αφε-
τέρου η δίκη στην οποία τηρούνται οι υποχρεώ-
σεις των οργάνων απονομής της δικαιοσύνης, ώ-
στε η υπεράσπιση των ισχυρισμών του διαδίκου 
να καθίσταται πλήρης και αποτελεσματική. Πλέον 
αυτού, ο χρόνος της δίκης, για να καθίσταται αυτή 
δίκαιη για τον διάδικο, θα πρέπει να προσαρμόζε-
ται in concreto, ανάλογα με τις υπερασπιστικές ανά-
γκες αυτού, οι οποίες επουδενί δεν θα  πρέπει να 
παραγνωρίζονται49. 

 Μέσω μίας τέτοιας προσέγγισης, εκπληρώνεται 
και η θεμελιωδέστερη συνταγματική επιταγή της 
προστασίας και του σεβασμού της αξίας του αν-
θρώπου, η οποία προφανώς προσβάλλεται όταν ο 
διάδικος από υποκείμενο της δίκης μεταπίπτει σε 
αντικείμενο αυτής και υφίσταται κατά τον τρόπο 
αυτό μία ανεπανόρθωτη βλάβη των συμφερόντων 
του50. 

Συμπερασματικά, λοιπόν θα μπορούσαμε να συ-
νοψίσουμε ότι η απαίτηση της διεξαγωγής της δίκης 
εντός ευλόγου χρόνου αποτελεί δικλείδα ασφαλείας 
όλων των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που α-
πορρέουν από το γενικότερο δικαίωμα του διαδί-
κου να δικασθεί δικαίως. Η μη τήρηση της απαίτη-
σης διεξαγωγής της δίκης εντός ευλόγου χρόνου 
φαλκιδεύει εμμέσως το οπλοστάσιο των υπερα-
σπιστικών δικαιωμάτων που παρέχονται στον 
διάδικο, καθιστώντας κατά αυτόν τον τρόπο το σύ-
νολο των δικαιωμάτων του φαινομενικά και ανα-
ποτελεσματικά κατά παράβαση των εγγυήσεων του 
άρθρου 6§§ 1, 3 της ΕΣΔΑ. 

 
ΙΙΙ. Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων κατ’ άρ-
θρο 41 της ΕΣΔΑ 

 
Το άρθρο 41 της Σύμβασης έχει ως ακολούθως: 

«Εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση της 
Σύμβασης ή των Πρωτοκόλλων της και εάν το εσωτερι-
κό δίκαιο του Υψηλού Συμβαλλομένου Μέρους επιτρέ-
πει την ατελή μόνον επανόρθωση των συνεπειών της 
παραβίασης αυτής, το Δικαστήριο επιδικάζει στον ζη-
μιωθέντα διάδικο, εφόσον συντρέχει λόγος, μία δίκαιη 
ικανοποίηση». Καθώς όμως η φύση της παραβίασης 

_________ 
49.  Οι Ελληνικές Υποθέσεις στο Στρασβούργο, ό.π, 

σ. 211. 
50. Φ. Παπαδόπουλο ς , ό.π., σ. 187. 
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δεν επιτρέπει την επανάκτηση του χρόνου που 
χάθηκε και ως εκ τούτου στο στάδιο ενώπιον του 
ΕΔΔΑ δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα αυτούσιας 
αποκατάστασης –restitutio in integrum- της παρα-
βίασης του ευλόγου χρόνου, η δίκαιη ικανοποίη-
ση συνίσταται σε χρηματική αποκατάσταση, η ο-
ποία απαρτίζεται από α) ένα ποσό για την υλική 
ζημία που υπέστη ο διάδικος από την εν λόγω πα-
ραβίαση, β) ένα ποσό για την ηθική βλάβη που 
υπέστη και γ) ένα ποσό για έξοδα και για δικαστι-
κές δαπάνες που υπέστη ενώπιον των εθνικών δι-
καστηρίων51 αλλά και ενώπιον του Δικαστηρίου 
του Στρασβούργου. 

Ωστόσο, στην πράξη, στις υποθέσεις ευλόγου 
χρόνου το ΕΔΔΑ επιδικάζει σπανίως αποζημίωση 
λόγω υλικής ζημίας και συνήθως απορρίπτει τα 
σχετικά αιτήματα των προσφευγόντων με την εξής 
τυποποιημένη αιτιολογία: «Το Δικαστήριο υπενθυ-
μίζει ότι η διαπίστωση της παραβίασης της Σύμβασης 
στην οποία κατέληξε απορρέει αποκλειστικά από μία α-
ναγνώριση του δικαιώματος του ενδιαφερομένου να εκ-
δικασθεί η υπόθεσή του εντός «λογικής προθεσμίας». 
Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν διακρίνει αιτιώδη συνάφεια 
μεταξύ της διαπιστωθείσας παραβίασης και οποιασδήπο-
τε υλικής ζημίας μπορεί να υπέστη ο προσφεύγων. Συ-
ντρέχει επομένως λόγος να απορριφθούν οι σχετικές α-
ξιώσεις του»52. 

Αντιθέτως, ως προς την επιδίκαση χρηματικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από τη νομο-
λογία του ΕΔΔΑ προκύπτει ότι το τελευταίο απο-
δέχεται σχεδόν στο σύνολο των εξετασθέντων υ-
ποθέσεων την ύπαρξη ηθικής βλάβης, η οποία συ-
νίσταται στην αγωνία, στην ταλαιπωρία και στην α-
βεβαιότητα που υφίσταται ο διάδικος από την εν 
λόγω παραβίαση. Από την χρήση δε των όρων 
«δίκαιη» και «εφόσον συντρέχει λόγος» στο άρθρο 41, 
προκύπτει ότι το ΕΔΔΑ απολαμβάνει μία σχετική 
διακριτική ευχέρεια στην άσκηση της εν λόγω ε-
ξουσίας. Ωστόσο,  οποιαδήποτε ικανοποίηση επι-
δικάζεται θα πρέπει να υπολογίζεται σε δίκαιη 
βάση53. 

Στην υπόθεση, Apicella κατά Ιταλίας, απόφαση 
της 10ης Νοεμβρίου 2004, το ΕΔΔΑ προσδιορίζει 
_________ 

51. Βλ. π.χ. Capuano κατά Ιταλίας, απόφαση της 25ης  
Μαΐου 1987, § 37. 

52. Βλ. π.χ. Παπαστεφάνου κατά Ελλάδας, απόφαση της 
20 Μαρτίου 2008, § 24. 

53. Βλ. π.χ. Guzzardi κατά Ιταλίας, απόφαση της 6ης  
Νοεμβρίου 1980, série A no 39, σ. 42, § 114. 

τις γενικές αρχές οι οποίες ακολουθούνται συνή-
θως από το ίδιο κατά τον υπολογισμό του εν λόγω 
ποσού54. Εν συντομία, θα λέγαμε ότι ο ανωτέρω 
υπολογισμός πραγματοποιείται σε δύο στάδια. α) 
Κατά το πρώτο στάδιο υπολογίζεται το ποσό βάσης 
της επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης, (το 
οποίο αντιστοιχεί σε χίλια (1.000) με χίλια πεντα-
κόσια (1.500) ευρώ για κάθε έτος διάρκειας της 
υπόθεσης, (και όχι για κάθε έτος καθυστέρησης 
αυτής), β) Κατά το δεύτερο στάδιο το ποσό αυτό αυ-
ξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις ειδικότερες 
περιστάσεις της κάθε υπόθεσης. Έτσι μπορεί να 
αυξηθεί μέχρι και τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για 
κάθε έτος διάρκειας της υπόθεσης, στις υποθέσεις 
που αφορούν εργατικές διαφορές, διαφορές επί 
της κοινωνικής κατάστασης του ατόμου, συντα-
ξιοδοτικές διαφορές ή σε υποθέσεις που αφορούν 
την υγεία ή την ζωή ενός προσώπου. Αντίστοιχα, 
παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση του πο-
σού είναι: α) ο αριθμός των επιληφθέντων δικα-
στηρίων, β) η συμπεριφορά του προσφεύγοντα – 
π.χ. η διάρκεια των μηνών ή των ετών που οφείλε-
ται σε αδικαιολόγητες αναβολές για τις οποίες ευ-
θύνεται ο προσφεύγων55, γ) η σημασία της ένδικης 
διαφοράς – π.χ. όταν οι οικονομικές συνέπειες εί-
ναι ήσσονος σημασίας για τον προσφεύγοντα –, δ) 
το βιοτικό επίπεδο της χώρας, ε) η σύντομη συμ-
μετοχή του προσφεύγοντα στη διαδικασία, στις 
περιπτώσεις όπου έχει υπεισέρθει σε κάποιο στά-
διο της δίκης, στη θέση ενός άλλου διαδίκου ως 
νόμιμος κληρονόμος, κ.α.56 

Περαιτέρω, σε δύο ελληνικές υποθέσεις, Αρβα-
νιτάκη-Ρομπότη και λοιποί κατά Ελλάδας (91 προ-
σφεύγοντες), και Κακαμούκας και λοιποί κατά Ελλάδας 
(58 προσφεύγοντες), αποφάσεις του Τμήματος Ευ-
ρείας Σύνθεσης, της 15ης Φεβρουαρίου 2008, 
προσδιορίζεται ένας ακόμη παράγοντας μείωσης 
του επιδικασθέντος ποσού, λόγω ηθικής βλάβης, 

_________ 
54. F r é d é r i c  E d e l , «The length of civil and 

criminal proceedings in the case-law of the European 
Court of Human Rights», Human Rights file, No. 16, 
Strasbourg (1996-2007), Council of Europe, σ. 93-100, 
στη σ. 97. 

55. Γκίκας κατά Ελλάδας, απόφαση της 6ης  Μαρτίου 
2008, § 19. 

56. Βλ. π.χ. Κοινοπραξία «Ε. Αποστολόπουλος και Κ. Λυ-
μπερόπουλος» κατά Ελλάδας, απόφαση της 24ης Απριλίου 
2008, § 39. 
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ήτοι ο αριθμός των ομοδίκων. Ειδικότερα, το ΕΔΔΑ 
έκρινε ότι: «όταν διαπιστώνεται υπερβολική διάρκεια 
μίας κοινής διαδικασίας, το Δικαστήριο πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη τον τρόπο κατά τον οποίο ο αριθμός των 
ομοδίκων μπορεί να επηρεάσει την αγωνία, την ταλαι-
πωρία και την αβεβαιότητα που υφίσταται καθένας εξ 
αυτών (…) ο αριθμός των ατόμων (…) δεν είναι αδιά-
φορος από την άποψη της ηθικής βλάβης που μπορεί να 
υπέστη καθένας εξαιτίας της διάρκειας της διαδικασίας 
αυτής, αν τον συγκρίνουμε με την ηθική βλάβη που θα 
υφίστατο ένα άτομο που θα είχε εισάγει την ίδια διαδικα-
σία ατομικά. Η συμμετοχή σε μία ομάδα ατόμων που έ-
χουν αποφασίσει να ασκήσουν προσφυγή στην ίδια νο-
μική ή πραγματική βάση συνεπάγεται ότι τόσο τα πλεο-
νεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα μία κοινής διαδι-
κασίας θα μοιραστούν εξίσου». 

Περαιτέρω, η σημασία του παράγοντα αυτού 
υπογραμμίζεται στην συγκλίνουσα γνώμη του 
Αντιπροέδρου του ΕΔΔΑ κ. Bratza, την οποία 
συμμερίζεται και ο Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ, κ. 
Ροζάκης, σύμφωνα με την οποία: « (…) ένα πρόσθε-
το στοιχείο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ήτοι η αναλο-
γικότητα του συνολικού επιδικασθέντος ποσού (…), συ-
μπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι αυτή σχετίζεται 
με την υπερβολική διάρκεια μίας μόνο διαδικασίας. Η 
τήρηση της εν λόγω αρχής είναι σημαντική σε βαθμό 
που να αιτιολογεί μία σημαντική μείωση του ποσού που 
θα είχε επιδικαστεί σε κάθε προσφεύγοντα αν ήταν μο-
ναδικός διάδικος στη δίκη, ή μέλος μίας μικρότερης ο-
μάδας διαδίκων. (…)». 

Εντούτοις, ιδιαίτερη ανησυχία παρατηρείται  
ως προς τον τρόπο υπολογισμού της χρηματικής 
ικανοποίησης αναφορικά με την παραβίαση του 
ευλόγου χρόνου από τους δικαστές κκ. Zupančič 
και Zagrebelsky οι οποίοι επισημαίνουν ότι: «(…) 
προσθέτουμε ότι μπορούμε εύλογα να κατανοήσουμε την 
ανησυχία του Δικαστηρίου για το ύψος των σχετικών 
ποσών αν αυτά δεν μειώνονταν. Ωστόσο κατά την άπο-
ψή μας ένα τέτοιο πρόβλημα αποτελεί αναπόφευκτη συ-
νέπεια των διαφόρων αμφισβητούμενων πτυχών της 
πρακτικής του Δικαστηρίου ως προς την εφαρμογή του 
άρθρου 41 σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος 
για εύλογη διάρκεια των διαδικασιών. Οι εν λόγω πτυ-
χές ποικίλλουν από μία σχεδόν αυτόματη παραδοχή ότι 
υφίσταται ηθική βλάβη, χωρίς να ζητηθεί σχετική από-
δειξη ή επιχείρημα, και τη χρήση μαθηματικών κριτη-
ρίων υπολογισμού τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη συνο-
λική διάρκεια της διαδικασίας, ακόμα και για την περίοδο 
που αναγνωρίζεται ως αιτιολογημένη, έως τη χρήση επί 

τούτου κλιμάκων οι οποίες δεν σχετίζονται με την πρα-
κτική του Δικαστηρίου σε περιπτώσεις παραβιάσεων που 
προκαλούν πολύ μεγαλύτερη βλάβη στα θύματα (άρθρα 
2, 3, 8, 10 κλπ.).». 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην υπόθεση Κο-
ντογεώργας κατά Ελλάδας, απόφαση της 21ης Φε-
βρουαρίου 2008, η οποία αφορούσε μία αγωγή 
αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρί-
ων και η οποία διήρκησε δεκατρία (13) έτη και ο-
χτώ (8) μήνες για τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας, το 
ΕΔΔΑ επιδίκασε στον προσφεύγοντα για την ηθι-
κή βλάβη που υπέστη το ποσό των δεκατεσσάρων 
χιλιάδων (14.000) ευρώ. Περαιτέρω, στην υπόθεση 
Λουκάς κατά Ελλάδας, απόφαση της 29ης Μαΐου 
2008 η οποία αφορούσε μία αίτηση ακύρωσης ε-
νώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και διήρ-
κησε έντεκα (11) έτη και τρείς (3) μήνες  για τρεις 
βαθμούς δικαιοδοσίας, το ΕΔΔΑ επιδίκασε στον 
προσφεύγοντα το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ και τέλος στην υπόθεση Αγγελοπού-
λου κατά Ελλάδας, απόφαση της 4ης Δεκεμβρίου 
2008, η οποία αφορούσε την εκδίκαση του αδική-
ματος της συκοφαντικής δυσφήμισης ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων και η οποία διήρκησε για 
ένα βαθμό δικαιοδοσίας πέντε (5) έτη και επτά  (7) 
μήνες, το ΕΔΔΑ επιδίκασε στον προσφεύγοντα το 
ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ. 

Τέλος, αναφορικά με τα έξοδα και τις δικαστι-
κές δαπάνες, το ποσό που επιδικάζεται κατά μέσο 
όρο στις ελληνικές υποθέσεις είναι το ποσό των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Σύμφωνα δε με 
τη νομολογία του Δικαστηρίου, σε έναν προσφεύ-
γοντα δεν μπορούν να επιστραφούν τα έξοδα και 
η δικαστική δαπάνη στα οποία υποβλήθηκε παρά 
μόνο στο μέτρο που αποδεικνύεται η πραγματικό-
τητά τους (πχ. νόμιμη απόδειξη δικηγόρου, παρα-
στατικό, κτλ.), η αναγκαιότητά τους και ο εύλογος 
χαρακτήρας του ύψους τους57. 

 
ΙV. Μέτρα αποκατάστασης της παραβίασης του 
δικαιώματος του δικάζεσθαι εντός ευλόγου χρό-
νου  

 
Ubi Jus ibi remendium: Για να είναι αποτελε-

σματική η προστασία που εγγυάται ένα κατοχυ-
ρωμένο δικαίωμα, θα πρέπει να προβλέπεται ένα 
_________ 

57. Ιατρίδης κατά Ελλάδας (δίκαιη ικανοποίηση) [GC], 
no. 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI.  
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αποτελεσματικό μέτρο θεραπείας της παραβίασης 
αυτού. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο58, αναφορικά με το δι-
καίωμα του ευλόγου χρόνου και την αναζήτηση 
ενός κατάλληλου μέτρου για την άρση, σε κάθε 
περίπτωση την άμβλυνση των συνεπειών παραβί-
ασης αυτού, έχουν υποστηριχθεί διάφορες από-
ψεις και έχουν ληφθεί διάφορα θεραπευτικά μέ-
τρα, τα όποια είτε λαμβάνονται υπόψη ex officio 
από το δικαστήριο είτε κατόπιν αιτήσεως των δια-
δίκων. Σε ορισμένες χώρες τα μέτρα αυτά είναι 
ενσωματωμένα στις νομοθεσίες αυτών59, ενώ σ’ 
άλλες αναπτύσσονται μέσω της νομολογίας τους60.  

Προκριτέα δε είναι τα μέτρα που αποβλέπουν 
στην αυτούσια αποκατάσταση (restitutiο in inte-
grum) της βλάβης που έχει υποστεί ο διάδικος από 
την εν λόγω παραβίαση, τέτοια δε στα πλαίσια της 
ποινικής δίκης θα μπορούσε να είναι η μείωση της 
ποινής ή η κατάργηση της δίκης ή απαλλαγή του 
κατηγορουμένου ή η μη επιβολή παρεπόμενων 
ποινών (πχ. η στέρηση των πολιτικών δικαιωμά-
των), στα πλαίσια δε της αστικής ή διοικητικής δί-
κης η λήψη ενός τέτοιου μέτρου είναι δυνατή μό-
νο εφόσον οι διαδικασίες εκκρεμούν και συνίστα-
ται στην επιτάχυνση του υπολοίπου της διαδικα-
σίας.  

Η απλή δε επιδίκαση αποζημίωσης ή χρηματι-
κής ικανοποίησης, ήτοι το συνηθέστερο μέτρο που 
εφαρμόζεται στις αστικές και διοικητικές υποθέ-
σεις, είναι μέτρο που ενεργοποιείται a posteriori, 
και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
αποκαθιστά πλήρως την βλάβη που υφίσταται ο 
διάδικος. Ωστόσο, όπως αναφέρεται ανωτέρω το 
ύψος της επιδικασθείσας αποζημίωσης θα πρέπει 
_________ 

58. Bλ. σχετ. European Commission for Democracy 
through law (Venice Commission), «Report on the Ef-
fectiveness of national remedies in respect of excessive 
length of proceedings», adopted by the Venice Com-
mission at its 69th Plenary Session, Venice 15-16 De-
cember 2006, (Στρασβούργο: Council of Europe 2008).  

59. Για παράδειγμα, σχετικά μέτρα προβλέπονται 
στις νομοθεσίες των: Ανδόρας, Αυστρίας, Βοσνίας Ερ-
ζεγοβίνης Βουλγαρίας, Τσεχίας, Φιλανδίας, Εσθονίας, 
Γαλλίας, Γεωργίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λι-
θουανίας, Λουξεμβούργου, Πολωνίας, Νορβηγίας, Ρω-
σίας, Σερβίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Σουηδίας, Ισπα-
νίας, Ελβετίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας, Ουκρανίας. 

60. Για παράδειγμα, από τα δικαστήρια της Εσθονί-
ας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Ελβετίας κ.λ.π. 

να είναι κατάλληλο και επαρκές και σύμφωνο με 
την νομολογία του ΕΔΔΑ, διαφορετικά η αποζη-
μίωση αυτή δεν ισοδυναμεί με πραγματική απο-
κατάσταση της παραβίασης. 

Σημειωτέον δε, ότι η Ελλάδα μαζί με τις Αρμε-
νία, Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Ρουμανία και Τουρ-
κία είναι τα μόνα Κράτη απ’ όλα τα Συμβαλλόμε-
να Κράτη-μέλη στα οποία δεν προβλέπεται ένα 
ένδικο βοήθημα, το οποίο να επιτρέπει στους δια-
δίκους να εκφράσουν τα παράπονά τους για την 
υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας.  

Εν προκειμένω, στα πλαίσια της ελληνικής έν-
νομης τάξης παρέχονται οι εξής δυνατότητες: 

 
α. Ο εύλογος χρόνος ως λόγος μείωσης της ποινής 

 
Η δυνατότητα αυτή είναι ευρέως αποδεκτή 

από τα νομικά συστήματα πολλών ευρωπαϊκών 
χωρών, όπως για παράδειγμα της Δανίας, του 
Βελγίου, της Εσθονίας, της Φιλανδίας, της Ισλαν-
δίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Γερμανίας. Το αυτό δέχεται και το ΕΔΔΑ61 αλ-
λά και η ελληνική θεωρία62. 

Στην ελληνική έννομη τάξη, η υπέρβαση του 
ευλόγου  χρόνου θα μπορούσε, -με αποκλειστικό 
σκοπό την επίτευξη μιας ουσιαστικά δίκαιης δίκης- να 

_________ 
61. Εckle κατά Γερμανίας, απόφαση της 15ης Ιουλίου 

1982. 
62. Η .  Αναγνωστόπουλος, «Η παραβίαση του δι-

καιώματος δίκαιης δίκης», ΠοινΧρ ΝΔ΄ 2004, σ. 5 επ., Δ. 
Σπ ι ν έ λ λη ς , «Η εύλογη διάρκεια μιας ποινικής δί-
κης», ΝοΒ 1998, σελ. 1583, Λ. Κοτσαλή ς  - Γ. Τρ ια -
ν ταφύλλου  (επ.), Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποι-
νικό Δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-
Κομοτηνή (2007), σ. 148, Κων/νο ς  Χρυσόγονο ς , 
«Η επανάληψη της ποινικής δίκης ύστερα από απόφα-
ση του ΕΔΔΑ», ΝοΒ 2001, σελ. 1112 επ.,  Ι ππ . Μυλω -
νά ς , «Η σημασία για την ελληνική ποινική δικαιοσύνη 
της νομολογίας σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη», 
ΠοινΧρ ΜΘ’ 805 επ., Β. Χε ι ρ δάρη ς  ό.π. σ. 1843, Φί -
λ ι ππο ς  Εμμ . Παπαδόπουλο ς , ό.π., σ. 183 επ. Το 
ίδιο θέμα διαπραγματεύεται και η με αριθμ. 1454/1997 
απόφαση του ΑΠ (ΝοΒ 1998, με σχόλια Χρ .  Αργυ -
ρόπουλου ), η οποία απέρριψε τον λόγο αναίρεσης 
του αναιρεσείοντος περί μη λήψεως υπόψη του ελα-
φρυντικού της υπερβολικής διάρκειας της δίκης με την 
αιτιολογία ότι δεν προέκυπτε από τα πρακτικά της δί-
κης  η υποβολή τέτοιου  αυτοτελούς ισχυρισμού, δε-
χθείσα εμμέσως την δυνατότητα υποβολής. 
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αποτελέσει ένα εκ των ανωνύμων ελαφρυντικών, 
προβλεπόμενων εμμέσως από το άρθρο 84§2 του  
ΠΚ, ώστε να ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο της ε-
πιμέτρησης της ποινής και να μειωθεί  αυτή και 
πλέον του κάτω ορίου του πλαισίου της απειλού-
μενου από το νόμο ποινής63. 

To άρθρο 84§1 του ΠΚ έχει ως ακολούθως: «Η 
ποινή μειώνεται επίσης κατά το μέτρο που προβλέπει το 
προηγούμενο άρθρο και στις περιπτώσεις που το δικα-
στήριο κρίνει ότι συντρέχουν ελαφρυντικές περιστά-
σεις».  

Περαιτέρω δε, το άρθρο 84§2 του ΠΚ έχει ως 
ακολούθως: «Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ι-
δίως…». Από την νομοτυπική μορφή της διάταξης 
αυτής και κυρίως από την χρήση του όρου «ιδίως» 
προκύπτει ότι η απαρίθμηση των ελαφρυντικών 
περιστάσεων στο νόμο είναι ενδεικτική. Γίνεται 
διάκριση λοιπόν ανάμεσα στα επώνυμα ελαφρυντι-
κά, τα οποία απαριθμούνται ονομαστικά στο νόμο 
- ήτοι, α) ο προηγούμενος έντιμος, ατομικός, οι-
κογενειακός, επαγγελματικός και κοινωνικός γε-
νικότερα βίος του δράστη, β) η τέλεση της πράξης 
από μη ταπεινά αίτια ή μεγάλη ένδεια, γ) το ότι ο 
δράστης ωθήθηκε στην πράξη από ανάρμοστη συ-
μπεριφορά του παθόντος, δ) η επίδειξη ειλικρι-
νούς μεταμέλειας από τον δράστη και η επιδίωξη 
άρσης ή μείωση των συνεπειών αυτής και τέλος ε) 
η καλή συμπεριφορά του δράστη για μακρόχρονο 
σχετικά διάστημα μετά την τέλεση της πράξης του- 
και τα ανώνυμα ελαφρυντικά τα οποία θα πρέπει να 
καθορίζονται σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις 
της κάθε υπόθεσης.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, στις περιπτώ-
σεις υποβάθμισης των υπερασπιστικών δικαιωμά-
των του κατηγορουμένου και ως εκ τούτου του μη 
δίκαιου χαρακτήρα της ποινικής δίκης, παρέχεται 
στον κατηγορούμενο το δικαίωμα να ζητήσει 
μειωμένη ποινή, επικαλούμενος παραβίαση του 
άρθρου 6§1 της ΕΣΔΑ, λόγω μη εξέτασης της υπο-
θέσεώς του εντός ευλόγου χρόνου  σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 83, 84§2 του ΠΚ64. Στην συνέχεια δε 
τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα έχουν υποχρέωση 
αφενός να προβούν στην αναγνώριση 
(recognition) του μη ευλόγου χρόνου της διαδικα-

_________ 
63 ΝοΒ 54 (2006), με παρατηρήσεις Β. Χε ι ρ δάρη , 

ό.π., σ. 1842. 
64. Λ. Κοτσαλή ς  - Γ. Τρ ιαν ταφύλλου  (επ.), 

ό.π.,  σ. 148.  

σίας και αφετέρου στην μείωση της ποινής, η ο-
ποία θα πρέπει να είναι επαρκής και θα πρέπει να 
καθίσταται σαφές – μέσω πλήρους και εμπεριστα-
τωμένης αιτιολογίας της απόφασής – ότι ο σκοπός 
μείωσης της ποινής είναι ακριβώς η αποζημίωση 
του προσφεύγοντα για την βλάβη που υπέστη από 
την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας. Θα ή-
ταν επίσης κατάλληλο να αναφέρεται στην από-
φαση ποια ποινή θα επιβαλλόταν σε περίπτωση 
απουσίας της αποζημίωσης λόγω υπερβολικής 
διάρκειας της διαδικασίας. Στην περίπτωση λοι-
πόν που συντρέχουν και οι δύο αυτές προϋποθέ-
σεις ο κατηγορούμενος αποβάλλει την ιδιότητα 
του θύματος (victim status)65. 

 
β. Ο εύλογος χρόνος ως λόγος οριστικής παύσης (κα-
τάργησης) της ποινικής δίκης  

 
Η αναγνώριση της υπερβολικής διάρκειας εκ-

δίκασης της υπόθεσης ως (απόλυτο) δικονομικό 
κώλυμα της δίκης66, στα πλαίσια της ελληνικής 
έννομης τάξης στηρίζεται κατά βάση στο αυτο-
νόητο κοινωνιολογικά γεγονός της αλλοίωσης του 
ποινικού φαινομένου από το χρόνο. Η πάροδος 
μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ημέρα 
τέλεσης της άδικης πράξης μέχρι την επιβολή της 
απειλούμενης ποινής, αποδυναμώνει την ποινή 
ενόψει του σκοπού της σ’ αυτό το στάδιο και την 
καθιστά ανάξια να επιβληθεί. 

Επομένως, με βάση το σκεπτικό αυτό, θα ήταν 
ορθό κατά την εκτίμηση του ευλόγου χρόνου να 
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό χρονικό διάστη-
μα από την τέλεση του αδικήματος και όχι από 
την ημερομηνία που λαμβάνει γνώση της κατη-
γορίας ο κατηγορούμενος. 

Η δυνατότητα αυτή, ήτοι της κατάργησης της 
ποινικής δίκης αξιοποιείται μόνο σε «εξαιρετικές 
περιπτώσεις» και ειδικότερα από τα δικαστήρια 
της Ολλανδίας, της Ελβετίας, και της Γερμανίας. 
Τα αγγλικά δε δικαστήρια εφαρμόζουν το μέτρο 
αυτό υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είναι απαραί-
τητο δε να αποδειχθεί ότι η καθυστέρηση οφείλε-
ται αποκλειστικά στην συμπεριφορά των δικαστι- 

_________ 
65. Stefan Trechsel (2006), Human Rights in Crimi-

nal Proceedings, Oxford, σ. 148. 
66. H. Aναγνωσ τόπουλο ς , ό.π., 3, Λ. Κοτσα -

λή ς  - Γ. Τριανταφύλλου (επ.), ό.π. σ. 151, Φ. Παπα -
δόπουλο ς , ό.π., σ. 196. 
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κών αρχών. Πλέον αυτού, ακόμη και στην περί-
πτωση αυτή, ο κατηγορούμενος οφείλει να απο-
δείξει ότι η καθυστέρηση επηρέασε το δίκαιο χα-
ρακτήρα της δίκης και ως εκ τούτου υπέστη βλά-
βη. Η δίκη ωστόσο δεν καταργείται αν τα αποτε-
λέσματα του μη δίκαιου χαρακτήρα αυτής μπο-
ρούν να θεραπευτούν κατά την συνέχιση αυτής. 
Αντίστοιχα, τα βέλγικα δικαστήρια δέχονται ότι 
για να καταργηθεί η δίκη θα πρέπει να έχει επη-
ρεαστεί η παρουσίαση των αποδεικτικών μέσων ή 
τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμέ-
νου67. 

Αξιοσημείωτη δε, είναι η σκέψη με την οποία 
αντιμετωπίζεται η υπέρβαση του ευλόγου χρόνου 
από το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας 
το οποίο μεταξύ άλλων στις υποθέσεις Russel κατά 
Steward (1988) BCL 1981 και Watson κατά Clarke 
(1988) BCL 1980 δέχτηκε ότι: Η υπερβολική καθυ-
στέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει  κατάχρηση της διαδικασίας 
(abuse of process), ανάλογα με τις περιστάσεις της 
υπόθεσης. Αν η καθυστέρηση είναι τέτοια ώστε να 
μπορεί να προβληθεί μία τεκμαιρόμενη βλάβη ή 
μία αρνητική επίδραση στο δίκαιο χαρακτήρα της 
διαδικασίας (και αν υφίσταται τέτοια εξαρτάται 
από τη φύση της υπόθεσης) τότε υπάρχει κατά-
χρηση αυτής και το δικαστήριο οφείλει να αθωώ-
σει τον κατηγορούμενο. Η τεκμαιρόμενη βλάβη 
δε, προκύπτει στις περιπτώσεις που παρατηρείται 
προφανής υποβάθμιση των αποδεικτικών μέσων. 

 
γ. Η επανάληψη της διαδικασίας κατ’ άρθρον 525 § 1 
περ. 5 του ΚΠΔ 

 
Τέλος, τα τελευταία χρόνια σε πολλά από τα 

συμβαλλόμενα κράτη έχει προβλεφθεί η δυνατό-
τητα επανάληψης της διαδικασίας ενώπιον των 
εθνικών – κυρίως των ποινικών – δικαστηρίων ύ-
στερα από την έκδοση απόφασης του ΕΔΔΑ, η ο-
ποία διαπιστώνει παραβίαση της Σύμβασης68. H 

_________ 
67. βλ. σχετ. European Commission for Democracy 

through law (Venice Commission), ό.π., σ. 21. 
68. Παρόμοια ρητή ρύθμιση, προβλέπεται σε άλλα 

δεκατέσσερα τουλάχιστον συμβαλλόμενα κράτη (Αυ-
στρία, Δανία, Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία, 
Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία, Λουξεμ-
βούργο, Μάλτα, Τσεχία, Νορβηγία), Βλ. αναλυτικά Κ. 
Χρυσόγονο ς , «Η επανάληψη ποινικής διαδικασίας 
ύστερα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι-

επανάληψη της διαδικασίας κατέχει εξέχουσα θέ-
ση στον τομέα της εκτέλεσης των αποφάσεων του 
ΕΔΔΑ. Σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί το μόνο 
αποτελεσματικό μέτρο αποκατάστασης των δυ-
σμενών παραβιάσεων της Σύμβασης . 

Το άρθρο  525 § 1 περ. 5 του ΚΠΔ69 έχει ως α-
κολούθως: «Η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με 
αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέ-
ρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργη-
μα, μόνο στις εξής περιπτώσεις: (…) 5) Αν με απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου διαπιστώνεται παραβίαση δικαιώματος που 
αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρή-
θηκε ή την ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε». 

Έτσι λοιπόν από τη νομοτυπική διατύπωση της 
διάταξης αυτής προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος 
σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης οιουδήπο-
τε δικαιώματος συστατικού της δίκαιης  δίκης, με-
ταξύ δε αυτών και του δικαιώματος διεξαγωγής 
της δίκης εντός ευλόγου χρόνου -όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω το δικαίωμα αυτό αποτελεί δικλείδα ασφαλείας 
του δικαίου χαρακτήρα της δίκης,- έχει την δυνατότη-
τα να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας και 
το δικαστήριο να την επαναλάβει λαμβάνοντας 
τα μέτρα εκείνα που είναι κατάλληλα να αποκα-
ταστήσουν την βλάβη που υπέστη ο κατηγορού-
μενος από την επίμαχη παραβίαση. 

Ωστόσο, η ΑΠ 1638/200270 απέρριψε ως απα-
ράδεκτη αίτηση επανάληψης της διαδικασίας α-
φορούσα καταδίκη της Ελλάδας λόγω υπερβολι-
κής διάρκειας της διαδικασίας με την εξής αιτιο-
λογία: «Η επανάληψη της διαδικασίας τελεί υπό την 
αυτονόητη προϋπόθεση ότι η διαπιστωθείσα παραβίαση 
του δικαιώματος του αιτούντος επηρέασε, και δη αρνητι-
κά, την κρίση του ποινικού δικαστηρίου, η δε επανόρθω-
ση της βλάβης του αιτούντος μπορεί να επιτευχθεί με 
την επανάληψη της διαδικασίας. Η αίτηση που αναφέ-
ρεται στην υπερβολική διάρκεια της ποινικής διαδικασί-
ας είναι απαράδεκτη γιατί δεν προκύπτει ότι η υπέρβαση 
λογική προθεσμίας εκδικάσεως της υποθέσεως … είχε 
αρνητική επίδραση στην κρίση των ποινικών δικαστη- 

_________ 
καιωμάτων του Ανθρώπου», ΝοΒ 2001. 1110 επ.  

69. Η περ. 5 της § 1 προστέθηκε με το άρθρο 11 του 
ν. 2865/2000 (ΦΕΚ Α 271) και ισχύει από 19.12.2000, βλ. 
σχετικά για την επανάληψη της διαδικασίας (ΚΠΔ  § 1 
περ. 5η), Η. Αναγνωσ τόπουλο , ό.π., σ. 6. 

70. ΠοινΧρ ΝΓ’ (2003), σ. 607 et seq. 
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ρίων που τον καταδίκασαν  για ανθρωποκτονία από πρό-
θεση …επιπλέον η υπέρβαση της λογικής προθεσμίας 
είναι ήδη γεγονός τετελεσμένο, που δεν μπορεί να αναι-
ρεθεί αναδρομικά». Πλέον δε αυτού, η ΑΠ 717/ 
200471 αφορούσα παρόμοια υπόθεση επεκτείνει 
την ανωτέρω σκέψη ως εξής: «Η επιζητούμενη από 
τον αιτούντα δια της επαναλήψεως της διαδικα-
σίας αναγνώριση της υπερβάσεως ως ελαφρυντι-
κής περίστασης, ώστε να του καταγνωσθεί μειωμέ-
νη ποινή, δεν έχει σχέση με την διάρκεια της ποι-
νικής διαδικασίας και την αιτία που προκάλεσε 
την βλάβη του αιτούντος». 

Πράγματι, είναι αυτονόητο ότι στις περιπτώ-
σεις υποθέσεων που έχει υπάρξει παραβίαση του 
δικαιώματος ευλόγου χρόνου, δεν είναι δυνατόν 
με την επανάληψη της διαδικασίας να επιτευχθεί 
η αποκατάσταση αυτής καθ’ εαυτής της παραβία-
σης, ήτοι να διεξαχθεί η δίκη εντός ευλόγου χρό-
νου. 

Ωστόσο, το Ακυρωτικό μας δεχόμενο τα ανω-
τέρω με μία νομολογιακή κατασκευή, όλως αυ-
θαιρέτως και χωρίς νομοθετικό έρεισμα προβαίνει 
στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρ-
θρου 525 § 1 περ. 5 ΚΠΔ, εξαιρώντας κατά αυτό 
τον τρόπο την έννοια του ευλόγου χρόνου εκδί-
κασης της υποθέσεως από τον δίκαιο χαρακτήρα 
της δίκης, καίτοι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το 
δικαίωμα του δικάζεσθαι εντός ευλόγου χρόνου 
αποτελεί δικλείδα ασφαλείας του δικαίου χαρα-
κτήρα της δίκης στο σύνολό της  και υπερακοντί-

_________ 
71. ΠοινΧρ ΝΕ’ (2005), με ενημερωτικό σημείωμα Δ. 

Χρ ι σ τ όπουλου , σ. 252. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζοντας το σκοπό του νομοθέτη αποκλείει τον κα-
τηγορούμενο από την αποκατάσταση της βλάβης 
την οποία έχει υποστεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
(π.χ. με μείωση της ποινής, με την αθώωση του 
κ.λπ.).  

Τέλος, στο άρθρο 58 του Σχεδίου Νόμου του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται σχε-
τική ρύθμιση και στην πολιτική διαδικασία, και 
θεσπίζεται ως νέος λόγος αναψηλάφησης η διαπί-
στωση από το ΕΔΔΑ παραβίασης της αρχής της 
δίκαιης δίκης.  

 
V. Επίλογος 

 
Το παρουσιαζόμενο εδώ δικαίωμα φαίνεται ως 

μια μικρή πτυχή του ευρύτερου θεμελιώδους δι-
καιώματος σε δίκαιη δίκη. Έτσι το αποδέχεται και 
το ανώτατο ακυρωτικό της χώρας μας. Όμως οι 
πραγματικές συνέπειες της παραβίασης του δι-
καιώματος διεξαγωγής της δίκης εντός ευλόγου 
χρόνου δεν είναι μόνον επιζήμιες αλλά και πολ-
λές φορές καταστροφικές για τον διάδικο. Και η 
ζημιά που υφίσταται δεν αποκαθίσταται ούτε από 
τη χρηματική ικανοποίηση που επιδικάζει το ΕΔ-
ΔΑ ούτε από τον αφορισμό του ελληνικού ακυρω-
τικού ότι η παραβίαση του δικαιώματος αυτού δεν 
αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της δίκης. Η πολιτεία 
χρειάζεται να αναζητήσει πλήρη επανορθωτική 
λύση για τα θύματα της παραβίασης. Μόνο έτσι 
θα υλοποιήσει την υποχρέωσή της για πραγματικό 
και αποτελεσματικό σεβασμό του δικαιώματος 
που παραβιάζεται περισσότερο από κάθε άλλο. 
Ποτέ δεν είναι αργά …   
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H Ελληνική πλευρά του δικαστηρίου του Στρασβούργου  
Βασίλη Χειρδάρη 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) είναι γνωστό σε όλους μας. 
Το Δικαστήριο όμως δεν είναι μόνον κτίρια και 
αποφάσεις αλλά έχει και ψυχή που υλοποιεί το 
κεντρικό του στόχο και σκοπό, δηλ.  την ερμηνεία 
και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής  Σύμβασης για τη 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
των θεμελιωδών Ελευθεριών (γνωστής ως ΕΣΔΑ). 
Η «ψυχή» του Δικαστηρίου είναι οι άνθρωποί 
του, οι δικαστές, οι référendaires, οι υπάλληλοι 
και όλοι όσοι εργάζονται μέσα στο τεράστιο κτί-
ριο του Στρασβούργου που καλύπτει ωφέλιμη ε-
πιφάνεια 28.000 τ.μ. 

Με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 
των 50 χρόνων του ΕΔΔΑ (1959-2009) από το ΔΣΑ 
είναι μια ευκαιρία να γνωρίσομε όλους τους έλ-
ληνες δικαστές που υπηρέτησαν και υπηρετούν 
στο Δικαστήριο του Στρασβούργου και τα μέλη 
του ελληνικού τμήματος του Δικαστηρίου αυτού. 
Επίσης χρήσιμη θα ήταν και μια «ματιά» στα στα-
τιστικά των ελληνικών υποθέσεων. 

 
1. Οι Έλληνες δικαστές 

 
Στο Δικαστήριο του Στρασβούργου έχομε τη 

τιμή ως χώρα να μας έχουν εκπροσωπήσει πραγ-
ματικά εξαιρετικές προσωπικότητες ως δικαστές.  

 
α) Γεώργιος Μαριδάκης 

 
Γεννήθηκε στη Σίφνο το 1890. Ανακηρύχθηκε 

διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1911.  
Διετέλεσε Δικηγόρος Αθηνών, έχοντας εγγραφεί 
στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 1913. Ε-
ξελέγη Καθηγητής στο Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στη 
Νομική Σχολή Αθηνών το 1925. Εξελέγη μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών το 1940 και Πρόεδρός της το 
1951. Διορίσθηκε Υπουργός Δικαιοσύνης το 1952 
και εξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
το 1957. Το 1954 και το 1961 δίδαξε στην Ακαδημία 
Διεθνούς Δικαίου της Χάγης. Την περίοδο 1929-
1945 ήταν μέλος της επιτροπής που συνέταξε τον 
Ελληνικό Αστικό Κώδικα και την περίοδο 1952-
1958 Πρόεδρος της επιτροπής που συνέταξε τον Ελ-
ληνικό Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 

Διετέλεσε πρώτος έλληνας Δικαστής στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για 11 χρόνια 
από το 1959 έως το 1970. Απεβίωσε στην Αθήνα το 
1979. 

 
β) Δημήτριος Ευρυγένης 

 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1925. Ανακη-

ρύχθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Θεσσαλο-
νίκης το 1951. Εξελέγη Καθηγητής στο Ιδιωτικό 
διεθνές δίκαιο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης 
το 1965. Νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εξω-
τερικών το 1965. Δίδαξε, μεταξύ άλλων, στο Πα-
νεπιστήμιο του Βερολίνου (1964), στη Διεθνή Σχο-
λή Συγκριτικού δικαίου του Λουξεμβούργου 
(1962), στο Διεθνές Κέντρο του Λουξεμβούργου 
για τη μελέτη και έρευνα στο Ευρωπαϊκό δίκαιο 
(1964, 1965). Tο 1975 διετέλεσε επισκέπτης καθη-
γητής στη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου του 
Οχάιο στις Η.Π.Α.  

Διετέλεσε Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για 11 χρόνια, ήτοι από το 
1975 έως το 1986. Απεβίωσε το 1986. 

 
γ) Νικόλαος Βαλτικός 

 
Γεννήθηκε το 1918. Δικηγόρος, εγγεγραμμένος 

στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 1941. 
Από το 1976 έως το 1981 ήταν υποδιευθυντής του 
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Από το 1972 έως το 
1981 διετέλεσε Επίκουρος καθηγητής στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Μέλος του 
Ινστιτούτου διεθνούς δικαίου και του Διαρκούς 
Διαιτητικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Αντεπιστέλ-
λον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Μέλος της Α-
μερικανικής εταιρείας διεθνούς δικαίου, της Γαλ-
λικής εταιρείας διεθνούς δικαίου και της Ελληνι-
κής εταιρείας διεθνούς δικαίου.  

Διετέλεσε Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για χρονικό διάστημα 12 ε-
τών, ήτοι από το 1986 έως το 1998. Απεβίωσε το 2003.  

 
δ) Χρήστος Ροζάκης 

 
Γεννήθηκε το 1941 στην Αθήνα. Πτυχιούχος 
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της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1941. Διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου του Ιλινόις το 1973. Λέκτορας 
(από το 1975 έως το 1977), Βοηθός καθηγητής (από 
το 1977 έως το 1980), Καθηγητής στην έδρα του 
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανε-
πιστημίου κοινωνικών και πολιτικών επιστημών 
(1980-1986), Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς  Δι-
καίου στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών (από το 1986 έως σήμερα). Κο-
σμήτορας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών επιστημών από το 1991 έως το 1994.  

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου από το για 11 χρόνια, ήτοι 
από το 1987 έως το 1998.  

Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και Πρόεδρος Τμήματος από το 1998. 
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου από το 1998 συνεχώς μέχρι και σή-
μερα. 

 Η θητεία του στο ΕΔΔΑ ολοκληρώνεται στις 
31.10.2010. Ήδη διανύει θητεία ως δικαστής 11 
χρόνια και συνολικά στα όργανα του Στρα-
σβούργου (Επιτροπή και Δικαστήριο) 22 χρόνια. 

 
2. Η Ελληνική γραμματεία του Στρασβούργου  

 
Το ελληνικό τμήμα του ΕΔΔΑ  αποτελείται από 

τους παρακάτω εξέχοντες νομικούς: 
 

α) Νικόλαο Σανσονέτη 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Πτυχιούχος 

της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 
Στρασβούργου. DEA Διεθνούς δικαίου στο Πανε-
πιστήμιο Paris I (Panthéon – Sorbonne). Από το 
1987 εργάζεται ως référendaire στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήτοι για 
διάστημα 12 ετών μέχρι σήμερα. 

