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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 1. Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ πνπ ζέζπηζε ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ («ε χκβαζε») βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. 

Δλαπφθεηηαη θαηαξρήλ ζηα Κξάηε κέξε ηεο χκβαζεο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή απηήο, κε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ («ην Γηθαζηήξην») λα παξεκβαίλεη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ηα Κξάηε δελ εθπιήξσζαλ ην θαζήθνλ ηνπο. 

 Ο έιεγρνο ηνπ ηξαζβνχξγνπ ελεξγνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ 

αηνκηθψλ πξνζθπγψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ηειεί ππφ ηε 

δηθαηνδνζία ησλ Κξαηψλ κεξψλ ηεο χκβαζεο. Η δεμακελή δπλεηηθψλ 

πξνζθεπγφλησλ είλαη σο εθ ηνχηνπ ηεξάζηηα: ζηνπο νθηαθφζηνπο 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ηεο Γεξαηάο Δπξψπεο θαη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ νη νπνίνη θαηνηθνχλ ή δηέξρνληαη απφ απηή, πξέπεη λα 

πξνζκεηξεζνχλ εθαηνκκχξηα ελψζεηο, ηδξχκαηα, πνιηηηθά θφκκαηα, 

επηρεηξήζεηο θιπ. Υσξίο λα ιεζκνλνχκε ηα άηνκα ηα νπνία, σο απνηέιεζκα 

εμσεδαθηθψλ πξάμεσλ ησλ Κξαηψλ κεξψλ ηεο χκβαζεο, νη νπνίεο 

δηεπξάρζεζαλ εθηφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εδαθψλ ηνπο, θαηαιήγνπλ λα 

εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. 

 Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, θαη ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ην 

Γηθαζηήξην θαηαθιχδεηαη απφ αηνκηθέο πξνζθπγέο (πάλσ απφ 130.000 

εθθξεκείο πξνζθπγέο ζηηο 31 Απγνχζηνπ 2010). Ωζηφζν, ην ζχλνιν ζρεδφλ 

απηψλ ησλ πξνζθπγψλ (πάλσ απφ 95%) απνξξίπηνληαη, ρσξίο επί ηεο 

νπζίαο εμέηαζε, ιφγσ κε εθπιήξσζεο ελφο εθ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 

χκβαζε θξηηεξίσλ παξαδεθηνχ. Η θαηάζηαζε απηή πξνθαιεί κία δηπιή 

απνγνήηεπζε. Αθελφο, φληαο ππνρξεσκέλν λα απαληήζεη ζε θάζε 

πξνζθπγή, ην Γηθαζηήξην δελ είλαη ζε ζέζε λα εζηηάδεη εληφο εχινγσλ 

πξνζεζκηψλ επί ησλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχλ κία επί ηεο νπζίαο εμέηαζε, 

θαη ηνχην ρσξίο πξαγκαηηθφ φθεινο γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο. Αθεηέξνπ, 
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δεθάδεο εθαηνκκχξηα πξνζθεχγνληεο βιέπνπλ ηηο πξνζθπγέο ηνπο λα 

απνξξίπηνληαη ακείιηθηα, ζπρλά κάιηζηα κεηά απφ πνιιά έηε αλακνλήο. 

 2. Σα Κξάηε κέξε ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη ην ίδην ην Γηθαζηήξην 

θαη ε Γξακκαηεία ηνπ, νπδέπνηε ζηακάηεζαλ λα ζθέπηνληαη κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε δηαζθάιηζε κίαο 

απνηειεζκαηηθήο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Μεηαμχ ησλ πιένλ πξνθαλψλ 

κέηξσλ είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.14 ηεο χκβαζεο ην 

νπνίν πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δπλαηφηεηα νη πξνδήισο απαξάδεθηεο 

πξνζθπγέο λα εμεηάδνληαη ζην εμήο απφ έλαλ κφλν δηθαζηή επηθνπξνχκελν 

απφ κε λνκηθνχο εηζεγεηέο θαη φρη πηα απφ επηηξνπή ηξηψλ δηθαζηψλ. Σν 

έγγξαθν απηφ, ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ 2010, ζεζπίδεη επίζεο 

έλα λέν θξηηήξην παξαδεθηνχ ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε ζεκαζία ηεο βιάβεο 

πνπ ππέζηε έλαο πξνζθεχγσλ. ηνρεχεη ζην λα απνζαξξχλεη ηελ θαηάζεζε 

πξνζθπγψλ απφ άηνκα ηα νπνία ππέζηεζαλ αζήκαληε βιάβε. 

 ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2010, νη εθπξφζσπνη ζαξάληα επηά Κξαηψλ 

κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία δεζκεχνληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο απφ ηε χκβαζε, ζπγθεληξψζεθαλ ζην Ιληεξιάθελ ζηελ Διβεηία γηα 

λα ζπδεηήζνπλ γηα ην κέιινλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηδίσο γηα ηελ 

ππεξθφξησζε απηνχ ιφγσ ηνπ πιήζνπο απαξάδεθησλ πξνζθπγψλ. ε κία 

παλεγπξηθή δηαθήξπμε, επαλαεπηβεβαίσζαλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζην επξσπατθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη δεζκεχηεθαλ λα πξνβνχλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ δηαηεξψληαο ζπγρξφλσο ηελ αξρή ηεο 

αηνκηθήο πξνζθπγήο. 

 3. Η ηδέα λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ δπλεηηθψλ πξνζθεπγφλησλ 

αληηθεηκεληθέο θαη πιήξεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθπγψλ θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα παξαδεθηνχ 

δηαηππψλεηαη ξεηά ζην ζεκείν C-6 (α) θαη (β) ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ 

Ιληεξιάθελ. Απηφο ν πξαθηηθφο νδεγφο επί ησλ πξνυπνζέζεσλ παξαδεθηνχ 

ησλ αηνκηθψλ πξνζθπγψλ θηλείηαη ζε απηή ηε ινγηθή. ρεδηάζηεθε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη κία πην ζαθή θαη ιεπηνκεξή αλάγλσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ παξαδεθηνχ κε ζθνπφ, αθελφο, λα πεξηνξηζηεί ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ ην πιήζνο ησλ πξνζθπγψλ πνπ δελ έρνπλ θακία πηζαλφηεηα λα 
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νδεγήζνπλ ζε απνθάζεηο επί ηεο νπζίαο θαη, αθεηέξνπ, λα δηαζθαιηζζεί φηη 

νη πξνζθπγέο νη νπνίεο, απελαληίαο, αμίδεη λα εμεηαζζνχλ επί ηεο νπζίαο, 

επηηπγράλνπλ ζηε δνθηκαζία ηνπ παξαδεθηνχ. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ επί ηνπ παξφληνο επηηπγράλνπλ ζηελ ελ ιφγσ δνθηκαζία, ην 

παξαδεθηφ εμεηάδεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ νπζία, γεγνλφο πνπ απινπνηεί θαη 

επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία. 

 Πξφθεηηαη γηα έλα ζπκπαγέο θείκελν, ην νπνίν απεπζχλεηαη θπξίσο 

ζε λνκηθνχο, ηδίσο ζε δηθεγφξνπο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ εθπξνζψπεζε 

πξνζθεπγφλησλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Έλα δεχηεξν έγγξαθν, 

πεξηζζφηεξν βαηφ θαη κε ιηγφηεξν ηερληθνχο φξνπο, ζα ρξεζηκεχζεη σο 

παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα έλα πην επξχ θαη ιηγφηεξν ελεκεξσκέλν θνηλφ. 

 Όια ηα θξηηήξηα παξαδεθηνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 34 

(αηνκηθέο πξνζθπγέο) θαη 35 (πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ) ηεο χκβαζεο 

εμεηάζζεθαλ ππφ ην θσο ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Όπσο είλαη 

θπζηθφ, νξηζκέλεο έλλνηεο, φπσο ε εμάκελε πξνζεζκία θαη, ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, ε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ, είλαη πεξηζζφηεξν 

επλφεηεο απφ άιιεο, φπσο ε «ε πξφδειε έιιεηςε βάζεο», έλλνηα ε νπνία 

ράλεηαη ζρεδφλ ζην άπεηξν, ή ε αξκνδηφηεηα ratione materiae ή ratione 

personae ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δπηπιένλ, νξηζκέλα άξζξα πξνβάιινληαη 

ζπρλφηεξα απ’φ,ηη θάπνηα άιια απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο θαη νξηζκέλα 

Κξάηε δελ έρνπλ επηθπξψζεη φια ηα πξφζζεηα πξσηφθνιια ηεο χκβαζεο 

ελψ άιια έρνπλ δηαηππψζεη επηθπιάμεηο σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο 

νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ. Οη ζπάληεο πεξηπηψζεηο δηαθξαηηθψλ πξνζθπγψλ δελ 

ειήθζεζαλ ππφςε δηφηη απηνχ ηνπ είδνπο νη πξνζθπγέο αθνινπζνχλ κία 

πνιχ δηαθνξεηηθή ινγηθή. Όζνλ αθνξά ην λέν θξηηήξην παξαδεθηνχ, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην Πξσηφθνιιν αξηζ.14 ηέζεθε ζε 

ηζρχ πνιχ πξφζθαηα, είλαη αθφκε πνιχ λσξίο γηα λα ραξαρζεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. Ο 

παξψλ νδεγφο δελ είλαη σο εθ ηνχηνπ εμαληιεηηθφο θαη εζηηάδεη ζηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο  πεξηπηψζεηο. 

 4. Δθπνλήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαη νπδφισο δεζκεχεη ην Γηθαζηήξην ζηελ εξκελεία ησλ 

θξηηεξίσλ παξαδεθηνχ. Θα επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά. Έρνληαο ζπληαρζεί 
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ζηε γαιιηθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα, ζα κεηαθξαζηεί ζε έλαλ αξηζκφ 

άιισλ γισζζψλ κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ησλ Κξαηψλ 

θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε πιεηνςεθία ησλ πξνζθπγψλ. 

 5. Αθνχ πξνζδηνξίζεη ηηο έλλνηεο ηεο αηνκηθήο πξνζθπγήο θαη ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο, ε αλάιπζε ζα εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο απαξαδέθηνπ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία (I), εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ΗΗ) θαη εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νπζία ησλ ππνζέζεσλ (ΗΗΗ).  

 

 Α. Αηνκηθή πξνζθπγή 

 

Άξζξν 34 – Αηνκηθέο πξνζθπγέο 

Σν Γηθαζηήξην κπνξεί λα επηιεθζεί ηεο εμέηαζεο πξνζθπγήο πνπ ππνβάιιεηαη 

απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν, κε θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ ή νκάδα αηφκσλ πνπ 

ηζρπξίδεηαη φηη είλαη ζχκα παξαβίαζεο, απφ έλα απφ ηα Τςειά πκβαιιφκελα 

Μέξε, ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηε χκβαζε ή ηα Πξσηφθνιιά 

ηεο. Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κελ 

παξεκπνδίδνπλ κε θαλέλα ηξφπν ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ. 

 

  1. θνπφο ηεο δηάηαμεο 

 6. Σν άξζξν 34 ην νπνίν ζεζπίδεη ην δηθαίσκα αηνκηθήο πξνζθπγήο 

πεξηέρεη έλα πξαγκαηηθφ δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα θηλεζεί δηθαζηηθά ζε 

εζληθφ επίπεδν, θαη ζπληζηά επηπιένλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο χκβαζεο· απνηειεί κέξνο «ησλ 

αθξνγσληαίσλ ιίζσλ ηνπ κεραληζκνχ» πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (Λντδίδνπ θαηά Σνπξθίαο (πξνθαηαξθηηθέο ελζηάζεηο), § 70, 

Mamatkulov θαη Askarov θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 100 θαη 122). 

 7. Ωο εμειηθηηθφ έγγξαθν, ε χκβαζε πξέπεη λα εξκελεχεηαη ππφ ην 

θσο ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο, κε απηή ηελ πάγηα λνκνινγία λα 

ηζρχεη θαη γηα ηηο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο φπσο ην άξζξν 34 (Λντδίδνπ θαηά 

Σνπξθίαο (πξνθαηαξθηηθέο ελζηάζεηο), § 71). 
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  2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθπγήο 

 8. Πεδίν εθαξκνγήο: Η πξνζηαζία ηεο χκβαζεο κπνξεί λα 

πξνβάιιεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ηδηψηε θαηά ελφο Κξάηνπο κέινπο εθφζνλ ε 

επηθαινχκελε παξαβίαζε ιακβάλεη ρψξα εληφο ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο 

ηνπ Κξάηνπο θαη ηνχην ζχκθσλα πξνο ην άξζξν 1 ηεο ΔΓΑ (Van der Tang 

θαηά Ηζπαλίαο, § 53). Σν ζχκα δε ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηλίζεη πνην άξζξν ηεο 

χκβαζεο παξαβηάζζεθε (Guzzardi θαηά Ηηαιίαο, § 61). 

 9. Ννκηκνπνηνχκελα πξφζσπα: Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα αηνκηθήο πξνζθπγήο ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ε εζληθφηεηα, ν ηφπνο θαηνηθίαο, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ε λνκηθή θαηάζηαζε ή ε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα (κεηέξα κε 

έρνπζα γνληθή κέξηκλα (Scozzari θαη Giunta θαηά Ηηαιίαο [GC], § 138), ή 

αλήιηθνο (Α. θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ), ή άηνκν δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλν 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο επηηξφπνπ ηνπ (Zehentner θαηά Απζηξίαο, §§ 39 

θαη επ.). 

 Οπνηαδήπνηε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, κε ηελ επξεία έλλνηα, ήηνη 

κε εμαίξεζε ηηο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ γλσξίζκαηα δεκφζηαο εμνπζίαο, 

κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο. Αλαθνξηθά κε λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ηα νπνία δελ αζθνχλ θαλέλα πξνλφκην δεκφζηαο 

εμνπζίαο, βιέπε Ηεξέο Μνλέο θαηά Διιάδαο, § 49, θαη Radio France θαη 

ινηπνί θαηά Γαιιίαο (déc.), §§ 24-26. Αλαθνξηθά κε πξφζσπα λνκηθά θαη 

νηθνλνκηθά αλεμάξηεηα απφ ην Κξάηνο, βιέπε Compagnie maritime de la 

République islamique d’Iran θαηά Σνπξθίαο, §§ 80-81, ή Unédic θαηά 

Γαιιίαο, §§ 48-59). 

 Απελαληίαο, κία θνηλφηεηα (Ayuntamiento de Mula θαηά Ηζπαλίαο 

(déc.)) ή ηκήκα θνηλφηεηαο πνπ αζθεί κέξνο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο (Section 

de commune d’Antilly θαηά Γαιιίαο (déc.)) δε λνκηκνπνηνχληαη λα 

αζθήζνπλ πξνζθπγή ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 34. 

 Οπνηαδήπνηε νκάδα αηφκσλ: πξφθεηηαη γηα έλαλ άηππν ζχιινγν πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλήζσο δηάθνξα άηνκα («linguistique belge»). 

 10. Σν άξζξν 34 δελ επηηξέπεη παξάπνλα in abstracto πεξί 

παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο. Γελ κπνξεί θάπνηνο λα παξαπνλείηαη θαηά κίαο 

δηάηαμεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ κφλν θαη κφλν επεηδή απηή κνηάδεη λα 
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παξαβηάδεη ηε χκβαζε (Monnat θαηά Διβεηίαο, §§ 31-32), θαη ε χκβαζε 

δελ αλαγλσξίδεη ηελ actio popularis (Klass θαη ινηπνί θαηά Γεξκαλίαο, § 33, 

Parti travailliste géorgien θαηά Γεσξγίαο
*
 (déc.), Burden θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ [GC], § 33). 

 11. Πξνζθπγή αζθεζείζα κέζσ εθπξνζψπνπ: φηαλ έλαο 

πξνζθεχγσλ επηιέγεη λα εθπξνζσπεζεί παξά λα αζθήζεη ν ίδηνο ηελ 

πξνζθπγή ηνπ, ην άξζξν 45 § 3 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ απαηηεί 

ηελ πξνζθφκηζε δεφλησο ππνγεγξακκέλνπ πιεξεμνπζίνπ. Δίλαη βαζηθφ ν 

εθπξφζσπνο λα απνδεηθλχεη φηη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλεο θαη ξεηέο νδεγίεο 

απφ ην άηνκν πνπ ππνζηεξίδεη φηη είλαη ζχκα ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

34, ελ νλφκαηη ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ (Post θαηά 

Οιιαλδίαο* (déc.)). Δπί ηεο εγθπξφηεηαο κίαο πιεξεμνπζηφηεηαο: Aliev 

θαηά Γεσξγίαο, §§ 44-49. Δπί ηεο γλεζηφηεηαο κίαο πξνζθπγήο: Velikova 

θαηά Βνπιγαξίαο, §§ 48-52. 

 12. Καηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αηνκηθήο πξνζθπγήο: 

αλαθνξηθά κε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζθεχγνληνο αληίζεηε πξνο ηνλ ζθνπφ 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο, βιέπε ηελ έλλνηα ηεο θαηάρξεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο αηνκηθήο πξνζθπγήο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 3 ηεο 

χκβαζεο: Mirolubovs θαη ινηπνί θαηά Λεηνλίαο, §§ 62 θαη επ. 

 

  3. Διεχζεξε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο 

 13. Σν δηθαίσκα πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη 

απφιπην θαη δελ ππφθεηηαη ζε εκπφδηα. Η αξρή απηή ζπλεπάγεηαη κία 

ειεπζεξία επηθνηλσλίαο κε ηα φξγαλα ηεο χκβαζεο (αιιεινγξαθία ππφ 

θξάηεζε: Peers θαηά Διιάδαο, § 84 – Kornakovs θαηά Λεηνλίαο, §§ 157 θαη 

επ.). Βιέπε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηελ Δπξσπατθή πκθσλία ηνπ 1996 

γηα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (STCE 161). 

 14. Οη εζληθέο αξρέο πξέπεη λα απέρνπλ απφ ηελ άζθεζε 

νπνησλδήπνηε πηέζεσλ κε ζθνπφ ηελ απφζπξζε κίαο πξνζθπγήο ή ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ αηηηάζεψλ ηεο. χκθσλα κε ην Γηθαζηήξην, νη πηέζεηο 

κπνξνχλ λα πάξνπλ ηε κνξθή άκεζσλ θαηαλαγθαζκψλ ή θαηαθαλψλ 
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πξάμεσλ εθθνβηζκνχ δεισκέλσλ ή δπλεηηθψλ πξνζθεπγφλησλ, ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, αιιά 

νκνίσο ηε κνξθή θαθφβνπισλ έκκεζσλ πξάμεσλ ή επαθψλ (Mamatkoulov 

θαη Askarov θαηά Σνπξθίαο [GC], § 102). 

 Σν Γηθαζηήξην εμεηάδεη ην απνηξεπηηθφ απνηέιεζκα επί ηεο 

άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αηνκηθήο πξνζθπγήο (Colibaba θαηά 

Μνιδαβίαο
*
, § 68).    

 Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ν επάισηνο ραξαθηήξαο ηνπ παξαπνλνχκελνπ 

θαη ν θίλδπλνο επεξεαζκνχ ηνπ απφ ηηο αξρέο (Iambor θαηά Ρνπκαλίαο 

(αξηζ.1), § 212). Έλαο πξνζθεχγσλ κπνξεί λα βξεζεί ζε ηδηαίηεξα επάισηε 

ζέζε ζε πεξίπησζε πνπ ηεζεί ππφ θξάηεζε θαη ππνβιεζνχλ πεξηνξηζκνί 

ζηηο επαθέο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή ηνλ έμσ θφζκν (Cotlet θαηά 

Ρνπκαλίαο, § 71). 

 15. ρεηηθά παξαδείγκαηα: 

 - αλαθξίζεηο δηεμαρζείζεο απφ ηηο αξρέο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζθπγή: Akdivar θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], § 105, Tanrikulu θαηά 

Σνπξθίαο [GC], § 131, 

 - απεηιέο πεξί πνηληθψλ δηψμεσλ ζε βάξνο ηνπ δηθεγφξνπ ηεο 

πξνζθεχγνπζαο: Kurt θαηά Σνπξθίαο, §§ 159-165, ή κήλπζε ησλ αξρψλ ζε 

βάξνο ηνπ δηθεγφξνπ ζηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία: McShane θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ*, § 151, 

 - αλάθξηζε απφ ηελ αζηπλνκία ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ κεηαθξαζηή 

ηεο πξνζθεχγνπζαο ζρεηηθά κε ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο: Fedotova 

θαηά Ρσζίαο
*
, §§ 49-51, ή Riabov θαηά Ρσζίαο*, §§ 53-65, γηα κία έξεπλα 

δηαηαρζείζα απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Κπβέξλεζεο, 

 - κε δπλαηφηεηα ζπλάληεζεο κεηαμχ ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ ηαηξνχ 

ηνπ πξνζθεχγνληνο: Boicenco θαηά Μνιδαβίαο*, §§ 158-159, 

 - κε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επαθψλ δηθεγφξνπ/πξνζθεχγνληνο 

ζε έλα εληεπθηήξην: Oferta Plus SRL θαηά Μνιδαβίαο*, § 156, 

 - απεηιέο δηαηππσζείζεο απφ ηηο ζσθξνληζηηθέο αξρέο: Petra θαηά 

Ρνπκαλίαο, § 44, 
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 - άξλεζε ηεο ζσθξνληζηηθήο αξρήο λα απνζηείιεη κία πξνζθπγή ζην 

Γηθαζηήξην γηα ηνλ ιφγν φηη δελ εμαληιήζεθαλ ηα εζληθά έλδηθα κέζα:  

Nourmagomedov θαηά Ρσζίαο*, § 61, 

 - πηέζεηο αζθεζείζεο επί κάξηπξα ζε κία ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο: Novinski θαηά Ρσζίαο*, §§ 

119 θαη επ. 

 - απνηξεπηηθέο παξαηεξήζεηο ησλ ζσθξνληζηηθψλ αξρψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε θαη θαζπζηέξεζε ζηελ 

παξνρή ζηνλ θξαηνχκελν ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπ θαη 

ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ γηα ηελ πξνζθπγή ηνπ ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ: Gagiu θαηά Ρνπκαλίαο, §§ 94 θαη επ. 