 
β) Μαριαλένα Τσίρλη   

 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Απόφοι-

τος της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών 
(1985). Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (1989). D.E.A. Droit public 
της Νομικής Σχολής Robert Schuman του Πανε-
πιστημίου του Στρασβούργου (1991). Από το 1992 
είναι εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο της 
Αθήνας. Εξελέγη διδάκτωρ της Νομικής Σχολής 

Robert Schuman του Πανεπιστημίου του Στρα-
σβούργου (1994). Από το 1994 είναι υπάλληλος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εργάστηκε στην 
Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων (1994-1998) και από το 1998 
έως σήμερα εργάζεται στην Γραμματεία του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των. Από το 2004 είναι Προϊσταμένη του τμήμα-
τος που χειρίζεται τις ελληνικές υποθέσεις. Εργά-
ζεται συνολικά στα όργανα του Στρασβούργου 
για χρονικό διάστημα 15 χρόνια και στο ΕΔΔΑ 11 
χρόνια. 

 
γ) Παναγιώτη Βογιατζή 

 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Πτυχιούχος 

της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1992. DEA Δημο-
σίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris I (Panthéon- 
Sorbonne). Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris I 
(Panthéon- Sorbonne) το 1999, με θέμα διδακτορι-
κής διατριβής «La Cour européenne des droits de 
l’homme et la liberté d’expression». Από το 1994 
είναι δικηγόρος, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό 
Σύλλογο Αθηνών. Από το 2003 εργάζεται ως réfé-
rendaire στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου. Συνολικά εργάζεται στο ΕΔ-
ΔΑ 6 χρόνια. 

 
3. Μερικά στατιστικά των ελληνικών  υποθέσε-
ων στο ΕΔΔΑ 

 
Και δύο λόγια για  τις ελληνικές υποθέσεις στο 

Στρασβούργο . Είναι γεγονός ότι ο όγκος των ελ-
ληνικών υποθέσεων είναι μεγάλος. Τα τελευταία 
χρόνια κατατίθενται κατ΄έτος περίπου 500 προ-
σφυγές κατά της Ελλάδος που διαχειρίζεται το ελ-
ληνικό Τμήμα του Δικαστηρίου. Πολλές υποθέσεις 
για ένα Τμήμα με προσωπικό τριών ατόμων. Παρ΄ 
όλα αυτά ο χρόνος από τη κατάθεση της ατομικής 
προσφυγής με ολοκληρωμένο φάκελο μέχρι την 
έκδοση απόφασης στις περισσότερες των υποθέ-
σεων είναι μόνον δύο (2) χρόνια.  

Για το χρονικό διάστημα από 1959-2008 το 
ΕΔΔΑ διαχειρίσθηκε 2.825 ελληνικές υποθέσεις. Εξ 
αυτών κηρύχτηκαν απαράδεκτες 2.344 (ποσοστό 
σχεδόν 83%) και εξεδόθησαν 481 αποφάσεις1 (πο-

_________ 
1. Εξ αυτών οι 428 αποφάσεις εξεδόθησαν από το Στρα-

σβούργο τη δεκαετία 1998-2008 (λειτουργία του ΕΔΔΑ υπό τη 
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σοστό σχεδόν 17%). Από τις εκδοθείσες αποφάσεις 
419 ήσαν καταδικαστικές για την Ελλάδα (ποσο-
στό περίπου 87%), ενώ οι απαλλακτικές ήσαν μό-
νον 11 (ποσοστό περίπου 2,3%), και εξεδόθησαν 
και άλλες 51 άλλες αποφάσεις (διαγραφείσες από 
το πινάκιο κ.ά.).  

Για το ίδιο χρονικό διάστημα είμαστε η 8η χώρα 
από τις 47 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης σε α-
ριθμό καταδικαστικών αποφάσεων. Πρώτη είναι η 
Τουρκία με 1676 και δεύτερη η Ιταλία με 1495 κα-
ταδικαστικές2. Τις λιγότερες καταδικαστικές απο-
φάσεις έχουν η Ανδόρα (2) και το Λιχνενστάιν (4). 
Από τις μεγάλες χώρες η Ισπανία έχει το μικρότε-
ρο αριθμό (39) και η Γερμανία (81). Αξιοσημείωτα 
μικρά ποσοστά έχει η Ισλανδία (8), η Ιρλανδία 
(13), Νορβηγία (19), Σουηδία (42), η Κύπρος (44), 
η Ελβετία (58) κ.α. 

Από το είδος των παραβιάσεων όσον αφορά 
την χώρα μας αξιοσημείωτα είναι: 

i) Είμαστε η 1η  χώρα σε παραβιάσεις του άρ-
θρου 9 της ΕΣΔΑ (ελευθερία σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας) με 8 καταδικαστικές αποφάσεις. 
Δεύτερες είναι η Βουλγαρία και Ουκρανία με 3 η 
κάθε μία. Σε σύνολο 25 καταδικαστικών αποφά-
σεων για τη παραβίαση αυτή η Ελλάδα κατέχει 
ποσοστό 32%! 

ii) Είμαστε η 3η χώρα από τις 47 του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης στη παραβίαση του εύλογου χρό-
νου εκδίκασης των υποθέσεων (άρθρ. 6 § 1 ΕΣ-
ΔΑ). Από τις 3559 καταδικαστικές αποφάσεις του 
ΕΔΔΑ για παραβίαση της λογικής διάρκειας της 
_________ 
υπό τη νέα του μορφή σύμφωνα με το 11ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο). 

2. Ακολουθούν: η Ρωσία με 605 στην τρίτη θέση, τέ-
ταρτη η Γαλλία με 556, πέμπτη η Πολωνία με 551, έκτη 
η Ουκρανία με 476 και έβδομη χώρα (και πριν από την 
Ελλάδα) η Ρουμανία με 431 καταδικαστικές αποφάσεις.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δίκης η Ελλάδα έχει καταδικαστεί σε 279 υποθέ-
σεις (σε ποσοστό δηλ. 7,84 %!). Περισσότερες κα-
ταδίκες έχει μόνον η Ιταλία (1083) και η Πολωνία 
(310). 

iii) Είμαστε η 5η χώρα της Ευρώπης στη παρα-
βίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ (ανυπαρξία δι-
καιώματος πραγματικής προσφυγής). Από τις 
997 καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ η Ελλά-
δα έχει καταδικαστεί σε 75 υποθέσεις (σε ποσοστό 
δηλ. 7,5 %!). Τις περισσότερες καταδίκες έχει η 
Σλοβενία (195) με δεύτερη τη Τουρκία (189). 

iv) Είμαστε η 7η χώρα της Ευρώπης στη παρα-
βίαση του δικαιώματος προστασίας της ιδιοκτη-
σίας (άρθρ. 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ-
ΔΑ) . Από τις 1931 καταδικαστικές αποφάσεις του 
ΕΔΔΑ η Ελλάδα έχει καταδικαστεί σε 55 υποθέσεις 
. Τις περισσότερες καταδίκες έχει η Τουρκία (458) 
με δεύτερη τη Ρωσία (337) και τρίτη τη Ρουμανία 
(281). 

v)  Είμαστε η 7η χώρα της Ευρώπης στη παρα-
βίαση της δίκαιης δίκης (άρθρ. 6 παρ. 1 της ΕΣ-
ΔΑ). Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί σε 90 υποθέσεις. 
Περισσότερες καταδίκες έχει η Τουρκία (531), με 
δεύτερη την Ρωσία (401) και Τρίτη την Ουκρανία 
(327), και τέλος 

vi) Είμαστε η 9η χώρα της Ευρώπης στη παρα-
βίαση της ελευθερίας της έκφρασης (άρθρ. 10 
ΕΣΔΑ). Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί σε 7 υποθέ-
σεις. Περισσότερες καταδίκες έχει η Τουρκία (170), 
με δεύτερη την Αυστρία (32). 

Ας ελπίσομε στη νέα πεντηκονταετία του Δικα-
στηρίου η χώρα μας να περιορίσει αυτά τα θλιβε-
ρά ποσοστά και να πάψει να βρίσκεται στις πρώ-
τες θέσεις στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Είναι ένας τομέας που δεν χρειάζεται 
να είμαστε πρωταθλητές. 
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Η ελευθερία του τύπου και η προστασία της τιμής και της υπόληψης: 
η ελληνική έννομη τάξη αντιμέτωπη με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου* 
Π. Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ 

Δ.Ν., Référendaire στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
 
 

Μπορεί να υπάρχει σχέση ανάμεσα στον Καρα-
γκιόζη, μία, αμφιλεγόμενης ποιότητας, πλαστική 
εγχείρηση και την υπόθεση Οτσαλάν; Η απάντηση 
είναι καταφατική, εάν αναφερθούμε στη νομολο-
γία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Τα τρία αυτά στοιχεία 
αποτελούν το αντικείμενο τεσσάρων από τις πέντε 
«ελληνικές» αποφάσεις1 σχετικές με το άρθρο 10 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου (ΕΣΔΑ)2, που εκδόθηκαν μέσα σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο του ενός έτους από αυτό το 
δικαστήριο. Επίσης, όλες αυτές οι αποφάσεις αφο-
ρούν το ζήτημα της δυσφήμησης και οι τέσσερις 
από αυτές την ειδικότερη περίπτωση της δυσφή-
μησης δια του τύπου. Στο παρελθόν, η συγκομιδή 
αποφάσεων κατά της Ελλάδας σχετικών με το άρ-
θρο 10 της ΕΣΔΑ ήταν μάλλον πενιχρή. Μέχρι το 
2007, το ΕΔΔΑ είχε εκδώσει τέσσερις ελληνικές 
αποφάσεις ως προς το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και είχε 
καταλήξει σε παραβίαση της προαναφερθείσας 
διάταξης στις τρεις από αυτές3. Η έκδοση λοιπόν 

_________ 
* Οι απόψεις που εκφράζονται στο κείμενο αυτό είναι απο-

λύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

1. ΕΔΔΑ, Lionarakis c. Grèce, αρ. προσφ. 1131/05, 5 
Ιουλίου 2007, Kanellopoulou c. Grèce, αρ. προσφ. 28504/ 
05, 11 Οκτωβρίου 2007, Katrami c. Grèce, αρ. προσφ. 
19331/05, 6 Δεκεμβρίου 2007, Vasilakis c. Grèce, αρ. 
προσφ. 25145/05, 17 Ιανουαρίου 2008, I Avgi Publishing 
and Press Agency S.A. et Karis c. Grèce, αρ. προσφ. 
15909/ 06, 5 Ιουνίου 2008.  

Σημ.: Η παραπομπή αποφάσεων του ΕΔΔΑ ακολου-
θεί τη μέθοδο παραπομπής του Δικαστηρίου. 

2. Διάταξης που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ε-
λευθερία της έκφρασης. 

3. Rizos et Daskas c. Grèce, αρ. προσφ. 65545/01, 27 
Μαΐου 2004, Grigoriades c. Grèce, 25 Νοεμβρίου 1997, Re-
cueil des arrêts et décisions 1997-VII, Hadjianastassiou c. 
Grèce, 16 Δεκεμβρίου 1992, série A αρ. 252, Ahmet Sadık 
c. Grèce, 15 Νοεμβρίου 1996, Recueil des arrêts et décisions 
1996-V. Βλ. επίσης και τις αποφάσεις επί του παραδε-
κτού, στις οποίες το ΕΔΔΑ έχει αποφανθεί επί αιτιάσε-

των πέντε πρόσφατων αποφάσεων σχετικά με το 
ζήτημα της δυσφήμησης, η οποία μάλιστα συνο-
δεύθηκε από ισάριθμες διαπιστώσεις παραβίασης 
της προαναφερθείσας διάταξης είναι γεγονός κα-
θεαυτό αξιοσημείωτο. 

Το ερώτημα βέβαια που εύλογα ανακύπτει εί-
ναι εάν αυτή η ομοβροντία «ελληνικών» αποφά-
σεων σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης είναι 
συγκυριακή ή επιτρέπει να συναχθούν ορισμένα 
γενικότερα συμπεράσματα που αφορούν την α-
ντιμετώπιση από την ελληνική έννομη τάξη του 
ζητήματος της δυσφήμησης δια του τύπου σε σχέ-
ση με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. 
Στις γραμμές που ακολουθούν, θα καταδειχθεί ότι 
οι σχολιαζόμενες αποφάσεις κάθε άλλο παρά συ-
γκυριακές είναι. Αντιθέτως, η παράλληλη ανά-
γνωσή τους αποκαλύπτει την ύπαρξη δομικών 
ασυμφωνιών μεταξύ του δικαστηρίου του Στρα-
σβούργου και της ελληνικής έννομης τάξης ως 
προς τη ρύθμιση της ελευθερίας της έκφρασης, ό-
ταν η ίδια συγκρούεται με το δικαίωμα προστασί-
ας της προσωπικότητας. Ειδικότερα, οι ασυμφωνί-
ες αυτές εντοπίζονται τόσο στην ποινική καταστο-
λή της δυσφήμησης δια του τύπου όσο και στα 
νομολογιακά κριτήρια που εφαρμόζουν τα πολι-
τικά δικαστήρια προκειμένου να σταθμίσουν την 
ελευθερία της έκφρασης από τη μία με τα έννομα 
αγαθά της τιμής και υπόληψης από την άλλη. 

Προκειμένου να αναδειχθεί αυτή η διάσταση 
θέσεων που υφίσταται στο συγκεκριμένο ζήτημα 
ανάμεσα στον έλληνα δικαστή και το δικαστήριο 
του Στρασβούργου, είναι αναγκαίο η ανάλυση να 
ξεπεράσει το συγκεκριμένο πλαίσιο των σχολια-
ζομένων αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η ανάδειξη  

_________ 
ων σχετικών με το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ : Sotiropoulou c. 
Grèce (déc.), αρ. προσφ. 40225/02, 18.1.2007, Maroglou c. 
Grèce (déc.), αρ. προσφ. 19846/02, 23.10.2003, Pasalaris 
et Fondation de Presse S.A c. Grèce (déc.), αρ. προσφ. 
60916/00, 4 Ιουλίου 2002. 
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των γενικότερων θέσεων τόσο του ευρωπαίου όσο 
και του έλληνα δικαστή ως προς το πρόβλημα της 
δυσφήμησης σε σχέση με την ελευθερία της έκ-
φρασης είναι απαραίτητη. Σκοπός τελικά αυτού 
του κειμένου είναι να εντάξει τις εν λόγω αποφά-
σεις στο ευρύτερο νομολογιακό περιβάλλον τους, 
ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση της 
δυσφήμησης από την ελληνική έννομη τάξη βρί-
σκεται σε αρκετά σημεία «εκτός μήκους κύματος» 
σε σχέση με τη νομολογία του διεθνούς δικαστη-
ρίου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να παρουσια-
σθούν περιληπτικά τα νομολογιακά κριτήρια βά-
σει των οποίων το δικαστήριο του Στρασβούργου 
εξετάζει τις υποθέσεις δυσφήμησης στο πλαίσιο 
του άρθρου 10 (Ι), πριν αναλυθούν οι πρόσφατες 
«ελληνικές» αποφάσεις (ΙΙ). Αυτό θα μας επιτρέψει 
να εξετάσουμε στο τελευταίο μέρος αυτής της με-
λέτης εάν οι γενικότερες θέσεις της ελληνικής νο-
μολογίας ως προς το εξεταζόμενο ζήτημα έρχο-
νται σε αντίθεση με τις θέσεις του δικαστή του 
Στρασβούργου, όπως προκύπτουν από τη νομο-
λογία του και εξειδικεύονται στις σχολιαζόμενες 
αποφάσεις (III). 

 
Ι. Η αντιμετώπιση της δυσφήμησης από το άρ-
θρο 10 της ΕΣΔΑ 

 
Α. Η αξία της ελευθερίας της έκφρασης 

 
Η ελευθερία της έκφρασης κατέχει προνομιακή 

θέση στη νομολογία του δικαστηρίου του Στρα-
σβούργου. Το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει παγίως τον 
κομβικό ρόλο που διαδραματίζει αυτό το δικαίω-
μα για την πραγμάτωση των υπόλοιπων ατομικών 
ελευθεριών. Έτσι, τονίζει σταθερά ότι η ελευθερία 
της έκφρασης αντιπροσωπεύει στη δημοκρατική 
κοινωνία «ένα από τα θεμέλια για την πρόοδο και 
την ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός»4. 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε, από τα πρώτα 
βήματα της νομολογίας του, το στίγμα ως προς το 
εύρος προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης. Η 
τελευταία δεν κατοχυρώνεται μόνο ως προς τις 
«πληροφορίες» ή τις «ιδέες» που γίνονται ευμενώς 
αποδεκτές ή θεωρούνται ως ουδέτερες ή αδιάφο-
ρες αλλά και ως προς αυτές που προσβάλλουν, 

_________ 
4. Handyside c. Royaume-Uni, 7 Δεκεμβρίου 1976, 

σειρά A no 24, § 49, July et Sarl Libération c. France, αρ. 
προσφ. 20893/03, § 60, CEDH 2008 (αποσπάσματα). 

σοκάρουν ή αναστατώνουν το Κράτος ή μία μερί-
δα του πληθυσμού»5. Η θέση αυτή σηματοδότησε 
την απαρχή μιας νομολογίας ιδιαιτέρως ανοικτής 
σε ζητήματα προστασίας της ελευθερίας της έκ-
φρασης. Πάνω στην προαναφερθείσα φράση, το 
ΕΔΔΑ οικοδόμησε μία νομολογία, η οποία αρνεί-
ται να δικαιολογήσει περιορισμούς στην ελευθε-
ρία της έκφρασης εκ μόνου του λόγου ότι η επί-
μαχη φράση «προσέβαλε, τάραξε ή σοκάρισε». 

 
Β. Η προνομιακή θέση του τύπου 

 
Ο λόγος αυτής της ιδιαιτέρως προστατευτικής 

στάσης του δικαστή του Στρασβούργου απέναντι 
στην ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να ανα-
ζητηθεί αποκλειστικά στη συμβολή αυτού του δι-
καιώματος στην «πρόοδο και ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας κάθε ανθρώπου»6, όπως τονίζεται 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ίδιο αναγνω-
ρίζει την ευρύτερη συμβολή αυτού του δικαιώμα-
τος στη δημοκρατική διαδικασία και στη λειτουρ-
γία του κράτους δικαίου. Ο αμφίδρομος χαρα-
κτήρας της ελευθερίας της πληροφόρησης, ιδιαί-
τερης έκφανσης της ελευθερίας της έκφρασης, επι-
βεβαιώνει την ατομική και συλλογική φύση αυτού 
του δικαιώματος. Το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν 
υφίσταται αποκλειστικά ως ελευθερία του πομπού 
αλλά και ως δυνατότητα του δέκτη: ο φορέας του 
δικαιώματος έχει τόσο το δικαίωμα να «εκπέμψει» 
πληροφορίες και ιδέες όσο και να απολαμβάνει 
την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές, προκειμένου 
να αναπτύξει όπως ο ίδιος επιθυμεί την προσωπι-
κότητά του αλλά και να ασκήσει αποτελεσματικά 
τα πολιτικά του δικαιώματα. Η διττή αυτή φύση 
του δικαιώματος ενσαρκώνεται κατ’ εξοχήν στη 
σύγχρονη δημοκρατία από τον τύπο. Ο τελευταίος 
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ενερ-
γητική και παθητική πλευρά του δικαιώματος στην 
πληροφόρηση: ο τύπος, και γενικότερα τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, επιτελούν σε 

_________ 
5. Handyside, ό.π., § 49. Η ειρωνεία είναι ότι, ενώ η 

συγκεκριμένη απόφαση παρατίθεται κατ’ εξοχήν από 
τη νομολογία, για να τονισθεί αυτή η βασική αρχή 
προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης, το ΕΔΔΑ κα-
τέληξε στην ίδια σε μη παραβίαση του άρθρου 10 της 
Σύμβασης. 

6. Guja c. Moldova [GC], αρ. προσφ. 14277/04, § 69, 
CEDH 2008. 
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μία δημοκρατική κοινωνία το έργο πληροφόρη-
σης του κοινού σχετικά με τα πολιτικά δρώμενα. 
Στις σημερινές δε κοινωνίες της πληροφορίας, ο 
ρόλος των σύγχρονων μέσων μαζικής ενημέρωσης 
δεν περιορίζεται στην παροχή δυνατότητας πρό-
σβασης στην πληροφορία αλλά, πολύ περισσότε-
ρο, στη σταχυολόγηση αυτών, στην υπόδειξη δη-
λαδή στον πολίτη των γεγονότων και θεμάτων επί 
των οποίων αξίζει ο ίδιος να ενημερωθεί. Υπ’ αυ-
τήν την έννοια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επι-
τελούν τον κρίσιμο ρόλο του μεγεθυντικού φακού 
που εστιάζει την προσοχή του πολίτη σε ό,τι είναι 
σημαντικό για την ενημέρωσή του. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο πολίτης θα πορευόταν χωρίς πυξίδα 
στην αχανή επικράτεια της πληροφορίας. Δεδομέ-
νου του τεράστιου όγκου πληροφοριών που πα-
ράγεται καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, η δυνητική πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
πληροφορία, χωρίς προηγούμενη ιεράρχηση της 
σημασίας της, θα ισοδυναμούσε στην ουσία με 
αδυναμία ουσιαστικής πληροφόρησης. 

Δεδομένης, λοιπόν, της σημασίας των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης ως προς την επιλογή και διά-
χυση της πληροφορίας, δεν είναι τυχαίο ότι η κοι-
νωνική διάσταση του δικαιώματος στην ελευθερία 
της έκφρασης αποτυπώνεται βασικά στη νομολο-
γία που αφορά την ελευθερία του τύπου και, γενι-
κότερα, αυτήν των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Έτσι, «το ευρύ περιθώριο εκτίμησης των κρατών-
μελών [ως προς την αναγκαιότητα του περιορι-
στικού μέτρου] προσκρούει στο συμφέρον της δη-
μοκρατικής κοινωνίας να διασφαλίσει και διατη-
ρήσει την ελευθερία του τύπου»7. Η τελευταία πε-
ριλαμβάνει τόσο «τη μετάδοση πληροφοριών και 
ιδεών για ζητήματα που άπτονται του δημοσίου 
ενδιαφέροντος» αλλά και «το δικαίωμα του κοι-
νού να τις λαμβάνει»8. 

Το ΕΔΔΑ δεν περιορίζεται απλώς στη διαπί-
στωση της αμφίδρομης λειτουργίας της ελευθερίας 

_________ 
7. Goodwin c. Royaume-Uni, 27 Μαρτίου 1996, Recueil 

des arrêts et décisions 1996-II, § 40. 
8. Jersild c. Danemark, 23 Σεπτεμβρίου 1994, σειρά A 

no 298, § 31. Βλ. σχετικά και τη νομολογία του Δικα-
στηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο δέχεται 
ότι  «η διασφάλιση του πλουραλισμού στον τύπο μπο-
ρεί να αποτελέσει ιδιαίτερο δικαιολογητικό λόγο πε-
ριορισμού στην ελευθερία διακίνησης των αγαθών» 
(CJCE, 26 Ιουνίου 1997, Vereinigte Familiapress, Aff. C-
368/95, Rec., I-3689). 

της έκφρασης μέσω του τύπου. Κατοχυρώνει ρη-
τώς την προνομιακή θέση του τελευταίου στο πε-
ριβάλλον του άρθρου 10, λόγω του πολύτιμου χα-
ρακτήρα του ρόλου του. Ο τύπος «διαδραματίζει 
εξέχοντα ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος»9, ενώ «προσφέρει στην 
κοινή γνώμη ένα από τα καταλληλότερα μέσα για 
να γνωρίσει και να κρίνει τις ιδέες και τις συμπε-
ριφορές των πολιτικών ιθυνόντων»10 και να συμ-
μετάσχει ελεύθερα στη διαδικασία του πολιτικού 
διαλόγου11. Όπως το ίδιο το Δικαστήριο τονίζει 
χαρακτηριστικά, «ο τύπος αποτελεί τον σκύλο-
φύλακα της δημοκρατικής κοινωνίας»12. Με βάση 
αυτές τις παραδοχές, το ΕΔΔΑ έχει διεξοδικά εξει-
δικεύσει στη νομολογία του σε τι συνίσταται αυτή 
η προνομιακή θέση της δημοσιογραφικής ελευθε-
ρίας. Η ίδια «περιλαμβάνει και την πιθανή προ-
σφυγή σε μία σχετική δόση υπερβολής, ακόμα και 
πρόκλησης»13. Επίσης, ο δημοσιογράφος «έχει την 
ευχέρεια επιλογής του μέσου και της τεχνικής με 
τα οποία θα μεταδώσει τις ιδέες και πληροφορίες 
του»14, ενώ το άρθρο 10 της Σύμβασης «δεν υπο-
χρεώνει τον δημοσιογράφο να αποστασιοποιείται 
ρητώς και συστηματικώς από την αναπαραγωγή 
εκφράσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι 
προσβλητικές για την τιμή τρίτων προσώπων»15. 
_________ 

9. Radio France et autres c. France, αρ. προσ. 53984/00, 
CEDH 2004-II, § 33. 

10. Lingens c. Autriche, απόφαση 8 Ιουλίου 1986, σει-
ρά A no 103, § 41. 

11. Castells c. Espagne, απόφαση 23 Απριλίου 1992, 
σειρά A no 236, § 43. 

12. Thorgeir Thorgeirson c. Islande, απόφαση 25 Ιουνί-
ου 1992, σειρά A no 239, §63. Στα αγγλικά ο όρος σκύ-
λος-φύλακας αποδίδεται ως watchdog.  

13. Prager et Oberschlick c. Autriche, απόφαση 26 
Απριλίου 1995, σειρά A no 313, § 38. Ωστόσο, η θέση 
αυτή δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά στην περίπτωση 
του δημοσιογράφου αλλά αφορά, γενικότερα, την εκ-
φορά πολιτικού, εν ευρεία εννοία, λόγου. Βλ. σχετικά 
Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 90, CEDH 
2005-II. Η υπόθεση αφορούσε τη διανομή φυλλαδίων 
από ακτιβιστές έξω από κατάστημα της εταιρείας 
McDonald’s, με τα οποία επικρίνονταν οι εμπορικές 
δραστηριότητες της τελευταίας.  

14. Jersild, ό.π., § 31, Bergens Tidende et autres c. Nor-
vège, αρ. προσφ. 26132/95, § 57, CEDH 2000-IV. 

15. Thoma c. Luxembourg, αρ. προσφ. 38432/97, § 64, 
CEDH 2001-III, Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH c. 
Autriche, αρ. προσφ. 46389/99, § 32, 19 Ιανουαρίου 
2006. 
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Η ευαισθησία του δικαστή του Στρασβούργου 
σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου εξηγεί την 
ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδει η νομολογία του 
ΕΔΔΑ στην προστασία των δημοσιογραφικών πη-
γών16. Στην απόφαση Goodwin ο ευρωπαίος δικα-
στής τονίζει ότι «η προστασία των δημοσιογραφι-
κών πηγών αποτελεί τη λυδία λίθο της ελευθερίας 
του τύπου»17. Η απουσία τέτοιας προστασίας «θα 
μπορούσε να αποτρέψει τις δημοσιογραφικές πη-
γές να βοηθούν τον τύπο στην ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέρο-
ντος»18. Μάλιστα, η προστασία των δημοσιογρα-
φικών πηγών είναι τόσο ισχυρή ώστε οι σχετικές 
πληροφορίες είναι αποδεκτές στο πλαίσιο του άρ-
θρου 10 ακόμα και στην περίπτωση που είναι 
προϊόν κλοπής ή παραβίασης της επαγγελματικής 
εχεμύθειας19. Το ΕΔΔΑ σημειώνει σχετικά ότι ο 
τρόπος με τον οποίο η κρίσιμη πληροφορία πε-
ριέρχεται στον δημοσιογράφο καλύπτεται από 
την «ελευθερία της έρευνας, η οποία αποτελεί εγ-
γενές στοιχείο της άσκησης αυτού του επαγγέλμα-
τος»20. 

Από την άλλη πλευρά, η προνομιακή θέση του 
δημοσιογράφου στο πλαίσιο της ελευθερίας της 
έκφρασης δημιουργεί ιδιαίτερες υποχρεώσεις στον 
ίδιο κατά την άσκηση του λειτουργήματός του. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το άρθρο 10 της 
ΕΣΔΑ προβλέπει ρητώς τέτοια «καθήκοντα και 
υποχρεώσεις»21 μόνο σχετικά με τους δημοσιο-
γράφους. Έτσι, το Δικαστήριο τονίζει, ιδιαιτέρως 

_________ 
16. Βλ. σχετικά B. W i l s o n , «Le conflit entre la pro-

tection des information’s confidentielles et la liberté de 
la presse à la lumière de l’affaire Stoll c. Suisse», στο: A. 
Auer, A. Flückiger, M. Hottelier (επιμ. ) Etudes en l’ 
honneur du Professeur Giorgio Malinverni, Schulthess, 
2007, 307 επ., L. W i l d h a b e r , «Recent Developments 
in the Court’s Case-Law on Freedom of the Press», στο 
ίδιο, 295 επ.  

17. G o o d w i n , ό.π., § 39. 
18. G o o d w i n , o.π. 
19. Βλ. Roemen et Schmit c. Luxembourg, αρ. προσ. 

51772/99, 25 Φεβρουαρίου 2003, CEDH 2003-IV, Ernst 
et autres c. Belgique, αρ. προσ. 33400/96, 15 Ιουλίου 2003. 
Βλ. σχετικά με το ίδιο ζήτημα και την πιο πρόσφατη 
Stoll c. Suisse [GC], αρ. προσφ. 69698/01, 10 Δεκεμβρίου 
2007, CEDH 2007). 

20. Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], αρ. προσφ. 
33348/96, § 96, CEDH 2004-XI. 

21. «Devoirs et responsabilités» στη γαλλική απόδο-
ση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ.  

στο πλαίσιο υποθέσεων δυσφήμησης ότι το άρθρο 
10 καλύπτει την άσκηση της δημοσιογραφίας υπό 
τον όρο ότι «ο δημοσιογράφος ενεργεί καλόπιστα 
με σκοπό την μετάδοση αξιόπιστων πληροφοριών 
και σεβασμού της δημοσιογραφικής δεοντολογί-
ας»22. Το Δικαστήριο δεν παραλείπει να τονίζει τα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις που βαρύνουν τον 
δημοσιογράφο ιδιαιτέρως σε υποθέσεις που αφο-
ρούν τον ενδελεχή χαρακτήρα της έρευνας που 
διεξήγαγε ο τελευταίος προκειμένου να εξακριβώ-
σει την αλήθεια πληροφοριών που περιήλθαν σε 
αυτόν23. 

 
Γ. Λόγος εναντίον τιμής: οι αρχές στάθμισης 

 
Η στάθμιση μεταξύ της δημοσιογραφικής ελευ-

θερίας και της προστασίας της τιμής είναι από τις 
δυσχερέστερες που μπορούν να λάβουν χώρα στο 
πλαίσιο του άρθρου 1024. Ο λόγος είναι αυτονόη-
τος και αφορά τη βαρύνουσα εγγενή αξία και των 
δύο δικαιωμάτων. Εάν, από τη μία πλευρά, το δι-
καίωμα της δημοσιογραφικής ελευθερίας αποτελεί 
την ευρύτερα κατοχυρωμένη έκφανση της ελευθε-
ρίας της έκφρασης, από την άλλη, η προστασία 
της τιμής συνδέεται άμεσα με την πρωταρχική α-
ξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν είναι έτσι 
τυχαίο ότι η προστασία της τιμής προηγείται ι-
στορικώς από αυτήν της ελευθερίας της έκφρα-
σης25 και κατοχυρώνεται αυτοτελώς τόσο από διε-
θνή κείμενα όσο και από εθνικά Συντάγματα26. 

Στο δε πλαίσιο του άρθρου 8 της Σύμβασης, η 
προστασία της τιμής και της υπόληψης αποτελεί 
παράγωγο του «ιδιωτικού βίου», πράγμα το οποίο 
εμπεδώνεται νομολογιακώς ολοένα και περισσό-
τερο τα τελευταία χρόνια. Έτσι, στη Chauvy et 
autres c. France, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε, στο πλαίσιο 
του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ, ότι η υπόληψη των ατό-
μων που είχαν θιγεί από τη δημοσίευση βιβλίου, 
συγγραφέας του οποίου ήταν ο προσφεύγων, α-
ποτελούσε έκφανση του ιδιωτικού τους βίου27.  

_________ 
22. Radio France c. France, ό.π., § 37.  
23. Βλ. σχετικά McVicar c. Royaume-Uni, αρ. προσφ. 

46311/99, §§ 83-86, CEDH 2002-III. 
24. Ε. B a r e n d t , Freedom of Speech (2η έκδοση), 

Oxford, Oxford University Press, 2007, σ. 198.  
25. J. K. B. M. N i c h o l a s , An Introduction to Ro-

man Law, Oxford, Clarendon Press, 1962, 215-218.  
26. Βλ. B a r e n d t , ό.π. 
27. Chauvy et autres c. France, αρ. προσφ.  64915/01, § 
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Στη δε White c. Suède, το Δικαστήριο διαπίστωσε, 
αυτή τη φορά εξετάζοντας την υπόθεση στο πλαί-
σιο του άρθρου 8, ότι το δικαίωμα προστασίας της 
υπόληψης κατά δυσφημιστικών δημοσιευμάτων 
αποτελεί μέρος της ιδιωτικής ζωής28. Τέλος, στην 
πρόσφατη Pfeifer c. Autriche, ο δικαστής του Στρα-
σβούργου αναγνώρισε εμφαντικά την προστασία 
της τιμής στο πλαίσιο του άρθρου 8. Τόνισε ότι 
αυτή «αποτελεί μέρος της προσωπικής ταυτότητας 
και ψυχολογικής ακεραιότητας [του ατόμου] και, 
άρα, εμπίπτει στoν «ιδιωτικό του βίο»29. 

Με ποιον τρόπο, λοιπόν, ο δικαστής του Στρα-
σβούργου επιχειρεί τη στάθμιση μεταξύ των δύο 
αντικρουόμενων δικαιωμάτων; Η πρώτη και βασι-
κή διαπίστωση είναι ότι το ΕΔΔΑ εντάσσει πάντα 
τις επίμαχες φράσεις στο πλαίσιο της εξεταζόμενης 
υπόθεσης, προκειμένου να προβεί στη στάθμιση 
των αντικρουόμενων δικαιωμάτων. Άλλωστε, το ί-
διο το Δικαστήριο τονίζει συχνά ότι «δεν εξετάζει 
μεμονωμένα τις κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις αλ-
λά τις αντιμετωπίζει υπό το φως του συνόλου των 
στοιχείων της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου 
του επίδικου άρθρου καθώς και του πλαισίου μέσα 
στο οποίο αυτό συντάχθηκε»30. Τα δύο λοιπόν 
στοιχεία γύρω από τα οποία αναπτύσσεται ο έλεγ-
χος του ευρωπαίου δικαστή είναι το αυτονόητο, 
δηλαδή οι επίδικοι χαρακτηρισμοί, αλλά, περαιτέ-
ρω, και το πλαίσιο της υπόθεσης που τους δημιούρ-
γησε. Έτσι, τα νομολογιακά εργαλεία που θέτει σε 
εφαρμογή το ΕΔΔΑ κατά τον έλεγχο της αναλογι-
κότητας του περιοριστικού μέτρου επιδιώκουν να 
προσδιορίσουν τόσο τη φύση των εκφράσεων όσο 
και τα αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία που στοι-
χειοθετούν το φόντο της υπόθεσης. 

 
1. Τα  βασ ικά  κρ ι τήρ ια  
 
α) Η φύση της επίδικης κρίσης 

 
Το βασικό κριτήριο που εφαρμόζεται ως προς 

_________ 
70, ECHR 2004-VI. Βλ. επίσης και τις Abeberry c. France 
(déc.), αρ. 58729/00, 21.11.2004, και Leempoel & S.A. ED. 
Ciné Revue c.  Belgique,  αρ.  προσφ.  64772/01, § 67, 9 
Νοεμβρίου 2006. 

28. White c. Suède, αρ. προσφ. 42435/02, §§19 και 30, 
19 Σεπτεμβρίου 2006. 

29. Pfeifer c. Autriche, αρ, προσφ. 12556/03, § 35, 
CEDH 2007. 

30. Μεταξύ άλλων, News Verlags GmbH & CoKG c. 
Autriche, αρ. προσφ. 31457/96, § 47, CEDH 2000-I).  

τον χαρακτήρα των κρίσιμων φράσεων είναι η 
διάκριση μεταξύ πραγματικών γεγονότων και α-
ξιολογικών κρίσεων. Παραδοσιακά, το Δικαστή-
ριο αναφέρει ότι, ενώ το υποστατό των πρώτων 
μπορεί να αποδειχθεί, οι δεύτερες δεν είναι δυνα-
τόν να υποβληθούν σε επαλήθευση της ακρίβειάς 
τους31. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΔΔΑ διατυπώνει 
εξ αρχής θέση ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την ελευθε-
ρία του τύπου: από τη στιγμή που ο δημοσιογρά-
φος εκφράζει την άποψή του σχετικά με ζήτημα 
δημοσίου ενδιαφέροντος, δεν φέρει οιοδήποτε 
βάρος απόδειξης των αξιολογικών χαρακτηρι-
σμών στους οποίους ο ίδιος προβαίνει. Μάλιστα, 
η απαίτηση της εσωτερικής έννομης τάξης να α-
ποδείξει την αλήθεια των αξιολογικών κρίσεων 
θεωρείται ότι επιφέρει καθ΄εαυτή αδικαιολόγητο 
περιορισμό στην ελευθερία της έκφρασης32. Είναι 
προφανές ότι η βασική αυτή θέση του δικαστή του 
Στρασβούργου αποσκοπεί στην κατοχύρωση της 
ελεύθερης δυνατότητας εξωτερίκευσης ιδεών και 
κρίσεων, έτσι ώστε να ενδυναμώνεται ο διάλογος 
σε ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Βέβαια, εί-
ναι αδιαμφισβήτητο ότι, πολλές φορές, τα όρια 
ανάμεσα στο πραγματικό γεγονός και την αξιο-
λογική κρίση είναι δυσδιάκριτα. Έτσι, εάν υπο-
στηρίξω, λόγου χάρη, ότι ο Χ. είναι ψεύτης, δια-
τυπώνω μεν αξιολογική κρίση με έντονη όμως την 
απόχρωση του πραγματικού γεγονότος. Θα μπο-
ρούσα δηλαδή να έχω διατυπώσει τη φράση ως «ο 
Χ. λέει ψέμματα», οπότε θα αναφερόμουν ευθέως 
σε ένα γεγονός του οποίου την ακρίβεια θα έπρεπε 
να αποδείξω. 

Το ΕΔΔΑ έχει επίγνωση αυτής της γκρίζας ζώ-
νης μεταξύ πραγματικών γεγονότων και αξιολο-
γικών κρίσεων33. Για τον λόγο αυτόν, επισημαίνει 
σταθερά στη νομολογία του ότι συχνά οι τελευταί-
ες πρέπει να θεμελιώνονται σε «πραγματική βά-
ση»34, διότι σε αντίθετη περίπτωση η αξιολογική 
κρίση μπορεί να αποδειχθεί υπερβολική»35.  

_________ 
31. Βλ. μεταξύ πολλών άλλων, Ukrainian Media Group 

c. Ukraine, αρ. προσφ. 72713/01, § 41, 29 Μαρτίου 2005. 
32. Lingens, ό.π., § 46, Dichand et autres c. Autriche, 

αρ. προσφ. 29271/95, § 42, 26 Φεβρουαρίου 2002. 
33. Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, αρ. προσφ. 

57829/00, § 43, 27 Μαΐου 2004. 
34. Factual basis στα αγγλικά. Βλ. Ukrainian Media 

Group c. Ukraine, ό.π., § 41. 
35. Feldek c. Slovaquie, αρ. προσφ. 29032/95, §§ 75-76, 

CEDH 2001-VIII. Η υπόθεση αφορά τη δημοσίευση δή-
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Στην πράξη, το Δικαστήριο αναζητεί σχεδόν πά-
ντα την ύπαρξη κάποιας αντιστοιχίας των αξιο-
λογικών κρίσεων σε πραγματικά γεγονότα, χωρίς 
όμως ποτέ να απαιτεί την προσκόμιση αποδεικτι-
κών στοιχείων από τα οποία θα προκύπτει αυτο-
μάτως η βασιμότητα των επίδικων χαρακτηρι-
σμών. Μάλιστα, η έκταση της απαιτούμενης 
πραγματικής βάσης αυξομειώνεται αναλόγως με 
τη βαρύτητα της αξιολογικής κρίσης και την 
κατ΄ουσίαν εξομοίωσή της με πραγματικό γεγο-
νός36. Έτσι, όταν ο δυσφημιστικός χαρακτηρισμός 
βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, τα οποία εί-
ναι ήδη γνωστά στο ευρύ κοινό, τότε το ΕΔΔΑ δεν 
είναι τόσο απαιτητικό ως προς την υπόδειξη της 
πραγματικής βάσης από τον προσφεύγοντα37. Α-
ντιθέτως, όταν η αξιολογική κρίση είναι ιδιαιτέ-
ρως προσβλητική και στην πραγματικότητα απο-
τελεί συγκεκαλυμμένο πραγματικό γεγονός, τότε 
η ύπαρξη πραγματικής βάσης είναι απαραίτητη38. 

Γενικότερα, η ύπαρξη πραγματικής βάσης 

_________ 
λωσης στην οποία γινόταν λόγος για το «φασιστικό πα-
ρελθόν» πολιτικού προσώπου. 

36. ΕΔΔΑ, De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 Φεβρουα-
ρίου 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 47, 
Feldek c. Slovaquie, o.π., § 86, Wirtschafts-Trend Zeitsch-
riften-Verlags GmbH c. Autriche,  αρ.  προσφ.  58547/00, 
§ 35, 27 Οκτωβρίου 2005. 

37. F e l d e k , ό.π., § 86. Ο προσφεύγων, σε δήλωσή 
του που είχε δημοσιευθεί σε εφημερίδες, είχε αναφερθεί 
στο «φασιστικό παρελθόν»γνωστού πολιτικού. Επίσης, 
η ύπαρξη προηγούμενων δημοσιευμάτων στον τύπο 
σχετικό με το επίδικο ζήτημα μπορεί να προσφέρει 
πραγματική βάση στους ισχυρισμούς του προσφεύγο-
ντα (Jerusalem c. Autriche, αρ. προσφ. 26958/95,  § 45, 
CEDH 2001-II). 

38. Βλ. Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France 
[GC], αρ. προσφ. 21279/02 και 36448/02, § 55, CEDH-
2007. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο καθίσταται ιδιαι-
τέρως απαιτητικό ως προς την ύπαρξη πραγματικής 
βάσης καθώς στο επίδικο μυθιστόρημα ο Γάλλος ακρο-
δεξιός πολιτικός Λεπέν χαρακτηριζόταν ως «αρχηγός 
συμμορίας εγκληματιών». Ωστόσο, το Δικαστήριο δεί-
χνει να παραγνωρίζει σε αυτήν την υπόθεση κυρίως το 
γεγονός ότι η επίμαχη φράση εντασσόταν σε ένα προϊ-
όν μυθοπλασίας καθώς και ότι οι πολλαπλές καταδίκες 
του Γάλλου πολιτικού για αντισημιτισμό, εξύβριση και 
σωματική βλάβη θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
είδος πραγματικής βάσης για τον ιδιαιτέρως δηκτικό 
χαρακτηρισμό (βλ. σχετικά την εμπεριστατωμένη 
μειοψηφούσα γνώμη των δικαστών Ροζάκη, Bratza, 
Tulkens και Šikuta). 

συνδέεται στη νομολογία με την επίδειξη «καλής 
πίστης» από τον δημοσιογράφο ως προς τη δημο-
σίευση του επίδικων πληροφοριών και κρίσεων. 
Όταν προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης ότι 
ο βασικός του σκοπός ήταν η ενημέρωση του κοι-
νού σχετικά με ζήτημα γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος, τότε το Δικαστήριο θα συνδέσει συνήθως την 
καλή πίστη με την ύπαρξη πραγματικής βάσης39 
σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του. Ειδικότερα, 
όταν οι επίμαχοι χαρακτηρισμοί ή πληροφορίες 
αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας, η 
καλή πίστη του δημοσιογράφου προκύπτει από 
τον δεοντολογικό τρόπο με τον οποίο ο ίδιος συ-
νέλεξε τις πληροφορίες και επιβεβαίωσε την ακρί-
βειά τους40. 

 
β) Το πλαίσιο αναφοράς: ιδιωτικός ή δημόσιος βί-
ος 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πλαίσιο της υπό-

θεσης είναι καθοριστικό για την έκβαση της στάθ-
μισης των αντικρουόμενων έννομων αγαθών από 
τον ευρωπαίο δικαστή41. Όσο περισσότερο το επί-
μαχο γεγονός ή κρίση εντάσσονται στο πλαίσιο 
του δημοσίου διαλόγου και αφορούν ζήτημα γε-
νικού ενδιαφέροντος, τόσο ο δικαστής του Στρα-
σβούργου θα τοποθετήσει κατά την εκκίνηση του 
δικαστικού ελέγχου την ελευθερία της έκφρασης 
σε πλεονεκτικότερη θέση απέναντι στην προστα-
σία της προσωπικότητας42. Το αντίθετο φυσικά 

_________ 
39. Βλ. F e l d e k , ό.π., § 84. 
40. Βλ., μεταξύ άλλων, Pedersen et Baadsgaard c. 

Danemark [GC], αρ. προσφ. 49017/99, § 78, CEDH 2004-
XI, Cumpana et Mazare, ό.π., § 102, Paturel c. France, αρ. 
προσφ. 54968/00, § 38, 22 Δεκεμβρίου 2005, Radio France 
et autres c. France, ο.π., § 37, Colombani et autres c. France, 
αρ. προσφ.  51279/99, § 65, CEDH 2002-V, McVicar c. 
Royaume-Uni, ό.π., § § 83-86, CEDH 2002-III, Dupuis et 
autres c. France, αρ. προσφ. 1914/02, § 46, 7 Ιουνίου 
2007, CEDH 2007. Η καλή πίστη επίσης προκύπτει από 
τον τρόπο με τον οποίο ο δημοσιογράφος αποδίδει στο 
κείμενο απόψεις που έχουν εκφέρει τρίτα πρόσωπα α-
ποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία σύγχυσης στον ανα-
γνώστη ως  προς  την  πηγή τους  (J u l y , ό.π., § 73). 

41. Azevedo c. Portugal, αρ. προσφ. 20620/04, § 28, 27 
Μαρτίου 2008. 

42. Giniewski c. France, αρ. προσφ.  64016/00, § 51, 
CEDH 2006.  
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θα συμβεί στην περίπτωση που η κρίσιμη πληρο-
φορία ή άποψη άπτονται της ιδιωτικής σφαίρας 
του προσβαλλόμενου ατόμου. Ωστόσο, η αυστηρή 
διάκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας 
δεν αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο βάσει του 
οποίου ο δικαστής του Στρασβούργου θα επιλέξει 
την ένταση του ελέγχου μέσω του οποίου θα κρί-
νει τον εκάστοτε περιορισμό στην ελευθερία του 
τύπου. Αυτό συμβαίνει για προφανείς λόγους, 
αφού η ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και 
δημόσιας σφαίρας δεν είναι αυτονόητη. Στην 
πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις 
το ιδιωτικό διαπλέκεται με το δημόσιο καθιστώ-
ντας έτσι αναποτελεσματική εξ αρχής την υιοθέ-
τηση του προαναφερθέντος κριτηρίου. Για τον 
λόγο αυτό, το ΕΔΔΑ εστιάζει ειδικότερα στη χρη-
σιμότητα της επίμαχης κρίσης ή πληροφορίας για 
την πληρότητα της ενημέρωσης του κοινού. Δεν 
στέκεται δηλαδή αποκλειστικά στο πλαίσιο ανα-
φοράς της αλλά αναζητεί επί πλέον κατά πόσον η 
ίδια συνεισφέρει ουσιαστικά στη διεξαγωγή του 
δημοσίου διαλόγου43. 

Στο σημείο αυτό, η κοινωνική διάσταση του 
δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης επα-
νεμφανίζεται προκειμένου να εξειδικεύσει την έν-
νοια της χρησιμότητας. Στην πράξη, ο ευρωπαίος 
δικαστής δεν επιφυλάσσει ιδιαίτερη προστασία σε 
οιαδήποτε πληροφορία θεωρείται ενδιαφέρουσα ή 
χρήσιμη από το κοινό αλλά σε αυτήν που είναι 
κρίσιμη για τη διαμόρφωση του πολιτικού διαλό-
γου. Η χρησιμότητα δηλαδή της επίδικης πληρο-
φορίας ή γνώμης για την πολιτική, με την ευρεία 
έννοια του όρου, ενημέρωση του κοινού είναι πα-
ράγοντας καθοριστικής σημασίας για την επιλογή 
της έντασης του ελέγχου που θα εφαρμόσει το 
ΕΔΔΑ ως προς την αναλογικότητα του περιορι-
στικού μέτρου44. Έτσι, η αποκάλυψη αμιγώς ιδιω-
τικών πτυχών της ζωής προσώπων της επικαιρό-
τητας με αποκλειστικό σχεδόν σκοπό την ικανο-
ποίηση της περιέργειας του αναγνωστικού ή τηλε-
οπτικού κοινού, θα συναντήσει την επί της αρχής 
αρνητική στάση του Δικαστηρίου για εκτεταμένη 
προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και θα 
υποβαθμίσει τον έλεγχο στο πλαίσιο του άρθρου 
_________ 

43. Βλ. και J. F. R e n u c c i , Traité de droit européen 
des droits de l’ homme, Paris, L.G.D.J., 2007, σ. 176. 

44. News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, αρ. 
προσφ.  31457/96, § §54-59, CEDH 2000-I.  

10 της ΕΣΔΑ45. Αντιθέτως, όσο περισσότερο η κρί-
σιμη πληροφορία εισέρχεται στη σφαίρα του εν 
γένει πολιτικού διαλόγου τόσο το ΕΔΔΑ θα αντι-
μετωπίσει με δυσπιστία τον περιορισμό στην ελευ-
θερία της έκφρασης. Η στάθμιση μεταξύ των δύο 
αντικρουόμενων δικαιωμάτων συντελείται in 
concreto. Ο ευρωπαίος δικαστής προσπαθεί ουσια-
στικά να ανιχνεύσει κατά πόσο οι επίμαχες πλη-
ροφορίες ή κρίσεις αφορούν το πολιτικό γίγνε-
σθαι και δημοσιοποιήθηκαν με σκοπό την πολιτι-
κή ενημέρωση του κοινού46. Οι υποθέσεις Tam-
mer47 και Karhuvaara48 είναι ενδεικτικές του τρό-
που με τον οποίο ο δικαστής του Στρασβούργου 
αντιλαμβάνεται την είσοδο της πληροφορίας στο 
πλαίσιο της δημόσιας σφαίρας. Στην πρώτη υπό-
θεση, ο προσφεύγων- δημοσιογράφος είχε χαρα-
κτηρίσει σε άρθρο του τη σύζυγο του πρωθυπουργού 
της Εσθονίας ως «αντροχωρίστρα», λόγω των επιλογών 
στην ιδιωτική της ζωή. Το Δικαστήριο θεώρησε ότι το 
αντικείμενο του επίδικου άρθρου δεν εντασσόταν στο 
πλαίσιο της δημόσιας σφαίρας. Δεδομένου του δυσφη-
μιστικού χαρακτήρα του επίμαχου όρου, το στοιχείο 
αυτό στην ουσία προδίκασε την έκβαση του δικαστικού 
ελέγχου του εις βάρος της ελευθερίας της έκφρασης. Α-
ντιθέτως, στην υπόθεση Karhuvaara, η απλή αναφορά 
στο επίμαχο άρθρο ότι ο κατηγορούμενος σε υπόθεση, 
που είχε λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα, ήταν σύζυγος 
συγκεκριμένης βουλευτού, δεν τοποθέτησε αυτομάτως 
αυτήν την πληροφορία στο πλαίσιο της ιδιωτικής 
σφαίρας της τελευταίας. Παρά το 

_________ 
45. Βλ. Von Hannover c. Allemagne, αρ. προσφ.  

59320/00, CEDH 2004-VI. Επίσης, Jaime Campmany y 
Diez de Revenga et Juan Luís Lopez-Galiacho Perona c. 
Espagne, (déc), αρ. προσφ. 54224/00, 12 Δεκεμβρίου 
2000, Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J. A. c. 
Espagne, (déc), αρ. προσφ. 14929/02, 13 Μαΐου 2003. 

46. Έτσι, η δημοσίευση φωτογραφιών πολιτικών, και 
όχι μόνο, προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους δεν προ-
σκρούει απαραίτητα στην προστασία της προσωπικότη-
τας όταν συνδέονται με γεγονός της επικαιρότητας που 
παρουσιάζει «εξαιρετικό ενδιαφέρον για το κοινό». Βλ. 
Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, αρ. προσφ. 
34315/96, 26 Φεβρουαρίου 2002. 

47. Tammer c. Estonie, αρ. προσφ. 41205/98, CEDH 
2001-I. 

48. Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, αρ. προσφ. 
53678/00, CEDH 2004-X. 
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γεγονός ότι η πληροφορία αυτή δεν είχε την αμε-
σότερη σχέση με τον δημόσιο διάλογο, το Δικα-
στήριο αποδέχθηκε ότι το υπαρκτό δημόσιο εν-
διαφέρον υπερέβαινε εν προκειμένω την ιδιωτική 
πτυχή της υπόθεσης. Το ΕΔΔΑ τόνισε σχετικά ότι 
η συγκεκριμένη δίκη είχε ήδη απασχολήσει την 
κοινή γνώμη49. 

Από την πρόσφατη νομολογία απορρέει ένα 
επί πλέον στοιχείο το οποίο καταδεικνύει την ι-
διαίτερη προστασία με την οποία ο δικαστής του 
Στρασβούργου περιβάλλει την πληροφορία, η 
οποία εγγράφεται στον πυρήνα της πολιτικής 
σφαίρας : το στοιχείο της χρονικής απόστασης του 
κρίσιμου γεγονότος με τη δημοσιοποίησή του. 
Στην απόφαση Plon Société c. France50 το ΕΔΔΑ έ-
λαβε υπ΄όψη του τον διαδραμόντα χρόνο από τη 
συντέλεση του κρίσιμου για την ιδιωτικότητα του 
πολιτικού προσώπου γεγονότος μέχρι τη στιγμή 
της αποκάλυψής του στο κοινό. Θεώρησε ότι με 
την πάροδο του χρόνου αμβλύνεται η προσβολή 
που μπορεί να επέλθει στην προσωπικότητα του 
πολιτικού προσώπου ή, σε περίπτωση θανάτου 
του, στους επιζώντες συγγενείς από την αποκάλυ-
ψη πτυχών της ιδιωτικής του ζωής, ενώ παράλλη-
λα ενδυναμώνεται το δικαίωμα του κοινού να 
πληροφορηθεί για γεγονότα που αφορούν την 
πολιτική ζωή της χώρας51. 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, το ΕΔΔΑ αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αναφοράς της επί-
μαχης κρίσης ή πληροφορίας. Όταν αυτή εγγρά-
φεται έστω και αμυδρά στη δημόσια σφαίρα και, 
παράλληλα, είναι, με την ευρεία έννοια του όρου, 
χρήσιμη για τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλό-
γου, τότε ο δικαστής του Στρασβούργου θα της 
προσδώσει εξ αρχής ιδιαίτερη αξία. Αυτό το στοι-
χείο με τη σειρά του, θα προσανατολίσει σε έναν 
αυστηρό έλεγχο του επιβληθέντος περιορισμού 
στην ελευθερία του τύπου. 
2. Τα  συμπληρωματ ικά  κρ ι τήρ ια  
_________ 

49. K a r h u v a a r a , ό.π., § 47. Μάλιστα, η προσβολή 
στην προσωπικότητα της βουλευτού  θεωρήθηκε αποδε-
κτή από τη στιγμή που ο δημοσιογράφος ανέφερε απο-
κλειστικά και μόνο το όνομα και την ιδιότητά της.  

50. Editions Plon c. France, αρ. προσφ. 58148/00, 
CEDH 2004-IV. 

51. Editions Plon, § 53. Πρβλ. όμως contra την πιο 
πρόσφατη Hachette Filipacchi Associés c. France, αρ. 
προσφ. 71111/01, CEDH 2007, §48.  

 
α) Η ιδιότητα του αντικειμένου των χαρακτηρι-
σμών 

 
Ο βαθμός κατά τον οποίο το αντικείμενο των 

χαρακτηρισμών συμμετέχει στη δημόσια ζωή επη-
ρεάζει την ένταση του ελέγχου που ασκεί το ΕΔ-
ΔΑ. Ο δικαστής του Στρασβούργου τονίζει σταθε-
ρά στη νομολογία του ότι τα όρια της κριτικής εί-
ναι ευρύτερα σε ό,τι αφορά τον πολιτικό, υπ’ αυ-
τήν του την ιδιότητα, απ’ ό,τι τον απλό ιδιώτη. 
Αυτό συμβαίνει διότι, σε αντίθεση με τον δεύτερο, 
ο πολιτικός εκτίθεται ενσυνείδητα στον έλεγχο του 
τύπου και σε αυτόν του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου52. Πάντως, ενώ η παλαιότερη νομολογία 
του ΕΔΔΑ αφορούσε βασικά περιπτώσεις δυσφή-
μησης πολιτικών προσώπων, η σχετικά πρόσφατη 
ασχολείται ολοένα και περισσότερο με περιπτώ-
σεις δυσφήμησης ή εξύβρισης ατόμων, οι οποίες 
δεν εντάσσονται αυστηρά στο πλαίσιο της πολιτι-
κής δραστηριότητας. Έτσι, η νομολογία δέχεται 
σήμερα ότι η αυστηρή κριτική δεν είναι ανεκτή 
μόνο όταν αφορά σε πολιτικά πρόσωπα αλλά, γε-
νικότερα, και όταν αφορά σε πρόσωπα που μπο-
ρούν να θεωρηθούν «δημόσια». Η νομολογία δεν 
προσδιορίζει με σαφήνεια αυτόν τον όρο. Μπο-
ρούμε, ωστόσο, να συναγάγουμε από τις σχετικές 
αποφάσεις ότι ως «δημόσιο πρόσωπο» νοείται αυ-
τό που τόσο με τις πράξεις του53 όσο και λόγω του 
ρόλου του στα δημόσια δρώμενα54 εισέρχεται στη 
δημόσια σφαίρα. 

 
β) Το μέσο και ο τρόπος μετάδοσης της πληροφο-
ρίας 

 
Το στοιχείο αυτό δείχνει τον βαθμό στον οποίο, 

ο ευρωπαίος δικαστής λαμβάνει υπ’ όψη του το 
πλαίσιο εκφοράς των επίμαχων χαρακτηρισμών,  

_________ 
52. L i n g e n s , ό.π., § 42.  
53. Krone Verlag Gmbh & Co. KG, ό.π., § 37, News Ver-

lag Gmbh & Co. KG, ό.π., § 54. 
54. Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), αρ. 

προσφ. 10520/02, § 36, 14 Δεκεμβρίου 2006. Στη 
Lionarakis, ό.π., § 45, το ΕΔΔΑ επιχειρεί να προσδιορίσει 
την έννοια του δημοσίου προσώπου και αναφέρεται 
διαζευκτικά τόσο στις «πράξεις» όσο και στη «θέση» 
(statut) του προσώπου που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
«δημόσιο».  
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προκειμένου να προβεί στον έλεγχο αναλογικότη-
τας του περιοριστικού μέτρου. Έτσι, ο ίδιος θα 
διακρίνει ανάμεσα στη δημοσίευση των κρίσιμων 
πληροφοριών ή απόψεων σε έντυπο ή μέσω μα-
γνητοφωνημένης ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και 
στην απ’ ευθείας μετάδοσή τους. Ο λόγος είναι ότι 
τα περιθώρια αντίδρασης του δημοσιογράφου εί-
ναι περιορισμένα στην περίπτωση που, το προ-
σκεκλημένο στην εκπομπή του πρόσωπο, εκφρά-
σει απόψεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ε-
ξυβριστικές ή δυσφημιστικές. Αυτό συμβαίνει, 
διότι ο συντονιστής της εκπομπής δεν έχει τη δυ-
νατότητα αναδιατύπωσής τους ή ακόμα και από-
συρσής τους έτσι ώστε να μη δημοσιοποιηθούν55. 
Η στάση αυτή του ΕΔΔΑ είναι ιδιαιτέρως προστα-
τευτική για την ελευθερία της έκφρασης και δεί-
χνει χαρακτηριστικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
ίδιος αντιμετωπίζει τη δημοσιοποίηση απόψεων 
που άπτονται του δημοσίου ενδιαφέροντος: η βα-
σική αρχή είναι ότι η ενδιαφέρουσα πληροφορία 
ή γνώμη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξωτε-
ρικευθεί, να εισέλθει στη σφαίρα του δημοσίου 
διαλόγου, ιδιαιτέρως μέσω «ζωντανής» πολιτικής 
εκπομπής. 

 
γ) Η βαρύτητα του περιοριστικού μέτρου 

 
Ένα επί πλέον στοιχείο που απασχολεί τον δι-

καστή του Στρασβούργου κατά τη διεξαγωγή του 
ελέγχου της αναλογικότητας σε υποθέσεις εξύβρι-
σης ή δυσφήμησης δια του τύπου, και έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία στο πλαίσιο των σχολιαζομένων απο-
φάσεων, είναι καθ’ εαυτή η βαρύτητα του περιο-
ριστικού μέτρου. Το ΕΔΔΑ θεωρεί ότι το ύψος της 
αποζημίωσης που επιβάλλεται στο πλαίσιο αστι-
κών δικών πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με τη 
ζημία που προκλήθηκε στην τιμή και υπόληψη 
του στόχου των επίδικων χαρακτηρισμών56. Μά-
λιστα, ο εύλογος χαρακτήρας της αποζημίωσης 
δεν κρίνεται μόνο βάσει του περιεχομένου της ζη-
μιογόνου γνώμης ή πληροφορίας αλλά, επί πλέον, 
και σύμφωνα με την προσωπική και οικονομική 
κατάσταση του εναγομένου δημοσιογράφου57. 
_________ 

55. Fuentes Bobo c. Espagne, αρ. προσφ. 39293/98, § 
46, 29 Φεβρουαρίου 2000, Gündüz c. Turquie, αρ. προσφ. 
35071/97, § 49, CEDH 2003-XI, Lionarakis, ό.π., § 44. 

56. Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 Ιουλίου 
1995, σειρά A no 316-B, §49. 

57. Steel et Morris, ό.π., § 96, Marônek c. Slovaquie, αρ. 

Η δικαιολογητική βάση και αυτού του κριτη-
ρίου είναι η ίδια με αυτήν που αφορά το μέσο έκ-
φρασης και τον τρόπο εκφοράς της κρίσιμης γνώ-
μης. Ο απώτερος σκοπός του ΕΔΔΑ είναι να εγ-
γυηθεί τις συνθήκες διεξαγωγής γόνιμου πολιτι-
κού διαλόγου και τη δυνατότητα του δημοσιο-
γράφου να εκφέρει κριτική άποψη για τα πολιτι-
κά δρώμενα χωρίς να επικρέμαται η δαμόκλειος 
σπάθη εξοντωτικής ποινής ή αποζημίωσης. Η συλ-
λογική διάσταση της δημοσιογραφικής ελευθερίας 
επανεμφανίζεται λοιπόν μέσω του ελέγχου της 
stricto sensu αναλογικότητας του επιβληθέντος μέ-
τρου. Το ενδιαφέρον του ΕΔΔΑ δεν εστιάζεται 
αποκλειστικά στη συγκεκριμένη υπόθεση που κά-
θε φορά βρίσκεται ενώπιόν του αλλά, πολύ περισ-
σότερο, στη γενικότερη επίπτωση που θα είχε η ε-
πιβολή εξοντωτικής ποινής ή αποζημίωσης στη 
λειτουργία της ελευθερίας του τύπου. Με άλλα 
λόγια, για τον δικαστή του Στρασβούργου είναι 
πρωταρχικής σημασίας η εξάλειψη του κινδύνου 
της αυτολογοκρισίας. Ο δημοσιογράφος δεν πρέ-
πει να φοβάται ότι πρόκειται να εξοντωθεί οικο-
νομικά, όταν στο πλαίσιο του επαγγέλματός του 
παίρνει την πρωτοβουλία, ή ακόμα και το ρίσκο, 
να δημοσιεύσει καλόπιστα καυστικές και ενοχλη-
τικές απόψεις και να δώσει έτσι ώθηση στον δημό-
σιο διάλογο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το ίδιο 
το ΕΔΔΑ αναφέρεται ολοένα και συχνότερα, στη 
σχετικά πρόσφατη νομολογία του, στο «αποτρε-
πτικό αποτέλεσμα»58 που θα επέφερε στη λειτουρ-
γία του τύπου το φάσμα της επιβολής υπέρμετρης 
ποινής σε περιπτώσεις δυσφήμησης ή εξύβρισης. 

Τα προαναφερθέντα κριτήρια δεν διατηρούν 
μεταξύ τους αυστηρή ιεραρχική σχέση ούτε εφαρ-
μόζονται από το ΕΔΔΑ κατά προκαθορισμένο 
τρόπο. Επίσης, δεν απαριθμήθηκαν εξαντλητικά 
στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης59 αλλά δόθηκε 

_________ 
προσφ. 32686/96, § 58, CEDH 2001-III. 

58. Chilling effect ή effet dissuasif, κατά το ΕΔΔΑ. Βλ. 
ιδιαιτέρως τις αποφάσεις Jersild,. ο.π., § 35, Cumpănă et 
Mazăre c. Roumanie [GC], ό.π., § 111. 

59. Έτσι, δεν αναλύθηκε μεταξύ άλλων το κριτήριο 
της»καλής πίστης»του δημοσιογράφου, το οποίο εμφα-
νίζεται ολοένα και περισσότερο στη σχετική νομολογία, 
ιδίως σε υποθέσεις σχετικές με αποκάλυψη πληροφο-
ριών σχετικά με πρόσωπα ή γεγονότα που απασχολούν 
την κοινή γνώμη.  
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έμφαση σε αυτά που παρουσιάζουν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον σε ό,τι αφορά τις σχολιαζόμενες απο-
φάσεις. Αυτό που είναι σημαντικό για τη συνέχεια 
της ανάλυσης είναι τόσο ο συμπληρωματικός τους 
χαρακτήρας όσο και η ιδιαίτερη έμφαση που α-
ποδίδει το ΕΔΔΑ στο πλαίσιο κάθε υπόθεσης από 
το οποίο προέκυψαν οι επίμαχες εκφράσεις, γνώ-
μες ή πληροφορίες. Στις γραμμές που ακολουθούν 
θα παρουσιασθεί ο τρόπος με τον οποίο τα ανωτέ-
ρω κριτήρια εφαρμόσθηκαν στο περιβάλλον του 
ελληνικού δικαίου. 

 
ΙΙ. Οι πρόσφατες «ελληνικές» αποφάσεις 

 
Αυτό που πρέπει να τονισθεί εξ αρχής είναι ότι 

οι σχολιαζόμενες αποφάσεις δεν καινοτομούν ως 
προς τη γενικότερη νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά 
με την ελευθερία της έκφρασης. Δεν εισάγουν, δη-
λαδή, νέα κριτήρια σχετικά με τη στάθμιση μεταξύ 
της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος 
προστασίας της προσωπικότητας ούτε προχωρούν 
σε διαφορετική εφαρμογή των υπαρχόντων. Όπως 
όμως έχει ήδη υπογραμμισθεί, το ενδιαφέρον των 
πέντε αποφάσεων συνίσταται στο ότι τοποθετού-
νται στο ίδιο πλαίσιο προβληματικής, δηλαδή τον 
περιορισμό της ελευθερίας του τύπου σε περιπτώ-
σεις δυσφήμησης ή εξύβρισης. Η παράλληλη ανά-
γνωσή τους επιτρέπει έτσι, από τη μία πλευρά, την 
εξέταση ενός ομοιογενούς δείγματος υποθέσεων 
και την πιθανή ανάδειξη κοινών προβληματι-
σμών κατά τον έλεγχο του δικαστή του Στρα-
σβούργου. Από την άλλη, η διαφοροποίηση των 
πραγματικών περιστατικών από τη μία υπόθεση 
στην άλλη καθώς και τα ειδικότερα θέματα προ-
στασίας της ελευθερίας του τύπου που θέτει κάθε 
μία από αυτές, επιτρέπουν να διακρίνουμε τον ει-
δικότερο τρόπο με τον οποίο ο δικαστής του 
Στρασβούργου εφαρμόζει τα γενικά κριτήρια ερ-
μηνείας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

 
Α. Τα πραγματικά περιστατικά των υποθέσεων 

 
Είναι απαραίτητη η περιληπτική παράθεση 

των πραγματικών περιστατικών κάθε υπόθεσης, 
πριν από τη σύνθεση των κοινών χαρακτηριστι-
κών και ιδιαιτεροτήτων του δικαστικού ελέγχου. 
Η Lionarakis c. Grèce είναι η πρώτη χρονολογικά 
από τις πέντε αποφάσεις. Ο προσφεύγων ήταν 
δημοσιογράφος, παρουσιαστής και συντονιστής 

ραδιοφωνικής εκπομπής πολιτικού περιεχομένου. 
Τον Μάρτιο του 1999 προσκάλεσε στην εκπομπή 
του πολιτικό δημοσιογράφο προκειμένου να συ-
ζητήσουν σχετικά με την ελληνική εξωτερική πο-
λιτική. Η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα ζη-
τήματα επικαιρότητας και, ιδιαιτέρως, την υπόθε-
ση Οτσαλάν που μονοπωλούσε εκείνη την περίοδο 
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ο προσκεκλη-
μένος δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλ-
λων, και στον Φ.K., δικηγόρο, ο οποίος είχε άμεσα 
αναμειχθεί στη φυγάδευση του Οτσαλάν από την 
Ελλάδα στην Κένυα. Χαρακτήρισε τον ίδιο ως 
«παρακρατικό», ενώ αναφερόμενος σε αυτόν αλ-
λά και σε άλλα άτομα που είχαν αναμειχθεί στην 
υπόθεση Οτσαλάν, τους χαρακτήρισε «φωνα-
σκούντες κακούργους του τύπου» και «νευροπα-
θείς ψευδοπατριώτες». Τα ελληνικά δικαστήρια 
θεώρησαν ότι οι συγκεκριμένοι όροι ήταν προ-
σβλητικοί και απαξιωτικοί για το πρόσωπο του 
δικηγόρου. Έκριναν ότι υπήρξε πρόθεση προσβο-
λής του ενάγοντος, από τον τρόπο με τον οποίο ο 
προσκεκλημένος εκφράσθηκε για το πρόσωπό του, 
ενώ ο προσφεύγων ανέχτηκε τη διατύπωση αυτών 
των εκφράσεων, χωρίς να διαμαρτυρηθεί και να 
διακόψει τον συνομιλητή του. Ο προσφεύγων κα-
ταδικάσθηκε, εις ολόκληρον με τους υπόλοιπους 
τέσσερις εναγόμενους60 στην καταβολή 55.000.000 
δραχμών61, ως χρηματική ικανοποίηση για την 
ηθική βλάβη που προκάλεσε. 

Οι υποθέσεις Kanellopoulou c. Grèce και Katrami 
c. Grèce παρουσιάζουν το ενδιαφέρον ότι, ενώ α-
φορούν περιπτώσεις δυσφήμησης, δεν εντάσσο-
νται στο πεδίο του πολιτικού λόγου. Στην πρώτη 
από αυτές, η προσφεύγουσα υποβλήθηκε τον Σε-
πτέμβριο του 1997 σε επέμβαση μείωσης στήθους 
από γνωστό πλαστικό χειρουργό. Λόγω μετεγχει-
ρητικών επιπλοκών, ο πλαστικός χειρουργός την 
υπέβαλε σε μαστεκτομή. Τον Ιούλιο του 2001, η 
προσφεύγουσα κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης κα-
τά του πλαστικού χειρουργού και της ιδιωτικής 
κλινικής στην οποία είχε χειρουργηθεί. Τον Φε-
βρουάριο του 2002, δημοσιεύθηκαν στις εφημερί-
δες Espresso και Traffic News δύο άρθρα σχετικά με 

_________ 
60. Τον προσκεκλημένο δημοσιογράφο, την ΕΡΤ 

Α.Ε. και τους δύο νόμιμους εκπροσώπους της.  
61. 161.000 ευρώ περίπου. 
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αυτό το θέμα. Τα άρθρα ανέφεραν ότι η προσφεύ-
γουσα είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι ο χει-
ρουργός «την είχε σφάξει σαν πρόβατο» και ότι 
«την είχε καταστρέψει». Μετά την κατάθεση μή-
νυσης από τον χειρουργό για δυσφήμηση, τα ελ-
ληνικά δικαστήρια καταδίκασαν την προσφεύ-
γουσα σε πέντε μήνες φυλάκιση με αναστολή. 

Η υπόθεση Katrami αφορά το ενδιαφέρον ζή-
τημα της δυσφήμησης δικαστικού λειτουργού. Η 
προσφεύγουσα, δημοσιογράφος, δημοσίευσε τον 
Απρίλιο του 2001 άρθρο σε επαρχιακό περιοδικό, 
του οποίου ήταν η εκδότρια, σχετικά με τη δικα-
στική πορεία ποινικής υπόθεσης στην οποία κα-
τηγορούμενη ήταν η αδελφή της. Το άρθρο κατο-
νόμαζε τον ανακριτή της υπόθεσης ως υπεύθυνο 
για λάθη και παρατυπίες που είχαν λάβει χώρα 
στο στάδιο της προδικασίας και τον χαρακτήριζε 
«επίορκο» και «Καραγκιόζη». Μετά την υποβολή 
μήνυσης από τον δικαστικό λειτουργό, τα ελληνι-
κά δικαστήρια καταδίκασαν την προσφεύγουσα 
για εξύβριση σε ένα χρόνο φυλάκιση με αναστο-
λή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρμόδιο Πλημμε-
λειοδικείο είχε αρχικά καταδικάσει την προσφεύ-
γουσα για δυσφήμηση, όμως το Εφετείο προέβη σε 
μετατροπή της κατηγορίας, αφού δέχτηκε ότι τα 
πραγματικά περιστατικά που αναφέρονταν στο 
επίμαχο άρθρο δεν ήταν αναληθή. 

Η υπόθεση Vasilakis c. Grèce είναι η μοναδική 
από τις σχολιαζόμενες υποθέσεις που δεν αφορά 
δυσφήμηση ή εξύβριση δια του τύπου. Η σχέση 
της όμως με την άσκηση του δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος είναι άμεση. Ο προσφεύγων ήταν 
δημοσιογράφος, ο οποίος δημοσίευσε το 1999 σει-
ρά άρθρων ιδιαιτέρως επικριτικών για την πολι-
τική οργάνωση « Δίκτυο 21 », της οποίας αρκετά 
μέλη είχαν αναμειχθεί τον Φεβρουάριο του 1999 
στην υπόθεση Οτσαλάν. Οι Δ.Κ. και Φ.Κ., μέλη της 
οργάνωσης και δικηγόροι, κατέθεσαν σειρά αγω-
γών αποζημίωσης, για δυσφήμηση και εξύβριση, 
κατά του προσφεύγοντος, είτε ατομικά είτε εκ-
προσωπώντας άλλα μέλη. Το αντικείμενο των εν 
λόγω αγωγών ξεπερνούσε αθροιστικά τα έξι εκα-
τομμύρια ευρώ. Τον Νοέμβριο του 1999 ο προ-
σφεύγων απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καταγγέλλοντας 
τη συμπεριφορά των εν λόγω δικηγόρων ως αντι-
δεοντολογική. Ο προσφεύγων ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι η πρακτική των αλλεπάλληλων αγω-
γών εναντίον του είχε ως στόχο την ελευθερία της 

έκφρασης και την τρομοκράτηση όλων όσοι ήταν 
αντίθετοι στις ιδέες τους· ότι οι ίδιοι είχαν κοινο-
ποιήσει εκατόν είκοσι εξώδικες επιστολές σε πρό-
σωπα που είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους 
στον προσφεύγοντα απαιτώντας «δηλώσεις μετά-
νοιας» και ότι ο απώτερος σκοπός αυτής της κα-
ταχρηστικής πρακτικής και της ιδιότητάς τους ως 
δικηγόρων ήταν η εξόντωσή του. Τα ελληνικά δι-
καστήρια δικαίωσαν τον Φ.Κ. σε αγωγή αποζημί-
ωσης που κατέθεσε κατά του προσφεύγοντα για 
προσβολή της τιμής και υπόληψής του και του ε-
πιδίκασαν 3.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση. 
Θεώρησαν ότι οι ανωτέρω εκφράσεις είχαν θέσει 
εν αμφιβόλω την επαγγελματική δραστηριότητα 
και την εντιμότητα του ενάγοντος και είχαν προ-
σβάλει την τιμή και την υπόληψή του. Επίσης, 
κρίθηκε ότι ο προσφεύγων είχε επιδιώξει την επι-
βολή πειθαρχικής ποινής από τον δικηγορικό 
σύλλογο στον ενάγοντα καθώς και να τον εκθέσει 
ως συμπεριφερόμενο αντιδεοντολογικά. 

Η τελευταία χρονικά απόφαση είναι η I Avgi 
Publishing and Press Agency S.A. & Karis c. Grèce. 
Οι προσφεύγοντες, ημερήσια εφημερίδα πανελλή-
νιας κυκλοφορίας και ο εκδότης της, καταδικά-
σθηκαν σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης 
ύψους 58.000 ευρώ, εις ολόκληρον ο καθένας, για 
συκοφαντική δυσφήμηση του Κ.Β., γνωστού δη-
μοσιογράφου με πολιτική δράση στη Θεσσαλονί-
κη. Η ανωτέρω εφημερίδα είχε δημοσιεύσει το 
2000 δύο άρθρα, που αφορούσαν τη διοργάνωση 
διαδηλώσεων από ακροδεξιές οργανώσεις στη 
Θεσσαλονίκη κατά της απόφασης της Αρχής Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την 
αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Στα 
άρθρα αυτά ο Κ.Β., εκ των διοργανωτών των κι-
νητοποιήσεων, χαρακτηριζόταν, μεταξύ άλλων, 
ως «γνωστός εθνικοπαράφρων». 

 
Β. Σύνθεση των θέσεων του ΕΔΔΑ 

 
Η εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων, σχε-

τικά με τη ρύθμιση του ζητήματος της προσβολής 
της τιμής δια του τύπου, από το ελληνικό δίκαιο, 
είναι δυνατή μέσω της παράλληλης ανάγνωσης 
των σχολιαζομένων αποφάσεων. Χωρίς να παρα-
γνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, 
ο κύριος σκοπός της ανάλυσης που ακολουθεί εί-
ναι να εντοπίσει κοινούς τόπους στον νομικό 
συλλογισμό του ευρωπαίου δικαστή, έτσι ώστε να 
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σκιαγραφηθούν οι βασικές ασυμφωνίες μεταξύ 
της ευρωπαϊκής και της ελληνικής έννομης τάξης. 

 
1. Απουσ ία  αναζήτησης  τη ς  φύσης  των  
επ ίδ ι κων  χαρακτηρ ισμών  

 
Το πρώτο στοιχείο που διαπιστώνεται στις εν 

λόγω αποφάσεις είναι ότι κατά τον δικαστή του 
Στρασβούργου, οι περισσότερες62 από τις επίμαχες 
εκφράσεις ήταν «αξιολογικές κρίσεις» και όχι 
«πραγματικά περιστατικά». Έτσι, στη Lionarakis, 
το ΕΔΔΑ τόνισε ότι οι όροι «παρακράτος», «φω-
νασκούντες κακούργοι του τύπου» και «νευροπα-
θείς ψευδοπατριώτες» ήταν αξιολογικές κρίσεις, 
μη επιδεκτικές απόδειξης63. Στο ίδιο ακριβώς συ-
μπέρασμα κατέληξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
σχετικά με τις εκφράσεις «επίορκος» και «Καρα-
γκιόζης»64, «τρομοκρατία που ασκούν στους δη-
μοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», 
«φανατισμός, ο οποίος γίνεται μανία», «οργάνω-
σαν την παραδειγματική εξόντωση των δημοσιο-
γράφων μέσω αυτής της καταχρηστικής διαδικα-
σίας»65, «γνωστός εθνικοπαράφρων»66. Στην πρά-
ξη ως αξιολογική κρίση χαρακτηρίζεται από τον 
δικαστή του Στρασβούργου κάθε χαρακτηρισμός, 
ο οποίος εκφέρεται ως γνώμη και όχι ως δημοσιο-
ποίηση πληροφορίας. 

Περαιτέρω, το ΕΔΔΑ εξέτασε την ύπαρξη 
«πραγματικής βάσης» των επίδικων χαρακτηρι-
σμών, την οποία αναζήτησε στα στοιχεία που συ-
γκροτούσαν το ιστορικό πλαίσιο κάθε υπόθεσης67. 
Στη Lionarakis, τονίσθηκε ότι ο ενάγων είχε συνα-

_________ 
62. Μόνο στην υπόθεση Kanellopoulou το ΕΔΔΑ δεν 

αναφέρεται στη διάκριση στο ζεύγος «αξιολογική κρί-
ση- πραγματικά περιστατικά». Αυτό συμβαίνει προφα-
νώς, διότι η διαπίστωση παραβίασης του άρθρου 10 της 
ΕΣΔΑ βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη stricto sensu 
αναλογικότητα του περιοριστικού μέτρου. 

63. L i o n a r a k i s , ό.π., § 49. 
64. K a t r a m i , ό.π., § 41. 
65. V a s i l a k i s , ό.π., § 51. 
66. I Avgi Publishing, ό.π., § 32. 
67. Για την ακρίβεια, το ΕΔΔΑ δεν αναζητεί την ύ-

παρξη πραγματικής βάσης, η οποία καλύπτει κάθε επί-
δικη έκφραση αλλά διαπιστώνει εάν οι χαρακτηρισμοί 
στερούνταν «οιασδήποτε πραγματικής βάσης». Η δια-
φορά είναι σημαντική και μαρτυρεί, για μία ακόμη φο-
ρά, τη βούληση του ΕΔΔΑ να διευκολύνει τη διεξαγωγή 
του διαλόγου σχετικά με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέ-
ροντος.   

ντήσει τον Οτσαλάν κατά τη διαμονή του τελευ-
ταίου στην Κένυα. Μάλιστα, μετά τη σύλληψή του 
Οτσαλάν από τις τουρκικές αρχές, ο Φ.Κ. είχε πα-
ραχωρήσει συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης σχετικά με αυτό το θέμα68. Στις Katrami και 
Vasilakis, έγινε δεκτό ότι τα πραγματικά γεγονότα, 
στα οποία αναφέρονταν οι προσφεύγοντες στα 
κείμενά τους και συνόδευαν τους επίδικους χαρα-
κτηρισμούς, ήταν αληθή69. Τέλος, στην I Avgi 
Publishing, το ΕΔΔΑ παρατήρησε ότι το ίδιο το 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είχε δεχθεί, στο πλαί-
σιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ότι ο ενάγων 
διατηρούσε εκπομπή πολιτικού περιεχομένου σε 
τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, στην οποία εξέφραζε 
εθνικιστικές θέσεις70. Το πιο αξιοσημείωτο στοι-
χείο είναι, πάντως, η διαπίστωση του δικαστή του 
Στρασβούργου ότι στις συγκεκριμένες υποθέσεις ο 
Έλληνας δικαστής δεν προέβη σε οιαδήποτε διά-
κριση μεταξύ «αξιολογικών κρίσεων» και «πραγ-
ματικών γεγονότων»71. Με άλλα λόγια, το θεμε-
λιώδες αυτό κριτήριο στη σχετική νομολογία του 
ΕΔΔΑ δεν εφαρμόσθηκε στις αποφάσεις των ελλη-
νικών δικαστηρίων, που εκδόθηκαν επί των σχο-
λιαζομένων υποθέσεων. 

Αυτή η απουσία διάκρισης μεταξύ «πραγματι-
κών γεγονότων» και «αξιολογικών κρίσεων» κα-
τέστησε, στο πλαίσιο των σχολιαζομένων υποθέ-
σεων, άνευ αξίας τη διαπίστωση «πραγματικής 
βάσης» των ισχυρισμών ακόμα και στην περίπτω-
ση που αυτή διαπιστωνόταν από τα ελληνικά δι-
καστήρια. Χαρακτηριστική σχετικά είναι η υπόθε-
ση Katrami. Το Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας κατα-
δίκασε αρχικά την προσφεύγουσα για συκοφα-
ντική δυσφήμηση λόγω της χρήσης των όρων «ε- 
_________ 

68. L i o n a r a k i s , ό.π., § 50. 
69. K a t r a m i , ό.π., § 41 και V a s i l a k i s , ό.π., § 51. 

Στην K a t r a m i , η επαγγελματική ανεπάρκεια του εν 
λόγω ανακριτή επιβεβαιωνόταν από τις ίδιες τις απο-
φάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Στη δε V a s i -
l a k i s , δεν αμφισβητείτο ούτε η κατάθεση επαναλαμ-
βανόμενων αγωγών αποζημίωσης από τους Φ.Κ. και 
Δ.Κ. ούτε η αποστολή εξώδικων επιστολών σε άτομα 
που είχαν εκδηλώσει την υποστήριξή τους στο πρόσωπο 
του προσφεύγοντος.  

70. I  A v g i  P u b l i s h i n g , ό.π., § 32. 
71. L i o n a r a k i s , ό.π., § 50, K a t r a m i , ό.π., § 40, 

V a s i l a k i s , ό.π., § 52, I  A v g i   P u b l i s h i n g ,  ό.π., § 
34. Μάλιστα, στις δύο τελευταίες αποφάσεις, το δικα-
στήριο του Στρασβούργου δηλώνει «έκπληκτο» («frap-
pée») από αυτήν την απουσία διάκρισης.  
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πίορκος» και «Καραγκιόζης». Στη συνέχεια, το 
Εφετείο Αθηνών δέχθηκε ότι τα πραγματικά περι-
στατικά, στα οποία αναφερόταν η προσφεύγουσα 
προκειμένου να καταδείξει την επαγγελματική 
ανεπάρκεια του ανακριτή, ήταν αληθή και κατα-
δίκασε την προσφεύγουσα για εξύβριση72. Το 
στοιχείο δηλαδή της ύπαρξης «πραγματικής βά-
σης», σύμφωνα με την ορολογία του ΕΔΔΑ, χρη-
σιμεύει στον Έλληνα δικαστή αποκλειστικά και 
μόνο για να διακρίνει μεταξύ ποινικών αδικημά-
των. Η αποδεδειγμένη βασιμότητα των πραγματι-
κών περιστατικών δεν εκτιμάται ως ενδεχόμενη 
δικαιολογητική βάση ενός υπερβολικού (κατά γε-
νική ομολογία) χαρακτηρισμού, η οποία θα μπο-
ρούσε στο συγκεκριμένο πλαίσιο της υπόθεσης να 
κάμψει το δικαίωμα του ενάγοντος για την 
προστασία της προσωπικότητάς του, 
αποκλίνοντας υπέρ της ελευθερίας του τύπου. 

 
2. Κρίσ ε ι ς  αποκομμέν ε ς  από  το  πλα ίσ ι ο  
τη ς  υπόθ εσης  

 
Τι συμβαίνει όμως με τα υπόλοιπα στοιχεία 

που συγκροτούν το πλαίσιο της υπόθεσης και, 
σύμφωνα με τον ευρωπαίο δικαστή, σκιαγραφούν 
την πρόθεση του δημοσιογράφου να ενημερώσει 
το κοινό ή να προσβάλει την τιμή και την υπόλη-
ψη κάποιου; Παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της 
κρίσης του Έλληνα δικαστή; Η απάντηση είναι 
αρνητική. Η κοινή διαπίστωση όλων των σχολια-
ζομένων αποφάσεων είναι ότι το πλαίσιο της υπό-
θεσης, στοιχείο από το οποίο βασικά συνάγεται 
τόσο το δημόσιο ενδιαφέρον για το θιγόμενο ζή-
τημα όσο και η αληθινή πρόθεση του συντάκτη, 
είναι απόν στον συλλογισμό του Έλληνα δικαστή. 
Έτσι, στην I Avgi Publishing, το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι 
η προσωπική αναφορά στον Κ.Β. ήταν εύλογη, 
αφού ο ίδιος ήταν ένας από τους διοργανωτές των 
κινητοποιήσεων.  Και  το  Δικαστήριο  συνέχισε: 
«ενταγμένη στο πλαίσιο της υπόθεσης, η επίδικη 
έκφραση αποσκοπούσε περισσότερο στην αυστη-
ρή κριτική ενός εκ των διοργανωτών δημόσιας 
συνάθροισης, στην οποία η εφημερίδα αντιτίθετο, 
παρά στην απρόκλητη προσβολή ή δυσφήμηση 
του ενάγοντος»73. 

Στη Vasilakis το ΕΔΔΑ, επίσης, καταλόγισε στα 

_________ 
72. K a t r a m i , ό.π., §§ 13 και 18. 
73. I  A v g i  P u b l i s h i n g , ό.π., § 34. 

ελληνικά δικαστήρια τη μη ένταξη των κρίσιμων 
εκφράσεων στο πλαίσιο της υπόθεσης και τη μη 
αναζήτηση της πρόθεσης του προσφεύγοντος. Το-
νίσθηκε έτσι ότι η επιστολή είχε έναν αποδέκτη, 
τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 
χωρίς να δημοσιοποιηθεί ευρύτερα, παραδείγμα-
τος χάριν, στον τύπο. Άρα, για το ΕΔΔΑ η πρόθε-
ση του προσφεύγοντος ήταν μάλλον να επισημά-
νει τη δεοντολογική ευθύνη των Φ.Κ. και Δ.Κ., ε-
νώπιον του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα τους 
παρά να τους εξυβρίσει ή δυσφημήσει74. Στις δε 
Katrami και Kanellopoulou, το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο αναφέρθηκε στην ακρίβεια των πραγματι-
κών περιστατικών που συγκροτούσαν το πλαίσιο 
της υπόθεσης και οδήγησαν στη διατύπωση οξέων 
και ιδιαιτέρως επικριτικών εκφράσεων75. Σημειω-
τέον ότι στη δεύτερη υπόθεση, το Δικαστήριο υπο-
γράμμισε πως τα ελληνικά δικαστήρια δεν έλαβαν 
υπ’ όψη τους την ψυχική κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν η προσφεύγουσα τη στιγμή που προέ-
βη στους επίμαχους χαρακτηρισμούς δεδομένης 
της εξέλιξης της μετεγχειρητικής της κατάστασης76. 

Γενικότερα, στις σχολιαζόμενες αποφάσεις το 
πλαίσιο της υπόθεσης χρησιμεύει βασικά για να 
πιθανολογηθεί η πρόθεση του συντάκτη των επί-
μαχων κειμένων. Ο δικαστής του Στρασβούργου 
δεν επικεντρώνει τον έλεγχό του αποκλειστικά στο 
περιεχόμενο των επίμαχων εκφράσεων. Στην ου-
σία κάνει «ένα βήμα πίσω», έτσι ώστε να αντιλη-
φθεί το πλαίσιο δημιουργίας τους και να πιθανο-
λογήσει τη βασική επιδίωξη του προσφεύγοντος 
κατά τη δημοσίευση των απόψεών του. Η αναζή-
τηση όμως της πρόθεσης του συντάκτη είναι κρί-
σιμης σημασίας στις περιπτώσεις περιορισμού της 
ελευθερίας του τύπου. Αυτή η πρόθεση δεν μπορεί 
να προκύπτει μόνο από το περιεχόμενο των φρά-
σεων που χρησιμοποιήθηκαν, θέση που υιοθετεί ο 

_________ 
74. V a s i l a k i s , ό.π., § 52. Το Ευρωπαϊκό Δικαστή-

ριο τονίζει μάλιστα τη σημασία του δικαιώματος του 
αναφέρεσθαι στις αρχές, το οποίο χαρακτηρίζει ως θε-
μελιώδες, επισημαίνοντας ότι ο προσφεύγων δεν έκανε 
τίποτε περισσότερο από το να ζητήσει από τον πρόεδρο 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να αναζητήσει τις 
τυχόν πειθαρχικές ευθύνες των Φ.Κ. και Δ.Κ., κινούμε-
νος στα πλαίσια της νομιμότητας (§ 53). 