 16. Οη ζπλζήθεο ηεο ππφζεζεο δχλαληαη λα θαζηζηνχλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ ην επηθαινχκελν εκπφδην ζηελ αηνκηθή πξνζθπγή: Syssoyeva 

θαη ινηπνί θαηά Λεηνλίαο [GC], §§ 118 θαη επ. 

 

  4. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ ελαγφκελνπ Κξάηνπο 

 

   α) Άξζξν 39 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

 17. χκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ, ην Γηθαζηήξην 

κπνξεί λα ππνδείμεη πξνζσξηλά κέηξα (Mamatkulov θαη Askarov θαηά 

Σνπξθίαο [GC], §§ 99-129). Παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 34 ππάξρεη φηαλ νη 

αξρέο ελφο ζπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο δε ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ εχινγα λα πξνβιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο 

ην ππνδεηρζέλ απφ ην Γηθαζηήξην κέηξν (Paladi θαηά Μνιδαβίαο [GC], §§ 

87-92). Σν Γηθαζηήξην ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπ πξνζσξηλνχ κέηξνπ. Σν 

Κξάηνο ην νπνίν ζεσξεί φηη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θξίζηκα ζηνηρεία ηθαλά λα 

πείζνπλ ην Γηθαζηήξην λα αθπξψζεη ην κέηξν απηφ πξέπεη λα ην 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά (Paladi θαηά Μνιδαβίαο [GC], §§ 90-92, Olaechea 

Cahuas θαηά Ηζπαλίαο, § 70, Grori θαηά Αιβαλίαο
*
, §§ 181 θαη επ.). 

 Η θαηάζεζε κίαο απιήο αίηεζεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 39 δελ 

επαξθεί γηα λα ππνρξεψζεη ην Κξάηνο λα αλαζηείιεη κία έθδνζε (Al-

Moayad θαηά Γεξκαλίαο* (déc.), §§ 122 θαη επ., βιέπε επίζεο ηελ 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 



 

 
 

 
 
 
 

17 

ππνρξέσζε ηνπ ελαγφκελνπ Κξάηνπο λα ζπλεξγάδεηαη θαιφπηζηα κε ην 

Γηθαζηήξην). 

 

  β) ηνηρεηνζέηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

 18. Αλ θαη ην Γηθαζηήξην είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, είλαη αξκνδηφηεηα ησλ δηαδίθσλ λα ην 

ζπλδξάκνπλ κε ελεξγφ ηξφπν παξέρνληάο ηνπ φιεο ηηο θξίζηκεο 

πιεξνθνξίεο, κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο λα κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (Ηξιαλδία θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, § 161). 

 ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αηνκηθήο πξνζθπγήο, 

έρεη ζεκαζία ηα Κξάηε λα παξέρνπλ θάζε αλαγθαία ζπλδξνκή γηα κία 

νπζηαζηηθή εμέηαζε ησλ πξνζθπγψλ. Η κε παξνρή θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ρσξίο ηθαλνπνηεηηθή δηθαηνινγία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα φρη κφλν σο πξνο ην βάζηκν ησλ αηηηάζεσλ 

(Maslova θαη Nalbandov θαηά Ρσζίαο, §§ 120-121), αιιά νκνίσο σο πξνο 

ην άξζξν 38 § 1α) ηεο χκβαζεο (έιιεηςε πξφζβαζεο ζηα αξρεία 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο: Timurtaş θαηά Σνπξθίαο, § 66), ή έιιεηςε 

πξφζβαζεο ζε αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ ηεο έξεπλαο: Imakayeva θαηά 

Ρσζίαο
*
, § 201). Γηα κε γλσζηνπνίεζε ζην Γηθαζηήξην κίαο 

δηαβαζκηζκέλεο έθζεζεο: Nolan θαη Κ. θαηά Ρσζίαο*, §§ 56 θαη επ. 

 Σν λα κελ επηηξέπεηαη ζε έλαλ δηθεγφξν ε πξφζβαζε ζηνλ ηαηξηθφ 

θάθειν ηνπ πειάηε ηνπ, θάθειν ελ ηνχηνηο ζεκαληηθφ ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, απνηειεί εκπφδην ζηελ άζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 34 (Boicenco θαηά 

Μνιδαβίαο, § 158, ζπλάληεζε δηθεγφξνπ/θξαηνπκέλνπ πειάηε: 

Chtoukatourov θαηά Ρσζίαο, §§ 138 θαη επ.). πγθξίλεηαη κε ηελ θξηζείζα 

σο «αηπρή» θαζπζηέξεζε ηεο Κπβέξλεζεο λα παξάζρεη θάπνηεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ελ ηνχηνηο ε ελ ιφγσ θαζπζηέξεζε 

λα απνηειεί εκπφδην ζην δηθαίσκα αηνκηθήο πξνζθπγήο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 34 (Öcalan θαηά Σνπξθίαο [GC], § 201). 
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 Δπί ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ άξζξσλ 34 θαη 38 § 1α), βιέπε 

Bazorkina θαηά Ρσζίαο* , §§ 170 θαη επ., θαη § 175. Σν άξζξν 34 ζθνπφο 

ηνπ νπνίνπ είλαη κία νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο αηνκηθήο 

πξνζθπγήο απνηειεί έλα είδνο γεληθνχ θαλφλα, ελψ ην άξζξν 38 

ππνρξεψλεη ζπγθεθξηκέλα ηα Κξάηε λα ζπλεξγάδνληαη κε ην Γηθαζηήξην. 

 

   γ) Γηεξεπλεηηθή απνζηνιή 

 19. Η ζπλεηζθνξά ηνπ θαζ’νπ ε πξνζθπγή Κξάηνπο νκνίσο 

αλακέλεηαη θαηά ηελ αλάπηπμε δηεξεπλεηηθψλ απνζηνιψλ (άξζξν 38) 

δηφηη είλαη επζχλε ηνπ Κξάηνπο λα παξάζρεη «ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο» 

γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή εμέηαζε ησλ πξνζθπγψλ 

(Çakıcı θαηά Σνπξθίαο [GC], § 76), θαη ηα εκπφδηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κίαο δηεξεπλεηηθήο απνζηνιήο παξαβηάδνπλ ην άξζξν 38 (Chamaïev θαη 

ινηπνί θαηά Γεσξγίαο θαη Ρσζίαο, § 504). 

 

 Β. Ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο 

 

Άξζξν 34 – Αηνκηθέο πξνζθπγέο 

Σν Γηθαζηήξην κπνξεί λα επηιεθζεί ηεο εμέηαζεο πξνζθπγήο πνπ ππνβάιιεηαη 

απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν, κε θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ ή νκάδα αηφκσλ πνπ 

ηζρπξίδεηαη φηη είλαη ζχκα παξαβίαζεο, απφ έλα απφ ηα Τςειά πκβαιιφκελα 

Μέξε, ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηε χκβαζε ή ηα Πξσηφθνιιά 

ηεο (…). 

 

 20. Καη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, κφλν έλαο πξνζθεχγσλ ν νπνίνο 

ζεσξεί φηη είλαη ζχκα παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο κπνξεί λα παξαπνλεζεί 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δίλαη θαηαξρήλ επζχλε ησλ εζληθψλ αξρψλ λα 

επαλνξζψζνπλ ηελ επηθαινχκελε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο. Έηζη, ην 

εξψηεκα θαηά πφζν έλαο πξνζθεχγσλ κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη φηη είλαη ζχκα 

ηεο επηθαινχκελεο παξαβίαζεο ηίζεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ (Scordino θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.1) [GC], § 179). 
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                    1. Έλλνηα ηνπ ζχκαηνο 

 21. Η έλλνηα ηνπ «ζχκαηνο» εξκελεχεηαη κε ηξφπν απηφλνκν θαη 

αλεμάξηεην απφ θαλφλεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ φπσο ην έλλνκν ζπκθέξνλ ή ε 

λνκηκνπνίεζε πξνο άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ (Gorraiz Lizarraga θαη ινηπνί 

θαηά Ηζπαλίαο, § 35). Η έλλνηα δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δεκίαο 

(Brumarescu θαηά Ρνπκαλίαο [GC], § 50). Μπνξεί λα αξθεί κία πξάμε 

έρνπζα πξνζσξηλέο έλλνκεο ζπλέπεηεο (Monnat θαηά Διβεηίαο, § 33).   

 22. Η έλλνηα ηνπ «ζχκαηνο» απνηειεί αληηθείκελν κίαο εμειηθηηθήο 

εξκελείαο ππφ ην θσο ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ δσήο θαη πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ρσξίο ππεξβνιηθή ηππνιαηξεία (Gorraiz Lizarraga θαη 

ινηπνί θαηά Ηζπαλίαο, § 38, Monnat θαηά Διβεηίαο, §§ 30-33, Stukus θαη 

ινηπνί θαηά Πνισλίαο, § 35, Zietal θαηά Πνισλίαο, §§ 54-59). Σν 

Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη φηη ην δήηεκα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο δχλαηαη λα 

ζπλελσζεί κε ηελ επί ηεο νπζίαο εμέηαζε ηεο ππφζεζεο (Siliadin θαηά 

Γαιιίαο, § 63). 

 

  2. Άκεζν ζχκα 

 23. Η επίδηθε πξάμε ή παξάιεηςε πξέπεη λα ζίγεη κε άκεζν ηξφπν 

ηνλ πξνζθεχγνληα (Amuur θαηά Γαιιίαο, § 36). Δλ ηνχηνηο, ην θξηηήξην 

απηφ δελ εθαξκφδεηαη κε κεραληθφ θαη άθακπην ηξφπν (Karner θαηά 

Απζηξίαο, § 25). 

 24. Σν Γηθαζηήξην έρεη δερζεί, θαηά πεξίπησζε, ηελ πξνζθπγή ελφο 

ιεγφκελνπ «δπλεηηθνχ» ζχκαηνο, δειαδή εθείλνπ ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

παξαπνλεζεί γηα κία άκεζε πξνζβνιή. 

 25. Παξαδείγκαηα: ε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε 

ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ ζηε Γεξκαλία (Klass θαη ινηπνί θαηά Γεξκαλίαο, § 

34), γηα ππνζέζεηο έθδνζεο (Soering θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ), γηα κέηξα 

πεξηνξίδνληα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έθηξσζε πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα επεξεάζνπλ γπλαίθεο ζε ειηθία ηεθλνπνίεζεο (Open Door θαη Dublin 

Well Woman θαηά Ηξιαλδίαο, § 44). 

 26. Αληηζέησο, ππνςίεο ή εηθαζίεο δελ επαξθνχλ γηα λα απνθηήζεη 

θάπνηνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο: απνπζία επίζεκεο εληνιήο 

επαλαπξνψζεζεο ζηα ζχλνξα (Vijayanathan θαη Pusparajah θαηά Γαιιίαο, 
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§ 46), επηθαινχκελεο ζπλέπεηεο κίαο θνηλνβνπιεπηηθήο έθζεζεο 

(Υξηζηηαληθή Έλσζε ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά ηεο Γαιιίαο θαηά Γαιιίαο 

(déc.)), πηζαλφηεηα επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηελ πξνζθεχγνπζα εηαηξία 

(Senator Lines θαηά Κξαηψλ ηεο ΔΔ (déc.) [GC]), επηθαινχκελεο 

παξαβηάζεηο κία δηθαζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθήο κε θάπνηνλ ηξίην ζε θψκα 

(Ada Rossi θαη ινηπνί θαηά Ηηαιίαο (déc.)). Έλαο πξνζθεχγσλ δελ κπνξεί λα 

ηζρπξηζηεί φηη είλαη ζχκα φηαλ επζχλεηαη ελ κέξεη πξνζσπηθά γηα ηελ 

επηθαινχκελε παξαβίαζε (Paşa θαη Erkan Erol θαηά Σνπξθίαο).     