75. K a t r a m i , ό.π., § 41,  K a n e l l o p o u l o u , ό.π., § 
39. 

76. K a n e l l o p o u l o u , ό.π. 
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έλληνας δικαστής, αλλά σε συνεκτίμηση με τα υ-
πόλοιπα στοιχεία κάθε υπόθεσης. Μόνο μέσω των 
τελευταίων μπορεί να φωτισθεί το νόημα των επί-
μαχων φράσεων και να γίνει αντιληπτό εάν δι-
καιολογημένα χρησιμοποιήθηκαν με τον συγκε-
κριμένο τρόπο. 

Ένα επί πλέον στοιχείο, το οποίο αγνοείται 
από τα ελληνικά δικαστήρια στις εν λόγω υποθέ-
σεις, είναι η ιδιότητα του θιγομένου από τους επί-
δικους χαρακτηρισμούς. Κατά το ΕΔΔΑ, η ιδιότη-
τα του αντικειμένου της κριτικής ως «δημοσίου 
προσώπου» αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 
συνηγορεί στη διενέργεια αυστηρού ελέγχου των 
περιοριστικών μέτρων, σε ορισμένες από τις εν 
λόγω υποθέσεις. Συγκεκριμένα, στις υποθέσεις 
Lionarakis και Vasilakis, το Δικαστήριο τόνισε ότι ο 
ενάγων ήταν μέλος πολιτικής οργάνωσης, του 
«Δικτύου 21» και είχε ανάμειξη στην υπόθεση Ο-
τσαλάν, η οποία στις αρχές του 1999 είχε μονοπω-
λήσει το ενδιαφέρον των ελληνικών μέσων μαζι-
κής ενημέρωσης77. Στη δε I Avgi Publishing, υπο-
γραμμίσθηκε ότι ο ενάγων ήταν γνωστός δημο-
σιογράφος, συντονιστής πολιτικής εκπομπής σε 
τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ενώ το 2007 είχε εκλε-
γεί βουλευτής του πολιτικού κόμματος Λ.Α.Ο.Σ78. 

Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτές τις τρεις απο-
φάσεις είναι ότι οι ενάγοντες δεν αποτελούσαν 
«πολιτικά πρόσωπα», με τη στενή έννοια του ό-
ρου, όπως παραδοσιακά απαιτούσε η νομολογία 
του ΕΔΔΑ προκειμένου το ίδιο να εφαρμόσει στε-
νό έλεγχο των περιορισμών: ενέπιπταν όμως, κατά 
το χρονικό διάστημα δημοσιοποίησης των επίμα-
χων απόψεων, στην ευρύτερη έννοια του «δημο-
σίου προσώπου», στο πλαίσιο μάλιστα πολιτικής 
δράσης. Το γεγονός αυτό οδήγησε το ΕΔΔΑ στην 
εφαρμογή του αυστηρού ελέγχου που θα ακολου-
θούσε στην περίπτωση που οι θιγόμενοι θα ήταν 
αμιγώς πολιτικά πρόσωπα. Αυτό συνέβη διότι και 
στις δύο περιπτώσεις το δημόσιο ενδιαφέρον για 
τον στόχο των χαρακτηρισμών ήταν δεδομένο και 
δικαιολογούσε, κατ΄αρχήν, τη δημοσιοποίηση 
κριτικής γνώμης. 

Τέλος, η υπόθεση Lionarakis επιβεβαιώνει την 
απουσία διάκρισης, από την πλευρά του Έλληνα 
δικαστή, μεταξύ των διαφόρων μέσων (τύπος, ρα-
διόφωνο ή τηλεόραση) και τρόπων (μαγνητοφω-

_________ 
77. L i o n a r a k i s , ό.π., § 52, V a s i l a k i s , ό.π., § 54. 
78. I  A v g i  P u b l i s h i n g , ό.π., § 34. 

νημένη ή ζωντανή εκπομπή) διατύπωσης ή μετά-
δοσης της προσβλητικής γνώμης από τρίτο, σε 
σχέση με τη δυνατότητα παρέμβασης του δημο-
σιογράφου για την αποτροπή δημοσιοποίησής 
της. Το ΕΔΔΑ απέρριψε τη θέση των ελληνικών 
δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία ο προσφεύ-
γων θα έπρεπε να είχε διορθώσει και επιπλήξει τον 
προσκεκλημένο δημοσιογράφο τη στιγμή που ο 
τελευταίος εκστόμιζε τις επίμαχες φράσεις. Σημεί-
ωσε ότι οι επίμαχοι όροι είχαν ειπωθεί από τον 
προσκεκλημένο κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπο-
μπής, γεγονός που δεν επέτρεπε στον προσφεύγο-
ντα να τους απαλείψει άμεσα. Κατά τον δικαστή 
του Στρασβούργου η ευθύνη του δημοσιογράφου-
συντονιστή δεν συμπίπτει με αυτήν του προσκε-
κλημένου προσώπου, το οποίο διατυπώνει από-
ψεις προσβλητικές ή συκοφαντικές. Ο λόγος έχει 
άμεση σχέση με τον ρόλο του δημοσιογράφου σε 
ένα κράτος- δικαίου. Στην περίπτωση που ο τε-
λευταίος θα έπρεπε να αποστασιοποιείται συστη-
ματικά και απερίφραστα από την έκφραση από 
τρίτους δυνητικώς προσβλητικών απόψεων, θα 
επωμιζόταν ένα δυσβάστακτο επαγγελματικό βά-
ρος και, ενδεχομένως, θα απέφευγε να καλεί στην 
εκπομπή του άτομα τα οποία θα μπορούσαν να 
εκφράσουν τις απόψεις τους με πολεμικό και προ-
κλητικό τρόπο79. 

Σε αντίθεση με τον Έλληνα δικαστή, το ΕΔΔΑ, 
αναγνωρίζοντας την ευρύτερη σημασία της δημο-
σιογραφικής ελευθερίας, επιλέγει να αποδεχθεί το 
έλασσον (την πιθανή προσβολή της προσωπικότη-
τας του θιγόμενου λόγω των οξέων εκφράσεων) 
προκειμένου να μην απωλεσθεί το μείζον (η κατο-
χύρωση πραγματικών προϋποθέσεων διεξαγωγής 
ζωηρού πολιτικού διαλόγου). Αντιλαμβάνεται, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, ότι η πιο αρνητική συνέ-
πεια για τη λειτουργία της ελευθερίας του τύπου 
σε μία δημοκρατία είναι το φάσμα της αυτολογο-
κρισίας του δημοσιογράφου. Όπως το ίδιο το ΕΔ-
ΔΑ υπογράμμισε στο πλαίσιο της υπόθεσης 
Lionarakis, μία τέτοια κατάσταση «θα αποστερούσε 
δυνητικώς την κοινωνία από τη μετάδοση, μέσω 
των ΜΜΕ, έντονων και ζωηρών πολιτικών συζη-
τήσεων, οι οποίες αποτελούν την τροφή της δημο-
κρατίας». 

 
3. Η  s t r i c t o  s e n s u  αναλογ ικό τη τα  του  

_________ 
79. L i o n a r a k i s , ό.π., § 51. 
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περ ιορ ισμού  κα ι  το  πρόβλημα  τη ς  
πο ιν ι κή ς  καταστολής  

 
Το στοιχείο του ελέγχου της stricto sensu ανα-

λογικότητας του περιοριστικού μέτρου παίζει ρό-
λο στις αστικές και, πολύ περισσότερο, στις ποινι-
κές υποθέσεις δυσφήμησης ή εξύβρισης δια του 
τύπου. Σε ό,τι αφορά τις πρώτες, ο δικαστής του 
Στρασβούργου αποφάνθηκε στις υποθέσεις I Avgi 
Publishing και Lionarakis ότι το ύψος της χρηματι-
κής αποζημίωση, την οποία είχαν καταδικασθεί οι 
προσφεύγοντες να καταβάλουν εις ολόκληρον 
στους ενάγοντες ήταν δυσανάλογο προς το μέγε-
θος της προσβολής της υπόληψης των τελευταί-
ων80. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η Lionarakis 
στην οποία το ΕΔΔΑ εξειδίκευσε τους λόγους για 
τους οποίους το ποσό των 55.000.000 δραχμών, 
στο οποίο καταδικάσθηκε ο προσφεύγων εις ολό-
κληρον με τους άλλους τέσσερις εναγομένους ως 
αποζημίωση για ηθική βλάβη, δεν ήταν σύμφωνο 
με την αρχή της αναλογικότητας: κατ΄αρχάς, τα 
ελληνικά δικαστήρια δεν διέκριναν μεταξύ της 
διαφορετικής οικονομικής κατάστασης των ενα-
γομένων, στους οποίους περιλαμβάνονταν φυσι-
κά πρόσωπα, όπως ο προσφεύγων αλλά και η α-
νώνυμη εταιρεία ΕΡΤ. Κατά δεύτερο λόγο, το Δι-
καστήριο προέβη στη γενικότερη διαπίστωση ότι 
το κατώτερο όριο αποζημίωσης των 50.000.000 ευ-
ρώ που προβλεπόταν από τον νόμο στην περί-
πτωση δυσφήμησης μέσω ραδιοφωνικής εκπομπής 
πανελλήνιας εμβέλειας, στέρησε από τον προ-
σφεύγοντα τη δυνατότητα να αποδείξει ότι η ηθι-
κή βλάβη που υπέστη ο ενάγων ήταν ενδεχομένως 
μικρότερη81. 

Οι υποθέσεις Katrami και Kanellopoulou που 
αφορούν ποινικές διαδικασίες παρουσιάζουν με-
γαλύτερο ενδιαφέρον ως προς το ζήτημα της ανα-
λογικότητας της επιβληθείσας ποινής. Και αυτό 
διότι το ΕΔΔΑ προέβη στη γενικότερη διαπίστωση 
ότι η επιβολή ποινών στερητικών της ελευθερίας 
στις προσφεύγουσες, για αδικήματα που διαπρά-
χθηκαν στο πλαίσιο άσκησης της ελευθερίας του 

_________ 
80. I  A v g i  P u b l i s h i n g , ό.π., § 35, L i o n a -

r a k i s , ό.π., § 53. Στην πρώτη υπόθεση, οι δύο προ-
σφεύγοντες καταδικάσθηκαν εις ολόκληρον στην κατα-
βολή 58.000 ευρώ για ηθική βλάβη. 

81. L i o n a r a k i s , ό.π. 

τύπου, θα ήταν συμβατή με το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η έκφραση 
μισαλλόδοξου λόγου ή η παρακίνηση στην άσκη-
ση βίας82. Επίσης, το ΕΔΔΑ τόνισε ότι η προστα-
σία της τιμής και της υπόληψης των θιγομένων, 
εφ΄όσον υπήρξε προσβολή τους, θα διασφαλιζό-
ταν επαρκώς μέσω των ενδίκων μέσων που παρέ-
χει το αστικό δίκαιο, δηλαδή την άσκηση αγωγής 
αποζημίωσης για προσβολή της προσωπικότητας. 
Από τη γενικότητα στη διατύπωση της συγκεκρι-
μένης κρίσης του δικαστή του Στρασβούργου, 
μπορεί να συναχθεί ότι η επιβολή οιασδήποτε 
ποινής στερητικής της ελευθερίας83 για εξύβριση ή 
δυσφήμηση δια του τύπου θα προσέκρουε ευθέως 
από εδώ και στο εξής στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. 
Στην ουσία, δηλαδή, οι αποφάσεις Katrami και 
Kanellopoulou θέτουν εκ ποδών τις διατάξεις 361-
363 του Ποινικού Κώδικα σε ό,τι αφορά τη διά-
πραξη των προβλεπομένων αδικημάτων δια του 
τύπου. 

 
ΙΙΙ. Η δομική ασυμβατότητα των ρυθμίσεων της 
ελληνικής έννομης τάξης 

 
Στο τελευταίο μέρος της παρούσας μελέτης θα 

αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους η ερμηνεία 
των διατάξεων 361-363 ΠΚ σε συνδυασμό με τους 
λόγους άρσης του άδικου χαρακτήρα της δυσφη-
μιστικής ή εξυβριστικής πράξης, δεν εναρμονίζε-
ται με τη σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουν οι 
έννοιες του «δικαιολογημένου ενδιαφέροντος» 
και του «ειδικού σκοπού εξύβρισης» που προβλέ-
πονται στο άρθρο 367 §§ 1 και 2 του Ποινικού 
Κώδικα. 

 

_________ 
82. K a t r a m i , ό.π., § 39, K a n e l l o p o u l o u , ό.π., § 

38. Μάλιστα, η διαπίστωση της παραβίασης του άρθρου 
10 βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά και στις δύο υποθέ-
σεις σε αυτό το στοιχείο, αφού η αναφορά στο πλαίσιο 
της κάθε υπόθεσης έπεται και προσλαμβάνει συμπλη-
ρωματικό χαρακτήρα (K a t r a m i , ό.π., §§ 40-42 και 
K a n e l l o p o u l o u , ό.π.,  § 39). 

83. Στην K a t r a m i  η προσφεύγουσα καταδικάσθη-
κε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή για εξύβριση, 
ενώ στην K a n e l l o p o u l o u  για το ίδιο αδίκημα επι-
βλήθηκε στην προσφεύγουσα ποινή φυλάκισης πέντε 
μηνών με αναστολή.  
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Α. Οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 
 
Η παρούσα ανάλυση δεν φιλοδοξεί να εισέλθει 

σε ζητήματα ερμηνείας του ποινικού δικαίου. Εί-
ναι, ωστόσο, απαραίτητη η παρουσίαση σε αδρές 
γραμμές των κρίσιμων διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα, στο μέτρο που αφορούν τη μεταφορά της 
ευρωπαϊκής νομολογίας στην ελληνική έννομη 
τάξη. Τα άρθρα 361-363 ΠΚ είναι οι διατάξεις που 
προβλέπουν τις κύριες μορφές προσβολής της τι-
μής84. Πέρα από το σκέλος της ποινικής καταστο-
λής των αδικημάτων, που αφορούν συμπεριφορές 
μειωτικές της τιμής, οι συγκεκριμένες διατάξεις 
αποτελούν και τη βάση αναζήτησης της αστικής 
ευθύνης των υπευθύνων, σε συνδυασμό με τα άρ-
θρα 57, 59, 914, 919, 920 και 932 του Αστικού Κώ-
δικα. 

Τα τρία βασικά εγκλήματα κατά της τιμής (ε-
ξύβριση, δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμη-
ση) διαπλέκονται το ένα με το άλλο85 με αποτέλε-
σμα να δημιουργείται μεταξύ τους σχέση «συ-
γκοινωνούντων δοχείων»86: Το βασικό έγκλημα 
κατά της τιμής είναι η δυσφήμηση, η οποία συντε-
λείται όταν υφίσταται ανακοίνωση ενώπιον τρί-
του γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή ή 
την υπόληψη κάποιου άλλου87. Η εξύβριση πα-
ρουσιάζει επικουρικό χαρακτήρα ως προς τη δυ-

_________ 
84. Λόγω του αφηρημένου περιεχομένου και του έ-

ντονα κοινωνικού χαρακτήρα, το έννομο αγαθό τιμής 
παρουσιάζει δυσχέρεια ως προς τον εννοιολογικό του 
προσδιορισμό (βλ. K .  Χατ ζηκώσ τα , Προσβολές της 
τιμής από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005, σ. 4). Έτσι, ο 
Σπ ι ν έ λ λη ς  αντιλαμβάνεται ως τέτοιο «το status τιμής 
που αντιστοιχεί στην ανθρώπινη αξία του ατόμου και 
είναι ανάλογο με το βαθμό της μη παραβάσεως από αυ-
τό των κοινωνικών του καθηκόντων» (Εγκλήματα κατά 
της τιμής, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αντ. Σάκκου-
λα, 1982, σ. 14-15), ενώ ο Μανωλ εδάκη ς  θεωρεί ως 
τιμή την κοινωνική παράσταση που ο καθένας ορίζει 
για τον εαυτό του, κινούμενος ελεύθερα και συνυπάρ-
χοντας ισότιμα με τα υπόλοιπα πρόσωπα του κοινωνι-
κού χώρου (Το έννομο αγαθό ως βασική έννοια του 
Ποινικού Δικαίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκ-
κουλα, 1998, σ. 298). 

85. Χατ ζηκώσ τα , ό.π., σ. 8. 
86. Γ .  Μπέκα , «Η διαδοχή συλλογισμών για την 

κατάφαση ποινικής ευθύνης στα εγκλήματα κατά της 
τιμής», Υπερ 1996. 1253 επ.  

87. Άρθρο 362 ΠΚ. 

σφήμηση, αφού για τη διάπραξή της δεν απαιτεί-
ται ούτε η διάδοση ισχυρισμού ή γεγονότος ούτε ή 
ανακοίνωση του σε τρίτο88. Στην ουσία, εξύβριση 
αποτελεί η προσβολή της τιμής κάποιου με οιον-
δήποτε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εγγρά-
φεται στο πεδίο εφαρμογής της δυσφήμησης. Τέ-
λος, εφ΄όσον το γεγονός που ισχυρίσθηκε ο δρά-
στης είναι αναληθές και ο ίδιος γνώριζε την ανα-
λήθειά του και είχε δόλο δυσφήμησης, τότε πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις τέλεσης του εγκλήματος 
της συκοφαντικής δυσφήμησης89. 

Οι λόγοι άρσης του αδίκου σε ό,τι αφορά τα 
εγκλήματα κατά της τιμής προβλέπονται στο άρ-
θρο 367 ΠΚ90. Ο σημαντικότερος από αυτούς τους 
λόγους και με ρόλο – κλειδί σε ό,τι αφορά τους 
περιορισμούς της δημοσιογραφικής ελευθερίας, 
είναι η ύπαρξη «δικαιολογημένου ενδιαφέρο-
ντος»91. Έτσι, στην περίπτωση της ελευθερίας του 
τύπου, αν ο δημοσιογράφος αποδείξει ότι υφίστα-
το δικαιολογημένο ενδιαφέρον για τη δημοσίευση 
μιας συγκεκριμένης πληροφορίας ή γνώμης σχε-
τικά με τρίτο πρόσωπο, τότε εξαλείφεται ο άδικος 
χαρακτήρας της εξυβριστικής ή δυσφημιστικής 
πράξης του92. Τέλος, η διάταξη 367§2 ΠΚ θέτει δύο 
εξαιρέσεις στην άρση του αδίκου, στην περίπτωση 
που υφίσταται δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Αφ’ 
ενός, η άρση του αδίκου δεν επέρχεται όταν η 
προσβλητική εκδήλωση λαμβάνει τη μορφή της 
συκοφαντικής δυσφήμησης93. Αφ’ ετέρου, και αυ- 

_________ 
88. Άρθρο 361 ΠΚ. 
89. Άρθρο 363 ΠΚ. Βλέπε σχετικά με την τυπολογία 

των εγκλημάτων κατά της τιμής και Χατ ζηκώσ τα , 
ό.π., σ. 8-11. 

90. Επίσης το άρθρο 366 § 1 ΠΚ προβλέπει ότι η 
πράξη της δυσφήμησης μένει ατιμώρητη στην περίπτω-
ση που το γεγονός του άρθρου 362 ΠΚ είναι αληθές.  

91. Το άρθρο 367 ορίζει επίσης ότι δεν αποτελούν 
άδικη πράξη και οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονι-
κές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, οι δυ-
σμενείς κρίσεις που περιλαμβάνονται σε έγγραφο δη-
μόσιας αρχής για αντικείμενα που ανάγονται στον κύ-
κλο της υπηρεσίας της, οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν 
χώρα για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων ή για την 
άσκηση νόμιμης εξουσίας και για τη διαφύλαξη δικαι-
ώματος.  

92. Στην περίπτωση της δυσφήμησης μπορεί πρώτα 
να αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 366 § 1 ΠΚ ότι οι 
ισχυρισμοί του ήταν αληθείς. 

93. Υφίσταται και η άποψη ότι  το άρθρο 367 § 2 ΠΚ 
αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 367 § 1 ΠΚ, κάθε 
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τό ενδιαφέρει ιδιαιτέρως την παρούσα ανάλυση, 
το άδικο δεν αίρεται όταν ο δράστης έχει «σκοπό 
εξύβρισης» του θύματος. Ο έλεγχος λοιπόν της 
ύπαρξης αδικοπρακτικής ευθύνης για προσβολή 
της προσωπικότητας λόγω εξύβρισης ή δυσφήμη-
σης θα διέλθει βασικά από τρία στάδια, τα οποία 
μπορούν να σχηματοποιηθούν ως εξής : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ερμηνευτική προσέγγιση των όρων «δικαιο-

λογημένο ενδιαφέρον» σε συνδυασμό με τον 
«σκοπό εξύβρισης» παρουσιάζει τις βασικότερες 
ασυμφωνίες με την ερμηνεία του άρθρου 10 της 
ΕΣΔΑ. Η ανάλυση, λοιπόν, θα επικεντρωθεί σε 
αυτά τα δύο κριτήρια. 

 
Β. Το «δικαιολογημένο ενδιαφέρον» και ο «σκοπός εξύ-
βρισης» 

 
Το άρθρο 367§1 ΠΚ και, συγκεκριμένα, η έν-

_________ 
φορά που ο δράστης ισχυρίζεται ενώπιον τρίτου ή δια-
δίδει ψευδές γεγονός, δυνάμενου να βλάψει την τιμή 
άλλου προσώπου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης σχετικού 
δόλου (Ε .  Συμ εων ί δ ου -Κασ ταν ί δ ο υ, Ποινικό 
Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. 
Σάκκουλα, 1999, σελ. 227-228). 

νοια του δικαιολογημένου94 ενδιαφέροντος μετα-
φέρουν στα πεδία τόσο του ποινικού όσο και του 
ιδιωτικού95 δικαίου την προβληματική της ελευ-
θερίας της έκφρασης. Η νομολογιακή εφαρμογή 
του συγκεκριμένου όρου περιλαμβάνει αναμφι-
σβήτητα και το ενδιαφέρον του δημοσιογράφου 
να ενημερώσει το κοινό. Αυτό συμβαίνει μέσω της 
διασταλτικής ερμηνείας του όρου «ενδιαφέρον» 
(ή «συμφέρον»)96. Σύμφωνα με τη νομολογία, αυ-
τό δεν πρέπει απαραίτητα να αφορά την προά-
σπιση ιδίων συμφερόντων αλλά μπορεί να καλύ-
πτει και συμφέροντα τρίτων, όπως το ενδιαφέρον 
του κοινού για ενημέρωση97. 

Η έννοια του υπέρτερου ενδιαφέροντος ενσω-
ματώνει τη λογική της στάθμισης. Ο νομοθέτης 
αφήνει την ευχέρεια στον δικαστή να διακρίνει 
περιπτώσεις όπου η διαφύλαξη κάποιου συμφέ-
ροντος υπέρτερου της προστασίας της τιμής του 
θύματος δικαιολογεί την ατιμωρησία του δράστη 
ακόμα και αν η αλήθεια του ισχυρισμού δεν μπο-
ρεί να θεμελιωθεί ή το επίμαχο γεγονός αποδει-
χθεί ψευδές98. Είναι προφανές ότι, μεταφερόμενη 
στο πλαίσιο του τύπου, η λογική του άρθρου 367 § 
1 ΠΚ αντανακλά τη συνταγματική προβληματική 
κατοχύρωσης της δημοσιογραφικής ελευθερίας, 
σύμφωνα με την οποία η προστασία της προσω- 

_________ 
94. Ως προς την έννοια του όρου «δικαιολογημένο», 

τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία δέχονται ότι τέτοιο 
είναι το συμφέρον που δεν έρχεται σε αντίθεση με το 
δίκαιο και τα χρηστά ήθη. Βλ. Χατζηκώστα, ό.π., σ. 59. 

95. Βλ. Χατ ζηκώσ τα , ό.π., σ.  24, σε ό,τι αφορά το 
ποινικό δίκαιο και Γ .  Καράκωσ τα , Προσωπικότητα 
και Τύπος- Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητή-
ματος, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα. Σ. 
90, 2000, σ. 90, σχετικά με το ιδιωτικό δίκαιο.  

96. Χατ ζηκώσ τα , ό.π., σ. 56, Καράκωσ τα , ο.π., 
σ. 28. 

97. «Τέτοιο ενδιαφέρον, που πηγάζει από την ελευ-
θερία και την κοινωνική αποστολή του τύπου και ειδι-
κότερα των εφημερίδων, τις οποίες προστατεύουν το 
Σύνταγμα και οι νόμοι, έχουν και τα πρόσωπα που α-
μέσως συνδέονται με τη λειτουργία των άνω μέσων ε-
νημερώσεως για τη δημοσίευση ειδήσεων και καταχώ-
ριση γεγονότων, ως και σχολίων, σχετικά με τη συμπε-
ριφορά προσώπων για τα οποία ενδιαφέρεται το κοι-
νωνικό σύνολο»(Βλ. σχετικά ΑΠ 825/2002, ΕλλΔνη 
2003. 988, ΕφΑθ 7451/2005, ΔΕΕ 2007. 578, ΑΠ 451/ 
2000 [σε Συμβούλιο], ΠοινΧρ 2000. 922).  

98. Γ .  Μπέκα , «Παρατηρήσεις σε ΕφΘρακ 964/ 
2002», ΠοινΛογ 2002. 2115, Χατ ζηκώσ τα , ό.π., σ. 23. 

Ένσταση : Άρση του αδίκου – 
ύπαρξη δικαιολογημένου ενδιαφέ-
ροντος (Άρθρο 367§1 ΠK) 

Αντένσταση : Εξαίρεση ύπαρξης 
δικαιολογημένου ενδιαφέροντος: 

Α) Συκοφαντική δυσφήμηση 
(Άρθρο 363 ΠΚ) 

Β) Σκοπός εξύβρισης 

Διάπραξη αδικήματος  
(Άρθρα 361, 362 ΠΚ) 
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πικότητας μπορεί να καμφθεί προκειμένου να ε-
ξυπηρετηθεί το συμφέρον του συνόλου για ενημέ-
ρωση99. Έτσι, μέσω της αναζήτησης του δικαιολο-
γημένου ενδιαφέροντος, ο δικαστής προβαίνει σε 
έμμεση στάθμιση των συγκρουόμενων δικαιωμά-
των της ελευθερίας της έκφρασης και της προστα-
σίας της τιμής. 

Ωστόσο, η εφαρμογή από τον Έλληνα δικαστή 
του «δικαιολογημένου ενδιαφέροντος» σε συν-
δυασμό με την αναζήτηση «σκοπού εξύβρισης» 
προκαλεί τριβές σε σχέση με τη νομολογία του δι-
καστηρίου του Στρασβούργου. Σύμφωνα με την 
πάγια θέση των ελληνικών δικαστηρίων: 

«Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως υπάρχει στον τρόπο εκ-
δηλώσεως της εξυβριστικής ή (απλής) δυσφημιστικής 
συμπεριφοράς, όταν δεν ήταν πραγματικά αναγκαίος για 
να αποδοθεί όπως έπρεπε το περιεχόμενο της σκέψεως 
του ενεργήσαντος προς προστασία δικαιολογημένου 
συμφέροντος και ο τελευταίος, αν και γνώριζε την έλ-
λειψη αναγκαιότητας του τρόπου αυτού, εντούτοις τον 
χρησιμοποίησε για να προσβάλει την τιμή του άλ-
λου»100. 

Η ελληνική νομολογία θέτει, λοιπόν, δύο ό-
ρους για τη διαπίστωση σκοπού εξύβρισης, οι ο-
ποίοι πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: απουσία 
πραγματικής αναγκαιότητας των επίδικων φρά-
σεων και ενσυνείδητη χρήση τους από τον δράστη 
προκειμένου να προσβάλει την τιμή του τρίτου 
προσώπου. 

 
1. Η  αντ ι κ ε ιμ εν ι κή  αναγκα ιό τη τα  

 
Ο πρώτος όρος, εισάγει αντικειμενικό κριτήριο 

διαπίστωσης του σκοπού προσβολής της τιμής. 
Στην πράξη ο δικαστικός έλεγχος αναζητεί εάν η 
προσβολή της τιμής συνιστούσε το ηπιότερο από 

_________ 
99. ΑΠ 137/1985, ΠοινΧρ 1985. 676, ΑΠ 1724/1999, 

ΠοινΧρ 1999. 795, ΑΠ 825/2002, ΕλλΔνη 2003. 988, ΑΠ 
1393/2004, ΑΠ 72/2004, ΠΠρΠειρ 2234/2006, δημ. 
ΝΟΜΟΣ. Τονίζεται πάντως ότι οι λεγόμενες συναλλα-
κτικές υποχρεώσεις του τύπου, μεταξύ των οποίων η 
υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας και το κα-
θήκον αληθείας που επιβάλλουν να προηγηθεί του δη-
μοσιεύματος ο έλεγχος της αληθείας των πληροφοριών 
και των ειδήσεων ώστε το περιεχόμενο να συμπίπτει με 
την πραγματικότητα. Βλ. μεταξύ άλλων ΠΠρΠειρ 
2234/ 2006. 

100. ΑΠ 1395/2005, δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1462/2005, 
ΕλλΔνη 2006. 190, ΑΠ 825/2002, ΕλλΔνη 2003. 988. 

τα μέσα που ήταν διαθέσιμα101. Έτσι, η χρήση της 
λέξης «καραγκιοζοπερίεργος» κατά τη διάρκεια 
ραδιοφωνικής εκπομπής από δημοσιογράφο, ο 
οποίος επέκρινε την αγόρευση βουλευτή στην Ο-
λομέλεια της Βουλής, θεωρείται «μη αντικειμενικά 
αναγκαία για την απόδοση του περιεχομένου των 
σκέψεων και της θέσης του εναγόμενου δημοσιο-
γράφου». Ο ειδικός σκοπός εξύβρισης προκύπτει 

«τόσο από τη μη χρησιμοποίηση ηπιότερων λέξεων 
και φράσεων (όπως είναι οι λοιπές μειωτικές για τον ε-
νάγοντα λέξεις και φράσεις της εκπομπής) με τις οποίες 
μπορούσε αυτός να διατυπώσει τις αποδοκιμαστικές 
σκέψεις του για τη στάση του ενάγοντος, ασκώντας το 
δημοσιογραφικό του καθήκον για ενημέρωση του κοινού 
και άσκηση ελέγχου και οξείας αλλά θεμιτής κριτικής, 
όσο και στην προσφυγή στον ιδιαίτερα μειωτικό χαρα-
κτηρισμό του ενάγοντος ως καραγκιοζοπερίεργου, ο ο-
ποίος ενέχει έντονη αμφισβήτηση της ηθικής και κοι-
νωνικής αξίας του και εκδηλώνει την καταφρονητική 
πρόθεση του εναγομένου προς αυτόν»102. 

H έλλειψη αναγκαιότητας του επίδικου χαρα-
κτηρισμού αποτελεί, εξ άλλου, το βασικό κριτήριο 
αποδοχής από τα εθνικά δικαστήρια του σκοπού 
εξύβρισης για τους εναγόμενους στην υπόθεση I 
Avgi Publishing. Γίνεται έτσι δεκτό από το Εφετείο 
Θεσσαλονίκης ότι: 

«Ο χαρακτηρισμός του ενάγοντος ως ‘εθνικοπαρά-
φρονος’ και μάλιστα ‘γνωστού’ δεν στόχευε ούτε στην 
πολιτική κατάταξη ή αξιολόγηση του ενάγοντος, ούτε 
στην εκδήλωση οξείας, έστω, κριτικής του για τις πολι-
τικές κλπ τοποθετήσεις και δραστηριότητές του, ούτε 
στην ενημέρωση του κοινού για την πολιτική ταυτότητά 
του (που εδόθη άλλωστε με τους χαρακτηρισμούς του ως 
«ακροδεξιού» και «εθνικιστή»), αλλά πρόδηλο σκοπό εί-
χε, ήτοι ειδικά κατευθυνόμενο, στο να καταφρονήσει και 
να προσβάλει την τιμή του, αφού μ΄αυτόν (χαρακτηρι-
σμό) εμφανιζόταν στα μάτια των αναγνωστών της εφη-
μερίδας ως άτομο στερούμενο εντελώς λογικής και ψυ-
χικής συγκρότησης, και άρα χωρίς κύρος και σοβαρότη-
τα. (...) διόλου δεν ήταν πραγματικά αναγκαίος ο χαρα-
κτηρισμός αυτός για να αποδοθεί, όπως έπρεπε αντικει-
μενικά, το περιεχόμενο της σκέψης του ενεργήσαντος 

_________ 
101. Βλ., μεταξύ πολλών άλλων, Ι. Μανωλ εδάκη , 

Ποινικό δίκαιο-Γενική θεωρία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004, σ. 875. Βλ. και ΑΠ 780/2004, 
δημ. ΝΟΜΟΣ. 

102. ΕφΑθ 7087/2003, δημ. ΝΟΜΟΣ, την οποία επι-
κυρώνει η ΑΠ 780/2005. 



 2009 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  311 

 

 συντάκτη, προς προστασία δικαιολογημένου συμφέρο-
ντος (...)»103. 

Η χρήση του κριτηρίου της αντικειμενικής α-
ναγκαιότητας δεν συμβιβάζεται με τη σχετική νο-
μολογία του ΕΔΔΑ. Αυτό συμβαίνει διότι ο έλλη-
νας δικαστής ακολουθεί την αντίστροφη πορεία 
από αυτήν που ακολουθεί ο δικαστής του Στρα-
σβούργου κατά τη στάθμιση των συγκρουόμενων 
αγαθών: Ο Έλληνας δικαστής αναζητεί εάν οι ε-
πίμαχες εκφράσεις αντιστοιχούν στο ελάχιστο α-
νεκτό, ενώ ο δικαστής του Στρασβούργου εξετάζει 
εάν, παρά τον οξύ και πολεμικό τους χαρακτήρα, 
οι επίδικοι χαρακτηρισμοί δικαιολογούνται από 
την αναπόφευκτη υπερβολή που ενέχει η διεξα-
γωγή ζωηρού πολιτικού διαλόγου. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, το ΕΔΔΑ δεν ερευνά εάν σε κάθε περί-
πτωση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ηπιότερος 
χαρακτηρισμός, για να αποδώσει τη σκέψη του 
χρήστη των επίδικων όρων αλλά, κατ΄αρχήν, εάν 
οι όροι αυτοί αποτελούσαν αξιολογικές κρίσεις ή 
πραγματικά γεγονότα. Στην περίπτωση δε που η 
αξιολογική κρίση αντιστοιχεί σε πραγματική ι-
στορική βάση, τότε καθίσταται εξαιρετικά δύσκο-
λο να διαγνωσθεί η αναλογικότητα του περιορι-
στικού μέτρου. Μάλιστα, στην απόφαση I Avgi 
Publishing, ο δικαστής του Στρασβούργου υπο-
γράμμισε αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή η αναζήτηση 
του ηπιότερου χαρακτηρισμού δεν εναρμονίζεται 
με το πνεύμα του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ: 

«ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις δυ-
σφήμησης δεν συνίσταται στο να υποδεικνύουν στον 
δημοσιογράφο το αυστηρά ανεκτό των όρων και χαρα-
κτηρισμών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όταν ο ίδιος 
ασκεί στο πλαίσιο του επαγγέλματός του, το δικαίωμα 
κριτικής, ακόμα και οξείας. Τα εθνικά δικαστήρια καλού-
νται, αντιθέτως, να εξετάσουν εάν το πλαίσιο της υπόθε-

_________ 
103. ΕφΘεσ 1428/2003, δημ. ΝΟΜΟΣ, την οποία ε-

πικυρώνει η ΑΠ 1462/2005. Βλ. και ΕφΑθ 9537/2002, η 
οποία κινούμενη στην ίδια λογική, κρίνει ότι ο εναγό-
μενος θα μπορούσε να επιλέξει άλλες ηπιότερες εκφρά-
σεις «από τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας». Εξ άλ-
λου, σύμφωνα με τον αναιρετικό έλεγχο, ο δικαστής της 
ουσίας οφείλει να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά 
από τα οποία συμπέρανε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος 
δεν ήταν αναγκαίος για να εκφραστεί ο δράστης και να 
υποδείξει ποιές, αντί από εκείνες που χρησιμοποίησε, 
εκφράσεις, μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να εκδη-
λώσει το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του (ΑΠ 1462 
2005, ΕλλΔνη 2006. 190). 

σης, το ενδιαφέρον του κοινού και η πρόθεση του δημο-
σιογράφου, δικαιολογούσαν την πιθανή προσφυγή σε 
μία δόση πρόκλησης ή υπερβολής»104. 

Πέραν όμως της αντίθεσής του προς τις σχετι-
κές θέσεις του ΕΔΔΑ, το κριτήριο της αντικειμενι-
κής αναγκαιότητας, που μεταφράζεται στην ανα-
ζήτηση του εκάστοτε ηπιότερου χαρακτηρισμού, 
δεν είναι αφ΄εαυτού αποτελεσματικό και κατάλ-
ληλο, διότι δεν παρέχει ασφάλεια κρίσης. Αυτό 
συμβαίνει, διότι για κάθε προσβλητικό χαρακτη-
ρισμό μπορεί να βρεθεί ένας απλώς επικριτικός 
και για κάθε επικριτικό μπορεί να προταθεί ένας 
λιγότερο αρνητικός. Έτσι, για παράδειγμα, για 
τον όρο «κουτορνίθι» μπορεί να προταθεί ο «ζα-
βός» και για τον τελευταίο ο «βλάκας» ή ο «μι-
κρόνους» ή, τέλος, ο «ανεπαρκής». Ομοίως, ο χα-
ρακτηρισμός «κατεργάρης» μπορεί να αντικατα-
σταθεί από τον «τυχοδιώκτη» και αυτός από τον 
«πανούργο». 

Ωστόσο, ο ρόλος του δικαστή δεν μπορεί να 
περιορίζεται σε αυτόν του αναγνώστη λεξικού, ο 
οποίος, ανατρέχοντας κάθε φορά σε συγκεκριμένο 
λήμμα, αναζητεί το πιο ανώδυνο συνώνυμό του. 
Ούτε το ζητούμενο πλαίσιο συζήτησης για τα δη-
μόσια θέματα σε μία δημοκρατία μπορεί να δια-
μορφώνεται από έναν αποστειρωμένο καθωσπρε-
πισμό, σύμφωνα με τον οποίο η ενημέρωση του 
κοινού επιτυγχάνεται μέσω ουδέτερων γνωμών, οι 
οποίες οφείλουν να διατυπώνονται με τους ηπιό-
τερους χρωματισμούς. Μία τέτοια στάση αφαιρεί 
από το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 
όλη την απαιτούμενη δυναμική του. Και αυτό 
διότι ο λόγος δεν εξαντλείται στο νοηματικό του 
περιεχόμενο, δηλαδή στην πληροφορία καθ’ εαυ-
τή της οποίας αποτελεί το όχημα. Πολύ περισσό-
τερο, συνίσταται και στον τρόπο εκφοράς του, ο 
οποίος προσδίδει συγκεκριμένη απόχρωση στις 
ιδέες ή πληροφορίες που ο λόγος μεταφέρει. Με 
άλλα λόγια, ο σαρκασμός, η ειρωνεία, η οργή, η 
απογοήτευση που πιθανόν εκπέμπει η επιλογή 
συγκεκριμένων εκφράσεων, αποτελούν και αυτά 
ιδιαίτερο συστατικό του εκφερομένου λόγου. Η 
αξία τους πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη και να εντα-
χθεί στο πλαίσιο της κρινομένης υπόθεσης κατά τη 
διενέργεια του δικαστικού ελέγχου. Στην αντίθετη 
περίπτωση, ο δικαστής συμβιβάζεται με την ιδέα της 
διεκπεραίωσης ενός άνευρου δημοσίου διαλόγου, 

_________ 
104. I  A v g i  P u b l i s h i n g , ό.π., § 33. 
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που δεν λειτουργεί όμως μακροπρόθεσμα προς 
όφελος της δημοκρατικής διαδικασίας. 

 
2. Η  ενσυν ε ί δη τη  χρήση  των  προσβλη -
τ ι κών  χαρακτηρ ισμών  

 
Η αναζήτηση της ενσυνείδητης χρήσης των 

προσβλητικών χαρακτηρισμών με σκοπό να πλη-
γεί η τιμή του στόχου τους, εισάγει ένα υποκειμε-
νικό στοιχείο στον, γενικά, αντικειμενικό έλεγχο 
ύπαρξης δικαιολογημένου συμφέροντος105. Το 
κριτήριο αυτό είναι κατ’ αρχήν ορθό, διότι κρίσι-
μο στοιχείο της στάθμισης ανάμεσα στον εύλογο 
χαρακτήρα των προσβλητικών όρων και την συ-
ντελεσθείσα προσβολή της τιμής είναι και ο σκο-
πός του συντάκτη τους. Είναι αναγκαίο, δηλαδή, 
να αναζητηθεί εάν σε κάθε περίπτωση ο απώτερος 
στόχος του δημοσιογράφου ήταν η ενημέρωση του 
κοινού, σχετικά με ζήτημα δημοσίου ενδιαφέρο-
ντος ή απλώς η εξύβριση ή δυσφήμηση κάποιου. 

Η ανάλυση όμως της σχετικής ελληνικής νομο-
λογίας φανερώνει ότι, για την ανίχνευση του 
σκοπού του δράστη, ο δικαστής ανατρέχει σχεδόν 
αποκλειστικά στο περιεχόμενο των επίδικων χα-
ρακτηρισμών, από το οποίο τελικά συνάγει την 
πραγματική βούλησή του πρώτου. Έτσι, σε υπόθε-
ση που αφορούσε δημοσίευση σε εφημερίδα επι-
στολής, με την οποία ο εναγόμενος απαντούσε σε 
προηγούμενη επικριτική προς το πρόσωπό του ε-
πιστολή, την οποία είχε αποστείλει ο ενάγων, δι-
ευθυντής τοπικής εφημερίδας, σε άλλη εφημερίδα, 
γίνεται δεκτό ότι : 

«(...) κυρίως από τον τρόπο αναφοράς και σύνδεσης 
των χαρακτηρισμών ‘χαφιεδισμό... γραφικό τύπο, παρα-
νοϊκούλη, αυτόκλητο λαγωνικό, επρόκειτο για ένα πα-
ραισθητικό βίωμα-παράκρουση των ανθρώπων του (...) 
με το πρόσωπο του ενάγοντος, ως διευθυντή της τοπι-
κής εφημερίδας (...), αποδείχθηκε ότι τα υποστηριζόμε-
να στο ανωτέρω δημοσίευμα, κατευθύνονταν ειδικώς με 
σκοπό να προσβάλουν την ατομική του τιμή και υπόλη-
ψη»106. 

Σε άλλη υπόθεση που αφορούσε δημοσίευμα 
τοπικής εφημερίδας σχετικά με καταγγελλόμενες 
ατασθαλίες σε ναυτιλιακή εταιρεία, κρίνεται ότι: 

«Από τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί [ο συντάκτης], 
όπως ‘άγριο και θρασύτατο φαγοπότι’, ‘ένα ελάχιστο 

_________ 
105. Χατ ζηκώσ τα , ό.π., σ. 117. 
106. ΑΠ 597/2003, (ΠοινΛογ 2003. 613). 

δείγμα της λεηλασίας της (...)’, οι οποίες είναι ειρωνικές 
και οξείες, προκύπτει κατά τρόπο σαφή η διάθεση να 
προσβάλει την τιμή και την υπόληψη του ενάγοντος, ο 
οποίος φέρεται να απέκτησε μετοχές της εταιρίας χωρίς 
να καταβάλει την αξία τους (...)»107. 

Τέλος, σε υπόθεση αποκάλυψης εκκλησιαστι-
κού σκανδάλου από εκκλησιαστικό έντυπο, γίνε-
ται δεκτό ότι οι επίδικοι χαρακτηρισμοί «εξέρχο-
νται πέραν των ορίων της οξείας ενημερωτικής 
κριτικής και των δυσμενών χαρακτηρισμών δοθέ-
ντος ότι ενυπάρχει εις αυτούς σκοπός εξυβρίσεως 
και καταφρονήσεως»108. 

Το πρόβλημα της αναζήτησης του ειδικού σκο-
πού εξύβρισης στο περιεχόμενο της επίμαχης 
φράσης είναι ότι θεωρεί ως δεδομένο το ζητούμε-
νο. Η ανεύρεση του πραγματικού σκοπού του συ-
ντάκτη οξείας κριτικής δεν μπορεί παρά να ορίσει 
ως σημείο εκκίνησης τον επίδικο χαρακτηρισμό, 
αλλά θα πρέπει, περαιτέρω, να ανατρέξει σε όλο 
το πλαίσιο της υπόθεσης, για να καταλήξει εάν το 
στοιχείο που υπερισχύει τελικά είναι η επιδίωξη 
ενημέρωσης του κοινού. Έτσι, η ένταση του δημο-
σίου ενδιαφέροντος, το μέσο και ο τρόπος διάδο-
σης του ισχυρισμού, η ιδιότητα του στόχου των 
επίδικων φράσεων είναι ορισμένα από τα στοιχεία 
που πρέπει απαραίτητα να ληφθούν υπ’ όψη 
προκειμένου να ανευρεθεί ο «ειδικός σκοπός»109. 
Αντιθέτως, η ερμηνεία ενός υποκειμενικού κριτη-
ρίου, αποκλειστικά με βάση το νοηματικό περιε-
χόμενο των επίδικων χαρακτηρισμών, εισάγει μία 
αντικειμενική παράμετρο ελέγχου, που προκαλεί 
εγγενή αντίφαση στην εφαρμογή του κριτηρίου. 

Συνοψίζοντας την προηγηθείσα περιληπτική 

_________ 
107. ΕφΔωδ 146/2006, δημ. ΝΟΜΟΣ. 
108. ΠΠρΠειρ 2234/2006, δημ. ΝΟΜΟΣ. 
109. Βλ. σε αυτήν τη λογική, ΕφΑθ 7257/2006 (Ειση-

γητής Ε. Ερωτοκρίτου), ΔιΜΕΕ 2006. 522, όπου αναζη-
τείται από το πλαίσιο της υπόθεσης εάν οι φράσεις φα-
σιστικό έντυπο και φασιστικού τύπου θέσεις χρησιμο-
ποιούνται ως πολιτικοί χαρακτηρισμοί και όχι ως δυ-
σφημιστικές εκφράσεις. Επίσης, ΠΠρΑθ 2171/2005 (Ει-
σηγήτρια Α. Καγιούλη), ΔιΜΜΕ 2005. 572, στην οποία 
από την ιδιότητα του εμπλεκόμενου προσώπου (υπάλ-
ληλος σε ΔΟΥ), το αντικείμενο της υπόθεσης (κατηγο-
ρία για χρηματισμό δημοσίου υπαλλήλου) καθώς και 
τον τρόπο παρουσίασης του θέματος συνάγεται ότι ο 
ειδικός σκοπός του συντάκτη δεν ήταν η προσβολή της 
τιμής του ενάγοντος. 
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ανάλυση της ελληνικής νομολογίας, παρατηρούμε 
ότι τα πεδία ασυμφωνίας με την ευρωπαϊκή προ-
σέγγιση του ζητήματος είναι αρκετά και σημαντι-
κά. Ο έλεγχος του Έλληνα δικαστή επιλέγει δια-
φορετικό σημείο αφετηρίας από αυτό του δικαστή 
του Στρασβούργου, ακολουθεί διαφορετική πο-
ρεία και, αναπότρεπτα, έχει διαφορετική κατάλη-
ξη. Στην εκκίνηση του ελέγχου του, ο πρώτος, χω-
ρίς αμφιβολία, δεν θέτει σε πλεονεκτική θέση την 
ελευθερία της έκφρασης απέναντι στην προστασία 
της τιμής, όταν θίγονται ζητήματα δημοσίου εν-
διαφέροντος. Ίσως σε αυτό το αποτέλεσμα συντεί-
νει και η διάρθρωση του δικαστικού ελέγχου στο 
πλαίσιο της πολιτικής δίκης, όπου η ελευθερία του 
τύπου, υπό τον μανδύα του «δικαιολογημένου 
ενδιαφέροντος», λειτουργεί ως ένσταση, δηλαδή 
ως εξαίρεση, η οποία αποσκοπεί στην απόρριψη 
του βασικού αγωγικού αιτήματος προστασίας της 
τιμής. Αντιθέτως, όπως ήδη έχει τονισθεί, στη νο-
μολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου, μέ-
σω των κριτηρίων διενέργειας της στάθμισης ανά-
μεσα στα αντιτιθέμενα δικαιώματα, και ιδιαιτέρως 
της διάκρισης μεταξύ αξιολογικών κρίσεων και 
πραγματικών γεγονότων, η ελευθερία του τύπου 
υπερέχει εξ αρχής της προστασίας της τιμής, όταν 
υφίσταται ζήτημα δημοσίου και, ειδικότερα, πολι-
τικού ενδιαφέροντος. Η κατ’ αρχήν υποτίμηση 
της αξίας της ελευθερίας του τύπου στην ελληνική 
νομολογία, προδιαγράφει στη συνέχεια και την 
ένταση του δικαστικού ελέγχου ο οποίος στην ου-
σία περιορίζεται στην αναζήτηση του νοηματικού 
περιεχομένου των επίμαχων γνωμών. Αυτό με τη 
σειρά του οδηγεί στην ανυπαρξία διάκρισης μετα-
ξύ πραγματικών περιστατικών και αξιολογικών 
κρίσεων και, κατά κανόνα, στην ολοκληρωτική 
υποβάθμιση των στοιχείων που συγκροτούν το 
πλαίσιο της κρινόμενης υπόθεσης. Ωστόσο, η κρί-
ση των επίμαχων εκφράσεων αποκομμένων από 
το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, εκφυλίζει τον 
δικαστικό έλεγχο στην άτονη αναζήτηση του νοή-
ματος λέξεων και φράσεων, διαδικασία που, σε τε-
λική ανάλυση, αγνοεί την ευρύτερη συνταγματική 
προβληματική σχετικά με την αξία και την ιδιαι-
τερότητα της ελευθερίας του τύπου. 

Θεωρώ ότι η εναρμόνιση της ελληνικής με την 
ευρωπαϊκή προσέγγιση του ζητήματος της δυσφή-
μησης δια του τύπου, θα έπρεπε να ξεκινήσει, στο 
πεδίο του ποινικού δικαίου, με τον παροπλισμό 
των άρθρων 361 έως 363 του ΠΚ σε ό,τι αφορά την 

επιβολή ποινών στερητικών της ελευθερίας για τα 
προβλεπόμενα αδικήματα, όταν τελούνται δια 
του τύπου. Στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, είναι 
απαραίτητη η αναπροσαρμογή του κριτηρίου του 
«σκοπού εξύβρισης», όπως αυτό προβλέπεται στο 
άρθρο 367 § 2. Κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά 
τη δημοσιοποίηση ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέ-
ροντος από τον τύπο, θα πρέπει να τεκμαίρεται η 
ανυπαρξία ειδικού σκοπού εξύβρισης, όταν οι ε-
πίδικοι χαρακτηρισμοί είναι αξιολογικές κρίσεις 
και, μάλιστα, εδράζονται σε πραγματική βάση. 
Επίσης, η ανυπαρξία ειδικού σκοπού εξύβρισης θα 
πρέπει να θεωρείται δεδομένη όταν, από τα στοι-
χεία που συγκροτούν το πλαίσιο της υπόθεσης, 
δεν προκύπτει σαφώς ότι ο σκοπός του δημοσιο-
γράφου ήταν άλλος από την ενημέρωση του κοι-
νού. Τέλος, το βάρος απόδειξης ότι δεν πρόκειται 
για αξιολογικές κρίσεις καθώς και ότι ο σκοπός 
δεν ήταν η ενημέρωση του κοινού θα πρέπει να 
μεταφερθεί στον ενάγοντα. 

 
Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 
Το 1835, ο Alexis de Toqueville, με τη γνωστή διεισ-

δυτικότητα που χαρακτηρίζει το έργο του, είχε επιση-
μάνει σχετικά με τη δημοσιογραφική ελευθερία: «Ομο-
λογώ ότι δεν διακατέχομαι για την ελευθερία του τύπου 
από την πλήρη και άμεση αγάπη που αποδίδουμε στα 
πράγματα που είναι αυταπόδεικτα αγαθά από τη 
φύση τους. Την αγαπώ έχοντας επίγνωση περισσότερο 
των αρνητικών που αποτρέπει παρά των θετικών που 
συνεισφέρει»110. O Γάλλος πολιτικός φιλόσοφος συνό-
ψισε σε μία φράση τη δυσχέρεια συμβιβασμού της ατο-
μικής με τη συλλογική φύση της ελευθερίας της έκφρα-
σης111. Είναι αναμφίβολο ότι οι κίνδυνοι υ- 
_________ 

 110. A l e x i s  d e  T o q u e v i l l e , De la Démocratie 
en Amérique, Livre I, IIe Partie (Chap.III), UGE, coll.  
«10/18», Paris, 1963, σ. 115. 

111. Στην υπόθεση Hustler Magazine, Inc. v. Falwell 
(485 U.S. 46, 1988) το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών της Αμερικής συνόψισε γλαφυρά αυτόν 
τον διπλό ρόλο της ελευθερίας της έκφρασης: «Στην 
καρδιά της Πρώτης Τροποποίησης [διάταξης που κατο-
χυρώνει στο αμερικανικό Σύνταγμα την ελευθερία της 
έκφρασης] βρίσκεται η αναγνώριση της θεμελιώδους 
σημασίας που έχει η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και 
γνωμών σχετικά με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. 
Η ελευθερία να εκφράζει κάποιος αυτό που σκέφτεται 
δεν αποτελεί μόνο έκφανση προσωπικής ελευθερίας – 
και άρα ατομικό αγαθό – αλλά είναι επίσης απαραίτητη 
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περβολής και κατάχρησης από την προνομιακή 
κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου εις βάρος 
της τιμής τρίτων προσώπων είναι υπαρκτοί και 
συνδέονται με την τεράστια εμβέλεια που διαθέ-
τουν, ιδιαιτέρως σήμερα, τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και, συνακόλουθα, τις απεριόριστες δυνα-
τότητες που παρουσιάζουν ως προς τη διάχυση 
της πληροφορίας. Αυτοί όμως οι κίνδυνοι πρέπει 
πάντα να συνεκτιμώνται με τη μοναδική λειτουρ-
γία που το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης 
επιτελεί σε μία δημοκρατική κοινωνία. 

Από τη διττή φύση του δικαιώματος αυτού α-
πορρέουν παράλληλα και οι αντίστοιχες συνέ-
πειες της δικαστικής κρίσης σχετικά με περιορι-
σμούς της ελευθερίας του τύπου. Ο δικαστής εξε-
τάζει, βασικά, τη μεμονωμένη περίπτωση αλλά, 
παράλληλα, στέλνει ένα μήνυμα προς τους υπό-
λοιπους παράγοντες των μέσων μαζικής ενημέρω-
σης. Αποφαινόμενος ως προς τον δυσφημιστικό ή 
εξυβριστικό χαρακτήρα μιας οξείας και κριτικής 
γνώμης, ο δικαστής χαράζει στην πράξη τα όρια 
διεξαγωγής του δημοσίου διαλόγου και προσδιο-
ρίζει το ανεκτό επίπεδο έντασης στην ανταλλαγή 
απόψεων και πληροφοριών. 

Το πρόβλημα της ελληνικής νομολογίας εντο-
πίζεται στο ότι δεν ενσωματώνει ουσιαστικά αυ-
τήν τη συλλογική διάσταση του δικαιώματος. Ο 
Έλληνας δικαστής δεν εκτιμά συνήθως τη συγκε-
κριμένη υπόθεση στο σύνολό της, περιορίζοντας 
τον έλεγχό του στις επίμαχες φράσεις. Δίνει έτσι 
την εντύπωση ότι βλέπει το δέντρο αλλά χάνει το 
δάσος. Όπου «δάσος» στην προκειμένη περίπτωση 
είναι το γεγονός του πολυσχιδούς χαρακτήρα της 
ελευθερίας του τύπου, της λειτουργίας της ως βα-

_________ 
για την κοινή επιδίωξη της αλήθειας και της ζωτικότη-
τας της κοινωνίας ως συνόλου». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σικού διαύλου αποκάλυψης σε μία δημοκρατική 
κοινωνία των κακώς κειμένων του πολιτικού γί-
γνεσθαι, και της προώθησης ζωηρού διαλόγου για 
τα κοινά. Είναι η συνειδητοποίηση ότι ο λόγος 
περιφρούρησης της ελευθερίας της έκφρασης σε 
ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος επιβάλλει 
στον δικαστή την αναγνώριση και ανοχή ενός πε-
ριθωρίου υπερβολής, προκειμένου να «αναπνεύ-
σει»112 αυτό το δικαίωμα. Το περιθώριο αυτό μπο-
ρεί να καλύπτει ιδέες και εκφράσεις, οι οποίες, με 
αυστηρά κριτήρια, δεν θα έπρεπε να τυγχάνουν 
προστασίας. Όμως αυτή η αυστηρή εφαρμογή των 
ίδιων κριτηρίων θα μπορούσε να συρρικνώσει την 
ελευθερία της έκφρασης και να συμπαρασύρει τε-
λικά εκτός του πεδίου της και λόγο (προφορικό ή 
γραπτό) άξιο προστασίας, αναιρώντας έτσι την 
ουσία του δικαιώματος. 

Η ευθυγράμμιση των θέσεων της ελληνικής νο-
μολογίας με τα κριτήρια που εφαρμόζει ο δικα-
στής του Στρασβούργου είναι επιβεβλημένη προ-
κειμένου να εναρμονισθεί η ελληνική με την ευ-
ρωπαϊκή έννομη τάξη ως προς τα ανεκτά όρια διε-
ξαγωγής του δημοσίου διαλόγου μέσω του τύπου. 
Ο Έλληνας δικαστής καλείται να επιδείξει πάνω 
απ’ όλα ευρύτητα πνεύματος. Αυτό, άλλωστε, συ-
νιστά την πεμπτουσία της δικαιοδοτικής του λει-
τουργίας. 

 
 

_________ 
112. Ο όρος αυτός αποτελεί απόδοση στα ελληνικά 

του breathing space που χρησιμοποιείται, με την ίδια έν-
νοια, στην αμερικανική θεωρία και νομολογία στο 
πλαίσιο εξέτασης περιορισμών στην ελευθερία της έκ-
φρασης (βλ. μεταξύ άλλων, Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 
75, 1966). 
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Η προστασία της περιουσίας κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ –  
πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις  

Αποστόλη  Γέροντα 
 
 

Ι. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου και το Δικαστήριο  

 
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Αν-

θρώπου (ΕΣΔΑ)1 περιλαμβάνει τον κλασικό κατά-
λογο των ατομικών δικαιωμάτων, που διασφαλί-
ζονται στα περισσότερα συντάγματα των  ευρω-
παϊκών κρατών2 και την πρόβλεψη ενός δικαιο-
δοτικού οργάνου, που προσφεύγει σε μια αυτοδύ-
ναμη ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών δια-
τάξεων, χωρίς να υιοθετεί τις ερμηνείες που απο-
δίδουν στις ίδιες νομικές διατάξεις οι εθνικές έν-
νομες τάξεις3 καθώς και η δυνατότητα άσκησης 
ατομικής προσφυγής κατέστησε τη σύμβαση ένα 
πρωτοποριακό κείμενο και δημιούργησε τις προ-
υποθέσεις για πραγματική και αποτελεσματική 
προστασία4. Η Σύμβαση και τα πρόσθετα πρωτό-
_________ 

1. Η ΕΣΔΑ και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλά της είναι 
συμβάσεις διεθνούς δικαίου.Η Σύμβαση καταλείπει στα 
συμβαλλόμενα μέρη τη δυνατότητα να επιλέξουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούν στην υποχρέωση 
για τήρηση των εγγυήσεών της, ΕΔΔΑ, απόφ. της 
6.2.1976, της 21.2.1986. Η χώρα μας επικύρωσε αρχικά 
τη Σύμβαση με τον ν. 2329/53, η οποία καταγγέλθηκε 
επί δικτατορίας και κυρώθηκε εκ νέου με το ν.δ. 53/74., 
βλ. Φ. Β ε γ λ ε ρή ς , Η Σύμβαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και το σύνταγμα 1997, Π. Παραρά ς , Σύ-
νταγμα και ΕΣΔΑ, 2001. 

2. Βλ. ΔΕΚ απόφ. της 30.6.2005 κατά την οποία τα 
συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώ-
ματα που κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ ακόμη και όταν δρουν 
προς εκπλήρωση δέσμιας υποχρέωσης που απορρέει 
από το κοινοτικό δίκαιο, βλ. Ν. Παπασπύρου , Έ-
λεγχος συμβατότητας του  κοινοτικού  δικαίου  με  την 
ΕΣΔΑ, ΕφημΔΔ 1/2006. 13. Για την προσχώρηση της 
Κοινότητας στην ΕΣΔΑ, βλ. Γνωμ 2/1994, της 28.3.1996 
ΕφΔΔ Ι/1997. 127 επ. με σχόλιο Γ. Δρόσο , σ. 164 επ. 

3. Βλ. Ε.Ρούκουνα ς , Διεθνής προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, 1995, σ. 128 επ., Κ. Χρυσό -
γονο ς , Η ΕΣΔΑ μισό αιώνα μετά, σε: Ι. Κτ ι σ τάκ ι ς  
(επιμ.) Η επίδραση της ΕΣΔΑ  στην ερμηνεία και εφαρ-
μογή του ελληνικού δικαίου, 2001, σ. 31 επ. 

4. Για το ζήτημα της επίδρασης της ΕΣΔΑ, βλ. Κ. 
Κεραμ ε ύ ς , Νομικές μελέτες 1994, που αναφέρει ότι 
«τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλησαν 
με τη διεθνή και θεσμική προστασία των ανθρωπίνων 

κολλα έχουν στην ελληνική έννομη τάξη υπερνο-
μοθετική ισχύ  και τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει 
να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή 
οιασδήποτε διάταξης της ΕΣΔΑ στο εσωτερικό 
τους δίκαιο (άρθρο 52) και αυτή η υποχρέωση, η 
οποία σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου, το ο-
ποίο διέπεται από την αρχή της διάκρισης των ε-
ξουσιών, μπορεί να τηρηθεί μόνο εάν όλοι οι φο-
ρείς κυριαρχικής εξουσίας δεσμεύονται από τις 
εγγυήσεις της ΕΣΔΑ. 

Η  ίδια η Σύμβαση μέσα από τις αποφάσεις του 
ΕΔΔΑ έχει επιδράσει καταλυτικά στην απονομή 
της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη, με την έννοια 
ότι η εφαρμογή της δεν εξαρτάται από το είδος του 
εθνικού κανόνα δικαίου και είναι απολύτως δε- 

_________ 
δικαιωμάτων να δώσουν ενιαία μορφή και σαφή έκ-
φραση σε ένα minimum του νομικού υποσυνειδήτου 
των ευρωπαϊκών λαών και έτσι να υπογραμμίσουν μια 
σκοπιά της πολιτιστικής ταυτότητας της ηπείρου μας. Η 
θεσμική κατοχύρωση και ο διεθνής έλεγχος των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου, εισάγοντας καινούργια στοιχεία 
στην παραδοσιακή αντιμετώπιση του αρχέγονου δικαι-
ϊκού ερωτήματος  quid juris, συνιστούν και μια πρό-
κληση για τους νομικούς απαιτώντας από αυτούς τη 
διαρκή ανανέωση του εννοιολογικού τους οπλοστασίου 
και των κοσμοθεωρητικών τους αντιλήψεων» (αναφορά 
από τον Α. Ράν το , Eπίδραση της νομολογίας του ΕΔ-
ΔΑ στην ενίσχυση τα αξιώσεως αποτελεσματικής δικα-
στικής προστασίας και ακρόασης, σε:  πολιτική δίκη 
υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 
2008, σ. 138). Δ. Ευρυγ έ νη ς , Δικαιώματα του ανθρώ-
που, θετικόν δίκαιον, φυσικό δίκαιον, Αρμ 1967, που 
τονίζει ότι «το σύγχρονον διεθνές δίκαιον εισδύει βαθύ-
τητα εις την εσωτερικήν έννομον τάξιν ... Η μέχρις ασυ-
δοσίας νομική παντοδυναμία της πολιτείας επί του πε-
δίου της εσωτερικής εννόμου τάξεως δεικνύει σημεία 
προϊούσης κάμψεως. Ο χώρος της αποκλειστικής αρμο-
διότητος ... αρχίζει να εμφανίζει ρήγματα ή να συστέλ-
λεται υπό την πίεσιν ενός σταθερώς αναπτυσσομένου 
και ισχυροποιημένου γενικού διεθνούς δικαίου … το 
φαινόμενον τούτο, το οποίον θα ηδύνατο να αποκληθή 
προϊούσα διεθνοποίησις του εσωτερικού βίου των πολι-
τειών, είναι γενικώτερον. Είναι καθολικόν πολιστικόν 
φαινόμενον της εποχής μας» (σ. 4). 
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σμευτική για τα κράτη μέλη, κάθε δε σύγκρουση 
συντάγματος και ΕΣΔΑ πρέπει να επιλυθεί με την 
προσφυγή στην κατασκευή της σύμφωνης με τη 
Σύμβαση ερμηνεία του συντάγματος5, δεδομένου 
ότι η ΕΣΔΑ έχει καταστεί πρωτογενές κοινοτικό 
δίκαιο6, πράγμα που συνεπάγεται όχι μόνο την 
υπερνομοθετική της ισχύ, αλλά και την ισχύ της 
έναντι και των συνταγματικών διατάξεων στις πε-
ριπτώσεις που αυτές παρέχουν μειωμένη προστα-
σία.Το κείμενο της Σύμβασης και η νομολογία του 
ΕΔΔΑ σε συνταγματικό επίπεδο επιτελούν τη λει-
τουργία ερμηνευτικού εργαλείου για τον προσ-
διορισμό του περιεχομένου και της έκτασης των 
ατομικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών συ-
νταγματικών αρχών, εφόσον αυτό δεν συνεπάγε-
ται τον περιορισμό ή την υποβάθμιση της προ-
στασίας του ατομικού δικαιώματος που κατοχυ-
ρώνεται στο σύνταγμα7. 

Καθοριστική είναι η επίδραση της σύμβασης 

_________ 
5. Το εθνικό δίκαιο, ανεξάρτητα από το χρονικό ση-

μείο θέσεώς του σε ισχύ και στο μέτρο που αυτό είναι 
δυνατό,  πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, BverfGE 74, 358/370. Για τη θέση της ΕΣΔΑ 
στην εθνική έννομη τάξη· βλ. Κ. Χρυσόγονο ς , Η εν-
σωμάτωση της ΕΣΔΑ στην εθνική έννομη τάξη, 2001, σ. 
202 επ., Κ. Μπέη ς , Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαί-
ου στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο, Δ 1999. 971 επ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ισπανικού Συντάγματος 
«οι κανόνες οι σχετικοί με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που αναγνωρίζει το Σύνταγμα θα ερ-
μηνεύονται συμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις  διεθνείς συν-
θήκες και συμφωνίες οι οποίες αναφέρονται σε αυτά τα 
θέματα και έχουν επικυρωθεί από την Ισπανία». 

6. Με ρητή διάταξη της Συνθήκης οι διατάξεις της 
ΕΣΔΑ και οι κοινές συνταγματικές παραδόσεις ανα-
βαθμίζονται σε αρχές που διέπουν το κοινοτικό δίκαιο, 
άρθρο 6 § 3 της Συνθήκης της Λισσαβώνας (ν. 3671/ 
2008), βλ. Σ. Αλε ξανδρή ς , Τα δικαιώματα του αν-
θρώπου και το ελληνικό εμπορικό δίκαιο, σε: Κοινοτικό 
δίκαιο και εμπορικό δίκαιο, 2007, σ. 193 επ. Οι γενικές 
αρχές βρίσκονται ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο με το 
πρωτογενές δίκαιο και συνεπώς υπερισχύουν των δια-
τάξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, οι οποίες 
όταν αντίκεινται στις γενικές αρχές δικαίου του κοινο-
τικού δικαίου, είναι παράνομες και άκυρες, 

7. Με αυτή την έννοια η Σύμβαση αποσκοπεί την 
περιφερειακή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και αποτελεί έκφραση της «ανοικτότητας» 
(Volkerrechtsfreundlichkeit)  του συντάγματος έναντι 
του διεθνούς δικαίου, BverfG, απόφ. της 14.10.2004. 

και της νομολογίας του ΕΔΔΑ στην εθνική έννομη 
τάξη8, πράγμα που διαπιστώνεται αφενός στον 
εμπλουτισμό του κανονιστικού περιεχομένου των 
εθνικών διατάξεων και αναδεικνύονται νέες δια-
στάσεις και ερμηνευτικές επιλογές που οδηγούν 
στην αυξημένη προστασία των δικαιωμάτων των 
πολιτών και αφετέρου στην διαπίστωση της  μη 
συμβατότητας της εθνικής ρύθμισης με  το ερμη-
νευτικό περιεχόμενο των  διατάξεων της ΕΣΔΑ9, 
πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα τόσο την ανα-
γκαιότητα της νομοθετικής μεταβολής όσο και τη 
μεταστροφή της νομολογίας για τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις10.  Οι διατάξεις της ΕΣΔΑ όμως δεν 
διεισδύουν αυθαίρετα και χωρίς όρια στο εθνικό 
δικονομικό  δίκαιο, ανατρέποντας θεμελιώδεις ε-
πιλογές  του εθνικού νομοθέτη, αλλά η επίδραση 
στην εσωτερική έννομη τάξη έχει την έννοια της 
ανάγκης εναρμόνισης με τις θεμελιώδεις εγγυή-
σεις που προβλέπονται στη σύμβαση, παραχωρώ-
ντας στον εσωτερικό νομοθέτη ευρύτατα περιθώ-
ρια διαμόρφωσης των σχετικών ρυθμίσεων και 
των λεπτομερειών της πραγμάτωσης αυτών των 
εγγυήσεων και με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύο-
νται νέες διαστάσεις στην αποτελεσματική προ- 

_________ 
8.  Φ. Β ε γ λ ε ρή ς , Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και το Σύνταγμα, 1977. Το ΕΔΔΑ  σε ο-
ρισμένες αποφάσεις του προσανατολίζεται στη νομολο-
γία του ΔΕΚ και χαρακτηριστική είναι η απόφαση της 
25.1.2007, η οποία επιβεβαιώνει την ανάγκη αξιολόγη-
σης των πραγματικών δυνατοτήτων άσκησης των δι-
καιωμάτων που αναγνωρίζει το κοινοτικό δίκαιο και 
συνέδεσε το ζήτημα της ύπαρξης δικονομικών εμποδί-
ων στην άσκηση κοινοτικού δικαιώματος με την προ-
σβολή ουσιαστικού δικαιώματος κατά την ΕΣΔΑ, 
βλ.σχόλιο Θ. Γ εωργόπουλο , ΕφημΔΔ 2/2007. 211 
επ. 

9. Στην απόφαση της 18.1.1978 επισημαίνεται ότι οι 
αποφάσεις του Δικαστηρίου δεν περιορίζονται στην ε-
πίλυση των υποθέσεων, αλλά συμβάλλουν στη διευκρί-
νιση, διαφύλαξη και ανάπτυξη του κανονιστικού περιε-
χομένου της σύμβασης, συμβάλλοντας έτσι στον σεβα-
σμό από τα κράτη  των δεσμεύσεων που έχουν αναλά-
βει και δεν μπορούν να αγνοήσουν το ερμηνευτικό δε-
δικασμένο των αποφάσεων. 

10. Π. Μαντ ζ ούφα ς , Η επίδραση της νομολογίας 
του ΕΔΔΑ στη διαμόρφωση της χρηστής διεξαγωγής της 
πολιτικής δίκης, ΤοΣ 2/2008. 331 επ. 335 επ. Ο φυσικός 
δικαστής της σύμβασης είναι  ο εθνικός δικαστής, ο ο-
ποίος είναι και «ευρωπαϊκός δικαστής» και οφείλει να 
διασφαλίσει τη «διάχυση της σύμβασης στην εσωτερική 
έννομη τάξη», Η. Κασ τανά ς , ΤοΣ 2/2003, σ. 214 επ. 
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στασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων11. Η νομο-
λογία με την επίκληση του άρθρου 6 § 1 της Σύμ-
βασης προβαίνει στη θεμελίωση της άμεσης εφαρ-
μογής του και στις  οριζόντιες σχέσεις μεταξύ ι-
διωτών και ως ερμηνευτικό εργαλείο συνεπάγεται 
την αναθεώρηση παραδοσιακών θέσεων και δογ-
μάτων προς όφελος του ευρωπαϊου πολίτη12. Η ε-
πίδραση της νομολογίας του Δικαστηρίου του 
Στρασβούργου υπήρξε καθοριστική στην ανα-
μόρφωση του δικονομικού συστήματος και συ-
γκεκριμένα στη βελτίωση και ενίσχυση της δικα-
στικής προστασίας13 και ειδικότερα η προσωπο-
κράτηση του ΚΕΔΕ με απόφαση διοικητικού ορ-
γάνου κρίθηκε αντίθετη στο σύνταγμα και το άρ-
θρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ14, η εντυπωσιακή επέκταση της 

_________ 
11. βλ. Α. Μαμαμ ί δη ς , Η επίδραση της νομολο-

γίας του ΕυρΔΔΑ στην αρχή της οικονομίας της δίκης, 
σε: Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του 
ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008, σ. 173 επ. 208 επ., Χ. Χρυ -
σανθάκη ς , Ο ελληνικός μηχανισμός παροχής δικα-
στικής προστασίας υπό το φως της ΕΣΔΑ, Δ 1991,σελ. 
809 επ. Kατά τη νομολογία «ο προστατευτικός μηχανι-
σμός που προβλέπει η Σύμβαση έχει επικουρικό χαρα-
κτήρα ως προς τα εθνικά συστήματα προστασίας των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Σύμβαση εμπιστεύεται, 
κατά κύριο λόγο, στα κράτη μέλη τη φροντίδα να δια-
σφαλίσουν την απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών που η ίδια κατοχυρώνει», ΕΔΔΑ απόφ. της 
7.12.1976.  Η αρχή της επικουρικότητας αναγνωρίζεται 
στο άρθρο 26 της ΕΣΔΑ και διέπει την εφαρμογή και 
τον έλεγχο της τήρησης της Σύμβασης. Το Δικαστήριο 
επεμβαίνει στην περίπτωση αδυναμίας των εθνικών 
μηχανισμών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία 
τους,, βλ. σχετικά Σ. Κτ ι σ τάκη , Δημοσιοϋπαλληλικό 
δίκαιο και ΕΣΔΑ, 2004, σ. 189 επ. της ίδιας, ΕφΔΔ 
ΙΙΙ/2007. 1038 επ. 

12. βλ. ενδεικτικά  Κ. Χρυσόγονο ς , ό.π.,ΑΠ 
27/1993 και 21/2000. 

13. Βλ. απόφ. της 16.11.2000 όσον αφορά την πλημ-
μελή καταχώριση της αιτήσεως ακυρώσεως από αστυ-
νομικά όργανα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ΣτΕ 
602/2002. Κατά τον Ν. Αλ ιβ ι ζ ά τ ο , ΤοΣ 1/2002,  από 
το 1991 με την υπόθεση Φίλη Ι, άρχισε να εμπεδώνεται η 
πεποίθηση ότι πάνω από το ΑΠ και το ΣτΕ, πάνω από 
τη Βουλή, αν όχι και πάνω από το Σύνταγμα, ένα «ευ-
ρωπαϊκό μάτι» προστατεύει το άτομο και τις μειονότη-
τες, όταν το ελληνικό κράτος παραβιάζει τα δικαιώματά 
τους που κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ (σ. 3). 

14. Tη νομολογία του ΕΔΔΑ επικαλείται η μειοψη-
φία στην ΣτΕ 250/2008 για να κρίνει τη συνταγματικό-
τητα των διατάξεων του ν. 1867/1989 και συγκεκριμένα 

συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας και 
στα περιουσιακά δικαιώματα ενοχικού χαρακτή-
ρα15, ενώ καταργήθηκαν σταδιακά ορισμένα δι-
κονομικά προνόμια του Δημοσίου, όπως η απα-
γόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του16 
και η πρόβλεψη διαφορετικής αντιμετώπισης της 
προθεσμίας άσκησης των ενδίκων βοημάτων κατά 
την περίοδο των δικαστικών διακοπών17. Έτσι η 
_________ 
«δεν είναι νοητό το ΕΔΔΑ να κρίνει παγίως συμβατό με 
την ΕΣΔΑ ένα στερητικό της προσωπικής ελευθερίας 
μέτρο, όπως είναι η προσωπική κράτηση για χρέη προς 
το Δημόσιο, που θα μπορούσε να συνιστά, όπως δέχεται 
η πλειοψηφία, προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
ή, κατά μείζονα λόγο βασανισμό». Για την απόφαση 
αυτή, βλ Σχόλιο Θ. Ψυχογ ι ό ς , Το τέλος του θεσμού 
της προσωπικής κράτησης οφειλετών για χρέη προς το 
Δημόσιο, Λογιστής, 2008, σ. 280 επ., Α. Πουλοπού -
λου , ΕφΔΔ 2/2008. 228 επ., Δ. Βασ ι λ ε ι άδη ς , ΘΠΔΔ  
1/2008. 39 επ., βλ. ΣτΕ 2893/2008, η οποία δέχθηκε 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του κρα-
τηθέντος (προσωπική κράτηση μετά από απόφαση πο-
λιτικού δικαστηρίου). 

15. ΑΠ 40/1998, Το Σ 1999, σ. 103 επ. Γ. Δρόσο ς , 
Συνταγματικοί περιορισμοί της ιδιοκτησίας και αποζη-
μίωσης, 1997, σ. 47 επ., Θ. Μέλφου , Η προστασία των 
ενοχικών δικαιωμάτων κατά το Σύνταγμα και την ΕΣ-
ΔΑ, ΤοΣ 2001. 87 επ., Α. Παπακωνσ ταν τ ί ν ου , Η 
προστασία των περιουσιακών ενοχικών δικαιωμάτων 
σε υπερονομοθετικό επίπεδο, ΤοΣ 200. 411 επ., Α. Γ έ -
ρον τα ς , Η συνταγματική προστασία της ιδοκτησίας 
και η αναγκαστική απαλλοτρίωση, 2003, σ. 11 επ. 

16. ΕΣ αποφ. της 25.5.1998 και της 24.2.1999, 
ΜονΠρΑθ 4446/1999, ΔιΔ 2001. 362 επ., ΑΠ 21/2001 
Ολ., ΤοΣ 1/2002. 106 με σημείωμα Α. Παπακων -
σ ταν τ ί ν ου , ο οποίος αναφέρει ότι η κρίση αυτή του 
ΑΠ καταδεικνύει το γεγονός ότι «ο δικαστής αναπτύσ-
σει κατά την ερμηνεία του συντάγματος, σχέση εμπνεύ-
σεως με κανόνες του διεθνούς δικαίου, εν προκειμένω 
με το ΔΣΑΠΔ και την ΕΣΔΑ, οι λεπτομερείς και αναλυ-
τικές σε ορισμένες περιπτώσεις διατάξεων των οποίων 
εμπνέουν και καθοδηγούν τον ερμηνευτή των συνηθως 
ολιγόλογων και ελλειπτικών συνταγματικών διατάξεων 
(σ. 111), βλ. Σ. Σταμα τόπουλο ς , Η αναγκαστική ε-
κτέλεση εις βάρος του ελληνικού δημοσίου και των 
ν.π.δ.δ., ΕΝΟΒΕ 1999. 211 επ., Χ. Χρυσανθάκη ς , Η 
εκτέλεση κατά του ελληνικύ δημοσίου υπό το φως της 
ΕΣΔΑ, Δ 1996, σ. 1153 επ. 

17. Για την επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ 
στην ελληνική έννομη τάξη, βλ. ενδεικτικά, Α. Κα ϊ -
δα τ ζ ή ς  Η επίδραση της ΕΣΔΑ στο ελληνικό δημόσιο 
δίκαιο, ΕΔΔΔ 1999. 20 επ., Π. Μουζουράκη , Το διοι-
κητικό δίκαιο χθές και σήμερα, ΕφΔΔ (επετειακό τεύχος 
για τα 20 χρόνια), 2007, σ. 165 επ. 171 επ. 
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ΕΣΔΑ καθίσταται μοχλός ανανέωσης της εγχώ-
ριας νομολογίας18, η οποία υιοθετεί την αρχή του 
άμεσου αποτελέσματος των αποφάσεων του ΕΔΔΑ 
και προβαίνει σε αναθεώρηση συγκεκριμένων λύ-
σεων και επιλογών, εφαρμόζοντας και αποφάσεις 
που δεν αφορούν άμεσα τη χώρα μας19, ενώ ο νο-
μοθέτης παρεμβαίνει για την τροποποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να εναρμονι-
σθεί η έννομη τάξη με τη νομολογία του Δικαστη-
ρίου20. 

  
ΙΙ. Η προστασία της ιδιοκτησίας 
 
1. Η έννοια της περιουσίας 

 
α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΠΠ  κάθε φυ-

σικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της 
περιουσίας του21, που επιβάλλει και τη θετική υ-
_________ 

18. Ε. Κρουσ ταλλάκη ς , ΝοΒ 2000. 1723 επ. 
19. ΑΠ 14/2001  με την επίκληση της απόφασης της 

29.7.1998 του ΕΔΔΑ, ΣτΕ 2152/2000, 
20. βλ. άρθρο 287 του ν.2298/1995,  άρθρο 212 § 1 

του ΣΠΚ,  άρθρο 55 του ν. 2413/1996, άρθρο 525 του ν. 
2865/2000, άρθρα 533-545 του ΚΠΔ  του ν. 2915/2001, 
βλ. και άρθρα 95 § 5και 94 § 4 του συντάγματος (μετά 
την αναθεώρηση) για την αναγκαστική εκτέλεση των 
δικαστικών αποφάσεων και τη συμμόρφωση προς τις 
δικαστικές αποφάσεις. 

21. Στη θεμελιώδη απόφαση Marckx κατά Βελγίου 
της  13.6.1979 το Δικαστήριο έκρινε ότι «αναγνωρίζο-
ντας στον καθένα το σεβασμό των αγαθών του, το πρώ-
το άρθρο του ΠΠΠ εγγυάται ουσιαστικά το δικαίωμα 
στην ιδιοκτησία. Οι λέξεις «αγαθά», ιδιοκτησία», «χρή-
ση» των αγαθών σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούν». Η 
έννοια του «αγαθού», όπως διατυπώνεται στο πρώτο 
μέρος του άρθρου 1 του ΠΠΠ, έχει αυτόνομη έννοια, η 
οποία είναι ανεξάρτητη από τον τυπικό χαρακτηρισμό 
στο εσωτερικό δίκαιο, και δεν περιορίζεται στην ιδιο-
κτησία μόνο υλικών αγαθών. Σε κάθε υπόθεση πρέπει 
να εξετάζεται αν οι εκάστοτε συνθήκες, θεωρούμενες 
στο σύνολό τους, καθιστούν τον προσφεύγοντα δκαιού-
χο ενός πραγματικού δικαιώματος, απόφ. της 25.6.2009, 
ΘΠΔΔ 7/2009. 883 επ. Για τη διάταξη «αμνημονεύτου 
χρόνου» (vetustas rule) του Βυζαντινορωμαϊκού δικαί-
ου, που είχε εφαρμογή στην Ελλάδα πριν από την εισα-
γωγή του ΑΚ, βλ. απόφ. της 5.2.2009, στην οποία κρί-
θηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο τα εθνικα δικαστήρια 
εκτίμησαν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ενώπιόν τους 
όταν εφάρμοσαν τον κανόνα αμνημονεύτου χρόνου 
και οι συνέπειές που είχε για τους προσφεύγοντες, συ-
νιστούν αδικαιολόγητη παρέμβαση στα περιουσικά δι-
καιώματά τους, απόφ. της 1.6.2004. 

ποχρέωση του κράτους για λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για την προστασία του δικαιώματος ιδιο-
κτησίας22. Η διάταξη αυτή απαιτεί τη νομιμότητα 
κάθε επέμβασης της δημόσιας αρχής στην από-
λαυση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιοκτησί-
ας23. Η αρχή της νομιμότητας σημαίνει  την ύπαρ-
ξη κανόνων εσωτερικού δικαίου επαρκώς προσι-
τών, σαφών και προβλέψιμων24. Η απαίτηση της 
νομιμότητας προϋποθέτει ότι το εσωτερικό δίκαιο 
πρέπει να παρέχει ένα μέτρο νομικής προστασίας 
κατά των αυθαίρετων παρεμβάσεων των δημοσί-
ων  αρχών στα δικαιώματα, που προστατεύονται 
από την Σύμβαση25. Κανένας δεν μπορεί να στε-
ρηθεί την ιδιοκτησία του παρά μόνο για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και υπό τους όρους που προ-
βλέπονται από τον νόμο και τις γενικές αρχές του 
διεθνούς δικαίου26. Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν 
το δικαίωμα κάθε κράτους να θέσει σε ισχύ νό-
μους τους οποίους θα έκρινε αναγκαίους προς 
ρύθμιση της χρήσης αγαθών σύμφωνα με το δη-
μόσιο συμφέρον ή προς εξασφάλιση της καταβο-
λής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων. 

_________ 
22. Απόφ. της 9.1.2007 (ΕφΔΔ ΙΙ/2007. 666 επ.). 
23. Η κυριαρχία του δικαίου, από τις θεμελιώδεις 

αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας, διαπνέει το σύνο-
λο των άρθρων της Σύμβασης, απόφ. της 25.6.1996 

24. Απόφ. της 8.7.1986, της 22.9.1994 και της 
11.10.2005 κατά την οποία η ύπαρξη νομοθετικής βάσης 
δεν αρκεί για την ικανοποίηση της αρχής της νομιμότη-
τας και προκρίνει την εξέταση της ποιότητας του νόμου, 
πρβλ. απόφ. της 17.5.2005 

25. Τα κράτη έχουν θετική υποχρέωση να παρέχουν 
δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες προσφέρουν τις ανα-
γκαίες δικονομικές εγγυήσεις και παρέχουν τη δυνατό-
τητα στα εσωτερικά δικαστήρια να εκδικάζουν δίκαια 
και αποτελεσματικά οποιεσδήποοτε υποθέσεις που α-
φορούν περιουσιακά θέματα, απόφ. της 31.3.2007. Αυτό 
σημαίνει ότι το άρθρο 1 του ΠΠΠ  επιβάλλει ότι η ο-
ποιαδήποτε παρέμβαση στην ειρηνική απόλαυση της 
ιδιοκτησίας, πρέπει να συνοδεύεται από δικονομικές 
εγγυήσεις που παρέχουν στο συγκεκριμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εύλογη ευκαιρία υποβολής της υπόθε-
σής του στις αρμόδιες αρχές προς τον σκοπό της αποτε-
λεσματικής προσβολής των μέτρων που προκαλούν πα-
ρέμβαση στα δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο 
εγγύησης από την παραπάνω διάταξη. 

26. Για την έννοια της δημόσις ωφέλειας, βλ. απόφ. 
της 21.2.1986 κατά την οποία θεωρείται σεβαστή η κρί-
ση του νομοθέτη για τη δημόσια ωφέλεια, ελέγχεται 
όμως αν αυτή η κρίση στερείται καταδήλως λογικού ε-
ρείσματος. 
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Κατά τη νομολογία η διάταξη αυτή περιέχει 
τρεις διαφορετικούς κανόνες, που δεν στερούνται 
συνάφειας μεταξύ τους27. Ο πρώτος κανόνας επέ-
χει γενικό χαρακτήρα και διακηρύσσει την αρχή 
του σεβασμού της περιουσίας, δηλαδή της αδια-
ταράκτου απόλαυσης της περιουσίας ο δεύτερος 
προβλέπει τη στέρηση της ιδιοκτησίας και την υ-
πάγει σε ορισμένες προϋποθέσεις(αναγκαστική 
απαλλοτρίωση) και ο τρίτος αναγνωρίζει την ε-
ξουσία στα κράτη να ελέγχουν την χρήση της ι-
διοκτησίας σύμφωνα με το γενικό συμφέρον28. Οι 
κανόνες αυτοί  δεν είναι ασύνδετοι μεταξύ τους 
και πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της αρχής 
που καθιερώνεται από τον πρώτο κανόνα29.  

Η έννοια της περιουσίας σύμφωνα με τη νομο-
λογία του ΕΔΔΑ είναι ευρύτατη και περιλαμβάνει 
κάθε ιδιωτικό δικαίωμα, το οποίο αναλύεται σε 
μια κληρονομίσιμη αξία30 ή και σε απλά οικονο-
μικά συμφέροντα31 και σε αυτή υπάγονται και τα 
οικονομικού περιεχομένου δικαιώματα που α-
πορρέουν από τη μετοχή ανώνυμης εταιρείας32, 

_________ 
27. Απόφ. της 24.9.1981, της 23.4.1987 και της 

18.2.1991, της 25.6.2009, ΘΠΔΔ 7/2009. 883 επ. 
28. ΕΔΔΑ απόφ. της 23.9.1982. 
29. Απόφ. της 24.10.1986, της 15.11.1996,  της 

1.3.2001, και της  27.3.2003, βλ. Ι. Σαρμά ς , Η νομολο-
γία του ΕΔΔΑ και της Επιτροπής,  1998, σ. 466 επ., ο 
οποίος αναφέρει ότι εάν μια περίπτωση δεν εντάσσεται 
στο δεύτερο ή τρίτο κανόνα, πρέπει να εξετασθεί εάν 
μπορεί να υπαχθεί στον πρώτο. 

30. Το κληρονομικό δικαίωμα που αποκτάται αυτό-
ματα με το θάνατο συγγενή ακόμη και όταν δεν έχει 
αποκτηθεί η κατοχή του, απόφ. της 28.10.1987. 

31. ΕΔΔΑ απόφ. της 13.6.1979 της 26.6.1986, της 
7.7.1989. Στην έννοια της περιουσίας εντάσσονται και 
τα οικονομικά συμφέροντα της επιχείρησης που προ-
κύπτουν κατά την άσκηση της επαγελματικής  ελευθε-
ρίας. Η νομολογία του ΕΔΔΑ παρέχει ένα υψηλό επί-
πεδο προστασίας για το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, 
πράγμα που οριοθετεί και τους συναφείς περιορισμούς 
του δικάιωματος χάριν του γενικού συμφέροντος, α-
πόφ. της 15.1.1996, της 21.2.1997, της 9.7.1997, βλ. Ε. 
Ρούκουνα ς , Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, 1995, σ. 197 επ. , Π. Παραρά ς , ό.π. σ. 374 
επ., Γ. Μητσόπουλο ς , Η προστασία των περιουσια-
κών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, 
ΤοΣ 1987. 217 επ. 