 27. Όζνλ αθνξά έλαλ εζληθφ λφκν, έλα άηνκν κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη φηη απηφο παξαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ειιείςεη αηνκηθήο 

πξάμεο εθηέιεζεο, εθφζνλ ππνρξενχηαη λα αιιάμεη ζπκπεξηθνξά ππφ ηελ 

απεηιή δηψμεσλ (Norris θαηά Ηξιαλδίαο, Bowman θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ) ή ζε πεξίπησζε πνπ αλήθεη ζε κία θαηεγνξία πξνζψπσλ πνπ 

θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ άκεζα ηηο ζπλέπεηεο ηεο λνκνζεζίαο (Burden 

θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 34, Johnston θαη ινηπνί θαηά Ηξιαλδίαο). 

Αλαθνξηθά κε έλα χληαγκα: Sejdic θαη Finci θαηά Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

[GC], § 29. 

 

  3. Έκκεζν ζχκα 

 

 28. Όηαλ πθίζηαηαη έλαο ηδηαίηεξνο θαη πξνζσπηθφο δεζκφο κεηαμχ 

ηνπ άκεζνπ ζχκαηνο θαη ηνπ πξνζθεχγνληνο, ην Γηθαζηήξην δέρεηαη ηελ 

αηνκηθή πξνζθπγή ελφο αηφκνπ ην νπνίν ζεσξείηαη σο έκκεζν ζχκα. 

 29. Παξαδείγκαηα: βιέπε ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 2, ηελ πξνζθπγή ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ ζχκαηνο (McCann θαη ινηπνί θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], 

ή εθείλε ηνπ αληςηνχ ηνπ απνβηψζαληνο (Yaşa θαηά Σνπξθίαο, § 66). ηε 

βάζε ηνπ άξζξνπ 3, ε πξνζθπγή ηεο κεηέξαο ελφο αηφκνπ πνπ 

εμαθαλίζζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ (Kurt θαηά Σνπξθίαο), 

αιιά ν αδειθφο ελφο εμαθαληζζέληνο δε ζεσξήζεθε ζχκα (Çakıcı θαηά 

Σνπξθίαο [GC], §§ 98-99). ηε βάζε ηνπ άξζξνπ 5 § 5, ε πεξίπησζε ηνπ 

ζπδχγνπ κίαο έγθιεηζηεο πξνζθεχγνπζαο (Houtman θαη Meeus θαηά 

Βειγίνπ, § 30). ηε βάζε ηνπ άξζξνπ 6 § 1 (δίθαηε δίθε) (Grădinar θαηά 
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Μνιδαβίαο
*
, (ακεξνιεςία ησλ δηθαζηεξίσλ), ην δηθαίσκα ππεξάζπηζεο ηεο 

θήκεο ζαλφλησλ ζπδχγσλ (Brudnicka θαη ινηπνί θαηά Πνισλίαο, §§ 26 θαη 

επ.), γηα κία ππφζεζε πεξί δίθαηνπ ραξαθηήξα θαη δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

(Marie-Louise Loyen θαη Bruneel θαηά Γαιιίαο). ηε βάζε ηνπ άξζξνπ 6 § 

2, ε ρήξα ελφο θαηεγνξνπκέλνπ ζχκαηνο παξαβίαζεο ηνπ ηεθκεξίνπ 

αζσφηεηαο (Nölkenbockhoff θαηά Γεξκαλίαο, § 33). ηε βάζε ηνπ άξζξνπ 

10, ην ζπκθέξνλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ απνβηψζαληνο πξνζθεχγνληνο (Dalban 

θαηά Ρνπκαλίαο [GC], § 39). Δπηπιένλ, νη ζπλέηαηξνη δελ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ φηη είλαη ζχκαηα παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο εηαηξίαο 

ηνπο ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 (Agrotexim θαη 

ινηπνί θαηά Διιάδαο, §§ 62 θαη 64), εθηφο αλ πθίζηαληαη εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο (Camberrow MM5 AD θαηά Βνπιγαξίαο* (déc.)). 

 

  4. Θάλαηνο ηνπ ζχκαηνο 

 

 30. Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί κφλν απφ ελ δσή άηνκα ή ζην 

φλνκα απηψλ. Έλα άηνκν ην νπνίν έρεη απνβηψζεη δελ κπνξεί, νχηε κέζσ 

εθπξνζψπνπ, λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ (Kaya θαη 

Polat θαηά Σνπξθίαο (déc.)). Ο ζάλαηνο δελ επηθέξεη απηφκαηα ηε δηαγξαθή 

ηεο ππφζεζεο απφ ην πηλάθην ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 31. Καηά γεληθφ θαλφλα, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αξρηθνχ 

πξνζθεχγνληνο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζθπγή, ππφ ηνλ φξν φηη 

έρνπλ επαξθέο έλλνκν ζπκθέξνλ σο πξνο ηνχην, εθφζνλ ν αξρηθφο 

πξνζθεχγσλ απνβηψζεη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ ζην 

Γηθαζηήξην: γηα ηελ πεξίπησζε θιεξνλφκσλ ή θνληηλψλ ζπγγελψλ φπσο ε 

ρήξα θαη ηα ηέθλα (Raimondo θαηά Ηηαιίαο, § 2, Stojkovic θαηά Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο
*
, § 25), νη γνλείο (Υ. θαηά 

Γαιιίαο, § 26). Γηα κία άιιε πεξίπησζε (Malhous θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο 

Σζερίαο [GC] (déc.)) θαη, a contrario, ε απφθαζε Scherer θαηά Διβεηίαο, §§ 

31-32). Αλαθνξηθά κε έλα θαζνιηθφ θιεξνδφρν ρσξίο δεζκνχο ζπγγέλεηαο: 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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Thévenon θαηά Γαιιίαο (déc.), Léger θαηά Γαιιίαο [GC] (δηαγξαθή), §§ 50-

51. 

 32. Η θαηάζηαζε είλαη απελαληίαο αληίζεηε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

ηνπ άκεζνπ ζχκαηνο πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο ζην 

Γηθαζηήξην (Fairfield θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.)). 

 Γηα κία πξνζθπγή αθνξψζα αηηηάζεηο ζρεηηθά κε ην ζάλαην ελφο 

ζπγγελνχο: Velikova θαηά Βνπιγαξίαο (déc.), ή ζρεηηθά κε ηελ εμαθάληζε 

ελφο ζπγγελνχο: Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], § 112). 

 Αλαθνξηθά κε αηηηάζεηο ειθφκελεο απφ ην άξζξν 6, βιέπε Micallef 

θαηά Μάιηαο [GC], §§ 48 θαη επ., θαη ηηο παξαηηζέκελεο παξαπνκπέο. 

 Γηα ζπγγελείο πξνβάιινληεο αηηηάζεηο ειθφκελεο απφ ηα άξζξα 8 

έσο 11 θαη 3 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο θαη 

πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ίδην ηνλ ζαλφληα: Gakiyev θαη Gakiyeva 

θαηά Ρσζίαο*, §§ 164-168 (θαη ηηο παξαηηζέκελεο παξαπνκπέο). Δπί ηνπ 

δεηήκαηνο κεηαβηβάζηκσλ αηηηάζεσλ: Sanles Sanles θαηά Ηζπαλίαο (déc.). 

 33. Καηά ηα ινηπά, ην Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην λα αμηνινγεί ηελ 

ζθνπηκφηεηα ζπλέρηζεο ηεο εμέηαζήο ηνπ γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (Karner θαηά Απζηξίαο, §§ 25 θαη επ.). Η 

αξκνδηφηεηα απηή ππφθεηηαη ζηελ χπαξμε ελφο δεηήκαηνο γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο (ibidem, § 27, θαη Marie-Louise Loyen θαη Bruneel θαηά 

Γαιιίαο, § 29), δήηεκα ην νπνίν κπνξεί λα ηεζεί, ηδίσο, φηαλ κία πξνζθπγή 

αθνξά ηε λνκνζεζία ή έλα λνκηθφ ζχζηεκα ή κία πξαθηηθή ηνπ ελαγφκελνπ 

Κξάηνπο (mutates mutandis, Karner θαηά Απζηξίαο, §§ 26 θαη 28, βιέπε 

επίζεο Léger θαηά Γαιιίαο [GC] (δηαγξαθή), § 51). 

 

  5. Απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο 

 

 34. Ο πξνζθεχγσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγήζεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο (Bourdov θαηά 

Ρσζίαο, § 30). 

 35. Γεδνκέλνπ ηνχηνπ, ε ειάθξπλζε κίαο πνηλήο, ε ιήςε κίαο 

απφθαζεο ή ελφο κέηξνπ επλντθνχ γηα ηνλ πξνζθεχγνληα απφ ηηο εζληθέο 

αξρέο δε ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο παξά κφλν ζε 
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πεξίπησζε πνπ απηή ζπλνδεχεηαη απφ κία ξεηή, ή ηνπιάρηζηνλ θαη’νπζίαλ, 

αλαγλψξηζε αθνινπζνχκελε απφ κία επαλφξζσζε ηεο παξαβίαζεο: 

Scordino θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.1) [GC], §§ 178 θαη επ. θαη § 193. Σνχην 

εμαξηάηαη ηδίσο απφ ηε θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ νπνίνπ ε παξαβίαζε 

πξνβάιιεηαη, απφ ηελ αηηηνινγία ηεο απφθαζεο (Jensen θαηά Γαλίαο (déc.)) 

θαη απφ ηε δηαηήξεζε ησλ δπζκελψλ γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν ζπλεπεηψλ 

θαηφπηλ απηήο ηεο απφθαζεο: Freimanis θαη ινηπνί θαηά Λεηνλίαο, § 68). 

 36. Γηα παξάδεηγκα: Dalban θαηά Ρνπκαλίαο [GC], § 44 (άξζξν 10), 

Brumarescu θαηά Ρνπκαλίαο [GC], § 50 (άξζξα 1 ησλ Πξσηνθφιισλ αξηζ.1 

θαη 6), αηηηάζεηο ζρεηηθέο κε ην άξζξν 6 αλαθνξηθά κε κία δηαδηθαζία 

νξηζηηθά αθπξσζείζα ή αθνινπζνχκελε απφ αζσσηηθή απφθαζε: Oleksy 

θαηά Πνισλίαο
*
 (déc.) (ζπγθξίλεηαη κε κία αηηίαζε ειθφκελε απφ ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο), πξνο ζχγθξηζε κε ηηο απνθάζεηο Arat θαηά 

Σνπξθίαο*, § 47, θαη Bouglame θαηά Βειγίνπ (déc.), θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο: Constantinescu θαηά Ρνπκαλίαο, §§ 40-44, Guisset θαηά 

Γαιιίαο, §§ 66-70, Chevrol θαηά Γαιιίαο, §§ 30 θαη επ., (θξάηεζε) 

Moskovets θαηά Ρσζίαο, § 50, (πξφζηηκν) Moon θαηά Γαιιίαο, §§ 29 θαη 

επ., (άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.4) D.J. θαη Α.-Κ. R. θαηά Ρνπκαλίαο 

(déc.), §§ 77 θαη επ., (άξζξν 4 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.7) Sergueï 

Zolotoukhine θαηά Ρσζίαο [GC], § 115.         