32. ΕΔΔΑ απόφ. της 8.7.1986 και της 25.7.2002. Για 
τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτη-
σίας, απόφ. της 4.10.1990 και της 11.1.2007, για την πε-
λατεία μιας εμπορικής επιχείρησης, απόφ. της 26.6.1996 

καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εφόσον 
πρόκειται όχι μόνο για μεταβολή του ύψους33 αλ-
λά και για διακοπή καταβολής της σύνταξης34. Το 
Δικαστήριο αν και εντάσσει το δικαίωμα κοινωνι-
κοασφαλιστικής παροχής, εφόσον συνδέεται με 
την καταβολή εισφορών, στο προστατευτικό πεδίο 
του άρθρου 1 του ΠΠΠ35, έκρινε ότι το άρθρο αυ-
τό δεν προστατεύει και το δικαίωμα σε σύνταξη 
ορισμένου ποσού36. Εάν όμως ένα συμβαλλόμενο 
κράτος έχει θεσπίσει μια νομοθεσία, η οποία προ-
βλέπει την αυτόματη καταβολή μιας 

_________ 
33. Οι καταβληθείσες υποχρεωτικές εισφορές σε φο-

ρέα κοινωνικής ασφάλισης είναι μεν δυνατόν  σε ορι-
σμένες περιπτώσεις να θεμελιώνουν περιουσιακό δι-
καίωμα, πλήν  το άρθρο 1 του ΠΠΠ δεν έχει την έννοια 
ότι κατοχυρώνει δικαίωμα σε συγκεκριμένο ύψος σύ-
νταξης, απόφ. της 21.2.2008. Δεν αντίκειται στην ΕΣΔΑ 
η μείωση της σύνταξης ορισμένης κατηγορίας ασφαλι-
σμένων, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών εισοδη-
μάτων που διαθέτουν, απόφ. της 22.9.2005 

34. Για το κοινωνικό δικαίωμα για ασφάλιση ως ένα 
σχετικό κοινωνικό κεκτημένο, βλ. Κ. Χρυσόγονο ς , 
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 2002, σ. 528 επ. Το 
ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι η αξίωση για καταβολή συνταξιοδο-
τικής παροχής ακόμη και όταν δεν στηρίζεται μόνο στις 
εισφορές των ασφαλισμένων εντάσσεται στην έννοια 
της περιουσίας (απόφ. της 1.10.1975 και της 16.9.1996) 
και η νομοθετική ρύθμιση για την παραγραφή τέτοιων 
αξιώσεων και η κατάργηση εκκρεμών δικών  παραβιά-
ζει το άρθρο 1 του ΠΠΠ, απόφ. της 14.12.1999, της 
28.3.2000, πρβλ. ΕΣ 910/2000, ΕΔΔΔ 2000. 705 επ.  βλ. 
απόφ. της 27.11.2007 κατά την οποία οι λόγοι οικονομι-
κής πολιτικής δεν συνιστούν  εύλογη και σντικειμενική 
δικαιολογία για τον αποκλεισμό του προσφεύγοντος 
από τις θεμελιώδεις παροχές κοινωνικής ασφάλισης. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει την απόλυτη απαγόρευση μεί-
ωσης του ύψους των συντάξεων ή τη διατήρηση ενός 
συγκεκριμένου συστήματος αναπροσαρμογής των συ-
ντάξεων, ΣτΕ 3739/1999. 

35. Απόφ. της  16.9.1996 και της 20.6.2002. 
36. Απόφ. της 12.10.2004, βλ. ΣτΕ 58/1999, 2776/ 

2000 (η διατήρηση σύνταξης γήρατος σε ορισμένο ύψος 
δεν αποτελεί δικαίωμα που εμπίπτει στην έννοια της 
περιουσίας), 1022/2005, 3003/2005 ( δεν γεννάται από 
το άρθρο 1 του ΠΠΠ υποχρέωση επιστροφής ασφαλι-
στικών εισφορών, όταν η νομοθεσία του κράτους δεν 
προβλέπει την επιστροφή αυτών), που δέχονται το δι-
καίωμα για χορήγηση σύνταξης αλλά όχι χορήγηση 
σύνταξης ανάλογης προς τις καταβληθείσες ασφαλιστι-
κές εισφορές, Α. Σκόρδα ς  / Α. Σ ι σ ι λ ι άνο ς , Προ-
στατεύει το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ το ύψος των 
συνταξιοδοτικών παροχών, ΝοΒ 2000. 1221 επ. 
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κοινωνικής παροχής-ανεξάρτητα αν η χορήγηση 
αυτής της παροχής εξαρτάται από την προηγού-
μενη καταβολή εισφορών-η νομοθεσία αυτή γεν-
νά ένα περιουσιακό συμφέρον, το οποίο εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου  1 για τα άτομα 
που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις37. 

 Στην έννοια της περιουσίας εντάσσονται και 
τα «υφιστάμενα περιουσιακά δικαιώματα»38, είτε 
ενοχικές αξίες, συπεριλαμβανομένων και των α-
ξιώσεων, με βάση τις οποίες ο προσφεύγων μπορεί 
να ισχυρισθεί ότι έχει τουλάχιστον μια «νόμιμο 
προσδοκία»39 να αποκτήσει την αποτελεσματική 

_________ 
37. Απόφ. της 6.7.2005, της 6.11.2008. 
38. Απόφ. της 23.11.1983, της 22.5.2008. Η έννοια 

των αγαθών έχει αυτόνομη σημασία που είναι ανεξάρ-
τητη από τυπικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού δι-
καίου. Στην  κατηγορία των «αγαθών» εντάσσονται η 
πελατεία ενός ελεύθερου επαγγέλματος (απόφ. της 
26.6.1986), η άδεια εκμετάλλευσης κάβας (απόφ. της 
7.7.1989),  η έγκριση εκμετάλλευσης εγγείου ιδιοκτησίας 
(απόφ. της 18.2.1991). Το άρθρο 1 δεν εγγυάται το δι-
καίωμα κτήσης περιουσίας με εξ αδιαθέτου ή κατ’ ελευ-
θεριότητα διαδοχή.Το δικαίωμα κτήσης ενός αγαθού 
στο μέλλον δεν προστατεύεται από τη Σύμβαση, Γ. 
Δρόσο ς , ό.π., σ. 61 επ. 

39. Για την έννοια της «εύλογης προσδοκίας» στη 
νομολογία του ΕΔΔΑ, απόφ. της 13.11.1979, της 
29.11.1991, της 20.11.1995, της 7.9.1999, της 23.1.2002, 
της 2.7.2002 και της 4.3.2003, βλ. επίσης απόφ. της 
8.1.2008 (ΕφΔΔ ΙΙ/2008. 583 επ.) κατά την οποία η άρ-
νηση των δικαστικών αρχών κράτους να αναγνωρίσουν 
σε αλλοδαπούς την ιδιότητα του κληρονόμου για ακί-
νητα που βρίσκονται στο έδαφος αυτού, παραβιάζει το 
άρθρο 1 του ΠΠΠ, δεδομένου ότι οι προσφεύγοντες εί-
χαν «εύλογη προσδοκία». Κατά τη μειοψηφία οι προ-
σφεύγοντες δεν είχαν λάβει κληρονομητήριο, ενώ στην 
απόφαση της 27.3.2007 είχε παρασχεθεί κληρονομητή-
ριο από τουρκικό δικαστήριο. Για τη διάκριση από την 
«ελπίδα αναγνώρισης» ενός περιουσιακού δικαιώμα-
τος, βλ. Α. Τσαμπή , ΕφΔΔ ΙΙ/2008. 615 επ., 618 επ.  Η 
εύλογη προσδοκία πρέπει να βασίζεται σε μια νόμιμη 
διάταξη ή μια νομική πράξη, όπως μια δικαστική από-
φαση.Δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία εάν δεν πληρού-
ται μια νόμιμη προϋπόθεση. Μια απλή πεποίθηση ή μια 
απλή ελπίδα δεν αρκεί για τη θεμελίωση της εύλογης 
προσδοκίας βλ. απόφ. της 14.2.2008, στην οποία κρίθη-
κε ότι «η προσδοκία πως τα εθνικά δικαστήρια θα απο-
φάσιζαν υπέρ του δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή 
«εύλογης προσδοκίας» υπό την έννοια του ΠΠΠ» Για 
την υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση υπαίτιας 
και παράνομης ματαίωσης προσδοκίας-ελπίδας σε νό-
μιμο δικαίωμα, βλ. ΑΠ 447/1957, ΕΕΝ 1958. 36 επ. 

απόλαυση ενός περιουσιακού δικαιώματος40. Α-
ναφορικά με την έννοια της «εύλογης προσδοκί-
ας», η οποία συνιστά ένα εργαλείο για τη διεύ-
ρυνση του πεδίου εφαρμογής το άρθρου 1 του 
ΠΠΠ, στην απόφαση της 28.9.2004 επισημαίνεται 
ότι «αν το σχετικό συμφέρον περιουσιακής φύσης 
είναι αξίωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιου-
σιακή αξία, παρά μόνο αν υπάρχει επαρκής βάση 
στο εσωτερικό δίκαιο, για παράδειγμα αν επιβε-
βαιώνεται από νομολογία των δικαστηρίων επαρ-
κώς παγιωμένη»41. Η αναδρομική στέρηση μιας 
αξίωσης ή η νομοθετική παρέμβαση με την οποία 
ανατρέπεται μια πάγια νομολογία που ήταν ευ-
νοϊκή για τον ενδιαφερόμενο, παραβιάζει την εύ-
λογη προσδοκία για ικανοποίηση της αξίωσής του 
και επομένως το «αγαθό» κατά την έννοια του 
άρθρου 1 του ΠΠΠ42. 

Επίσης κρίθηκε ότι τα ποσά που έχουν επιδι-
κασθεί με διαιτητική απόφαση αποτελούν περιου-
σιακό αγαθό και η νομοθετική παρέμβαση με την 
οποία κηρύσσεται ανίσχυρη συμβατική ρήτρα 
διαιτησίας ανατρέπει την ισορροπία μεταξύ της 
προστασίας της περιουσίας και του δημοσίου 
συμφέροντος43, η δε άρνηση του Δημοσίου να κα- 

_________ 
40. ΕΔΔΑ αριθ. 33071/96, 44912, απόφ. της 

13.6.1979, της 28.10.1987 και της  22.5.2007 (σκέψη 27), 
απόφ. της 24.5.2006. Οι διατάξεις του ν. 2187/1994 που 
υποχρεώνουν τους ορκωτούς ελεγκτές να επιστρέψουν 
στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών νόμμιμα έσοδα από την 
εργασία τους, παραβιάζουν το άρθρο 1 του ΠΠΠ, α-
πόφ. της 8.7.2004, βλ. ΣτΕ 389, 390/2000. 

41. Βλ. επίσης απόφ. της 30.11.2004 και της 6.10.2005. 
42. Απόφ. της 14.12.1999 28.3.2000 (νομοθετική πα-

ρέμβαση για τη μη αναγνώριση του δικαιώματος κατα-
βολής συμπληρωματικής σύνταξης), της 14.2.2006, της 
3.10.2006 και της 9.1.2007, βλ. επίσης απόφ. της 
11.4.2006, η οποία έκρινε ότι η νομοθετική παρέμβαση 
στην εκκρεμούσα διαφορά το κράτος δικαίωσε το ένα 
από τα δύο μέρη, παραβιάζοντας την αρχή της ισότη-
τας των όπλων. 

43. ΕΔΔΑ απόφ. της 9.12.1994. Το άρθρο 1 του ΠΠΠ 
δεν εγγυάται σε όλες τις περιπτώσεις το δικαίωμα για 
πλήρη αποζημίωση, γιατί οι θεμιτοί στόχοι «δημόσιας 
ωφέλειας» μπορούν να συνηγορούν υπέρ μια αποζημί-
ωσης μικρότερης από την πλήρη αγοραία αξία, απόφ. 
της 16.4.2009,  βλ. Ι. Σαρμά ς , ό.π., σ. 463 επ. Η προ-
στασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη 
(επιμ.Σ. Ματθ ία ς  / Γ. Κτ ι σ τάκ ι ς  / Λ. Σταυρ ί τ η  
/ Κ. Στ εφανάκη  2006, σ. 79 επ., Κ. Χρυσόγονο ς , 
ό.π., σ. 349 επ. Στην απόφαση αυτή το δικαστήριο έκρι-
νε ότι ο ν. 1701/1987 συνιστά ανεπίτρεπτη νομοθετική 
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ταβάλει τη συμπληρωματική σύνταξη με την επί-
κληση του άρθρου 3 του ν. 2512/1997 που κήρυσ-
σε «παραγεγραμμένη» την απαίτηση αντίκειται 
στο άρθρο 1 σε συνδυσμό με το άρθρο 6 § 1 της 
ΕΣΔΑ,  αν και το ΕΣ είχε αποφανθεί ότι η διάταξη 
αυτή είναι αντισυνταγματική ως νομοθετική πα-
ρέμβαση σε εκκρεμή δίκη44.  

β. Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων 
απορρίπτοντας τη συσταλτική ερμηνεία της συ-
νταγματικής εγγύησης της ιδιοκτησίας45, υιοθε-
_________ 
παρέμβαση στη δικαστική λειτουργία με σκοπό τον ε-
πηρεασμό της έκβασης της εκκρεμούς δίκης και την α-
νατροπή κεκτημένου δικαιώματος. Στην απόφαση της 
7.11.2000 κρίθηκε ότι ο νομοθέτης μπορεί να ρυθμίζει 
με νεότερο νόμο, ακόμη και αναδρομικής εφαρμογής, 
δικαιώματα, όμως  κάθε παρέμβαση της νομοθετικής 
εξουσίας στην απονομή της δικαιοσύνης παραβιάζει 
την αρχή του κράτους δικαίου και τη διάταξη του άρ-
θρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ, πρβλ. απόφ. της 14.10.1999, της 
28.3.2000, της 12.4.2001, της 28.6.200,  της 29.3.2006 όταν 
ο νομοθέτης ρυθμίζει ζητήματα αστικής φύσεως δεν κω-
λύεται να εισάγει διατάξεις με αναδρομική ισχύ, εφό-
σον η αναδρομή επιβάλλεται από λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. Στην απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η επέμ-
βαση του νομοθέτη υπήρξε καθοριστική στην έκβαση 
της δίκης κατά το μέρος που οδήγησε σε επιδίκαση χα-
μηλότερου ποσού αποζημίωσης. 

44. Απόφ. της 14.12.1999, απόφ. της 21.6.2007 (η α-
ναδρομική κύρωση υπουργικών αποφάσεων συνιστά 
επέμβαση σε εκκρεμείς δίκες) βλ. όμως απόφ. της 
27.5.2004 κατά την οποία δεν παραβιάζει το άρθρο 6 
ούτε το άρθρο 1 του ΠΠΠ νομοθετική ρύθμιση που ε-
πεμβαίνει σε εκκρεμείς δίκες, όταν με τη ρύθμιση αυτή 
καλύπτεται ένα κενό δικαίου στην κατεύθυνση της ισό-
τητας των ιδιωτικών και δημοσίων εκπαιδευτικών που 
επέτασσε η προγενέστερρη νομοθεσία, το οποίο οι ενι-
δαφερόμενοι δεν είχαν νόμιμη προσδοκία να εκμεταλ-
λευθούν. Τόσο το ΕΣ (απόφαση 2274/1997, ΕΔΚΑ 1998. 
323 επ.) όσο και το ΣτΕ (απόφαση 1502/1999 και 
542/1999 Ολ.) δέχθηκαν ότι η με νόμο κατάργηση εκ-
κρεμών δικών και η παραγραφή απαιτήσεων αναγνω-
ρισμένων δικαστικά είναι αντίθετη στα άρθρα 4 § 1, 20 
§ 1 και 26 του συντάγματος και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. 

45. Η πρώτη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που 
αποδέχεται την εφαρμογή της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 
του ΠΠΠ είναι η παραπεμπτική στην Ολομέλεια ΣτΕ 
4229-39/1995, η οποία αφορούσε την υπόθεση των λεω-
φορείων του ΟΑΣΑ και η οποία δέχθηκε την εφαρμογή 
και αυξημένητυπική ισχύ του άρθρου 1 σύμφωνα με το 
άρθρο 28 § 1 του συντάγματος και την έννοια της πε-
ριουσίας όπως αναγνωρίσθηκε από η νομολογία του 
Δικαστηρίου του Στρασβούργου, δηλαδή την προστα-
σία των ενοχικών δικαιωμάτων, βλ. μειοψηφία στην 

τούν τα τελευταία χρόνια την ερμηνεία του ΕΔΔΑ 
και δέχονται ότι στην έννοια της περιουσίας ε-
ντάσσονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, 
αλλά και όλα τα δικαιώματα περιουσιακής φύσε-
ως και τα κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα46. 
Από τις διατάξεις του άρθρου 17 § 2 του συντάγ-
ματος και του άρθρου 1 του ΠΠΠ καλύπτονται  
τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότε-
ρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική 
η διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κα-
τά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη 
προσδοκία, με βάση το ισχύον,  έως την προσφυγή 
στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι μπορούν να ικανο-
ποιηθούν δικαστικά47. Έτσι κρίθηκε ότι η απόσβε-
ση αξιώσεων αποζημίωσης για ποινικά αδικήματα 
του τύπου ή τελεσθέντα δια του τύπου ή των μέ-
σων ενημέρωσης48 ή η απαγόρευση κληρονομι- 
_________ 
ΣτΕ 4579/1995, σύμφωνα με την οποία η επιβολή πε-
ριορισμών στην ελεύθερη έξοδο από τη χώρα λόγω 
χρεών προς το δημόσιο, μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ (1.1.1993) αντίκειται στην υ-
περσυνταγματικής ισχύος κοινοτική έννομη τάξη, κα-
θώς και στο άρθρο 5 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 1 του 
ΠΠΠ, βλ. και ΣτΕ 542 και 2739/1999. 

46. Στην έννοια της περιουσίας εντάσσεται και κάθε 
απαίτηση που είναι εξατομικευμένη και βεβαιωμένη  
που μπορεί να απαιτηθεί δικαστικώς και επομένως πα-
ραβιάζεται το άρθρο 1 η για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αυθαίρετη καθυστέρηση πληρωμής  τέτοιας απαίτησης, 
ΕΔΔΑ απόφ. της 16.6.2004. Αντίθετα στην απόφαση της 
13.9.2007 κρίθηκε ότι ο προσφεύγων δεν απολάμβανε 
απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη με επαρκή βάση 
στο εσωτερικό δίκαιο ούτε νόμιμη προσδοκία να λάβει 
το ευέργετημα, αφού ούτε το ισχύον  κατά το κρισιμο 
χρόνο δίκαιο ούτε οι αποφάσεις του ΔΕΚ ή του CE 
μπορούσαν να αποτελέσουν έρεισμα για την ανεπιφύ-
λακτη χορήγηση του επίμαχου ευεργετήματος. 

47. Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 821/2007, ΝοΒ 2007. 1344 επ. 
με σημείωμα Σ. Λάλα . Με την απόφαση αυτή εγκατα-
λείπεται η προγενέστερη νομολογία (βλ. ΑΠ 1143-
4/2006) και για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της νέας συζήτησης ενώ-
πιον του Εφετείου, πράγμα που εναρμονίζεται απόλυτα 
με το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 17 και του 
ΠΠΠ. 

48. ΑΠ 40/1998, ΤοΣ 1999, σ. 103 επ. βλ. Γ. Κασ ι -
μά τη ς , ΝοΒ 1999. 705 επ. Ε. Κρουσ ταλάκη ς , ΚριτΕ 
1999. 177 επ., Θ. Μέλφου , Η προστασία των ενοχικών 
δικαιωμάτων κατά το σύνταγμα και της ΕΣΔΑ.Σχόλιο 
με αφορμή την ΑΠ 40/1998, ΤοΣ 2001, σ. 87 επ., Α. Γ έ -
ρον τα ς , Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας 
και αναγκαστική απαλλοτρίωση, 2003, σ. 18 επ. Η διά-
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κής διαδοχής ως προς  το εφάπαξ δημοσίου υπαλ-
λήλου49 ή η κατάργηση ειδικής παροχής σε υπαλ-
λήλους που είχαν υπηρετήσει σε παραμεθόριες 
περιοχές ή η υποχρεωτική άτοκη κατάθεση του 
πλειστηριάσματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή η μη καταβολή μιας παροχής σε 
ορισμένες και μόνο κατηγορίες εργαζομένων του 
Δημοσίου και των νομικών προσώπων, ελλείψει 
υπουργικών αποφάσεων, που να την προβλέ-
πουν50, αντίκεινται στη διάταξη του άρθρου 1 του 
ΠΠΠ51.  Κατά την ΑΠ 1465/2001 «η στέρηση των 

_________ 
ταξη του άρθρου 45 § 3 του ν. 2172/1993, όσον αφορά 
απαιτήσεις από αδικήματα που ενέχουν προσβολή της 
αξίας του ανθρώπου, είναι αντισυνταγματική, αντίκει-
ται δε και στο άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, βλ. Α. Γ ε -
ωργ ιάδη ς , Προβλήματα συνταγματικότητας του άρ-
θρου 45 § 3 του ν. 2172/1993, Δ 26, σ. 231 επ., βλ. επίσης 
ΑΠ 43/2002, ΤοΣ 2002. 445 επ., ΑΠ 1284/2005, 
1780/2005, 222/2006, 235/2006. Ο κοινός νομοθέτης 
δεν έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει περιουσιακά ενο-
χικά δικαιώματα, αν δεν συντρέχουν αποχρώντες  προς 
τούτο δημοσίου συμφέροντος ή ωφέλειας, η συνδρομή 
των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δκαστηρίων, 
αφού διαφορετικά η έναντι του κοινού νομοθέτη προ-
στασία των περιουσιακών δικαιωμάτων θα έμενε χωρίς 
πρακτικό αποτέλεσμα, βλ. αναλυτικά Α. Παπακων -
σ ταν τ ί ν ου , Η προστασία των περιουσιακών ενοχι-
κών δικαιωμάτων σε υπερνομοθετικό επίπεδο: μεταξύ 
νομικής δογματικής και σύγχρονων αναγκών (Παρα-
τηρήσεις με αφορμή την ΑΠ 43/2002), ΤοΣ 2002. 411 
επ., βλ. ΑΠ 928/2006 (ΝοΒ 2007. 912 επ.), με την οποία 
κρίθηκε ότι μέσω της αναδρομικής ισχύος νόμου είναι 
δυνατόν να επέρχεται απόσβεση ή κατάργηση δικαιω-
μάτων που έχουν απονεμηθεί με προγενέστερο νόμο, 
μόνον εφόσον η κατάργηση ή απόσβεση επιβάλλεται 
για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέ-
ροντος, πρβλ. ΑΠ Ολ. 1067/1979, βλ ΕΣ 2681/2006 με 
την οποία κρίθηκε ότι η  διάταξη του άρθρου 61 § 3 του 
π.δ. 166/2000 δεν είναι συμβατή με το άρθρο 1 του 
ΠΠΠ. 

49. ΕφΑθ 8266/1998. 
50. ΕιρΙωαν 771/2007, ΝοΒ 2008. 925 επ. 
51. ΕφΑθ 2013/2000, ΕφΛαρ 261/2007, ΑΠ 1125/ 

2006 κατά την οποία υπήρχε νόμιμη προσδοκία, με βά-
ση το προγενέστερο του ν. 3049/2002 νομοθετικό καθε-
στώς, ότι οι αξιώσεις μπορούσαν να ικανοποιηθούν δι-
καστικά. Η αναδρομική κατάργηση αυτών των ενοχι-
κών αξιώσεων με τη  διάταξη  του  άρθρου  14  § 4  του 
ν. 3049/2002 είναι αντίθετη με τη συνταγματική διάτα-
ξη του άρθρου 17 και το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, 
καθώς δεν τηρήθηκαν οι όροι που προβλέπουν αυτές οι 
διατάξεις για τη νόμιμη στέρηση των περιουσιακών δι-

ενοχικών δικαιωμάτων χωρεί μόνο για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και προϋποθέτει την καταβολή 
προηγούμενης αποζημίωσης. Η διάταξη αυτή του 
πρωτοκόλλου έχει σύμφωνα με τον κανόνα του 
άρθρυ 28 παρ 1 του συντάγματος άμεση και υπερ-
νομοθετική ισχύ στο εθνικό δίκαιο και δεσμεύει 
τον κοινό νομοθέτη, έτσι ώστε αυτός δεν δικαιού-
ται να προβεί σε κατάργηση προστατευόμενου 
περιουσιακού δικαιώματος με διάταξη τυπικού 
νόμου». Η αναγνώριση μιας σχετικά μαξιμαλιστι-
κής προστασίας των περιουσιακών ενοχικών δι-
καιωμάτων με βάση το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣ-
ΔΑ ανταποκρίνεται απόλυτα στις σύγχρονες ανά-
γκες και απαιτήσεις και η μεταστροφή της νομο-
λογίας οφείλεται τόσο στην  επιρροή της νομολο-
γίας του ΕΔΔΑ, η οποία  έχει προβεί σε μια θεα-
ματική διεύρυνση  της παρεχόμενης από το άρθρο 
1 προστασίας των περιουσιακών ενοχικών δικαι-
ωμάτων όσο και στις εξελίξεις που λαμβάνουν 
χώρα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύμφωνα με τις οποίες η σύγχρονη οικονομία οι-
κοδομείται σήμερα σε περιουσιακά αγαθά ενοχι-
κής φύσεως, τα  οποία αποτελούν το αντικείμενο 
των σύγχρονων οικονομικών σχέσεων και συναλ-
λαγών52. Με την απόφαση 43/2002 του Α- 
_________ 
καιωμάτων, δηλαδή  πλήρης προηγούμενη αποζημίωση 
και ύπαρξη δημόσιου συμφέροντος ή ωφέλειας, ΝοΒ 
2007. 871 επ.,ΑΠ 6/2007 Ολ. ΝοΒ 2007. 161 επ. με πα-
ρατηρήσεις Σ. Αλε ξανδρή , κατά την οποία η ανα-
δρομική κατάργηση του ενοχικού (περιουσιακού) δι-
καιώματος της αμοιβής του δημιουργού του έργου και 
των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων σε περίπτω-
ση αναπαραγωγής του έργου με τεχνικά μέσα, με Η/Υ 
αντίκειται στη συνταγματική διάταξη του άρθρου 17 
και του άρθρου 1 του ΠΠΠ, βλ. όμως ΑΠ 1586/2006, 
ΝοΒ 2007. 1109 επ. και ΕφΑθ 3835/2007 σχετικά με τη 
συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 68 § 2 
και 3 του ν. 2121/1993, στο βαθμό που  καταργεί κε-
κτημένα δικαιώματα, τα οποία αποτελούν μέρος της 
προστατευόμενης περιουσίας των ειδικών διαδόχων 
των αρχικών δικαιούχων, όπως δισκογραφικές εταιρεί-
ες, κινηματογραφικοί παραγωγοί, εκδοτικοί οίκοι κ.λπ. 
(ΝοΒ 2008. 55 επ. με σημείωμα Κ. Σαμαρ τ ζ ή ). 

52. Με την επίκληση μιας διευρυμένης αντίληψης 
για την προστασία της ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με τη 
σύγχρονη εκρηκτική επιστημονική και τεχνολογική ε-
ξέλιξη, η οποία παρήγαγε ένα σύνολο πηγών κινδύνου 
που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο και τα αγαθά 
του το Εφετείο Λάρισσας δέχθηκε την «ευθύνη απο δια-
κινδύνευση» και ειδικότερα ο κάτοχος ή εξουσιαστής 
μιας πηγής κινδύνου είναι υποχρεωμένος, αφού αντλεί 
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ρείου Πάγου, η οποία αν και εμμένει στην παρα-
δοσιακή θέση ότι τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώ-
ματα δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της ιδιο-
κτησίας, που αναφέρεται στη συνταγματική διά-
ταξη του άρθρου 17, εφαρμόζεται η διάταξη του 
άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ προκειμένου να θε-
μελιωθεί η προστασία των περιουσιακών ενοχι-
κών δικαιωμάτων. Ειδικότερα το Δικαστήριο έ-
κρινε ότι  οι  διατάξεις  του  άρθρου  20  § 15  του 
ν. 2556/1997, σύμφωνα με τις οποίες οι προβλε-
πόμενες από το άρθρο 26 § 9 του Κανονισμού Κα-
ταστάσεως Προσωπικού του ΟΓΑ μισθολογικές 
προαγωγές των υπαλλήλων του ΟΓΑ φθάνουν μέ-
χρι το βασικό μισθό ορισμένου βαθμού, αντίκει-
νται στις διατάξεις του άρθρου 1 § 1 του ΠΠΠ, στο 
μέτρο που συνεπάγονται απόσβεση περιουσιακών 
ενοχικών δικαιωμάτων που αυτά είχαν γεννηθεί, 
ήτοι των δικαιωμάτων των υπαλλήλων να απαι-
τήσουν την προαγωγή τους στο βαθμό του γενι-
κού διευθυντή, εφόσον κατά την έναρξη της ισχύ-
ος του ν. 2556/1997 είχαν συμπληρωθεί όλες οι  
προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες μπορούσε να α-
ξιωθεί ή, μη γενομένη μέχρι τότε, ικανοποίησή 
τους. Διότι για την κατάργηση των γεννημένων 
και μη ικανοποιηθέντων μέχρι τότε περιουσιακών 
αυτών ενοχικών δικαιωμάτων δεν συντρέχουν 
αποχρώντες λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή ωφε-
λείας και δη η κατάργηση αυτή δεν δικαιολογεί-
ται εξ αντικειμένου προς αποτροπή υπέρμετρης 
οικονομικής επιβαρύνσεως του εναγομένου ΟΓΑ, 
που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
κοινωνική αποστολή, δοθέντος ότι ήταν περιορι-
σμένος ο αριθμός των υπαλλήλων του, που είχαν 
ήδη κατά το χρόνο ενάρξεως της ισχύος του ν. 
2556/1997 συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη 
μισθολογική προαγωγή τους στον καταληκτικό 
βαθμό του γενικού διευθυντή την οποία ο ΟΓΑ εί-
χε αρνηθεί να τους χορηγήσει53. 

_________ 
οφέλη από την κινδυνώδη για τους τρίτους, λειτουργίας 
της, να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προκαλείται 
από την πραγμάτωση τω ιδιαίτερων αυτων κινδύνων, 
ανεξάρτητα από το αν η πρόκληση της ζημίας οφείλεται 
ή όχι σε υπαιτιότητά του, ΝοΒ 2008. 319 επ., βλ.  Ζ. 
Δημοπούλου , Ευθύνη από διακινδύνευση, 2003, σ. 
11 επ., Ν. Μαυρ ί κα ς , Η αστική ευθύνη του Δημοσίου, 
υπό το πρίσμα της «αρχής της διακινδύνευσης», ΘΠΔΔ 
4/2008. 415 επ. 

53. ΑΠ 705/2001,  βλ. Α. Γ έ ρον τα ς , ό.π., σ. 23 επ. 
Δεν εναρμονίζεται με το πνεύμα του άρθρου 1 του 

γ. Κατά τη διάταξη αυτή δεν επιτρέπεται η στέ-
ρηση με διοικητική ή νομοθετική πράξη της πε-
ριουσίας, δηλαδή της κυριότητας, της επικαρπίας 
επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων είτε των συ-
γκεκριμένων ενοχικών απαιτήσεων54. Η αναγκα-
στική απαλλοτρίωση ή η λήψη άλλων ατομικών ή 
συλλογικών μέτρων δεν επιτρέπεται παρά μόνον 
αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέ-
πει ο νόμος και οι γενικές αρχές του διεθνούς δι-
καίου.  Έτσι κρίθηκε ότι η κατάληψη έκτασης από 
το Δημόσιο χωρίς την τήρηση της διαδικασίας 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στέρησε από τους 
ιδιοκτήτες τη δυνατότητα απόλαυσης της κυριό-
τητας, χρήσης και εκποίησης της ιδιοκτησίας 
τους55. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο σεβασμός 
της ιδιοκτησίας έχει την έννοια της υποχρέωσης 
αναζήτησης σε κάθε περίπτωση επέμβασης στην 
ιδιοκτησία, «μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των 
απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος της κοινωνίας 
και των απαιτήσεων για την προ- 

_________ 
ΠΠΠ, που αναγνωρίζει και τις οικονομικά αποτιμητέες 
προσδοκίες και πιθανότητες,  η νομοθετική ρύθμιση για 
αποκατάσταση μόνο των θετικών ζημιών, βλ. ΣτΕ 4229-
30/1995. 

54. ΕΔΔΑ απόφ. της 24.6.1993, της 23.2.1995. Η στέ-
ρηση της δυνατότητας άσκησης της νομής και εκμετάλ-
λευσης ακινήτου υπό απαλλοτρίωση κατά τη διάρκεια 
ακυρωτικής δίκης, η οποία σχετίζεται με την αναγκα-
στική απαλλοτρίωση παραβιάζει το άρθρο 1, απόφ. της 
26.10.1999. 

55. Απόφ.της 24.6.1993 κατά την οποία η απώλεια 
της διαθεσιμότητας των οικοπέδων συνιστά στην ουσία 
μια de facto απαλλοτρίωση, που δεν συμβιβάζεται με το 
δικαίωμα για σεβασμό της ιδιοκτησίας. Στην απόφαση 
της 10.4.2003, η οποία αφορούσε πράξη αναδάσωσης 
επιβεβαιωτικής  υπουργικής απόφασης του 1934, η ο-
ποία προσβλήθηκε ενώπιον του ΣτΕ, το οποίο απέρριψε 
την αίτηση ακυρώσεως με το σκεπτικό ότι πρόκειται για 
μη εκτελεστή πράξη (ΣτΕ 1433/1999), το Δικαστήριο  
έκρινε ότι ένας τέτοιος τρόπος προσέγγισης μιας τόσο 
περίπλοκης κατάστασης στο πλαίσιο της οποίας οποια-
δήποτε διοικητική πράξη μπορεί να επιδράσει ιδιαίτερα 
επιβαρυντικά στις ιδιοκτησίες ενός μεγάλου αριθμού 
προσώπων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σέβεται τα δι-
καιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 1 του ΠΠΠ 
και δεν παρέχει επαρκή προστασία σε όσους καλοπί-
στως είναι κύριοι ή κατέχουν ιδιοκτησία, ιδιαίτερα αν 
ληφθεί υπόψη ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα αποζη-
μίωσης, βλ. απόφ. της 8.7.2004, ΑΠ 21/2005. 
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στασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων … 
και η αναζήτηση αυτής της ισορροπίας ενυπάρχει 
στο σύνολο της Σύμβασης και αντανακλάται επί-
σης στη διάρθρωση του άρθρου 1»56. Απαιτείται η 
ύπαρξη μιας εύλογης σχέσης αναλογικότητας με-
ταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επι-
διωκόμενου σκοπού. Το Δικαστήριο ελέγχοντας 
την τήρηση αυτής της απαίτησης, αναγνωρίζει στο 
κράτος ευρύτατη διακριτική ευχέρεια τόσο για 
την επιλογή των τρόπων εφαρμογής όσο και για 
την αξιολόγηση του αν οι συνέπειές τους δικαιο-
λογούνται, προς το γενικό συμφέρον, από την 
φροντίδα της επίτευξης του σκοπού του νόμου57. 

Η δίκαιη ισορροπία, η οποία αποτελεί την ε-
φαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο χώρο 
των περιουσιακών δικαιωμάτων58, ανατρέπεται 

_________ 
56. Απόφ. της 23.9.1982, της 6.11.2008, της 6.12.2007. 

Για την εφαρμογή της δίκαιης στάθμισης, βλ. απόφ. της 
26.6.1986, της 15.11.1996, ΣτΕ  4229-30/1995 και ΣτΕ Ολ. 
3818-19/1997, που έκριναν ότι ο ν. 2175/93 δεν παρα-
βιάζει το άρθρο 1 του ΠΠΠ. Για την εννοιολογική και 
πρακτική διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης και της δί-
καιης ικανοποίησης, βλ. Ν. Αλ ιβ ι ζ ά τ ο ς , Η δίκαιη 
ικανοποίηση του άρθρου 50 της ΕΣΔΑ, ΔΕΕ, 1998, σ. 
1169 επ. Στην απόφαση της 24.6.1993 κρίθηκε ότι «η δί-
καιη ικανοποίηση των ιδιοκτητών πρέπει να απαλείφει, 
κατά το δυνατόν, πλήρως τις δυσμενείς συνέπειες της 
παρανόμου πράξεως απαλλοτριώσεως και να αποκαθι-
στά την κατάσταση που προφανώς θα υφίστατο αν η εν 
λόγω πράξη δεν είχε λάβει χώρα», απόφ. της 9.2.2006, 
της 2.3.2006, βλ. Γ. Φουφοπούλου  / Φ. Καρα -
γ ι αννοπούλου , Η αποζημίωση ως θεραπεία της 
στερήσεως της ιδιοκτησίας, ΤοΣ 1999, σελ.81 επ. 

57. Όσον αφορά τομείς, όπως αυτός της χωροταξίας, 
το Δικαστήριο σέβεται την κρίση του εθνικού νομοθέτη 
ως προς το ζήτημα αυτό, εκτός αν η κρίση αυτή στερεί-
ται προδήλως λογικής βάσης., απόφ. της  6.12.2007, της  
16.4.2009. 

58. Βλ. ΕΣ Ολ. 2437/2007, ΘΠΔΔ 1/2008 με παρα-
τηρήσεις Ν. Μηλ ιώνη . Όταν τα εθνικά δικαστήια αρ-
νούνται να αποζημιώσουν τους προσφεύγοντες για την 
υποτίμηση της αξίας του μη απαλλοτριωθέντος τμήμα-
τος των οικοπέδων τους λόγω της φύσης του έργου, τα 
δικαστήρια διέρρηξαν τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει 
να υφίσταται μεταξύ της προστασίας των ατομικών δι-
καιωμάτων και των απαιτήσεων του γενικού συμφέρο-
ντος, απόφ. της 6.12.2007. Η νομολογία του ΑΠ δεν ε-
λάμβανε υπόψη τη φύση των εργασιών για τον καθορι-
σμό της  προβλεπόμενης  από  το  άρθρο  13  § 3  του 
ν.δ. 797/1971 «ιδαίτερης αποζημίωσης», ΑΠ 349/2000, 
1255/2001. Στην ΑΠ 31/2005 το Δικαστήριο προέβη σε 
μια μεταστροφή και έκρινε ότι η ερμηνεία αυτή του ε-

όταν υφίσταται δυσαναλογία του συγκεκριμένο 
μέτρου σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, αυτή 
δε η δυσαναλογία συντρέχει και όταν επιβάλλεται 
και δικαιολογείται η λήψη του συγκεκριμένου μέ-
τρου, αλλά δεν συνοδεύεται η εφαρμογή του από 
τη λήψη αποζημιωτικών ή εγγυητικών μέτρων59. 
Στην απόφαση της 26.4.2006 κρίθηκε ότι ανεξάρ-
τητα από τη δυσκολία της εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού που αποτελεί θεμιτό λόγο καθυστέρησης 
εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, ωστόσο 
παραβιάσθηκε η δίκαιη ισορροπία μεταξύ των 
κρατικών συμφερόντων και των συμφερόντων 
των ενδιαφερόμενων(δικαστές  εν ενεργεία), οι 
οποίοι ασκούν σημαντικά δημόσια καθήκοντα. Το 
γεγονός ότι βάση των αξιώσεών τους είναι το σύ-
νταγμα και ο νόμος περί δικαστηρίων, η ευαίσθη-
τη προσωπική τους κατάσταση ως ανεξάρτητοι δι-
καστές και η ανάγκη να εκτελούν τα καθηκόντά 
τους ανεξάρτητα και αμερόληπτα για να προστα-
τεύονται από εξωτερικές πιέσεις, επιτάσσουν την 
άμεση εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σχε-
τικά με τις αποδοχές τους. 

δ. Τα κράτη  διατηρούν το δικαίωμα να θέτουν 
τους αναγκαίους για τη ρύθμιση της χρήσης αγα-
θών όπως πολεοδομικοί ή άλλοι ρυθμιστικοί πε-
ριορισμοί σύμφωνα με  δημόσιο(γενικό) συμφέ-
ρον ή για την εξασφάλιση της καταβολής φόρων 

_________ 
θνικού δικαίου προσέβαλε το δικαίωμα ιδιοκτησίας των 
ενδιαφερομένων. 

59. ΕΔΔΑ απόφ. της 20.11.1995. Η ισορροπία αυτή 
διαρρηγνύεται στην περίπωση που διατηρείται για με-
γάλο χρονικό διάστημα η απαγόρευση οικοδόμησης, 
χωρίς τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που 
προκύπτουν από το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, απόφ. 
της 23.9.1982. Η μη καταβολή λογικού ποσού σε σχέση 
με την αξία του αγαθού, η στέρηση της ιδιοκτησίας α-
ποτελεί  υπερβολική προσβολή και η ολική απουσία 
αποζημίωσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση το 
άρθρο 1 του ΠΠΠ παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
απόφ. της 9.12.1994, της 15.7.2005. Ε. Μίχα , Η κακο-
μαχείριση της ατομικής περιουσίας από το Ελληνικό 
Κράτος και πως το δημόσιο συμφέρον έγινε το κρησφύ-
γετο της Δικαιοσύνης, ΕφΔΔ ΙΙ/2008. 731 επ., 736 επ. Ο 
χρόνος καταβολής της αποζημίωσης πρέπει να ταυτίζε-
ται με το χρονικό σημείο της στέρησης της ιδιοκτησίας 
και σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και η ζημία που υφίσταται ο ενδιαφερόμενος από την 
παράταση αυτή, απόφ. της 21.2.1997. 
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ή άλλων εισφορών ή προστίμων60. Η δέσμευση του 
ακινήτου για πολεοδομικούς ή ρυθμστικούς λό-
γους για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα 
περιορίζει τις εξουσίες του ιδιοκτήτη και καθιστά 
το δικαίωμά του απρόσοδο και αιρετικό61, οι δε 
αλλεπάλληλες και μη ολοκληρούμενες πολεοδομι-
κές απαλλοτριώσεις συνεπάγονται τον περιορισμό 
του δικαιώματος για εκμετάλλευση της ιδιοκτησί-
ας62, ενώ η δέσμευση της ακίνητης περιουσίας  για 
μεγάλο χρονικό διάστημα(75 χρόνια) χωρίς τη 
καταβολή αποζημίωσης παραβιάζει το άρθρο 1 
του ΠΠΠ63. Το δικαστήριο είναι ιδιαίτερα αυστη-
ρό με την μακροχρόνια ανοχή από τα κράτη πα-
ράνομων ενεργειών που οδηγούν σε τετελεσμένες 
καταστάσεις64 και προστατεύει την ιδιοκτησία, 
ακόμη και όταν  ο νομικός δεσμός των ενδιαφε-
ρομένων με το επίδικο αγαθό είναι χαλαρός ή δεν 
θεμελιώνεται στην εσωτερική έννομη τάξη65. 

 
2. Η καταβολή των τόκων υπερημερίας 

 
To Δικαστήριο με την επίκληση της απόφασης 

της 9.12.1994 επισημαίνει ότι μια απαίτηση μπορεί 
να αποτελεί περιουσία υπό την έννοια του άρθρου 
1 του ΠΠΠ, εφόσον είναι επαρκώς θεμελιωμένη, 
ώστε να καθίσταται απαιτητή66 και η επιστροφή 
_________ 

60. Βλ. Ι. Σαρμά ς , ό.π., σ. 475 επ. 
61. Απόφ. της 23.9.1982, βλ. ΣτΕ 1822/2002 (ΕφΔΔ 

ΙΙ/2003. 605 επ.) κατά την οποία η αναστολή έκδοσης 
οικοδομικών αδειών για διάστημα άνω των 5 ετών συ-
νιστά υπέρμετρη επιβάρυνση του δικαιώματος ιδιοκτη-
σίας. Στην ΣτΕ 2203/2004 κρίθηκε ότι η αναστολή αυτή 
συνιστά συνταγματικώς ανεκτό περιορισμό της ιδιο-
κτησίας και δεν παραβιάζει το άρθρο 1 του ΠΠΠ, εφό-
σον διατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα. 

62. Απόφ. της 15.2.2001.Οι ρυμοτομικές απαλλοτρι-
ώσεις με τις οποίες δεσμεύονται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα οι ιδιοκτησίες και  οι ενδιαφερόμενοι δεν 
μπορούν να τις εκμεταλλευθούν, ανεξάρτητα από τη 
δυνατότητα της άσκησης αγωγής αποζημίωσης,, σε πε-
ρίπτωση δικαστικής απόφασης με την οποία  ακυρώνε-
ται η παράλειψη της διοίκησης να άρει τη δέσμευση, 
συνιστά μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, α-
πόφ. της 18.10.2007. 

63. Απόφ. της 1.3.2001, της 6.12.2001 και της 
16.1.2003. 

64. Απόφ. της 15.2.2001 και της 27.3.2003 
65. Βλ. Ε. Λευθ ε ρ ιώ τ ου , ό.π., σ. 212 επ. 
66. Απόφ. της 9.3.2006, ΕφΔΔ ΙΙ/2006. 592 επ.,  της 

2.7.2009 κατά την οποία η ακύρωση μιας υπουργικής 
απόφασης από το ΣτΕ, δεν χορήγησε στον ενδιαφερό-

του φόρου χωρίς την καταβολή των τόκων υπερη-
μερίας, αν και το Δημόσιο γνώριζε ότι το συγκε-
κριμένο ποσό ήταν αχρεώστητο, συνιστά πρακτι-
κή αντικείμενη στο άρθρο 167. Στην περίπτωση της 
καθυστέρησης των αρχών να επιστρέψουν ορι-
σμένη απαίτηση οφείλεται η καταβολή τόκων υ-
περημερίας, η οποία είναι εσωτερικά συνδεδεμένη 
με την υποχρέωση του Δημοσίου να αποζημιώσει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού που οφείλεται και 
εκείνου που τελικά εισπράχθηκε από τον ενδιαφε-
ρόμενο και το Δικαστήριο εξετάζει αν η διοίκηση 
κατέβαλε τόκους υπερημερίας για να αποζημιώσει 
τη μείωση της αξίας του οφειλομένου ποσού, λόγω 
του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε68 και 
θεωρεί ότι η μακροχρόνια δέσμευση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων φόρων είχε συγκεκριμένη και ου-
σιώδη επίδραση στην οικονομική κατάσταση του 
ενδιαφερομένου69. Η άρνηση της διοίκησης να 
καταβάλει τόκους υπερημερίας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα διατάραξε την δίκαιη ισορροπία που πρέ-
πει να υφίσταται α- 

_________ 
μενο δικαίωμα σε οποιοδήποτε ποσό και επομένως δεν 
δημιούργησε υπέρ αυτού μια απαίτηση επαρκώς τεκ-
μηριωμένη, ώστε να είναι απαιτητή και επομένως δεν 
υπάρχει περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 1 του 
ΠΠΠ. 

67. Kατά τις διατάξεις των άρθρων 345, 346 και 911 
ΑΚ προβλέπεται ρητά η καταβολή τόκων υπερημερίας 
και νόμιμων τόκων και το ΣτΕ  δεν ακολούθησε τη νο-
μολογία του, σύμφωνα με την οποία το κράτος υποχρε-
ωνόταν να καταβάλει τόκους, ακόμη και στην περίπτω-
ση εκκρεμών δικών (σκέψη 25). 

68. Απόφ. της 9.7.1997, της 22.4.2004. Η προσφεύ-
γουσα ήταν δικαιούχος τόκου, ο οποίος συνιστά «πε-
ριουσία» υπό την έννοια του άρθρου 1, στο μέτρο που 
αναφέρεται στην επιστροφή του αχρεωστήτως κατα-
βληθέντος φόρου, απόφ. της 3.7.2003. 

69. Απόφ. της 25.1.2007, στην οποία το δικαστήριο 
εξετάζει την  ουσιαστική και δικονομική θέση του εν-
διαφερομένου, προκειμένου να κρίνει το νόμιμο και 
απαιτητό της αξίωσης επιστροφής του αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντος ποσού. Στην υπόθεση αυτή ο ενδιαφερό-
μενος δεν μπορούσε να αναζητήσει το ποσό λόγω της 
πάγιας νομολογίας των εθνικών δικαιοδοτικών οργά-
νων και το Δικαστήριο  συνέδεσε τα δικονομικά εμπό-
δια στην άσκηση κοινοτικού δικαιώματος με την προ-
σβολή ουσιαστικού δικαιώματος. Για την αδυναμία 
πρόσβασης λόγω παραγραφής του δικαιώματος, απόφ. 
της 22.10.1996. 
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νάμεσα στο γενικό συμφέρον και το συμφέρον του 
ιδιώτη70. 

Σε εθνικό επίπεδο το προνόμιο του τόκου υπε-
ρημερίας κάθε οφειλής του Δημοσίου, το οποίο 
ανέρχεται σε 6% ετησίως, με την ΑΠ 3/2006 κρί-
θηκε ότι δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του ΠΠΠ κα-
θώς η προστασία της περιουσίας του ν.π.δ.δ. (νο-
σηλευτικό ίδρυμα) είναι «αναγκαία να είναι τού-
το σε θέση να εκπληρώνει απρόσκοπτα, τους προ-
έχοντες καταστατικούς του σκοπούς και να εξυ-
πηρετεί το γενικότερο κοινωνικό και δημόσιο 
συμφέρον, με την προστασία της δημόσιας υγείας 
των πολιτών»71. Με τη  διάταξη του άρθρου 21 του 
Δ/τος τη 26.6/10.7.1944, που καθηλώνει το επιτό-
κιο, στο προαναφερόμενο ποσοστό, θεσπίζεται 
στην ουσία περιορισμός της αστικής ευθύνης του 
Δημοσίου, που οδηγεί στη μείωση της οφειλομένης 
από αυτό αποζημίωσης αλλά και στην αντίστοιχη 
μείωση της περιουσίας του δανειστή, για τον ο-
ποίο η απόφαση, αφότου καταστεί οριστική, γεν-
νά απαίτηση σαφή και απαιτητή για την απόληψη 
του τρέχοντος τόκου υπερημερίας72. Κατά την 

_________ 
70. Η επιστροφή του αχρεωστήτως φόρου έλαβε χώ-

ρα στις 12.11.1993, δηλαδή πέντε χρόνια και πέντε μή-
νες από τις 24.6.1998 ημερομηνία κατά την οποία η 
προσφεύγουσα ζήτησε την επιστροφή του ποσού. 

71. ΑΠ 3/2006 Ολ. ΕφΔΔ 2006. 336 επ., ΤοΣ 2006. 
553 επ. με παρατηρήσεις Α. Ανδρου τ σόπουλου , 
«Ο προστατευτισμός υπέρ της περιουσίας και της οικο-
νομικής κατάστασης των ν.π.δ.δ. υπό τον μανδύα της 
εξυπηρέτησης δημοσίων σκοπών, μόνο ως δείγμα ανε-
πίτρεπτου «δημοσιονομικού αυτοπεριορισμού» εκ μέ-
ρους του Δικαστηρίου θα μπορούσε να ερμηνευθεί, ο 
οποίος ωστόσο δεν δικαιώνει τη θέση του ΑΠ ως πρω-
τοπόρου στην κήρυξη ως ανεφάρμοστων ανεπίτρεπτων 
προνομίων του Δημοσίου και ευαίσθητου αποδέκτη του 
ολοένα αυξανομένου διαλόγου της εθνικής μας έννομης 
τάξης με την ΕΣΔΑ», έτσι Χ. Βλάχου , Παρατηρήσεις 
στην απόφαση 1/2005 του κατ’ άρθρο 88 § 2 Σ Ειδικού 
Δικαστηρίου, ΕφΔΔ Ι/2006. 357 επ. 367 επ. Για την πλή-
ρη μεταστροφή της νομολογίας του ΑΠ σχετικά με την 
αναστολή των δικονομικών προθεσμιών (ΑΠ 12/2002) 
και την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου 
(ΑΠ 21/2001). Για τη νομολογιακή τάση «εκκαθάρισης» 
των δικονομικών προνομίων, βλ. Κ. Χρυσόγονο ς , 
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 2007, σ. 456 επ. Ν. 
Νίκα ς , Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδι-
καστικά προνόμια του Δημοσίου στην πολιτική δίκη, 
Αρμ 2004. 325 επ., Γ. Παραρά ς , Δικονομικά προνό-
μια του Δημοσίου και ΕΣΔΑ, ΔτΑ 2003. 269 επ. 

72. ΕΔΔΑ απόφ. της 22.4.2004. Η καθήλωση του ο-

μειοψηφία στην ΑΠ 3/2006, την ευχέρεια αυτή 
την στερείται ο ιδιώτης και έτσι ανατρέπεται, χω-
ρίς αποχρώντα λόγο, η δίκαιη ισορροπία, μεταξύ 
των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος της 
κοινωνία και των επιταγών των θεμελιωδών ατο-
μικών δικαιωμάτων, στις οποίες επιταγές, ασφα-
λώς υπάγεται και η αξίωση για πλήρη αποζημίω-
ση. Μόνο το απλό ταμειακό συμφέρον του Δημο-
σίου, δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό 
συμφέρον και δεν είναι αρκετό να αναιρέσει την 
γενική αρχή της ισότητας και της ειδικότερης συ-
νταγματικής επιταγής τη ισότητας στα δημόσια 
βάρη του άρθρου 4 § 1 και 5, για τον πρόσθετο 
λόγο, ότι η καθυστέρηση  στην εξόφληση των υφι-
σταμένων υποχρεώσεων και η περιέλευση του Δη-
μοσίου σε υπερημερία, ανάγεται αποκλειστικά 
στον κύκλο των δικών του δραστηριοτήτων. Αντί-
θετη λύση διευκολύνει την παρελκυστική τακτική 
των τελευταίων, στην τακτοποίηση των υποχρεώ-
σεών τους, αφού η επιβάρυνση με τόκους υπερη-
μερίας, από τη σημειούμενη κάθε φορά καθυστέ-
ρηση, θα είναι, σε σχέση με αντίστοιχη συμπερι-
φορά του ιδιώτη οφειλέτη, δυσανάλογα μικρότε-
ρη. Κρίνεται επομένως η διάταξη αυτή αντίθετη 
προς τα άρθρα 4 § 1 και 20 § 1 του συντάγ- 

_________ 
φειλόμενου τόκου υπερημερίας σε ποσοστό 6% έχει από 
νωρίς (βλ. Ι. Παπαλάκη ς , Ερμηνεία νόμων και 
δ/των περί εκτελέσεως δημοσίων έργων,1937, σ. 293 επ.) 
και επανειλημμένως επικριθεί ως παρωχημένη και άδι-
κη για τους αντισυμβαλλομένους του Δημοσίου, βλ. 
ΣτΕ 2234/2005, η οποία έκρινε την αντισυνταγματικό-
τητα του προνομίου που καθιερώνεται υπέρ του Δημο-
σίου με το άρθρο 5 § 1 του ν. 5367/1932. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωμής πιστοποίησης εκτελεσθεισών 
εργασιών κατά την εκτέλεση δημοσίου έργου, οφείλεται 
στον ανάδοχο ο εκάστοτε νόμιμος τόκος υπερημερίας 
(ΣτΕ 1151/2006) μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του 
άρθρου 21 του Δ/τος της 26.6/10.7.1944 ή του άρθρου 5 
§ 10 του ν. 1418/1984, που ανέρχεται στο 85% των εξα-
μηνιαίων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, το οποίο 
κατά τη θέσπισή του ανήρχετο σε ποσοστό 18,7% και το 
οποίο υπολείπεται κατά πολύ του 6%, καθόσον σήμερα 
ανέρχεται στο 4,53% και επομένως ο οφειλόμενος στον 
ανάδοχο τόκος υπερημερίας υπολογίζεται με βάση το 
προβλεπόμενο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, πρβλ. ΣτΕ 
1060/2009 για την αντισυνταγματικότητα το άρθρου 5 
§ 8 του ν. 1418/1984, ΕφημΔΔ 3/2009. 331 επ. με παρα-
τηρήσεις Α. Κα ϊ δα τ ζ ή . 
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ματος, με βάση τα οποία δεσμεύεται συνταγματι-
κά ο νομοθέτης με βάση την αρχή της ισότητας να 
ρυθμίζει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή κα-
ταστάσεις που αφορούν περισσότερες κατηγορίες 
προσώπων και λόγω αυτής της αντίθεσης ανίσχυ-
ρη, αφού έχουν διαμορφωθεί νέα νομικά δεδομέ-
να, τα οποία δεν δικαιολογούν τη διατήρηση της 
ισχύος προνομιακών ρυθμίσεων υπέρ των ν.π.δ.δ. 
ή του Δημοσίου73. Όσον αφορά τον καθορισμό 
του επιτοκίου υπερημερίας σε ποσοστό που ήταν 
σχεδόν υποτετραπλάσιο από εκείνο που εφαρμο-
ζόταν στους ιδιώτες για την ίδια περίοδο με την 
απόφαση της 22.5.2007 του ΕΔΔΑ κρίθηκε ότι 
προσβάλλει το άρθρο 1 του ΠΠΠ με το σκεπτικό 
ότι τα ν.π.δ.δ. μπορούν να απολαμβάνουν κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προνόμια και 
ασυλίες, αλλά μόνο η συμμετοχή στην δομή του 
κράτους δεν αρκεί από μόνη της για τη νομιμο-
ποίηση, σε κάθε περίπτωση, της εφαρμογής των 
κρατικών προνομίων και πρέπει να κρίνεται ανα-
γκαία για την ορθή εκτέλεση των δημοσίων αρμο-
διοτήτων74. Το απλό ταμειακό δημόσιο συμφέρον 
του ν.π.δ.δ. δεν μπορεί να εξομοιωθεί με το γενικό 
ή δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να δικαιολο-

_________ 
73. Βλ. μειοψηφία στην ΑΠ 3/2006 κατά την οποία 

το προνόμιο αυτό ήταν ανεκτό από την έννομη τάξη 
κατά το χρόνο που καθιερώθηκε και δεν μπορεί να δια-
τηρηθεί, ενόψει της εισόδου της ευρωπαϊκής έννομης 
τάξης στο εθνικό μας δίκαιο και της έννομης τάξης των 
νομοθεσιών των κρατών μελών και της νομολογίας, για 
επανεξέταση και κατάργηση πολλών δικονομικών και 
ουσιαστικών προνομίων. Βλ. ΣτΕ 802/2007, ΕΔΚΑ 
2007. 240 επ. κατά την οποία ο ετήσιος τόκος 6% για τις 
οφειλές του Δημοσίου αντίκειται στο άρθρο 4 § 1 και 20 
§ 1 του συντάγματος και στο άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ και στο 
άρθρο 1 του ΠΠΠ, ΣτΕ 3651/2002, ΕφΔΔ ΙΙ/2003. 637 
επ., πρβλ. Ειδικό δικαστήριο 4/2006 και 1/2006 απο-
φάσεις, ΔΕΝ 2006. 6 επ. ΔεφΑθ 2748/2006, ΝοΒ 2007. 
1691 επ. μόνο το απλό ταμειακό συμφέρον του Δημοσί-
ου, δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον 
και δεν αρκεί να αναιρέσει τη γενική αρχή της ισότητας  
και της ειδικότερης συνταγματικής επιταγής της ισότη-
τας στα δημοσια βάρη, για τον πρόσθετο λόγο ότι η κα-
θυστέρηση στην εξόφληση των υφισταμένων υποχρεώ-
σεων και η περιέλευση του Δημοσίου σε υπερημερία, 
ανάγεται αποκλειστικά στον κύκλο των δικών του συμ-
φερόντων. Αντίθετα ΑΠ 787/2007 ΝοΒ 2007. 1844 επ. 
και πλειοψηφία στην ΑΠ 3/2006. Για τη συνταγματικό-
τητα του τόκου 6%, βλ. ΕφΙων 24/2007. 

74. ΝοΒ 2008. 1367 επ., απόφ. της 23.9.1998, της 
18.2.1999, Γ. Κτ ι σ τάκ ι ς , ΔτΑ 17/2003. 82 επ. 

γήσει την παραβίαση του δικαιώματος για σεβα-
σμό των περιουσιακών δικαιωμάτων75. Το δικα-
στήριο συνδέει την καταβολή τόκων υπερημερίας 
με το σεβασμό της περιουσίας, συνδυάζοντας την 
καταβολή τους με τυχόν καθυστέρηση των αρχών 
να ενεργήσουν την επιστροφή πιστωτικού υπο-
λοίπου και έχει κατ’ επανάληψη κρίνει ότι μια 
αποζημίωση δεν θα ήταν πλήρης, εάν για τον 
προσδιορισμό της δεν λαμβάνονταν υπόψη και 
στοιχεία ικανά να μειώσουν την αξία της, όπως 
είναι η παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήμα-
τος76. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την πρό-
σφατη απόφαση 1663/2009 της Ολομέλειας και σε 
αντίθεση με τον ΑΠ, εναρμονίζεται με τη νομολο-
γία το ΕΔΔΑ και έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 
21 του Κώδικα Νόμων και Δικών του Δημοσίου, 
με την οποία θεσπίζεται, για τις οφειλές του Δη-
μοσίου, επιτόκιο νόμιμο και υπερημερίας σε πο-
σοστό 6%, που είναι μικρότερο από το ποσοστό 
του γενικώς ισχύοντος αντίστοιχου επιτοκίου, α-
ντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 § 1 του συ-
ντάγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, καθόσον το 
Δημόσιο  δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει τη 
συνδρομή λόγου δημοσίου συμφέροντος που θα 
δικαιολογούσε τη διαφοροποίηση του ύψους του 
επιτοκίου, νόμιμου και υπερημερίας77. Mε ερμη-
νευτικό οδηγό τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διαμορ-
φώνεται σταδιακά η τάση της κατάργησης των δι-
κονομικών προνομίων του Δημοσίου, όταν δεν 

_________ 
75. ΕΔΔΑ απόφ. της  25.6.2009.Οι απαιτήσεις αυτές 

υπάγονται στην έννοια της περιουσίας, βλ. ΔΠρωτΙωαν. 
352/2002 και μειοψηφία στην ΑΠ 804/2002, βλ. Γ. 
Κτ ι σ τάκ ι ς , «Το ανίσχυρο του χαμηλού επιτοκίου για 
την περίπτωση υπερημερίας  Δημοσίου», Δ 32 (2001). 26 
επ., ο οποίος επισημαίνει ότι η ύπαρξη του χαμηλού ε-
πιτοκίου «απομειώνει τη δραστικότητα των εκτελεστών 
αποφάσεων σε βάρος του Δημοσίου» και επιτρέπει στο 
Δημόσιο να χρονοτριβεί ως προς την εκτέλεσή τους. 

76. Απόφ. της 9.3.2006. 
77. Με την απόφαση αυτή επισημαίνεται ότι «το δη-

μόσιο είναι δυνατόν να διαθέτει, κατά την άσκηση των 
λειτουργιών του, προνόμια που του επιτρέπουν να α-
σκεί αποτελεσματικά τις δημοσίου δικαίου αρμοδιότη-
τες του. Μόνη όμως η ένταξη στην κρατική δομή δεν 
αρκεί, αυτή καθαυτή, να καταστήσει νόμιμη, σε κάθε 
περίπτωση, κρατικών προνομίων, αλλά πρέπει τούτο να 
είναι αναγκαίο για την καλή άσκηση των δημόσιων 
λειτουργιών»., βλ. ΘΠΔΔ 6/2009. 737 επ. με παρατηρή-
σεις Χ. Δ ιβάνη . 
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δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέρο-
ντος, ώστε και η εγχώρια νομολογία να εναρμονι-
στεί πλήρως με την πρόσφατη νομολογία του ΕΔ-
ΔΑ78. 

Ήδη με το άρθρο 4 § 4 του Π.Δ. 166/2003, το 
οποίο ενσωμάτωσε στην εσωτερική έννομη τάξη 
την οδηγία 2000/34/ΕΚ της 29.6.2000 ορίζεται ότι 
«το ύψος των τόκων υπερημερίας στους οποίους 
υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης, υπολογί-
ζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύ-
ρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγμα-
τοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή η-
μέρα του οικείου εξαμήνου(επιτόκιο αναφοράς 
προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονά-
δες(περιθώριο). Το επιτόκιο αναφοράς, το οποίο 
ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικεί-
ου εξαμήνου, εφαρμόζεται και για τους επόμενους 
έξι μήνες»79. 

 
3. To ζήτημα της παραγραφής των αξιώσεων 

 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 90 § 1 του 

ν. 2362/1995 «οποιαδήποτε απαίτηση κατά του 
Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον 
από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται 
βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής», ενώ κα-
τά την § 3 η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέ-
σει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του 

_________ 
78. Βλ. ΕλΣυν513/2009, ΘΠΔΔ 5/2009. 607 επ. με 

παρατηρήσεις  Β. Λιακόπουλου . Η δικονομική 
προνομία του Δημοσίου και των νπδδ δεν εναρμονίζε-
ται με τις αρχές της δικονομικής ισότητας, της αποτελε-
σματικής δικαστικής προστασίας, της αναλογικότητας 
και του σεβασμού της περιουσίας του ατόμου Με την 
επίκληση της απόφασης του ΕΔΔΑ, «Μεϊδάνης κατά 
Ελλάδος» το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει ότι ο 
ιδιώτης ενάγων δεν απολαμβάνει το εκάστοτε ισχύον ε-
πιτόκιο υπερημερίας σχετικά με τις αξιώσεις του έναντι 
των φορέων δημόσιας εξουσίας – στην προκειμένη πε-
ρίπτωση  έναντι του ΙΚΑ – και δεν αντιμετωπίζεται ισο-
τίμως από τους σχετικούς δικονομικούς νόμους. 

79. βλ. Α. Γ έ ρον τα ς ,  Η αντισυνταγματικότητα 
και μη συμβατότητα του προσδιορισμού του τόκου υ-
περημερίας σε 6% κατά το άρθρο 21 του Δ/τος της  
26.6/10.7.1944 προς τις διατάξεις της ΕΣΔΑ και του 
κοινοτικού δικαίου, ΔιΔ 2008, σ. 273 επ. 281 επ., τ ο υ  
ί δ ι ο υ , Δίκαιο δημοσίων έργων, 2009, σ. 600 επ., Χ. 
Μητκ ί δη ς , Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 1789/2009 
ΘΠΔΔ 1/2008. 79 επ. 

Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ’ αυτού, 
που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως α-
πολαβές αυτών ή αποζημιώσεις … παραγράφο-
νται μετά διετία από της γενέσεώς της. Κατά τη 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας οι 
διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν.δ. 496/1974, οι 
οποίες θεσπίζουν σε βάρος των υπαλλήλων των 
ν.π.δ.δ. ειδική βραχυπρόθεσμη διετής παραγρα-
φή, με την οποία περιορίζεται το δικαίωμά τους 
να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά λόγω καθυ-
στερούμενων αποδοχών ή άλλων απολαύσεων ή 
αποζημίωσης εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού, α-
ντίκεινται τόσο στη συνταγματική διάταξη του 
άρθρου 4 § 1 όσο  και του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, δεδο-
μένου ότι περιορίζει τα περιουσιακά δικαιώματα 
ειδικά των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ., χωρίς αυτό να 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιας ωφέλειας και 
συνεπώς δεν είναι εφαρμόσιμες80. 

Το ΕΔΔΑ στην απόφαση της 25.6.2009 έκρινε 
ότι η διετής παραγραφή των απαιτήσεων κατά του 
Δημοσίου με βάση το άρθρο 90 § 3 του ν. 
2362/1995, συνιστά μια εξαίρεση στο αστικό δί-
καιο, το οποίο διέπει κατά κανόνα τις εργατικές 
διαφορές και το οποίο δεν εφαρμόζεται στις περι-
πτώσεις απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Με τη 
διάταξη αυτή εισάγεται αδικαιολόγητη δυσμενής 
διαφοροποίηση σε βάρος εκείνων που έχουν α-
ξιώσεις κατά του Δημοσίου από το γεγονός ότι η 
προθεσμία εντός της οποίας το Δημόσιο μπορεί να 
διεκδικήσει τις αξιώσεις του, είναι σημαντική μα-
κρύτερη σε σχέση με τις προθεσμίες που προβλέ- 

_________ 
80. ΣτΕ 3428/2006, ΕφημΔΔ 1/2007. 384. Η παρα-

γραφή των δύο ετών δεν δικαιολογείται από μόνη την 
επίκληση της ανάγκης προστασίας της περιουσίας των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ΣτΕ 3654/2008, 
πρβλ. μειοψηφία στην ΑΕΔ 9/2009, ΘΠΔΔ 6/2009. 741 
επ. και ΕλΣυν 2442/2008, ΘΠΔΔ 7/2009. 873 επ. (για τη 
διάταξη της § 5 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995, η ο-
ποία εισάγοντας διαφορετική νομοθετική μεταχείριση 
αντίκειται και στην αρχή της δικονομικής ισότητας των 
διαδίκων,όπως αυτή συνάγεται από τα άρθρα 4 § 1 και 
25 § 1 του συντάγματος, 6, 13 και 14 της ΕΣΔΑ και 2 § 3 
α  και β, 14 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατο-
μικά και πολιτικά δικαιώματα, βλ. και ΕΔΔΑ απόφ. της 
11.1.2001 και της 5.11.2002.  

Συνεπώς η διάταξη αυτή είναι ανίσχυρη και μη ε-
φαρμοστέα και πρέπει να τύχει  εφαρμογής και για τις 
αξιώσεις αυτές των συνταξιούχων του Δημοσίου η γενι-
κή πενταετής παραγραφή που προβλέπεται στην § 1 του 
άρθρου 90 το ν. 2362/1995. 
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πονται για την προβολή απαιτήσεων κατ’ αυτού. 
Σε αντίθεση με την απόφαση 9/2009 του ΑΕΔ,  η 
οποία δέχεται ότι η βραχυπρόθεσμη διετής παρα-
γραφή έχει θεσπισθεί για λόγους γενικότερου δη-
μόσιου συμφέροντος και συγκεκριμένα από την 
ανάγκη ταχείας εκκαθάρισης αξιώσεων και είναι 
απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας 
και της οικονομικής κατάστασης αυτών, στην ο-
ποία συμβάλλουν οι φορολογούμενοι πολίτες με 
την καταβολή φόρων81, το ΕΔΔΑ επισημαίνει ότι 
μόνο το δημοσιονομικό συμφέρον του Δημοσίου 
δεν μπορεί να αφομοιωθεί συλλήβδην σε ένα γε-
νικότερο δημόσιο συμφέρον, το οποίο θα δικαιο-
λογούσε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση την 
παραβίαση των δικαιωμάτων του πολίτη82. Εξάλ-
λου, μόνη η επίκληση του γενικού συμφέροντος 
έγκαιρης ισοσκέλισης των υποχρεώσεων του Δη-
μοσίου δεν αρκεί γα να καθοριστεί κατά προνο-
μιακό για το δημόσιο τρόπο η ημέρα, κατά την 
οποία ξεκινά ο υπολογισμός των νόμιμων τόκων 
στο επιδικαστέν ποσό σε κάποιο εργαζόμενο δη-
μόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
Κατά συνέπεια η εφαρμογή από τα εθνικά δικα-
στήρια ειδικών διατάξεων, προνομιακών για τα 
συμφέροντα του δημοσίου παραβιάζει  το δικαί-
ωμα του ενδιαφερόμενου για σεβασμό της πε-
ριουσίας του και διαταράσσει τη δίκαιη ισορρο-
πία μεταξύ της προστασίας της περιουσίας και 
απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος κατά πα-
ραβίαση του άρθρου 1 του 1ου ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. 

 
4. Η ανατροπή του κριτηρίου του «προορισμού» του α-
κινήτου ως αμάχητου τεκμηρίου 

 
Αν και στην ΕΣΔΑ δεν υπάρχει ειδική διάταξη 

για την προστασία του περιβάλλοντος, η σημερι-
νή κοινωνία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυ-
τήν83. Οι οικονομικές παράμετροι ακόμη και ορι-

_________ 
81. ΘΠΔΔ 6/2009. 741 επ. με μειοψηφία, πρβλ. και 

μειοψηφία στην ΕλΣυν  2442/2008 Ολ., ΘΠΔΔ 7/2009, 
σ. 873 επ. 

82. Βλ. ΕΔΔΑ απόφ. της 22.5.2007. 
83. Ε. Λευθ ε ρ ιώ τ ου , Ιδιοκτησία και περιβάλλον, 

2007, σ. 105 επ., Η. Κασ τανά ς , Η προστασία του δι-
καιώματος στο περιβάλλον στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ, σε: 
Νόμος και  Φύση, 2000. Στην απόφ. της 12.7.2005 ανα-
γνωρίστηκε το δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε ένα 
υγιές και ισόρροπο περιβάλλον, εφόσον θεμελιώνεται 
σε διάταξη του εσωτερικού δικαίου. Για την προστασία 

σμένα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτό της ι-
διοκτησίας, δεν πρέπει να έχουν προτεραιότητα 
απέναντι σε αυτήν, ιδίως όταν υπάρχει σχετική 
νομοθεσία του οικείου κράτους. Από την άλλη 
πλευρά όμως η στέρηση της ιδιοκτησίας χωρίς εύ-
λογη σε σχέση με την αξία του πράγματος αποζη-
μίωση αποτελεί υπέρμετρη επέμβαση στο σχετικό 
δικαίωμα, ενώ η παντελής έλλειψη καταβολής 
αποζημίωσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παρά 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις84. 

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
η οποία αναμφισβήτητα έχει αντιμετωπίσει με ι-
διαίτερη ευαισθησία ζητήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος, δέχεται σε περίπτωση ακινήτου 
που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ότι η κατά 
«προορισμό» χρήση του δεν μπορεί να είναι παρά 
η αγροτική, κτηνοτροφική ή η δασοπονική εκμε-
τάλλευσή του και με αυτόν τον τρόπο απορρίπτει 
τις αξιώσεις αποζημίωσης των ιδιοκτητών μη α-
στικών ακινήτων85. Με την ΣτΕ 3135/2002 απορ-
ρίφθηκε αγωγή της προσφεύγουσας ανώνυμης ε-
ταιρείας για τα διαφυγόντα κέρδη, καθώς η ιδιο-
κτησία της στο Μαραθωνήσι, την οποία προόριζε 
για ξενοδοχειακή εκμετάλλευση, είχε ενταχθεί στα 
όρια του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου, με αποτέλε-
σμα να καθίσταται αδύνατος ο σκοπός της, ενώ με 
την ΣτΕ 982/2005 απορρίφθηκε αίτηση για την 
ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της διοίκησης να 
απαλλοτριώσει ακίνητο που βρίσκεται στη νησίδα 

_________ 
του περιβάλλοντος για την ακώλυτη άσκηση των δι-
καιωμάτων  που απορρέουν  το άρθρο 8 της Σύμβασης, 
βλ. απόφ. της 9.12.1994. 

84. ΕΔΔΑ απόφ. της 8.7.2008. Το ΣτΕ με πρόσφατες 
αποφάσεις (ΣτΕ 2601/2005 και 1611/2006) αναγνώρισε 
τη θεμελίωση στο άρθρο 22 του ν. 1650/1986 την αξίωση 
αποζημίωσης, εφόσον οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί με 
τη μορφή κανονιστικών πράξεων για λόγους προστα-
σίας του φυσικού περιβάλλοντος, συνεπάγονται την 
ουσιώδη στέρηση χρήσης της ιδιοκτησίας. 

85. Βλ. Γ. Παναγ ιω τ όπουλο ς , Η αστική ευθύνη 
του Δημοσίου εν σχέσει με την προστασία του περιβάλ-
λοντος, ΤοΣ 2/2008. 295 επ., ο οποίος αναφέρει  ότι «η 
νομιμότητα των περιορισμών στο ατομικό δικαίωμα της 
ιδιοκτησίας, χάριν της προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος, εξαρτάται και από τον προορισμό της συ-
γκεκριμένης ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να είναι συ-
νταγματικώς ανεκτοί περιορισμοί στην ανοικοδόμηση 
των εκτός σχεδίου πόλεως περιοχών… εφόσον ο προο-
ρισμός αυτών είναι προς γεωργικήν και άλλες συναφείς 
εκμεταλλεύσεις, όχι όμως προς ανοικοδόμησιν» (σ. 302). 
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Σπιναλόγκα, το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε αποκτήσει 
με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας. 
Ο σκοπός αυτός δεν κατέστη πραγματοποιήσιμος 
για λόγους προστασίας του πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος της περιοχής86. 

Στην απόφαση της 6.12.2007, η οποία αφορού-
σε την επιβολή περιορισμών στην ιδιοκτησία για 
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, το Δικα-
στήριο αναγνωρίζει μεν στα συμβαλλόμενα κράτη 
ευρύτατο περιθώριο εκτίμησης προκειμένου αυτά 
να ασκήσουν την  πολεοδομική τους πολιτική, αλ-
λά το κράτος οφείλει να ασκήσει την ελεγκτική ε-
ξουσία για να διαπιστώσει αν έχει επιτευχθεί η ε-
ξισορρόπηση κατά τρόπο που να εναρμονίζεται 
με το σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων87. 
Ενώ τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια έκριναν 
ότι η πλήρης απαγόρευση  της δόμησης δεν έθιγε 
τα περιουσιακά δικαιώματα, δεδομένου ότι η ι-
διοκτησία ήταν εκτός σχεδίου πόλεως και δεν ή-
ταν εφικτή λόγω των συγκεκριμένων φυσικών ι-
διοτήτων η δόμηση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η 
αιτιολογία αυτή των εθνικών διοικητικών δικα-
στηρίων για την απόρριψη της αγωγής αποζημί-
ωσης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αυστηρότητα 
και κρίνεται μη συμβατή με το άρθρο 1 του 
ΠΠΠ88. Ειδικότερα «η εξομοίωση κάθε εκτός σχε-
δίου πόλεως ακινήτου με ακίνητο προοριζόμενο 
για αγροτική, πτηνοτροφική ή δασοπονική χρήση 

_________ 
86. Ε. Μίχα , ΕφΔΔ ΙΙ/2008. 734 επ. 
87. Για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων στο πεδίο 

της προστασίας του περιβάλλοντος, βλ. απόφ. της 
2.8.2001 και της 27.11.2007. 

88. Η νομολογία του ΣτΕ εμμένει στη θέση της μη 
προσβολής της ιδιοκτησίας και στην ΣτΕ 548/2008 έ-
κρινε ότι η ένταξη της περιοχή σε ζώνη προστασίας, με 
τους αναγκαίους αυστηρούς όρους δόμησης και χρήσε-
ων, δεν συνιστά παράβαση του δικαιώματος ιδιοκτησί-
ας και των γενικών αρχών της ισότητας και της αναλο-
γικότητας, εφόσον αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου πόλε-
ως, μη προοριζόμενα προς δόμηση, οι δε ρυθμίσεις εί-
ναι γενικές και αντικειμενικές και επιβάλλονται για τον 
δημοσίου συμφέροντος λόγο της προστασίας περιαστι-
κού όρους από την δόμηση, ΝοΒ 2008. 1033 επ., βλ. ΣτΕ 
2604/2005 οι όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσε-
ων γης, που εξικνούνται μέχρι και την ολοσχερή απα-
γόρευση δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές με ιδιαίτε-
ρο φυσικό περιβάλλον, δεν προσκρούει στις προστατευ-
τικές της ιδιοκτησίας συνταγματικές διατάξεις, ΣτΕ 
2657/2007,  με την οποία συνεχίζεται η επιμονή στο 
φυσικό προορισμό των εκτός σχεδίου περιοχών. 

ή ως χώρος ψυγαγωγίας εισάγει ένα αμάχητο τεκ-
μήριο που δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερό-
τητες κάθε εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτου. Η α-
ναφορά στον  «προορισμό» ενός ακινήτου, σε έ-
ναν όρο per se αόριστο και ακαθόριστο, δεν επι-
τρέπει στον εθνικό δικαστή να λάβει υπόψη του 
το δίκαιο και ενδεχομένως διείπε in concreto   το 
καθεστώς της εκμεταλλεύσεως του πριν από την 
επιβολή των απαγορεύσεων. Στις περιπτώσεις που 
η κρίσιμη νομοθεσία δεν προβλέπει παρά την α-
γροτική εκμετάλλευση, ο «προορισμός» του ακι-
νήτου είναι πράγματι μόνο η γεωργία. Στις περι-
πτώσεις όμως που η κρίσιμη νομοθεσία προβλέπει 
ρητώς την οικοδομησιμότητα ενός ακινήτου, ο ε-
θνικός δικαστής δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη 
του αυτό το στοιχείο επικαλούμενος απλώς τον 
«προορισμό κάθε εκτός σχεδίου πόλεως ακινή-
του»(σκέψη 52)89. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η χρή-
ση αόριστων όρων, όπως ο φυσικός προορισμός 
της γης δεν είναι επιτρεπτή και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ι-
διοκτησιακού καθεστώτος της προσφεύγουσας ως 
προς τα ακίνητά της και η σταδιακή απαγόρευση 
της οικοδόμησης, συνιστούσαν επέμβαση στο δι-
καίωμα για ειρηνική απόλαυση της περιουσίας90. 

_________ 
89. Βλ. απόφ. της 22.7.2008 στην οποία τονίσθηκε η 

σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και κρίθη-
κε ότι η μη απόλαυση της ιδιοκτησίας με την έννοια της  
μη καλλιέργειας και συλλογής καρπών ή μη μεταβίβα-
ση χωρίς αποζημίωση παραβιάζει το άρθρο 1 του ΠΠΠ. 
Πρβλ. απόφ. της 27.10.2006 κατά την οποία η αδυναμία 
του προσφεύγοντος για πλήρη εκτέλεση μιας ευνοϊκής 
για αυτόν απόφασης για μεγάλο χρονικό διάστημα συ-
νιστά παρέμβαση στο δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης 
της περιουσίας του. Στην απόφαση της 13.7.2006 κρίθη-
κε ότι τα συμβαλλόμενα κράτη διαθέτουν ευρεία δια-
κριτική ευχέρεια στον πολεοδομικό και χωροταξικό 
σχειδασμό, ωστόσο η υποχρέωση προστασίας των δα-
σών δεν απαλλάσσει τα κράτη από την ευθύνη να προ-
στατεύουν τους καλόπιστους νομείς και ιδιοκτήτες. Το 
γεγονός ότι ο προσφεύγων συνεταιρισμός και τα μέλη 
του δεν έλαβαν αποζημίωση είτε με τη διαδικασία της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είτε με τη δυνατότητα 
ανταλλαγής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε ορ-
θή στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος και των δικαι-
ωμάτων τους. 

90. ΕφΔΔ ΙΙ/2008, σ. 721 επ. Η απόφαση αυτή απο-
τελεί συνέχεια μιας σειράς αποφάσεων, στις οποίες ο 
αποχαρακτηρισμός της γης κρίθηκαν ως μη συμβατές 
με την ΕΣΔΑ, βλ. απόφ. της 13.7.2006 (σκέψη 37) και το 
υπερβολικό βάρος συνίστατο στην έλλειψη ανταλλάγ-
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Δεδομένου ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός απο-
τελεί βασικό εργαλείο της χωροταξικής πολιτικής 
και επιτρέπει επεμβάσεις και περιορισμούς στην 
ιδιοκτησία όσον αφορά την οικοδομησιμότητα, 
πράγμα που αναγνωρίζεται και από το ΕΔΔΑ, η 
συμβολή του συνίσταται στην ανατροπή του κρι-
τηρίου του «προορισμού» του ακινήτου ως αμά-
χητου τεκμηρίου και ο επαναπροσδιορισμός του 
με βάση τις ιδιομορφίες κάθε συγκεκριμένης έ-
κτασης, ώστε να επιτευχθεί η δίκαιη ισορροπία 
και στάθμιση μεταξύ των δύο συνταγματικά προ-
στατευομένων αγαθών, του περιβάλλοντος και της 
ιδιοκτησίας91. 

 
5. Η περίπτωση της επιβολής προστίμου 

 
Στην απόφαση της 11.1.2007, η οποία αφορού-

σε ένα τελωνειακό πρόστιμο που επιβλήθηκε για 
λαθρεμπόριο, το Δικαστήριο  με την επίκληση της 
απόφασης της 12.7.2001 του ΔΕΚ έκρινε ότι το ε-
πίδικο πρόστιμο αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα 
που εγγυάται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του 
Πρωτοκόλου, διότι στερεί από τον προσφεύγοντα 
ένα περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή το ποσό που 
πρέπει να καταβάλει. Στην απόφαση του ΔΕΚ το-
νίζεται ότι «είναι αρμοδιότητα του εθνικού δικα-
στή να εκτιμήσει αν, λαμβανομένων υπόψη των 
επιταγών της καταστολής και της πρόληψης, κα-
θώς και του ποσού των επίδικων φόρων και του 
επιπέδου των πραγματικά επιβληθέντων κυρώσε-
ων, αυτές δεν είναι τόσο δυσανάλογες σε σχέση με 
τη σοβαρότητα της παράβασης που να δημιουρ-
γούν εμπόδια στην άσκηση των ελευθεριών που 
παρέχει η Συνθήκη» και έκρινε ότι «μια εθνική 
νομοθεσία που προβλέπει ένα σύνολο κυρώσεων 
που περιέχουν ειδικότερα … πολλαπλό τέλος έως 
δεκαπλάσιο των σχετικών φορολογικών επιβα-
ρύνσεων δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της ανα-
λογικότητας παρά στο μέτρο που καθίσταται ανα-

_________ 
ματος. Αντίθετα στην απόφ. της 1.12.2005, η οποία α-
φορούσε την  παροχή δουλείας υπέρ ορισμένων ακινή-
των, δεν υπήρξε στέρηση της περιουσίας, αλλά επιβολή 
συγκεκριμένων περιορισμών. 

91. Βλ. τη θεμελιωμένη κριτική του Ν. Ρό ζ ου , Πα-
ρατηρήσεις στις αποφάσεις της 1.6.2006 και της 
6.12.2007 του ΕΔΔΑ, ΘΠΔΔ 4/2008. 476 επ. Για τη μη 
ύπαρξη του κινδύνου της αναγνώρισης αξιώσεων των 
θιγομένων ιδιοκτητών, βλ. Λ. Κ ιουσοπούλου , 
ΘΠΔΔ 2/2008. 219 επ. 

γκαία λόγω των επιταγών της καταστολής και της 
προλήψεως, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότη-
τας της παράβασης»(σκέψη 70)92. 

Το ΕΔΔΑ θεωρεί ότι επέμβαση αυτή δικαιολο-
γείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 
αυτού, το οποίο προβλέπει ρητά μια εξαίρεση σε 
ό,τι αφορά την καταβολή φόρων, άλλων εισφο-
ρών ή προστίμων. Η διάταξη αυτή όμως πρέπει να 
ερμηνεύεται υπό το φως της γενικής αρχής και 
συγκεκριμένα πρέπει να  υφίσταται μια εύλογη 
σχέση αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιού-
μενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού. Συ-
νεπώς η οικονομική υποχρέωση που γεννάται από 
την καταβολή ενός προστίμου μπορεί να βλάψει 
την εγγύηση που καθιερώνει αυτή η διάταξη, αν 
επιβάλλει στο επίδικο πρόσωπο ένα υπερβολικό 
βάρος ή θίγει σημαντικά την οικονομική κατά-
σταση. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η επιβολή 
του επίδικου προστίμου συνιστούσε ένα υπέρογκο 
βάρος ακόμη και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις 
και οδηγεί σε μια de facto κατάσχεση της περιου-
σίας του προσφεύγοντος κατά παράβαση του άρ-
θρου 1 του Πρωτοκόλου αριθ. 1 και συνεπώς η ε-
πιβολή του εν λόγω προστίμου έθιξε σε τέτοιο 
βαθμό την οικονομική κατάσταση του προσφεύ-
γοντος που αποτελούσε δυσανάλογο μέτρο ως 
προς τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό93. Με την 
απόφαση αυτή το ΕΔΔΑ «επανέφερε την Ολομέ-
λεια του ΣτΕ στην ευρωπαϊκή συνταγματική έν-
νομη τάξη, την οποία ο εθνικός δικαστής οφείλει 
να σέβεται και, προδήλως, δεν αποτελεί αιτιολό-
γηση της αντίθετης ψήφου η υπογράμμιση «ας 
πάει στο ΕΔΔΑ να βρει το δίκιο του», γιατί ο πο-
λίτης αξιώνει προστασία από τον εθνικό του 

_________ 
92. Βλ. μειοψηφούσα άποψη στην ΣτΕ  990/2004 Ολ. 

ΔτΑ 27/2005. 834 επ., 854 επ. Με το άρθρο 150 § 1 του 
νέου Τελωνειακού Κώδικα, ν. 2960/2001, η κύρωση πε-
ριορίσθηκε στο τριπλάσιο των διαφυγόντων δασμών 
και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων. 

93. Αντίθετα η πλειοψηφία στην ΣτΕ 990/2004 είχε 
κρίνει ότι η διάταξη του άρθρου 97 § 3 του Τελωνειακού 
Κώδικα, η οποία προβλέπει την επιβολή πολλαπλού τέ-
λους, χωρίς κριτήρια,από το διπλάσιο μέχρι το δεκα-
πλάσιο των διαφυγόντων φόρων, δεν παραβιάζει την 
αρχή της αναλογικότητας, βλ. Γ. Κτ ι σ τάκ ι ς , Ο ποινι-
κός χαρακτήρας ενός διοικητικού προστίμου υπό το 
φως της ΕΣΔΑ, Σχόλιο στην ΟλΣτΕ 990/2004, ΔτΑ 
27/2005. 831 επ. 
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δικαστή, ο οποίος δεν μπορεί να τον παραπέμπει, 
«ελαφρά τη καρδία» στο Στρασβούργο94. 

Το ΕΔΔΑ εντάσσει το επιβληθέν πρόστιμο από 
τον τελωνειακό κώδικα, αν και δεν χαρακτηρίζε-
ται στο εθνικό δίκαιο ως ποινική κύρωση, λόγω 
της φύσης του εγκλήματος της λαθρεμπορίας, του 
αποτρεπτικού και κατασταλτικού χαρακτήρα της 
ποινής και του μεγάλου ύψους του ποσού, στις 
ποινικές κυρώσεις και εφαρμόζει τη διάταξη του 
άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι το διακύ-
βευμα για τον προσφεύγοντα είναι εξαιρετικά 
σημαντικό95. 
 
Αντί επιλόγου 

 
Η ΕΣΔΑ ως διεθνές κείμενο, το οποίο εφαρμό-

ζεται στο εσωτερικό κάθε κράτους μέρους από τις 
εσωτερικές αρχές και τα δικαστήρια προσφέρει τη 
δυνατότητα στο άτομο να προσφεύγει σε υπερε-
θνικά δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία  ελέγχουν 
την  πιστή  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  τους.  Η 
ΕΣΔΑ συμπληρώνει αναμφισβήτητα το σύστημα 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα 
κράτη μέλη και παράλληλα διαμορφώνει, χαράσ-
σει και εμβαθύνει την αρχή του κράτους δικαίου 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας την σε 
κοινή  αρχή  του  νομικού  πολιτισμού  των  ευρω- 

_________ 
94. Έτσι. Π.Παραρά ς , Η ευρωπαϊκή δικαίωση της 

μειοψηφίας του ΣτΕ, ΔτΑ 34/2007. 566 επ. 
95. ΕΔΔΑ, απόφ. της 21.2.2008, ΝοΒ 2008. 1361 επ. 

βλ.  ΤρΔΠρΠειρ 470/2007, ΕφημΔΔ 2/2007, σ. 182 επ. 
με σχόλιο Α. Γ έ ρον τα , η οποία με την επίκληση της 
νομολογίας του ΕΔΔΑ όσον αφορά το άρθρο 7 § 1, α-
ναφέρει ότι ο καταλογισμός του προστίμου έχει ως συ-
νέπεια την ταμειακή βεβαίωση  αυτού  «εν  στενή εν-
νοία», που οδηγεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εί-
σπραξης, της περιουσίας (κατασχέσεις, πλειστηριασμός 
περιουσιακών στοιχείων) και επάγονται απαγορεύσεις 
και περιορισμούς που άπτονται της οικονομικής ελευ-
θερίας του διωκομένου (απαγόρευση θεώρησης φορο-  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

παϊκών κρατών, τα οποία δεσμεύονται τόσο σε 
στενά νομικό όσο και σε ιδεολογικό-πολιτικό επί-
πεδο μεαξύ τους να τηρούν την βασική αυτή αρ-
χή.  

Παράλληλα η ΕΣΔΑ αποτελεί και όργανο ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης με την έννοια της συμβο-
λής στη βαθμιαία ομογενοποίηση της προστασίας 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και μέσα από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου επιτυγχάνεται αφε-
νός η προστασία των ατόμων από τις κρατικές 
παραβιάσεις και αφετέρου η διαμόρφωση ενός ε-
πιπέδου προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
που  αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής ενοποίησης. Στην περίπτωση της προ-
στασίας της περιουσίας η νομολογία, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις εξελίξεις που  εμφανίζονται σε ε-
θνικό, ευρωπαϊκό* και διεθνές επίπεδο, έχει ανα-
τρέψει παραδοσιακούς θεσμούς της εθνικής έννο-
μης τάξης και οδήγησε σε μια διεύρυνση της έν-
νοιας της περιουσίας, απορρίπτοντας τη συσταλ-
τική ερμηνεία της συνταγματικής εγγύσης της ι-
διοκτησίας και αναγνωρίζει μια σχετικά μαξιμα-
λιστική προστασία των περιουσιακών δικαιωμά-
των με βάση το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, 
πράγμα που ανταποκρίνεται στα σύγχρονες ανά-
γκες και απαιτήσεις. 