 

 37. Η επαλφξζσζε πξέπεη λα είλαη πξνζήθνπζα θαη επαξθήο. Σνχην 

εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ ηηο ππφζεζεο, ιακβαλνκέλεο 

ηδηαίηεξα ππφςε ηεο θχζεο ηεο παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο γηα ηελ νπνία 

πξφθεηηαη: Gäfgen θαηά Γεξκαλίαο [GC], § 116. 

 38. Δπίζεο, ε ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ην 

πνζφ ηεο επηδηθαζζείζαο απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή απνδεκίσζεο θαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαρχηεηαο) ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ είζπξαμε ελφο ηέηνηνπ πνζνχ: Normann θαηά 

Γαλίαο
*
 (déc.), θαη Scordino θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.1), § 202, ή Jensen θαη 

Rasmussen θαηά Γαλίαο (déc.), Gäfgen θαηά Γεξκαλίαο [GC], §§ 18 θαη 19. 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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 39. Ννκνινγία: 

 ε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα ησλ πξνζεθφλησλ κέηξσλ πνπ έιαβαλ νη 

εζληθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ην άξζξν 2 ηεο χκβαζεο: βιέπε Nikolova θαη 

Velichkova θαηά Βνπιγαξίαο*, §§ 49-64. 

ε φ,ηη αθνξά ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο: Gäfgen θαηά Γεξκαλίαο [GC], §§ 

115-129. Δπί ηζρπξηζκψλ παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 3 ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

θξάηεζεο: Shilbergs θαηά Ρσζίαο, §§ 66-79. 

 ην πεδίν ηνπ άξζξνπ 6 § 1 (δηάξθεηα κίαο δηαδηθαζίαο): Scordino 

θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.1) [GC] §§ 182-207 θαη Cocchiarella θαηά Ηηαιίαο [GC], 

§§ 84-107, Delle Cave θαη Corrado θαηά Ηηαιίαο, §§ 26 θαη επ., 

(θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε κίαο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο): Kudic 

θαηά Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο
*
, §§ 7-18, Bourdov θαηά Ρσζίαο (αξηζ.2). 

 40. Δπηπιένλ, κία ππφζεζε κπνξεί λα δηαγξαθεί απφ ην πηλάθην 

ιφγσ απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο/locus standi (επίιπζε ηεο 

ππφζεζεο ζε εζληθφ επίπεδν θαηφπηλ ηεο απφθαζεο επί ηνπ παξαδεθηνχ: 

Ohlen θαηά Γαλίαο*, ζχκβαζε εθρψξεζεο δηθαησκάησλ πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν πξνζθπγψλ νη νπνίεο ηεινχλ ππφ εμέηαζε απφ ην Γηθαζηήξην: 

Dimitrescu θαηά Ρνπκαλίαο, §§ 33-34). 

 41. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην εγθχπηεη επί ζπκβάλησλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα κεηαγελέζηεξα απφ ηελ θαηάζεζε κίαο πξνζθπγήο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβψζεη αλ ε ππφζεζε δελ πξέπεη λα δηαγξαθεί απφ ην πηλάθην γηα έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 37 ηεο 

χκβαζεο παξά ην γεγνλφο φηη ν πξνζθεχγσλ κπνξεί πάληνηε λα 

ππνζηεξίμεη φηη είλαη «ζχκα» (Pisano θαηά Ηηαιίαο [GC] (δηαγξαθή), § 39), 

θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ ην εξψηεκα αλ κπνξεί πάληνηε λα δηεθδηθήζεη 

παξφκνηα ηδηφηεηα (γηα εμειίμεηο κεηαγελέζηεξεο απφ ηελ απφθαζε 

παξαίηεζεο ππέξ ηνπ Σκήκαηνο Δπξείαο χλζεζεο: El Majjaoui θαη 

Stichting Touba Moskee θαηά Οιιαλδίαο [GC] (δηαγξαθή), §§ 28-35, απφ 

ηελ θήξπμε ηεο πξνζθπγήο παξαδεθηήο: Chevanova θαηά Λεηνλίαο [GC] 

(δηαγξαθή), §§ 44 θαη επ., απφ απφθαζε ηκήκαηνο, Syssoyeva θαη ινηπνί 

θαηά Λεηνλίαο [GC], § 96. 

 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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Η. ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

 Α. Με εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ 

 

Άξζξν 35 § 1 – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

1. Σν Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα επηιεθζεί πξνζθπγήο παξά κφλν αθνχ 

εμαληιεζνχλ ηα εζσηεξηθά έλδηθα κέζα, φπσο απηά λννχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθψο παξαδεδεγκέλεο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη εληφο πξνζεζκίαο έμη 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεζηδηθίαο ηεο εζσηεξηθήο απφθαζεο. 

 

 42. Η πξνυπφζεζε παξαδεθηνχ ζηεξίδεηαη ζηηο γεληθψο 

παξαδεδεγκέλεο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ φπσο ππνδεηθλχεη ην άξζξν 35. 

Η ππνρξέσζε εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ απνηειεί κέξνο ηνπ 

εζηκηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ, αλαγλσξηζκέλνπ σο ηέηνηνπ απφ ηε λνκνινγία 

ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ (γηα παξάδεηγκα ε ππφζεζε Interhandel (Διβεηία 

θαηά Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο), απφθαζε ηεο 21
εο

 Μαξηίνπ 1959). 

Απαληάηαη επίζεο ζε άιιεο δηεζλείο ζπλζήθεο ζρεηηθέο κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ αλζξψπνπ: ην δηεζλέο χκθσλν γηα ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

(άξζξν 41 § 1γ)) θαη ην πξναηξεηηθφ πξσηφθνιιφ ηνπ (άξζξα 2 θαη 5 § 2β)), 

ε Ακεξηθαληθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (άξζξν 46) θαη ν 

Αθξηθαληθφο Υάξηεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ιαψλ (άξζξα 

50 θαη 56 § 5). Όπσο επεζήκαλε ην Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε De Wilde, 

Ooms θαη Versyp θαηά Βειγίνπ, ην Κξάηνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ην 

επεξγέηεκα ηνπ θαλφλα εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ, δηφηη 

ππάξρεη κία καθξφρξνλε επξέσο θαζηεξσκέλε δηεζλή πξαθηηθή επ’ απηνχ 

(§ 55). 

 43. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

επηδηψθεη λα δηαδξακαηίζεη επηθνπξηθφ ξφιν σο πξνο ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη επθηαίν ηα εζληθά 

δηθαζηήξηα λα έρνπλ αξρηθά ηε δπλαηφηεηα λα επηιχζνπλ ηα δεηήκαηα 

ζπκθσλίαο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πξνο ηε χκβαζε. Αλ ελ ηνχηνηο αζθεζεί 

ζηε ζπλέρεηα πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ ηξαζβνχξγνπ, ην Δπξσπατθφ 
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Γηθαζηήξην πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζεί απφ ηηο απφςεηο 

απηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή 

κε ηηο ελεξγέο δπλάκεηο ησλ ρσξψλ ηνπο (Burden θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

[GC], § 42). 

 44. Έρεη αλαθχςεη ην εξψηεκα αλ έλα ζπγθεθξηκέλν έλδηθν κέζν 

ήηαλ εζληθφ ή δηεζλέο. Αλ είλαη εζληθφ, απηφ ζα πξέπεη ζπλήζσο λα έρεη 

εμαληιεζεί πξηλ ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Αλ είλαη 

δηεζλέο, ε πξνζθπγή κπνξεί λα απνξξηθζεί ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 35 § 2β) 

ηεο χκβαζεο. Δλαπφθεηηαη ζην Γηθαζηήξην λα θαζνξίζεη ηνλ εζληθφ ή 

δηεζλή ραξαθηήξα ελφο δεδνκέλνπ δηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ, ηδίσο ηεο λνκηθήο θχζεο ηνπ, ηνπ 

εγγξάθνπ πνπ πξνέβιεςε ηε ζχζηαζή ηνπ, ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηεο ζέζεο 

ηνπ (αλ πθίζηαηαη) ζην ππάξρνλ λνκηθφ ζχζηεκα θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζήο 

ηνπ (Jeličić θαηά Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο (déc.), Peraldi θαηά Γαιιίαο (déc.). 

 

  1. θνπφο ηνπ θαλφλα 

 

 45. Η ινγηθή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν θαλφλαο ηεο εμάληιεζεο 

ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ είλαη λα παξέρεηαη ζηηο εζληθέο αξρέο, θαη 

θαηαξρήλ ζηα δηθαζηήξηα, ε επθαηξία λα απνηξέςνπλ ή λα επαλνξζψζνπλ 

ηηο επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο ηεο χκβαζεο. Βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε, ε 

νπνία αληαλαθιάηαη ζην άξζξν 13, φηη ε εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ζα 

δηαζθαιίζεη έλα απνηειεζκαηηθφ έλδηθν κέζν θαηά ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ θαζηεξψλεη ε χκβαζε. Σνχην απνηειεί ζεκαληηθή φςε 

ηνπ επηθνπξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαζηεξσζέληνο απφ ηε χκβαζε 

κεραληζκνχ: Selmouni θαηά Γαιιίαο [GC], § 74, Kudla θαηά Πνισλίαο 

[GC], § 152, Andrášik θαη ινηπνί θαηά ινβαθίαο (déc.). 

 

  2. Δθαξκνγή ηνπ θαλφλα 

 

   α) Δπειημία 

 46. Η εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ απνηειεί πεξηζζφηεξν 

έλαλ ρξπζφ θαλφλα παξά κία αξρή ραξαγκέλε ζε κάξκαξν. Η Δπηηξνπή θαη 
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ην Γηθαζηήξην έρνπλ ζπρλά ππνγξακκίζεη φηη απηή ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη κε κία ζρεηηθή επειημία θαη ρσξίο ππεξβνιηθή ηππνιαηξεία, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ (Ringeisen θαηά Απζηξίαο, § 89, Lehtinen θαηά Φηλιαλδίαο 

(déc.)). Ο θαλφλαο, ν νπνίνο νπδφισο απφιπηνο είλαη, δελ κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη απηφκαηα (Kozacioglou θαηά Σνπξθίαο [GC], § 40). Γηα 

παξάδεηγκα, ην Γηθαζηήξην έρεη απνθαλζεί φηη ζα ήηαλ ππεξβνιηθά 

ηππνιαηξηθφ ην λα απαηηείηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

έλα έλδηθν κέζν ην νπνίν νχηε ην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο δελ ηνπο 

ππνρξέσλε λα αζθήζνπλ (D.H. θαη ινηπνί θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο 

[GC], §§ 116-118). 

 

   β) Σήξεζε ησλ εζληθψλ θαλφλσλ θαη νξίσλ 

 47. Οη πξνζθεχγνληεο νθείινπλ ελ ηνχηνηο λα ηεξνχλ ηνπο 

εθαξκνζηένπο ζην εζληθφ δίθαην θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθπγή ηνπο θηλδπλεχεη λα απνξξηθζεί ιφγσ κε 

εθπιήξσζεο ηεο πξνυπφζεζεο ηνπ άξζξνπ 35 (Ben Salah, Adraqui θαη 

Dhaime θαηά Ηζπαλίαο (déc.), Merger θαη Cros θαηά Γαιιίαο (déc.), MPP 

Golub θαηά Οπθξαλίαο (déc.)). 

 Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ έλα δεπηεξνβάζκην 

δηθαζηήξην εμεηάδεη ην βάζηκν ηνπ ελδίθνπ κέζνπ παξφιν πνπ ην ζεσξεί 

απαξάδεθην, ην άξζξν 35 § 1 ζεσξείηαη φηη έρεη ηεξεζεί (Voggenreiter θαηά 

Γεξκαλίαο). Σνχην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ δελ ηήξεζε ηνπο απαηηνχκελνπο 

βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ηχπνπο, εθφζνλ ε νπζία ηνπ ελδίθνπ κέζνπ πνπ 

άζθεζε εμεηάζζεθε απφ ηελ αξκφδηα αξρή (Vladimir Romanov θαηά 

Ρσζίαο
*
, § 52). Σν ίδην ηζρχεη γηα έλα έλδηθν κέζν δηαηππσκέλν κε πνιχ 

ζπλνπηηθφ ηξφπν θαη ειάρηζηα ζχκθσλν πξνο ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, επί 

ηεο νπζίαο ηνπ νπνίνπ απνθάλζεθε ν δηθαζηήο, έζησ ελ ζπληνκία: Verein 

gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) θαηά Διβεηίαο (αξηζ.2) [GC], §§ 43-45. 

 

   γ) Ύπαξμε πνιπάξηζκσλ ελδίθσλ κέζσλ 

 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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 48. Αλ ν πξνζθεχγσλ δηαζέηεη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξα απφ έλα 

έλδηθα κέζα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά, ππνρξενχηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κφλν έλα εμ απηψλ (Moreira Barbosa θαηά Πνξηνγαιίαο 

(déc.), Jeličić θαηά Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο (déc.), Karakó θαηά Οπγγαξίαο*, § 

14, Aquilina θαηά Μάιηαο [GC], § 39). Πξάγκαηη, εθφζνλ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα έλδηθν κέζν, δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο άιινπ ην 

νπνίν έρεη νπζηαζηηθά ηνλ ίδην ζθνπφ (Riad θαη Idiab θαηά Βειγίνπ, § 84…, 

Kozacioglu θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 40 θαη επ., Micallef θαηά Μάιηαο [GC], 

§ 58). 

 

   δ) Αηηίαζε πξνβιεζείζα θαη’νπζίαλ 

 

 49. Γελ απαηηείηαη ξεηή αλαθνξά ζην θαζηεξσζέλ απφ ηε χκβαζε 

δηθαίσκα θαηά ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία, ζην κέηξν πνπ ε αηηίαζε έρεη 

πξνβιεζεί «ηνπιάρηζηνλ θαη’νπζίαλ» (Castells θαηά Ηζπαλίαο, § 32, Ahmet 

Sadik θαηά Διιάδαο, § 33, Fressoz θαη Roire θαηά Γαιιίαο, § 38, Αδηλάο 

θαηά Κχπξνπ [GC], §§ 40-41).  

    

ε) Ύπαξμε θαη πξνζήθσλ ραξαθηήξαο 

 

 50. Οη πξνζθεχγνληεο ππνρξενχληαη λα εμαληιήζνπλ κφλν ηα εζληθά 

έλδηθα κέζα ηα νπνία ήηαλ δηαζέζηκα θαη απνηειεζκαηηθά ηφζν ζηε ζεσξία 

φζν θαη ζηελ πξάμε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ηα 

νπνία δειαδή ήηαλ πξνζβάζηκα, ηθαλά λα ηνπο παξάζρνπλ επαλφξζσζε σο 

πξνο ηηο αηηηάζεηο ηνπο θαη παξνπζίαδαλ εχινγεο πηζαλφηεηεο επδνθίκεζεο 

(Sejdovic θαηά Ηηαιίαο [GC], § 46). 

 51. Γελ απαηηείηαη ε εμάληιεζε επηιεθηηθψλ ή έθηαθησλ ελδίθσλ 

κέζσλ, απεπζχλνληαο γηα παξάδεηγκα αίηεζε ζε έλα δηθαζηήξην γηα 

αλαζεψξεζε ηεο απφθαζήο ηνπ (Cinar θαηά Σνπξθίαο (déc.), Prystavka 

θαηά Οπθξαλίαο (déc.), αιιά βιέπε ηελ απφθαζε Kiiskinen θαηά Φηλιαλδίαο 

(déc.), ζηελ νπνία θαη’εμαίξεζε, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη έπξεπε λα έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα ηέηνην έλδηθν κέζν. Οκνίσο, ε ππνβνιή παξαπφλνπ δηα 

ηεο ηεξαξρηθήο νδνχ δε ζπληζηά απνηειεζκαηηθφ έλδηθν κέζν (Horvat θαηά 
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Κξναηίαο, § 47, Hartmann θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, § 66). Δπηπιένλ, 

επί ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ραξαθηήξα ελφο ελδίθνπ κέζνπ πνπ δελ είλαη θαηά 

θαλφλα πξνο εμάληιεζε (δηακεζνιαβεηήο), βιέπε ην ζθεπηηθφ ηεο 

απφθαζεο Egmez θαηά Κχπξνπ, §§ 66-73. 

 Όηαλ έλαο πξνζθεχγσλ έρεη επηρεηξήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

έλδηθν κέζν ην νπνίν ην Γηθαζηήξην θξίλεη σο ειάρηζηα θαηάιιειν, ν 

ρξφλνο πνπ ζπαηαιήζεθε γηα ηελ πξάμε απηή δελ εκπνδίδεη ηελ έλαξμε ηεο 

εμάκελεο πξνζεζκίαο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθπγήο ιφγσ κε ηήξεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο (Rezgui θαηά 

Γαιιίαο (déc.) θαη Prystavska θαηά Οπθξαλίαο (déc.)). 

 

   ζη) Πξνζβαζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

 52. Σα έλδηθα κέζα πξέπεη λα πθίζηαληαη ζε επαξθή βαζκφ 

βεβαηφηεηαο, ηφζν ζηελ πξάμε φζν θαη ζηε ζεσξία. Πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί αλ έλα ζπγθεθξηκέλν έλδηθν κέζν πιεξνί ή φρη ηελ πξνυπφζεζε 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

κε ηξφπν ξεαιηζηηθφ φρη κφλν ηα έλδηθα κέζα ηα νπνία πξνβιέπνληαη 

ζεσξεηηθψο ζην εζσηεξηθφ λνκηθφ ζχζηεκα, αιιά νκνίσο ην γεληθφ λνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ απηά εληάζζνληαη θαζψο θαη ε 

πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο (Akdivar θαη ινπνί θαηά 

Σνπξθίαο [GC], §§ 68-69, Khashiyev θαη Akayeva θαηά Ρσζίαο, §§ 116-

117). Πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο ππφζεζεο, ν πξνζθεχγσλ έπξαμε φ,ηη ζα κπνξνχζε εχινγα λα 

αλακέλεηαη απφ εθείλνλ πξνθεηκέλνπ λα εμαληιήζεη ηα εζληθά έλδηθα κέζα 

(D.H. θαη ινηπνί θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο [GC], §§ 116-122). 

 

  3. Όξηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα 

 

 53. χκθσλα κε ηηο «γεληθψο παξαδεδεγκέλεο αξρέο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ», νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα απαιιάζζνπλ ηνλ 

πξνζθεχγνληα απφ ηελ ππνρξέσζε εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ 

πνπ πξνζθέξνληαη ζε εθείλνλ (Sejdovic θαηά Ηηαιίαο [GC], § 55). (Βιέπε 

πην θάησ ην βάξνο ηεο απφδεημεο). 
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 Ο θαλφλαο απηφο νκνίσο δελ εθαξκφδεηαη φηαλ απνδεηθλχεηαη ε 

χπαξμε κίαο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο ζπληζηάκελεο ζηελ επαλάιεςε 

πξάμεσλ απαγνξεπκέλσλ απφ ηε χκβαζε θαη κε ηελ επίζεκε αλνρή ηνπ 

Κξάηνπο, θαηά ηξφπν ψζηε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζα ήηαλ κάηαηε ή 

αλαπνηειεζκαηηθή (Aksoy θαηά Σνπξθίαο, § 52). 

 Σν γεγνλφο ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

απνηέιεζκα ελφο ελδίθνπ κέζνπ γηα ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ζα 

ήηαλ παξάλνκν ή θαηαρξεζηηθφ, απνθιείεη ην ελ ιφγσ έλδηθν κέζν απφ ηα 

πξνο εμάληιεζε έλδηθα κέζα: Prencipe θαηά Μνλαθφ, §§ 95-97. 

 

   α) Βάξνο ηεο απφδεημεο 

 

 54. Δίλαη επζχλε ηεο Κπβέξλεζεο ε νπνία πξνβάιιεη ηε κε 

εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ λα απνδείμεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ 

ρξεζηκνπνίεζε έλα έλδηθν κέζν ην νπνίν ήηαλ ζπγρξφλσο απνηειεζκαηηθφ 

θαη δηαζέζηκν (Dalia θαηά Γαιιίαο, § 38). Η πξνζβαζηκφηεηα ελφο ελδίθνπ 

κέζνπ ηέηνηνπ είδνπο πξέπεη λα είλαη επαξθψο βεβαία ηφζν ζην λφκν φζν 

θαη ζηελ πξάμε (Vernillo θαηά Γαιιίαο). Σν έξεηζκα ηνπ ελδίθνπ κέζνπ 

πξέπεη ζπλεπψο λα είλαη ζαθέο ζην εζληθφ δίθαην (Scavuzzo-Hager θαηά 

Διβεηίαο (déc.)). Σα επηρεηξήκαηα ηεο θπβέξλεζεο έρνπλ πξνθαλψο 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα φηαλ απηή δίδεη παξαδείγκαηα απφ ηελ εζληθή 

λνκνινγία (Doran θαηά Ηξιαλδίαο, Andrášik θαη ινηπνί θαηά ινβαθίαο 

(déc.), Di Sante θαηά Ηηαιίαο (déc.), Giummarra θαηά Γαιιίαο (déc.), 

Paulino Tomás θαηά Πνξηνγαιίαο (déc.), Johtti Sapmelaccat Ry θαη ινηπνί 

θαηά Φηλιαλδίαο
*
 (déc.)).   

 55. Όηαλ ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ ζα κπνξνχζε 

λα έρεη επηθαιεζηεί απεπζείαο ηε χκβαζε ελψπηνλ ησλ εζληθψλ 

δηθαζηεξίσλ, πξέπεη απηή λα απνδεηθλχεη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 

ηνλ βαζκφ βεβαηφηεηαο απηνχ ηνπ έλδηθνπ κέζνπ (Slavgorodski θαηά 

Δζζνλίαο (déc.)).   

 56. Σν Γηθαζηήξην έρεη ππάξμεη πην δεθηηθφ ζηα πξνβαιιφκελα 

επηρεηξήκαηα φηαλ ην εζληθφ θνηλνβνχιην είρε ζεζπίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 
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έλδηθν κέζν ζρεηηθά κε ηελ ππεξβνιηθή δηάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Brusco θαηά Ηηαιίαο (déc.), Slavicek θαηά Κξναηίαο (déc.)). 

Βιέπε νκνίσο Scordino θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.1) [GC], §§ 136-148. πγθξίλεηε 

κε ηελ απφθαζε Merit θαηά Οπθξαλίαο, § 65. 

 57. Όηαλ ε Κπβέξλεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

απφδεημεο θαηαδεηθλχνληαο φηη πθίζηαην έλα πξνζήθνλ θαη 

απνηειεζκαηηθφ έλδηθν κέζν, πξνζβάζηκν ζηνλ πξνζθεχγνληα, είλαη 

επζχλε εθείλνπ λα απνδείμεη φηη: 

 - ην ελ ιφγσ έλδηθν κέζν πξάγκαηη εμαληιήζεθε (Grässer θαηά 

Γεξκαλίαο
*
 (déc.)), 

 - ή φηη γηα ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ιφγν απηφ ήηαλ αθαηάιιειν θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε (Selmouni θαηά Γαιιίαο 

[GC], § 76, ππεξβνιηθή δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο – Radio France 

θαη ινηπνί θαηά Γαιιίαο (déc.), § 34, αίηεζε αλαίξεζεο (Scordino θαηά 

Ηηαιίαο (déc.), Pressos Compania Naviera S.A. θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ, §§ 

26 θαη 27), 

 - ή αθφκε φηη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνλ απάιιαζζαλ απφ απηή ηελ 

απαίηεζε (Akdivar θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 68-75, Sejdovic θαηά 

Ηηαιίαο [GC], § 55). 

 58. Μφλν ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ακθηβνιηψλ δελ απαιιάζζεη ηνλ 

πξνζθεχγνληα απφ ην λα επηρεηξήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

έλδηθν κέζν (Epözdemir θαηά Σνπξθίαο* (déc.), Milosević θαηά Οιιαλδίαο* 

(déc.), Pellegriti θαηά Ηηαιίαο (déc.), MPP Golub θαηά Οπθξαλίαο (déc.)). 

Δλ ηνχηνηο, φηαλ έλα πξνηεηλφκελν έλδηθν κέζν δελ πξνζθέξεη πξάγκαηη 

εχινγεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θαζηεξσζείζαο 

εζληθήο λνκνινγίαο, ην γεγνλφο φηη ν πξνζθεχγσλ δελ ην ρξεζηκνπνίεζε 

δελ απνηειεί εκπφδην γηα ην παξαδεθηφ (Pressos Compania Naviera S.A. 

θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ, § 27). 

 

   β) Γηθνλνκηθά δεηήκαηα 

 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 



 

 
 

 
 
 
 

32 

 59. Δπί ηεο ππνρξέσζεο ηεο Κπβέξλεζεο ε νπνία ζθνπεχεη λα 

πξνβάιεη έλζηαζε πεξί κε εμάληιεζεο, λα πξάμεη ηνχην, ζην κέηξν πνπ ην 

επηηξέπνπλ ε θχζε ηεο έλζηαζεο θαη νη ζπλζήθεο, ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο 

πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηνπ παξαδεθηνχ· ε χπαξμε 

εληνχηνηο εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ κπνξεί λα απαιιάμεη ηελ Κπβέξλεζε 

απφ ηελ ππνρξέσζε απηή: Mooren θαηά Γεξκαλίαο [GC], § 57 θαη νη 

παξαηηζέκελεο παξαπνκπέο, §§ 58-59. 

 Γελ είλαη ζπάλην ε έλζηαζε πεξί κε εμάληιεζεο λα ζπλελψλεηαη κε 

ηελ επί ηεο νπζίαο εμέηαζε, ηδίσο ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ή εγγπήζεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ νη πξνζθπγέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηθνλνκηθή πιεπξά ησλ άξζξσλ 2 ή 3· φζνλ αθνξά ην 

άξζξν 6, Scoppola θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.2) [GC], § 126· φζνλ αθνξά ην άξζξν 

13, Sürmeli θαηά Γεξκαλίαο [GC], § 78. 

 

   γ) Γεκηνπξγία λέσλ ελδίθσλ κέζσλ 

 

 60. Η εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ εμεηάδεηαη ζπλήζσο 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δλ ηνχηνηο, ν θαλφλαο 

απηφο ππφθεηηαη ζε εμαηξέζεηο (βιέπε Icyer θαηά Σνπξθίαο (déc.), §§ 72 θαη 

επ.). Σν Γηθαζηήξην παξέθθιηλε εηδηθφηεξα απφ απηφλ ηνλ θαλφλα ζε 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηάξθεηα δηαδηθαζηψλ (Predil Anstalt θαηά 

Ηηαιίαο (déc.), Bottaro θαηά Ηηαιίαο (déc.), Andrášik θαη ινηπνί θαηά 

ινβαθίαο (déc.), Nogolica θαηά Κξναηίαο (déc.), Brusco θαηά Ηηαιίαο 

(déc.), Charzynski θαηά Πνισλίαο (déc.), θαη Michalak θαηά Πνισλίαο
* 

(déc.)). Πεξίπησζε ζηελ νπνία ην λέν έλδηθν κέζν δελ απνδεηθλχεηαη ελ 

πξνθεηκέλσ απνηειεζκαηηθφ: Parizov θαηά Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο
*
, §§ 41-47). Πεξίπησζε ζπληαγκαηηθήο 

πξνζθπγήο εθ λένπ απνηειεζκαηηθήο: Cvetkovic θαηά εξβίαο*, § 41. 

 Αλαθνξηθά κε ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν θαζίζηαηαη δίθαην ην 

λα αληηηαρζεί ζηνλ πξνζθεχγνληα έλα έλδηθν κέζν λενεηζαρζέλ ζην λνκηθφ 
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ζχζηεκα ελφο Κξάηνπο: Depauw θαηά Βειγίνπ (déc.), θαη αλαθνξηθά κε ηελ 

παξέκβαζε κίαο κεηαζηξνθήο ηεο εζληθήο λνκνινγίαο: Scordino θαηά 

Ηηαιίαο (αξηζ.1) [GC], § 147. 

 ηηο απνθάζεηο Scordino θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.1) [GC] θαη 

Cocchiarella θαηά Ηηαιίαο [GC], ην Γηθαζηήξην έδσζε νδεγίεο σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηα εζληθά έλδηθα κέζα 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ππνζέζεηο πεξί δηάξθεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 61. Όηαλ ην Γηθαζηήξην έρεη δηαπηζηψζεη δνκηθά ή γεληθά θελά ζην 

δίθαην ή ζηελ πξάμε ζε εζληθφ επίπεδν, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην θαζ’νπ 

Κξάηνο λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε θαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, λα ιάβεη 

απνηειεζκαηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ελψπηφλ ηνπ εηζαγσγή 

ππνζέζεσλ ίδηαο θχζεο (Lukenda θαηά ινβελίαο, § 98). 

 Όηαλ ην θαζ’νπ Κξάηνο έρεη ζεζπίζεη έλα έλδηθν κέζν, ην 

Γηθαζηήξην δηαβεβαηψλεηαη φηη απηφ είλαη απνηειεζκαηηθφ (π.ρ. Robert 

Lesjak θαηά ινβελίαο* , §§ 34-55). Αλ ην έλδηθν κέζν είλαη πξάγκαηη 

απνηειεζκαηηθφ, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη νη ζπληάθηεο αλάινγσλ 

πξνζθπγψλ νθείινπλ λα εμαληιήζνπλ ην ελ ιφγσ λέν έλδηθν κέζν, ζην 

κέηξν πνπ δελ εκπνδίδνληαη ιφγσ πξνζεζκίαο. Κεξχζζεη σο εθ ηνχηνπ 

απαξάδεθηεο ηηο πξνζθπγέο ηνπο ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 35 § 1, αθφκε θη αλ 

απηέο αζθήζεθαλ πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ λένπ ελδίθνπ κέζνπ 

(Grzincic θαηά ινβελίαο, §§ 102-110, Icyer θαηά Σνπξθίαο (déc.), §§ 74 

θαη επ.). 

 

 Β. Με ηήξεζε ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο 

 

Άξζξν 35 § 1 – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

1. Σν Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα επηιεθζεί πξνζθπγήο παξά κφλν αθνχ 

εμαληιεζνχλ ηα εζσηεξηθά έλδηθα κέζα, φπσο απηά λννχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθψο παξαδεδεγκέλεο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη εληφο πξνζεζκίαο έμη 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεζηδηθίαο ηεο εζσηεξηθήο απφθαζεο. 

 

  1. θνπφο ηνπ θαλφλα 
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 62. θνπφο ηνπ θαλφλα ησλ έμη κελψλ είλαη λα εμππεξεηεί ηελ 

αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ, λα κεξηκλά γηα ηελ εληφο ινγηθήο πξνζεζκίαο 

εμέηαζε ππνζέζεσλ πνπ εγείξνπλ δεηήκαηα σο πξνο ηε χκβαζε θαη 

ζπγρξφλσο λα πξνζηαηεχεη ηηο ελδηαθεξφκελεο αξρέο θαη ηα άιια πξφζσπα 

απφ κία καθξνρξφληα θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο (Ρ.Μ. θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ
*
 (déc.)). 

 63. Δπηπιένλ, ν θαλφλαο απηφο παξέρεη ζην δπλεηηθφ πξνζθεχγνληα 

έλα επαξθέο γηα απηφλ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπιινγηζηεί επί 

ηεο ζθνπηκφηεηαο άζθεζεο πξνζθπγήο θαη, ελδερνκέλσο, λα θαζνξίζεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αηηηάζεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα πξνβάιεη 

(O’Loughlin θαη ινηπνί θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ* (déc.)), θαη δηεπθνιχλεη 

ηε ζηνηρεηνζέηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζε κία ππφζεζε θαζψο 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή ε εμέηαζε ησλ 

εγεηξφκελσλ δεηεκάησλ θαηά ηξφπν δίθαην (Nee θαηά Ηξιαλδίαο* (déc.)). 

 64. Οξίδεη ην ρξνληθφ φξην ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην 

Γηθαζηήξην θαη ππνδεηθλχεη ηφζν ζηνπο ηδηψηεο φζν θαη ζηηο αξρέο ηελ 

πεξίνδν πέξαλ ηεο νπνίαο ν ελ ιφγσ έιεγρνο δελ αζθείηαη πιένλ (Tahsin 

Ipek θαηά Σνπξθίαο
*
 (déc.), (Di Giorgio θαη ινηπνί θαηά Ηηαιίαο (déc.)). 

 65. Σν Γηθαζηήξην δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα κε εθαξκνγήο ηνπ 

θαλφλα ησλ έμη κελψλ (γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηνπ φηη κία θπβέξλεζε δε 

δηαηχπσζε πξνθαηαξθηηθή έλζηαζε ζηε βάζε απηνχ ηνπ θαλφλα) 

(Belaousof θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο, § 38). 

 66. Ο θαλφλαο ησλ έμη κελψλ δελ είλαη δπλαηφ λα απαηηεί απφ έλαλ 

πξνζθεχγνληα λα ππνβάιεη ηελ αηηίαζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξηλ 

ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ην επίκαρν δήηεκα απνηειέζεη αληηθείκελν 

ηειεζίδηθεο απφθαζεο ζε εζληθφ επίπεδν (Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά 

Σνπξθίαο [GC], § 157). 