 
 

_________ 
λογικών στοιχείων, λήψης φορολογικής ενημερότητας) 
και κατά συνέπεια  de facto απαγορεύουν ή παρακωλύ-
ουν τις επιχειρηματικές και οικονομικές σναλλαγές,  
ΕΔΔΑ απόφ. της 24.9.1997, της 24.2.1994 κατά τις οποίες 
η επιβολή των κυρώσεων τελεί υπό τις εξασφαλιστικές 
εγγυήσεις  του  άρθρου  7  §  1,   πρβλ.  ΣτΕ   3225/2005, 
981/2006. Κατά την ΣτΕ 1203/2005 η επιβολή προστί-
μου στην περίπτωση κατοχής ή κυκλοφορίας οχήματος 
από πρόσωπο που δεν τυγχάνει της προβλεπόμενης 
απαλλαγής, συνιστά χρηματική κύρωση, η οποία έχει 
χαρακτηριστικά προσιδιάζοντα σε ποινή υπό την άν-
νοια των άρθρων  6  § 1 και  7  § 1  της ΕΣΔΑ. 
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Το δικαίωμα στο γάμο: 
Η δικαστική αναζήτηση της ανυπόστατης απαγόρευσης  

Βασίλη Σωτηρόπουλου 
Δικηγόρου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου 

Υπ. Δ.Ν. Αθήνας 
 
 

1. Εισαγωγή 
 
Οι αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου υπ’ αρ. 114/2009 και 115/2009, με τις οποί-
ες κρίθηκαν  δεκτές οι αντίστοιχες εισαγγελικές 
αγωγές αναγνώρισης περί ανυποστάτου των πολι-
τικών γάμων ομόφυλων ζευγαριών, θέτουν μία 
σειρά από ζητήματα οικογενειακού, συνταγματι-
κού, διοικητικού και δικονομικού δικαίου. Επί-
σης, εγείρουν ερωτήματα για τα όρια της δικαιο-
δοτικής κρίσης και τον αυτο-περιορισμό του Δι-
καστή έναντι του Νομοθέτη. Η πιο σημαντική 
όμως συνεισφορά αυτών των δύο δικαστικών α-
ποφάσεων είναι η επίσημη  έναρξη του δημόσιου 
διαλόγου στην Ελλάδα για την καθολική εφαρμο-
γή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα 
από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυ-
τότητα φύλου των φορέων τους.  

Ο κριτικός σχολιασμός των αποφάσεων κινεί-
ται λοιπόν περί τους άξονες: i) σχέσεις οικογε-
νειακού – συνταγματικού δικαίου, ii) σχέσεις δι-
καστή – νομοθέτη, iii) ο γάμος ομοφύλων ως έ-
μπρακτη αναγνώριση καθολικής εφαρμογής αν-
θρώπινων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τον σε-
ξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύ-
λου.  

 
2. Η απαγόρευση τέλεσης γάμου ομοφύλων ως 
περιορισμός συνταγματικού δικαιώματος 

 
Με την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαί-

ου στις αρχές της δεκαετίας του 1980, προστέθηκε 
στον Αστικό Κώδικα η δυνατότητα σύναψης πο-
λιτικού γάμου. Μέχρι τότε, το σχετικό κεφάλαιο 
του ΑΚ πρόβλεπε ως μόνη μορφή του θεσμού τον 
θρησκευτικό γάμο. Η νομοθετική τροποποίηση  
δεν οδήγησε σε προσθήκη νέου κεφαλαίου του 
ΑΚ, αλλά αφορά μόνον διεύρυνση ως προς  το 
τυπικό στοιχείο: ο γάμος, κατ' ΑΚ 1367, εκτός από 
την δυνατότητα να τελεστεί με “ιερολογία”, τελεί-
ται και με τη “σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων 

ότι συμφωνούν σ' αυτό” (πολιτικός γάμος).  Έτσι, ο 
θεσμός του γάμου που, μέχρι τότε, αναγνωριζόταν 
από το δίκαιο ως ένα εκκλησιαστικό μυστήριο που 
επιφέρει (και) έννομες συνέπειες, απέκτησε την 
νομική φύση της δέσμης αστικών/πολιτικών δι-
καιωμάτων (με την έννοια των civil rights).  

Ενώ, λοιπόν, οι θεσμικές πηγές και η μυστη-
ριακή φύση του θρησκευτικού γάμου  που τελείται 
“με ιερολογία από ιερέα της ανατολικής ορθόδοξης εκ-
κλησίας” ορθώς αναζητoύνται στα πατερικά κείμε-
να του Χριστιανισμού και στον κλασικό ορισμό 
του Μοδεστίνου1, ο μεν θρησκευτικός γάμος που 
τελείται “από λειτουργό άλλου δόγματος ή θρησκεύμα-
τος γνωστού στην Ελλάδα” θα πρέπει να ακολουθεί 
τις διδαχές του αντίστοιχου δόγματος ή θρησκεύ-
ματος (που μπορεί να αφίστανται από αυτές του 
Μοδεστίνου ή και της ορθόδοξης χριστιανικής 
παράδοσης περί ετερόφυλης ένωσης), ο δε πολιτι-
κός γάμος διέπεται εξ ολοκλήρου – και μόνον – 
από το ισχύον δίκαιο, ως έννομη σχέση αστικού 
δικαίου. Η δικαστικώς επιβαλλόμενη συστοιχία του 
πολιτικού γάμου προς το  χριστιανικό μυστήριο του 
θρησκευτικού γάμου, αλλά και τον ορισμό του Ρω-
μαίου νομοδιδάσκαλου του 250 μ.Χ., σημαίνει επι-
βολή των  διδαχών μιας συγκεκριμένης θρησκείας σε 
πολίτες που επέλεξαν συνειδητά να ασκήσουν την 
ρητώς προβλεπόμενη εναλλακτική δυνατότητα σύ-
ναψης πολιτικού -κι όχι θρησκευτικού- γάμου. 
Έτσι, όμως, το Δικαστήριο, εξισώνοντας τους τύ-
πους τέλεσης πολιτικού και θρη- 

_________ 
1. Οι δικαστές στις σχολιαζόμενες αποφάσεις ανα-

φέρονται  στον κλασικό ορισμό "Nuptiae sunt coniunctio 
maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani 
iuris communicatio" δηλ. κατά ορθή μετάφραση στα νέα 
ελληνικά: "γάμος είναι ένωση άνδρα και γυναίκας και ισόβια 
κοινώνηση που διέπεται από το ανθρώπινο και  το  θεϊκό  δί-
καιο". Ο ορισμός περιέχεται σε Γ. Μπαλή , Οικογενεια-
κόν Δίκαιον, εκδ. β΄, Αθήνα, 1961, σ. 20. 
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σκευτικού γάμου ως προς την ε τ ερό τητα  φύλου, 
ουσιαστικά καταργεί την δυνατότητα επιλογής , 
καταργεί τον Νομοθέτη και επεμβαίνει στην θρη-
σκευτική ελευθερία των πολιτών υπό την αρνητι-
κή της εκδοχή: απαγορεύει την επιλογή τους να  μ 
η ν  τελέσουν θρησκευτικό γάμο, αναγορεύοντας 
σε νομική δέσμευση μια προϋπόθεση της ορθόδο-
ξης πατερικής παράδοσης, την ετερότητα φύλου 
των μελλονύμφων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 21 § 1 του Συντάγματος, 
ο γάμος τελεί υπό την προστασία του Κράτους. 
Κατά το άρθρο 9 § 1 εδ. β΄ του Συντάγματος, η  ι-
διωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου  είναι 
απαραβίαστη. Από το συνδυασμό των δύο διατά-
ξεων, οι οποίες προβλέπουν ένα κοινωνικό κι ένα 
ατομικό δικαίωμα αντίστοιχα, παρέχεται η επαρ-
κής βάση ώστε να γίνεται λόγος για ένα συ -
νταγματ ι κό  δ ικα ίωμα  στον γάμο2, αντίστοι-

_________ 
2. Η συνταγματική έδραση του δικαιώματος ελεύθε-

ρης επιλογής συζύγου, χωρίς παρεμβάσεις κρατικών 
οργάνων, έχει νομολογηθεί θετικά από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας. Με την απόφαση 1460/1978, το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας  έκρινε ότι η προϋπόθεση που 
υπήρχε στο νόμο για λήψη άδειας γάμου των αξιωμα-
τικών (δηλ. να μπορούν να παντρευτούν μόνο τη νύφη 
που ενέκρινε ο προϊστάμενός τους!) ήταν αντίθετη προς 
το Σύνταγμα και προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Με την απόφαση 
1847/1987 το Συμβούλιο της Επικρατείας επανέλαβε 
την παραπάνω δικαστική κρίση αναφέροντας: «Η θέ-
σπιση τέτοιων ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων, με τις 
οποίες περιορίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης και αβίαστης 
επιλογής του προσώπου μετά του οποίον ο στρατιωτικός επι-
θυμεί να συνάψει γάμο, καθώς και η ανάθεση του ελέγχου της 
συνδρομής αυτών από την προϊσταμένη του ενδιαφερομένου 
αρχή, η οποία χορηγεί τη σχετική άδεια, συνιστά ουσιαστική 
αποδυνάμωση του δικαιώματος συνάψεως γάμου και έντονη 
επέμβαση στην ιδιωτική ζωή του στρατιωτικού υπαλλήλου, έτι 
δε αποτελεί ηθική μείωση του ιδίου και της μελλούσης συζύ-
γου του καθώς και προσβολή της προσωπικότητάς τους, που 
δεν συμβιβάζονται προς τις παραπάνω μνημονευθείσες συ-
νταγματικές διατάξεις και προς τις αρχές του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, εφόσον, συμφώνως προς αυτό, ούτε σι στρατιω-
τικοί ανήκουν σε ιδιαίτερη κοινωνική τάξη, ούτε οι Ελληνίδες 
μπορούν να διακριθούν βάσει της κοινωνικής τους θέσεως, 
των φρονημάτων ή της περιουσίας τους, ή άλλων υποκειμενι-
κών λόγων σε δυνάμενες να έλθουν σε γάμου κοινωνία μετά 
στρατιωτικού και σε μη δυνάμενες να πράξουν τούτο». Τα ί-
δια επανέλαβε και η Ολομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με την απόφαση 867/1988, κατά την οποία 
το καθεστώς της προηγούμενης έγκρισης της μέλλουσας 

χο με το ανθρώπινο δικαίωμα που προβλέπεται 
από το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ.   

Με το Ψήφισμα της 6.4.2001 η § 1 του άρθρου 
25 του Συντάγματος αναθεωρήθηκε και πλέον το 
τελευταίο εδάφιο του άρθρου αυτού ορίζει ότι “οι 
κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα 
να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά [δηλ. στα “δικαιώ-
ματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλος του κοινω-
νικού συνόλου κατά το εδ. α΄] πρέπει να προβλέπονται 
είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφό-
σον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την 
αρχή της αναλογικότητας”.  Αυτό σημαίνει ότι ο πε-
ριορισμός που μπορεί να επιβληθεί στο συνταγ-
ματικό δικαίωμα στο γάμο πρέπει να προβλέπεται 
είτε απευθείας από το Σύνταγμα, είτε από το νόμο, 
εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και θα 
πρέπει να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. 
Πρόκειται για την κεντρική αρχή κάθε φιλελεύθε-
ρου πολιτεύματος: ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέ-
πεται.  

Ωστόσο, ένας τέτοιου είδους περιορισμός δεν 
φαίνεται να προβλέπεται για τα ομόφυλα ζευγά-
ρια που επιθυμούν να ασκήσουν το αστικό, συ-
νταγματικό δικαίωμά τους στο γάμο. Το ίδιο το 
Σύνταγμα αναφέρεται σε “γάμο”, χωρίς να προ-
βλέπει – όπως άλλα Συντάγματα, λ.χ. της Καλι-
φόρνια, μετά το δημοψήφισμα της 4.11.2008 – ότι 
γάμος είναι μ ό ν ο ν η πολιτειακά αναγνωρισμέ-
νη συμβίωση δύο ετερόφυλων. Όμοια, η επικλήση  
του ορισμού του Μοδεστίνου αφορά, όπως είπαμε, 
τον θρησκευτικό γάμο, αλλά κι αυτός ακόμη ο ο-
ρισμός δεν είναι “κλειστός” ή “απαγορευτικός”, 
αφού δεν περιέχει αποκλειστική ή απαγορευτική 
διατύπωση, πράγμα το οποίο το Δικαστήριο απο-
δέχεται και για το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ που ανα-
φέρει ότι “άνδρες και γυναίκες” νόμιμης ηλικίας έ-
χουν δικαίωμα γάμου. Εξάλλου, αν το ζήτημα εί-
ναι η λεξικογράφηση της έννοιας του γάμου, υ-
πάρχουν εδώ και  χρόνια διεθνούς φήμης λεξικά 
που αναφέρουν ως ερμηνεία του λήμματος “γά-
μος” και την αναγνωρισμένη συμβίωση δύο ομό-
φυλων προσώπων3. Θα έπρεπε να θεωρείται 
_________ 
συζύγου αποτελεί «έντονη επέμβαση  στην  ιδιωτική 
ζωή». 

3. Το έγκυρο αμερικανικό λεξικό Merriam-Webster 
συμπεριλαμβάνει το γάμο ομοφύλων ως δεύτερη σημα-
σία του λήματος «γάμος». Σύμφωνα με εκπροσώπους 
του λεξικού, η αλλαγή στον ορισμό έγινε το 2003 (περί-
οδο κατά την οποία σε καμία Πολιτεία των ΗΠΑ δεν 
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μεθοδολογικά αυτονόητο όμως, ότι οι περιορισμοί 
στην ενάσκηση συνταγματικών δικαιωμάτων δεν 
μπορούν να εισάγονται από τους λεξικογράφους. 
Ούτε η έμφυλη διατύπωση (“ο πατέρας” - “η μη-
τέρα”) άλλων κεφαλαίων του Οικογενειακού Δι-
καίου αποτελεί κανονιστικής ισχύος επιχείρημα 
που μπορεί να αντιταχθεί στην απουσία ενός ν ο μ 
ο θ ε τ ι κ ο ύ αποκλεισμού του εν λόγω συνταγμα-
τικού δικαιώματος4.  
_________ 
είχε αναγνωριστεί ο γάμος ομοφύλων). Η πρώτη ερμη-
νεία  που δίνει το λεξικό ορίζει το γάμο ως «ένωση ενός 
προσώπου με το αντίθετο φύλο σε μια συναινετική και 
συμβατική σχέση νομικά αναγνωρισμένη», ενώ η δεύ-
τερη ερμηνεία ορίζει το γάμο ως την «ένωση δύο προ-
σώπων του ίδιου φύλου  σε μια σχέση όπως αυτή του 
παραδοσιακού γάμου». Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία 
Merriam-Webster αναφέρει ότι η νέα σημασία προστέ-
θηκε λόγω της συχνής χρήσης της στη γλώσσα: «Τα τε-
λευταία χρόνια, αυτή η νέα έννοια του «γάμου» έχει 
εμφανιστεί συχνά και με σταθερότητα σε ένα ευρύ φά-
σμα δημοσιευμένων κειμένων, προσεκτικά επιμελημέ-
νων. Η συμπερίληψη αυτής της σημασίας έγινε απλώς 
για να δώσουμε στους αναγνώστες μας ακριβή ενημέ-
ρωση για όλα τα τρέχοντα παγκόσμια ζητήματα». Ο 
εκπρόσωπος του λεξικού κ. Arthur Bicknell εκδήλωσε 
την έκπληξή του που το ζήτημα ανέκυψε τώρα, διότι 
«δεν ήταν ούτε νέο ούτε ασυνήθιστο». Πρόσθεσε ότι σε 
σχέση με άλλα μεγάλα αμερικανικά λεξικά, το Merriam 
Webster άργησε να συμπεριλάβει τον ομόφυλο γάμο 
στον ορισμό του γάμου.  Το 2000, τo American Heritage 
Dictionary of the English Language προσέθεσε τον ο-
μόφυλο γάμο ως παράδειγμα χρήσης του όρου γάμος: 
«Μια ένωση μεταξύ δύο ανθρώπων που έχει την εθιμική 
αλλά συνήθως όχι τη νομική ισχύ του γάμου: ομόφυλος 
γάμος». Το Oxford English Dictionary ετοιμάζεται να 
προσθέσει στον ορισμό του γάμου ότι μερικές φορές ο 
όρος αναφέρεται σε «μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ συ-
ντρόφων του ιδίου φύλου». “ΗΠΑ: Λεξικά περιλαμβάνουν 
τον ομόφυλο γάμο στους ορισμούς του γάμου”, 23.3.2009, εί-
δηση από την ιστοσελίδα www.10percent.gr  περαιτέρω 
παραπομπές σε www. pinknews.co.uk και boston.com.  

4. Π. Νικολόπουλου , Το ανυπόστατο του γάμου 
ομόφυλων προσώπων, ΝοΒ 2009. 1077. Ο αρθρογράφος 
παραθέτει διατάξεις για την γονική μέριμνα και την ια-
τρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που περιλαμβά-
νουν έμφυλες διατυπώσεις για τους γονείς κι επικαλεί-
ται στην συστηματική ερμηνεία και την κρίνει ότι είναι 
“απαραίτητη η θεώρηση της έννοιας του γάμου ως ενταγμέ-
νης στο όλο σύστημα του οικογενειακού δικαίου”. Πρόκειται 
για μία συνεπή αστικολογική προσέγγιση, η οποία σε 
μια πιο ολοκληρωμένη επεξεργασία θα έπρεπε να λαμ-
βάνει υπόψη της και το συνταγματικό δίκαιο, το οποίο 
στο άρθρο 25 Σ. επιβάλλει την π ρ ό β λ εψη  περιορισμών 

Πέρα  από την έλλειψη μιας ρητά προβλεπό-
μενης συνταγματικής ή νομοθετικής απαγόρευ-
σης, παραμένει το ζήτημα του κατά πόσον ένας 
τέτοιος αποκλεισμός θα ήταν συμβατός με την αρ-
χή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ.). Υπάρχει 
άραγε κάποιος “νομιμοποιημένος” ή έστω απλά  
ανεκτός σε μια δημοκρατική κοινωνία “σκοπός”, 
για τον οποίο ο νομοθέτης θα μπορούσε να απο-
κλείσει τα ομόφυλα ζευγάρια από την σύναψη 
γάμου; Ακόμη και λόγοι φορολογικής πολιτικής -
τομέας που θα μπορούσε να επηρεαστεί απρόβλε-
πτα, εάν υποτεθεί ότι θα ακολουθούσε ένα “κύμα” 
πολιτικών γάμων ομοφύλων- δεν είναι επαρκείς 
νομικά για τον αποκλεισμό από την ίση πρόσβα-
ση5 σε ένα  θεμελιώδες, συνταγματικό δικαίωμα 

_________ 
από το νόμο. Η έλλειψη της ρητής απαγόρευσης στον 
ΑΚ δεν μπορεί να καλυφθεί από την “συστηματική ερ-
μηνεία” – και μάλιστα, εν αμφιβολία, εις βάρος του συ-
νταγματικού δικαιώματος – γιατί κάτι τέτοιο θα κατα-
στρατηγούσε το ίδιο το άρθρο 25 του Συντάγματος. Ε-
ξάλλου, δεδομένου ότι ο ΑΚ προβλέπει ως δυνατότητα 
την υιοθεσία παιδιών κι από μεμονωμένα άτομα, ανε-
ξάρτητα -προφανώς- από τον σεξουαλικό  προσανατο-
λισμό των ατόμων αυτών, η “συστηματική ερμηνεία” με 
την επίκληση έμφυλων διατάξεων άλλων κεφαλαίων 
του Οικογενειακού Δικαίου ουδέποτε θα κατέληγε στο 
συμπέρασμα ότι λ.χ. ο ΑΚ απαγορεύει την υιοθεσία 
από ομοφυλόφιλα άτομα, καθόσον αυτό θα ήταν αντί-
θετο στο άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της ΕΣ-
ΔΑ, όπως νομολόγησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην απόφαση Ε.Β. κατά 
Γαλλίας, 22.1.2008. Με βάση αυτή την απόφαση, η αίτη-
ση  ομοφυλόφιλης για υιοθεσία ανηλίκου απορρίφθηκε 
και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  έκρινε ότι επειδή αυτό 
έγινε λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού της, πα-
ραβιάσθηκε το δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής 
ζωής σε συνδυασμό με την απαγόρευση διακρίσεων ως 
προς την ενάσκηση ανθρώπινου δικαιώματος. Δεν νοεί-
ται λοιπόν “συστηματική ερμηνεία” διατάξεων που έ-
χουν αντίκτυπο στην ενάσκηση ανθρώπινων δικαιωμά-
των, αν δεν ενταχθεί το πλέγμα των διατάξεων στο α-
νώτερο κανονιστικό σύνολο που απαρτίζει το συνταγ-
ματικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.  

5. Πρβλ. Απόφαση ΔΕΚ της 1.4.2008 υπόθεση C-
267/06, κατά το διατακτικό της οποίας, νομοθεσία δυ-
νάμει της οποίας ο επιζών σύντροφος καταχωρισμένης 
συμβιώσεως, μετά τον θάνατο του ομόφυλου συντρό-
φου του, δεν λαμβάνει σύνταξη επιζώντος αντίστοιχη 
με τη χορηγούμενη στον επιζώντα σύζυγο, μολονότι 
στο εθνικό δίκαιο η σχέση καταχωρισμένης συμβιώσεως 
θέτει τα πρόσωπα του ιδίου φύλου σε παρεμφερή κατά-
σταση με τους συζύγους, όσον αφορά την εν λόγω σύ-
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που συνέχεται με την κοινωνική παράσταση και 
τελικά την ίση μεταχείριση μιας υπαρκτής κοινω-
νικής ομάδας, ο σεξουαλικός προσανατολισμός 
της οποίας είναι απολύτως σεβαστός κατά το Σύ-
νταγμα, όπως πρόσφατα νομολόγησε και το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας6.  

Η άποψη ότι τον αποκλεισμό “νομιμοποιεί”  η 
ελληνική κοινωνία που “διασκεδάζει με την ανελέητη 
σάτιρα της ανδρικής ιδίως ομοφυλοφιλίας στο θέατρο 
και την τηλεόραση και στην οποία ο μέσος γονέας αντι-
μετωπίζει με δέος το ενδεχόμενο να εξελιχθούν τα παι-
διά του σε ομοφυλόφιλα” κι ως εκ τούτου “δεν είναι 
έτοιμη για να εντάξει στους κόλπους της τα ομόφυλα 
ζευγάρια7” είναι στην πραγματικότητα ένα επιχεί-
ρημα  υπέρ  της κατάφασης του δικαιώματος γά-
μου των ομοφύλων. Εάν η κοινωνία δεν είναι έ-
τοιμη να σεβαστεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα που 
κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και από την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που, εάν η κοινωνία είναι εχθρική απέναντι σε 
άτομα λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολι-
σμού, τότε τα Δικαστήρια είναι εκείνα που οφεί-
λουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή της ίσης με-
ταχείρισης για όλες και όλους. Κράτος δικαίου  
σημαίνει ότι πέρα από τις κυρίαρχες επιλογές και  

_________ 
νταξη επιζώντος, προσκρούει στις συνδυασμένες διατά-
ξεις των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 2000/78.  

6. ΣτΕ 3490/2006, Τμήμα Δ΄, Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών ΔΣΑ: “...αυτή καθ´ εαυτήν η παρουσίαση 
σκηνής, με την οποία εκφράζεται απλώς και η ομοφυλόφιλη 
ερωτική επιθυμία, με ένα φιλί και χωρίς να υπάρχουν σκηνές 
πορνογραφικού περιεχομένου ή βωμολοχίες, δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι προσδίδει στην επίμαχη τη-
λεοπτική ταινία την, απαγορευμένη από το Σύνταγμα, χαμηλή 
και υποβαθμισμένη ποιοτική στάθμη, που την καθιστά επίμε-
πτη. Με την παράσταση στην επίμαχη ενδιάμεση σκηνή της 
εκφράσεως ομοφυλόφιλης ερωτικής επιθυμίας, γίνεται παρου-
σίαση μίας υ π α ρ κ τ ή ς  κ ο ι νω ν ι κ ή ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η -
τ α ς , η οποία σχετίζεται με μία κοινωνική ομάδα, μεταξύ των 
πολλών, οι οποίες συνθέτουν μία ανοικτή και σύγχρονη δημο-
κρατική κοινωνία, οι ερωτικές επιλογές της οποίας, όχι μόνο 
δεν αποδοκιμάζονται από την συνταγματική τάξη της χώρας, 
αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 
(σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου) και 5 § 1 
(προστασία της προσωπικής ελευθερίας), ως εκδήλωση ελεύ-
θερης επιλογής των αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύ-
τως σεβαστές και μπορούν να εκφράζονται στα έργα τέχνης, 
όπως εξ άλλου οι ερωτικές επιλογές και ευαισθησίες και των 
υπολοίπων ομάδων του πληθυσμού της χώρας.” 

7. Π. Νικολόπουλο ς , ό.π., σ. 1080.  

απόψεις της κάθε πλειοψηφίας (θρησκευτικής, 
φυλετικής, εθνοτικής, σεξουαλικής),  διασφαλίζε-
ται η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 
κάθ ε  ανθρώπου, όσο κι αν αυτός “σατιρίζεται” ή 
αντιμετωπίζεται με “δέος” για μία εγγενή ιδιότητά 
του που καθορίζει την ατομική του ταυτότητα, 
όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός.   

 
3. Η δικαστική “αυτοσυγκράτηση” ως περίπτω-
ση αρνησιδικίας  

 
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου επινόησε 

έναν, μη προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθε-
σία, αποκλεισμό των ομόφυλων ζευγαριών από το 
δικαίωμα σύναψης πολιτικού γάμου. Ενώ η σύμ-
φωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία του Αστικού Κώ-
δικα θα επέβαλε την απόρριψη κάθε τέτοιου πε-
ριορισμού, ακόμη και ρητώς προβλεπόμενου, ως 
αντίθετου στο άρθρο 25 § 1 του αναθεωρηθέντος 
Συντάγματος, το Δικαστήριο εξάντλησε την δι-
καιοπλαστική του λειτουργία στην κατασκευή ε-
νός νομοθετικά ανύπαρκτου και συνταγματικά  
απαράδεκτου αναχώματος και όχι στην επίλυση  
του θέματος. Το Δικαστήριο, εφόσον θεώρησε ότι 
υπήρχε κάποια “ερμηνευτικά” συναγόμενη απα-
γόρευση για την τέλεση γάμου ομοφύλων, όφειλε 
να την υποβάλλει αυτεπαγγέλτως σε έλεγχο συ-
νταγματικότητας, όχι μόνο προς τη σχέση της με 
την αρχή της ισότητας, αλλά και προς την σχέση 
της με  τον κανόνα του ρητά προβλεπόμενου πε-
ριορισμού συνταγματικού δικαιώματος (άρθρο 25 
Σ.). Η εν λόγω παράλειψη του Δικαστηρίου γίνε-
ται μάλλον χάριν της περίφημης “αυτοσυγκρά-
τησης” που υποτίθεται ότι οφείλουν να επιδεικνύ-
ουν οι δικαστές έναντι της (υπερέχουσας;) νομοθε-
τικής λειτουργίας. Η “αυτοσυγκράτηση” όμως, 
για να είναι σύμφωνη με την αρχή της διάκρισης 
των λειτουργιών, προϋποθέτει ότι τα Δικαστήρια 
δεν νομιμοποιούνται να απέχουν πλήρως και a 
priori από τον έλεγχο συνταγματικότητας των νό-
μων, ο οποίος επιβάλλεται από τα άρθρα 93 § 4 
και  87 § 2 του Συντάγματος. Επίσης το Δικαστή-
ριο όφειλε να υποβάλλει αυτό τον ερμηνευτικά 
συναγόμενο περιορισμό σε έλεγχο συμβατότητας 
προς την ΕΣΔΑ, η οποία έχει περιέχει διατάξεις 
ανώτερης τυπικής ισχύος σε σχέση με τον ΑΚ. Στις 
σχολιαζόμενες δικαστικές αποφάσεις αναφέρεται 
μεν το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ, αλλά η ε- 
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ξέτασή του φτάνει μέχρι τη διαπίστωση ότι κατά 
την γραμματική ερμηνεία το δικαίωμα στο γάμο 
αφορά “άνδρες και γυναίκες”, χωρίς να εξετάζει, 
για παράδειγμα ότι η διατύπωση δεν είναι απο-
κλειστική – απαγορευτική αλλά ότι “χωράει” και 
την προστασία των ή δ η  συναφθέντων γάμων 
ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου8.  Επίσης δεν 
εξετάστηκε το ζήτημα της παραβίασης του άρθρου 
8 της ΕΣΔΑ ως προς τον σεβασμό της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής των έγγαμων ομόφυλων 
ζευγαριών, εκ μέρους μιας – έστω ερμηνευτικά 
συναγόμενης – απαγόρευσης του Αστικού Κώδι-
κα. Τέλος, δεν εξετάστηκε αυτεπαγγέλτως η παρα-
βίαση της προστατευόμενης εμπιστοσύνη των πο-
λιτών έναντι μιας πολιτειακής πράξης: αφού ο 
Δήμαρχος προέβη σε αναγνώριση δικαιώματος 
σύναψης γάμου, η μεταγενέστερη κατάργηση αυ-
τού του κεκτημένου δικαιώματος προσκρούει 
στην  συνταγματικής αναγνώρισης αρχή της α-
σφάλειας δικαίου και του σεβασμού της εμπιστο-
σύνης του πολίτη.  

Στις σχολιαζόμενες αποφάσεις, το Δικαστήριο 
επικαλείται τον Νομοθέτη, στον οποίο νεύει για 
να επιλύσει το ζήτημα. Προς δικαιολόγηση της 
προφανούς αντιφάσεως περί του κατά πόσον υ -
φίσ τατα ι  τελικά ή όχι ένα κενό δικαίου (αν δεν 
υφίσταται, προς τι το “νεύμα” στον Νομοθέτη;) το 
Δικαστήριο υποδεικνύει μια – κατά την κρίση του 
– ενδεικνυόμενη λύση: την επέκταση του δικαιώ-
ματος σύναψης συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυ-
λα ζευγάρια. Το Δικαστήριο αναφέρει μάλιστα, 
δικαιοσυγκριτικά, περιπτώσεις άλλων χωρών στις 
οποίες έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ομόφυλων 
ζευγαριών στην σύναψη συμφώνου συμβίωσης, 
αποσιωπώντας τα 10 κράτη στα οποία έχει ανα-
γνωριστεί ο γάμος ομοφύλων. Ενώ, λοιπόν, ασχο-
λείται με αυτό το ζήτημα – μολονότι αφορά άλ -
λον   θεσμό οικογενειακού δικαίου – παραλείπει 
να προβεί ταυτόχρονα σε μια παρεμπίπτουσα 

_________ 
8. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου, στην   απόφαση 11.07.2002,   Good-
win κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνώρισε την παραβία-
ση άρθρων 8 και 12 λόγω απαγόρευσης τέλεσης γάμου 
τρανσεξουαλικού ατόμου. Στις αιτιολογικές σκέψεις α-
νέφερε ότι η ερμηνεία του άρθρου 12 της ΕΣΔΑ δεν 
πρέπει να γίνεται με έναν στενά γραμματολογικό τρό-
πο, αφού η ΕΣΔΑ είναι ένα ζωντανό κείμενο, το οποίο 
καλείται να εξυπηρετήσει τις καθημερινές ανάγκες του 
σύγχρονου ανθρώπου.  

κρίση αντισυνταγματικότητας του ν. 3719/2008, ο 
οποίος -κατά παγκόσμια πρωτοτυπία- προβλέπει 
το δικαίωμα σύναψης συμφώνου συμβίωσης μόνο 
για ετερόφυλα ζευγάρια9. Παράλληλα, επικαλεί-
ται τον αποκλεισμό των ομόφυλων ζευγαριών του 
άρθρου 1 του ν. 3719/2008, ως “επιχείρημα” του 
ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμεί την τυποποίηση σχέ-
σεων ομοφύλων, ενώ προδήλως το  επιχείρημα 
λειτουργεί μόνο αντίρροπα: όπου ο νομοθέτης ε-
πιθυμεί τον αποκλεισμό των ομόφυλων, τον δια-
τυπώνει ρ η τ ά (όπως επιβάλλεται για κάθε πε-
ριορισμό συνταγματικού δικαιώματος). Η αρχή 
“ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται” που διατρέχει το 
φιλελεύθερο πολίτευμά μας και αποτυπώνεται στο 
άρθρο 25 § 1 του Συντάγματος, αποτελεί κι έναν 
στοιχειώδη κανόνα μεθοδολογίας δικαίου, τον 
οποίο τα Δικαστήρια κάθε δημοκρατικού κράτους 
θα καλούνταν να εφαρμόσουν ακόμη κι αν δεν 
ήταν συνταγματικά προβλεπόμενος.  

Έτσι, το Δικαστήριο περιορίζεται σε μια “Πα-
ραίνεση” προς τον νομοθέτη, χωρίς  οριζόντια ι-
σχύ και  ίχνος δεσμευτικότητας, χάνοντας την ευ-
καιρία να εξοπλίσει αυτή την σύστασή του με το 
στοιχείο του ελέγχου της συνταγματικότητας της 
συγκεκριμένης διάταξης. Η “παραίνεση” ότι “είναι 
ασφαλέστερη η νομοθετική επίλυση του ζητήματος, ει-
δικότερα του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης” είναι 
σαφές ότι, εάν εισακουσθεί, ως τρόπος κάλυψης 
του “κενού δικαίου” που υποτίθεται ότι ανακύ-
πτει στο θέμα της θεσμικής αναγνώρισης των σχέ-
σεων των ομόφυλων ζευγαριών, είναι βέβαιον ότι 
θα οδηγήσει σε νέες περιπτώσεις αντισυνταγματι-
κών διακρίσεων. Η αναγνώριση δικαιώματος σύ-
ναψης συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγά-
ρια με μία τυχόν έλλειψη νομοθετικής διασάφη-
σης ότι επιτρέπεται και η τέλεση γάμου (αποκλει-
στικά και μόνον για σκοπούς ασφάλειας δικαίου 

_________ 
9. Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου “Με-
ταρρυθμίσεις για την Οικογένεια, το Παιδί και την 
Κοινωνία”, 14.7.2008, σ. 7: “το ότι ο Έλληνας νομοθέτης 
εισάγει ένα νέο θεσμό, από τον οποίο αποκλείει την ομόφυλη 
συμβίωση συνιστά άμεση διάκριση λόγω γενετήσιου προσανα-
τολισμού, ευθέως αντίθετη με τα άρθρα 8 και 14 της ΕΣΔΑ. 
Το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός καλύ-
πτεται από το άρθρο 14 ΕΣΔΑ, και ότι «η έννοια της ‘οικογέ-
νειας’ δεν περιορίζεται σε σχέσεις βασισμένες στο γάμο αλλά 
περιλαμβάνει και άλλους de facto οικογενειακούς δεσμούς όταν 
τα μέρη ζουν μαζί εκτός γάμου”. 
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και αποφυγής επικράτησης μιας νομολογίας που 
εισάγει απαγορεύσεις αντίθετες με το Σύνταγμα) ή 
ακόμα χειρότερα και με την θέσπιση νομοθετικού 
αποκλεισμού του δικαιώματος γάμου, θα σημαίνει 
περιορισμό των ομόφυλων ζευγαριών σε ένα οι-
κογενειακό θεσμό “δεύτερης κατηγορίας”10. Ο θε-
σμός του συμφώνου συμβίωσης, ακόμη κι αν νο-
μοθετικά εμπλουτισθεί προς την κατεύθυνση της 
απόλυτης εξίσωσης δικαιωμάτων προς τα δικαιώ-
ματα των έγγαμων ζευγών, αποτελεί ένα νέο sui 
generis μόρφωμα του οικογενειακού δικαίου, χω-
ρίς την κοινωνική βαρύτητα και το συμβολικό ι-
στορικό φορτίο ενός πανάρχαιου θεσμού, όπως ο 
θεσμός του γάμου. Έτσι, ο εγκλωβισμός των ομό-
φυλων ζευγαριών στην μόνη δυνατότητα της σύ-
ναψης σύμβασης συμφώνου συμβίωσης κι ο απο-
κλεισμός τους από το δικαίωμα πρόσβασης στο 
δικαίωμα του γάμου θα εισαγάγει μια νέα δυσμε-
νή διάκριση με κριτήρια το φύλο και τον σεξουα-
λικό προσανατολισμό.  

Η δικαστική “αυτοσυγκράτηση” λοιπόν δεν 
μπορεί να εξαντλείται σε  αυτοσχεδιαστικές πα-
ραινέσεις προς τον νομοθέτη, οι οποίες μάλιστα 
μπορεί να οδηγήσουν σε νέα προβλήματα και νέ-
ους αποκλεισμούς από την ενάσκηση δικαιωμά-
των. Διότι μια τέτοια στρεβλή “αυτοσυγκράτηση” 
σημαίνει τελικά παραίτηση της Δικαιοσύνης από 
το ρόλο της  ως μηχανισμού επίλυσης διαφορών 
σε ένα κράτος δικαίου.  

 
4. Ένα νέο κεφάλαιο στο δίκαιο των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων: η ίση μεταχείριση των ΛΟΑΤ 

 
Ενώ η σεξουαλική ελευθερία αποτελούσε πα-

ραδοσιακά στη διδασκαλία του συνταγματικού 
δικαίου ένα ζήτημα που συνδέεται με την ιδιωτι-
κότητα και την απόλυτα απαραβίαστη προσωπική 
σφαίρα του ατόμου, η οποία καλύπτεται από εγ-
γυήσεις απορρήτου, σταδιακά τα ζητήματα του 

_________ 
10. Έτσι νομολόγησε στις 28.10.2008 το Ανώτατο Δι-

καστήριο του Κονέτικατ στις ΗΠΑ: η νομοθετική πρό-
βλεψη δυνατότητας σύναψης συμφώνου συμβίωσης για 
ομόφυλα πρόσωπα, μολονότι τους παρείχε όλα τα δι-
καιώματα ενός έγγαμου ζευγαριού, κρίθηκε αντισυ-
νταγματική επειδή ταυτόχρονα τους απαγόρευε την ί-
δια την σύναψη γάμου. Η απόφαση είναι διαθέσιμη 
στην ιστοθέση: 
   http://www.jud.state.ct.us/external/supapp/Cases/ 
AROcr/CR289/289CR152.pdf. 

σεβασμού του σεξουαλικού προσανατολ ι -
σμού  (όχι “επιλογής” ή “προτίμησης” ή “ιδιαιτερό-
τητας”) συνδέονται με την κοινωνική αναγνώριση 
και το αίτημα αποδοχής των λεσβιών, ομοφυλό-
φιλων, αμφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών 
(διαφυλικών) ατόμων (εφεξής: ΛΟΑΤ). 

Το αίτημα για αναγνώριση γάμου ομοφύλων 
είναι κομβικό  σε αυτό το νέο κεφάλαιο που συν-
δέει τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον σεβασμό 
του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτό-
τητας φύλου. Το δικαίωμα δημιουργίας οικογέ-
νειας, με την τέλεση γάμου ή τη σύναψη συμφώ-
νου συμβίωσης και την απόκτηση τέκνων είτε με 
την υιοθεσία είτε με την ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή συνδέεται με τα άρθρα 8 (σεβασμός 
ιδιωτικής – οικογενειακής ζωής), 12 (δικαίωμα στο 
γάμο) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου ήδη έχει εκδώσει σχετικές αποφά-
σεις που αφορούν τα οικογενειακά δικαιώματα 
ΛΟΑΤ προσώπων11, ενώ ήδη εκκρεμεί και μια α-
ντίστοιχη υπόθεση με την υπόθεση των “γάμων 
της Τήλου”, εναντίον της Γαλλίας12.  

_________ 
11. ΕΔΔΑ απόφαση 22.1.2008, Ε.Β. κατά Γαλλίας, πα-

ραβίαση άρθρων 8 και 14 για αποκλεισμό ομοφυλόφι-
λης από υιοθεσία. ΕΔΔΑ απόφαση 11.07.2002,   Goodwin 
κατά Ηνωμένου Βασιλείου, παραβίαση άρθρων 8 και 12 
λόγω απαγόρευσης τέλεσης γάμου τρανσεξουαλικού 
ατόμου. ΕΔΔΑ απόφαση  21.12.1999,  Salgueiro da Silva 
Mouta κατά Πορτογαλίας, παραβίαση άρθρου 8 και 14 για 
αποκλεισμό ομοφυλόφιλου πατέρα από δικαιώματα 
γονικής μέριμνας του παιδιού του.  

12. ΕΔΔΑ, υπόθεση Chapin και Charpentier κατά Γαλ-
λίας. Ο γαλλικός Αστικός Κώδικας δεν προβλέπει την 
ετερότητα φύλου (όπως και ο Ελληνικός Αστικός Κώδι-
κας) στις προϋποθέσεις σύναψης γάμου. Έτσι ένα ζευ-
γάρι αξιοποιώντας την ουδετερότητα των διατάξεων 
σύναψε πολιτικό γάμο. Στη συνέχεια όμως, εισαγγελέας  
ζήτησε την ακύρωση του γάμου. Η γαλλική Δικαιοσύνη 
αποφάνθηκε – μέχρι και σε επίπεδο Ανώτατου Ακυρω-
τικού – ότι ο κατά τον Αστικό Κώδικα γάμος αφορά ά-
τομα διαφορετικού φύλου. Το 2007 όμως, το ζευγάρι 
προσέβαλε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου, για παραβίαση του ανθρώπινου 
δικαιώματος περί σεβασμού της ιδιωτικής και οικογε-
νειακής ζωής (8 ΕΣΔΑ) σε συνδυασμό με το ατομικό δι-
καίωμα σύναψης γάμου (12 ΕΣΔΑ) και όλα αυτά κατά 
παράβαση της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου 
και λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού (12 ΕΣΔΑ). Το 
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Πέρα όμως και από τα οικογενειακά δικαιώ-
ματα, τα ΛΟΑΤ αιτήματα συνδέονται περισσότε-
ρο με το σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην κοι-
νωνική παράσταση: ελευθερία έκφρασης και συ-
νάθροισης χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ταυτότητα φύλου. Χαρα-
κτηριστικό είναι το Ψήφισμα του Κογκρέσσου των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβου-
λίου της Ευρώπης με το οποίο καλούνται τα κράτη 
μέλη να σεβαστούν το δικαίωμα των ΛΟΑΤ για 
διενέργεια δρωμένων και παρελάσεων, στο πλαί-
σιο των οποίων έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν 
την σεξουαλική τους ταυτότητα13. Το 2007 μάλιστα 
η Πολωνία καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο για παραβίαση του  άρθρου 

_________ 
πέμπτο Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υποβάλ-
λει με το έγγραφό του δύο ερωτήσεις στους  διαδίκους: 
1. Με βάση την νομολογία του Δικαστηρίου, είναι ε-
φαρμόσιμα τα άρθρα 12 και 14 της ΕΣΔΑ στην παρού-
σα υπόθεση; Σε περίπτωση θετικής απόκρισης, οι προ-
σφεύγοντες είναι θύματα λόγω του «φύλου» τους ή λό-
γω «άλλης κατάστασης», κατά την έννοια του  άρθρου  
14; 2. Με βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι προ-
σφεύγοντες είναι θύματα παραβίασης της ιδιωτικής και 
οικογενειακής τους ζωής κατά την έννοια του άρθρου 8 
της ΕΣΔΑ, λόγω του «φύλου» τους ή λόγω «άλλης κα-
τάστασης», κατά την έννοια του άρθρου 14. 

13. Ψήφισμα 230 (2007) Ελευθερία συνάθροισης και 
έκφρασης για λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικούς και 
τρανσέξουαλ, κείμενο διαθέσιμο στην ιστοθέση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης: https://wcd.coe.int/View 
Doc.jsp?id=1099689&BackColorInternet=e0cee1&Back 
ColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 της ΕΣΔΑ, επειδή απαγόρευσε την πραγματο-
ποίηση μιας παρέλασης ΛΟΑΤ προσώπων14 και 
επίκειται έκδοση απόφασης του ΕΔΔΑ για αντί-
στοιχες απαγορεύσεις στην Ρωσία. Το 2008, ο Επί-
τροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης) ζήτησε από τα κράτη να 
ενσωματώσουν στις πολιτικές τους τις “Αρχές της 
Yogyakarta για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου ως προς τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου”15. Πρόκει-
ται για ένα κείμενο που εκπονήθηκε από 2 διε-
θνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις με παγκόσμια 
αντιπροσώπευση και κωδικοποιεί τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ίση εφαρμογή τους χωρίς 
διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού 
και ταυτότητας φύλου.  

Το αίτημα για την ισότητα στο δικαίωμα του 
γάμου σηματοδοτεί  την μετάβαση από τον –
αυτονόητο – σεβασμό της ιδιωτικής  ερωτικής ζω-
ής, στην αναγνώριση της αξιοπρέπειας των ΛΟΑΤ 
ως ανθρώπινων όντων στην κοινωνική τους πα-
ράσταση και σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Πρό-
κειται δηλαδή, στην ουσία, για  αίτημα αναγνώ-
ρισης της ανθρώπινης ιδιότητας κάθε προσώπου, 
ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό  του προσανατο-
λισμό και την ταυτότητα φύλου του. Αυτή την 
αναγνώριση, το Δικαστήριο δίστασε να επιβεβαι-
ώσει.   

 

_________ 
14. ΕΔΔΑ, απόφαση 3.5.2007, Bączkowski και άλλοι κα-

τά Πολωνίας,  παραβίαση  άρθρων  11,  13  και  14  της 
ΕΣΔΑ. 

15. Για την ελληνική έκδοση των “Αρχών” βλ. www. 
arxesyogyakarta.wordpress.com. 
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