 

  2. Ζκεξνκελία εθθίλεζεο ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο 
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   α) Σειεζίδηθε απφθαζε 

 

 67. Η εμάκελε πξνζεζκία αξρίδεη λα ηξέρεη απφ ηελ ηειεζίδηθε 

απφθαζε ζην πιαίζην ηεο εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ (Paul 

θαη Audrey Edwards θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ* (déc.)). Ο ελδηαθεξφκελνο 

πξέπεη λα έρεη θάλεη ζπλήζε ρξήζε ησλ πηζαλφηαηα απνηειεζκαηηθψλ θαη 

επαξθψλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζεξαπεία ησλ 

αηηηάζεψλ ηνπ (Moreira Barbosa θαηά Πνξηνγαιίαο (déc.)). 

 68. Μφλν ηα ζπλήζε θαη απνηειεζκαηηθά έλδηθα κέζα κπνξνχλ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε δηφηη έλαο πξνζθεχγσλ δελ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ 

απζηεξή πξνζεζκία πνπ ζέηεη ε χκβαζε πξνζπαζψληαο λα ππνβάιεη 

αθαηάιιειεο ή θαηαρξεζηηθέο αηηήζεηο ζε δηαδηθαζίεο ή φξγαλα ηα νπνία 

ζηεξνχληαη ηεο αλαγθαίαο εμνπζίαο ή δηθαηνδνζίαο γηα ηελ παξνρή κίαο 

νπζηαζηηθήο επαλφξζσζεο σο πξνο ηελ επίκαρε αηηίαζε βάζεη ηεο 

χκβαζεο (Fernie θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
*
 (déc.)). 

 69. Γελ κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα έλδηθα κέζα ησλ νπνίσλ ε 

άζθεζε επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηα 

νπνία, θαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη άκεζα πξνζβάζηκα ζηνπο πξνζθεχγνληεο. 

Οκνίσο, ηα έλδηθα κέζα ηα νπνία δε ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίεο πξνθαινχλ αβεβαηφηεηα θαη θαζηζηνχλ αλελεξγφ ηνλ θαλφλα 

ησλ έμη κελψλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 35 § 1 (Williams θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ* (déc.)). 

 70. Καηά γεληθφ θαλφλα, ην άξζξν 35 § 1 δελ απαηηεί ηελ άζθεζε 

αίηεζεο αλαζεψξεζεο ή έθηαθησλ ελδίθσλ κέζσλ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δελ 

επηηξέπεη ηελ παξάηαζε ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο ιφγσ ηεο άζθεζεο 

ηέηνησλ ελδίθσλ κέζσλ (Berdzenichvili θαηά Ρσζίαο (dec.)). Δλ ηνχηνηο, αλ 

έλα έθηαθην έλδηθν κέζν απνηειεί ην κφλν έλδηθν κέζν πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο, ε πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ κπνξεί λα 

ππνινγηζζεί απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο κε ην ελ ιφγσ 

έλδηθν κέζν απφθαζεο (Ahtinen θαηά Φηλιαλδίαο* (déc.)). 

 Μία πξνζθπγή ζηελ νπνία έλαο πξνζθεχγσλ ππνβάιιεη ηηο 

αηηηάζεηο ηνπ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ απφθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζή 
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ηνπ γηα επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη απαξάδεθηε, θαζψο ε ελ ιφγσ 

απφθαζε δε ζπληζηά «ηειεζίδηθε απφθαζε» (Sapeïan θαηά Αξκελίαο*, § 23). 

 ε πεξίπησζε επαλάιεςεο κίαο δηαδηθαζίαο ή επαλεμέηαζεο κίαο 

ηειεζίδηθεο απφθαζεο, ε εμάκελε πξνζεζκία, σο πξνο ηελ αξρηθή 

δηαδηθαζία ή ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε, δηαθφπηεηαη κφλν φζνλ αθνξά ηα 

πξνβιεζέληα ζηε βάζε ηεο χκβαζεο δεηήκαηα επί ησλ νπνίσλ ζηεξίρζεθε 

ε επαλεμέηαζε ή επαλάιεςε θαη ηα νπνία εμεηάζζεθαλ απφ ην έθηαθην 

φξγαλν πξνζθπγήο (Sapeïan θαηά Αξκελίαο
*
, § 24). 

 

   β) Έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο 

 

 71. Η πεξίνδνο ησλ έμη κελψλ αξρίδεη λα ηξέρεη απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία πξνζθεχγσλ θαη/ή ν εθπξφζσπφο ηνπ έιαβαλ επαξθή 

γλψζε ηεο εζσηεξηθήο ηειεζίδηθεο απφθαζεο (Koç θαη Tosun θαηά 

Σνπξθίαο (déc.)). 

 72. Δίλαη επζχλε ηνπ Κξάηνπο ην νπνίν πξνβάιιεη ηε κε ηήξεζε ηεο 

εμάκελεο πξνζεζκίαο λα απνδείμεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν 

πξνζθεχγσλ έιαβε γλψζε ηεο εζσηεξηθήο ηειεζίδηθεο απφθαζεο (Ali 

Şahmo θαηά Σνπξθίαο (déc.)).   

 

   γ) Δπίδνζε ηεο απφθαζεο 

 

 73. ηνλ πξνζθεχγνληα: φηαλ έλαο πξνζθεχγσλ έρεη ην δηθαίσκα 

λα ηνπ επηδνζεί απηεπάγγειηα αληίγξαθν ηεο νξηζηηθήο εζσηεξηθήο 

απφθαζεο, είλαη πεξηζζφηεξν ζχκθσλν πξνο ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ 

ηνπ άξζξνπ 35 § 1 ηεο χκβαζεο λα ζεσξεζεί φηη ε πξνζεζκία ησλ έμη 

κελψλ αξρίδεη λα ηξέρεη απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηνπ αληηγξάθνπ ηεο 

απφθαζεο (Worm θαηά Απζηξίαο, § 33). 

 74. ηνλ δηθεγφξν: ε πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ ηξέρεη απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν δηθεγφξνο έιαβε γλψζε ηεο απφθαζεο κε ηελ 

νπνία ζπληειέζζεθε ε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ, παξά ην 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 



 

 
 

 
 
 
 

37 

γεγνλφο φηη ν πξνζθεχγσλ έιαβε κεηαγελέζηεξα γλψζε απηήο (Çelik θαηά 

Σνπξθίαο* (déc.)). 

 

   δ) Με επίδνζε ηεο απφθαζεο 

 

 75. Όηαλ ε επίδνζε δελ πξνβιέπεηαη ζην εζληθφ δίθαην, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία θαζαξνγξαθήο ηεο απφθαζεο, 

εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη δηάδηθνη κπνξνχλ πξάγκαηη λα ιάβνπλ γλψζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο (Παπαρειάο θαηά Διιάδαο [GC], § 30).    

 76. Ο πξνζθεχγσλ ή ν δηθεγφξνο ηνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ 

επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηεο θαηαηεζείζαο ζηε 

γξακκαηεία απφθαζεο (Mıtlık Ölmez θαη Yıldız Ölmez θαηά Σνπξθίαο 

(déc.)). 

 

   ε) Έιιεηςε ελδίθνπ κέζνπ 

 

 77. Όηαλ είλαη εμαξρήο πξνθαλέο φηη ν πξνζθεχγσλ δελ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ θαλέλα απνηειεζκαηηθφ έλδηθν κέζν, ε πξνζεζκία ησλ έμη 

κελψλ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ησλ θαηαγγειιφκελσλ πξάμεσλ ή 

κέηξσλ ή απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ιακβάλεη 

γλψζε απηψλ ή πθίζηαηαη ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο ή ηε δεκία (Dennis θαη 

ινηπνί θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
* 

(déc.), Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο 

[GC], § 157). 

 78. Όηαλ έλαο πξνζθεχγσλ ρξεζηκνπνηεί έλα θαηλνκεληθά δηαζέζηκν 

έλδηθν κέζν θαη δελ αληηιακβάλεηαη παξά ζηε ζπλέρεηα ηελ χπαξμε 

πεξηζηάζεσλ πνπ ην θαζηζηνχλ αλαπνηειεζκαηηθφ, κπνξεί λα ελδείθλπηαη 

λα ιεθζεί ππφςε σο ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο ε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν πξνζθεχγσλ έιαβε ή ζα έπξεπε λα έρεη ιάβεη 

γηα πξψηε θνξά γλψζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο (Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά 

Σνπξθίαο [GC], § 158).  

 

   ζη) Τπνινγηζκφο ηεο πξνζεζκίαο 
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 79. Η πξνζεζκία αξρίδεη λα ηξέρεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκφζηαο 

απαγγειίαο ηεο νξηζηηθήο εζληθήο απφθαζεο, ή ειιείςεη απαγγειίαο 

απφθαζεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία απηή 

γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα ή ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, θαη ιήγεη 

κεηά απφ έμη εκεξνινγηαθνχο κήλεο φπνηα θη αλ είλαη ε πξαγκαηηθή 

δηάξθεηα απηψλ (Otto θαηά Γεξκαλίαο (déc.)). Η ηήξεζε ηεο εμάκελεο 

πξνζεζκίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο χκβαζεο θαη 

φρη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην εθάζηνπ ελαγφκελνπ Κξάηνπο (ibidem). 

 80. Σν Γηθαζηήξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη γηα ηε ιήμε ηεο 

εμάκελεο πξνζεζκίαο κία εκεξνκελία δηαθνξεηηθή απφ ηελ ππνδεηρζείζα 

απφ ην ελαγφκελν Κξάηνο (Tahsin Ipek θαηά Σνπξθίαο (déc.)). 

 

   δ) πλερηδφκελε θαηάζηαζε 

 

 81. Η έλλνηα ηεο «ζπλερηδφκελεο θαηάζηαζεο» νξίδεη κία θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ ε νπνία απνξξέεη απφ ζπλερείο πξάμεηο ζπληειεζζείζεο απφ ην 

Κξάηνο ή ζην φλνκα απηνχ, ηεο νπνίαο ζχκαηα είλαη νη πξνζθεχγνληεο. Σν 

γεγνλφο φηη έλα ζπκβάλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο 

εθηείλνληαη κέζα ζην ρξφλν δε ζεκαίλεη φηη απηφ απνηειεί αηηία κίαο 

«ζπλερηδφκελεο θαηάζηαζεο» (Iordache θαηά Ρνπκαλίαο, § 49). 

 82. Όηαλ ε επηθαινχκελε παξαβίαζε απνηειεί κία ζπλερηδφκελε 

θαηάζηαζε θαηά ηεο νπνίαο δελ πθίζηαηαη θαλέλα έλδηθν κέζν ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην, ε πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ αξρίδεη λα ηξέρεη απφ ην 

ρξνληθφ ζεκείν πνπ ε ελ ιφγσ ζπλερηδφκελε θαηάζηαζε έιαβε ηέινο (Ülke 

θαηά Σνπξθίαο (déc.)). Όζν ε θαηάζηαζε απηή ζπλερίδεηαη, ν θαλφλαο ησλ 

έμη κελψλ δελ έρεη εθαξκνγή (Iordache θαηά Ρνπκαλίαο, § 50). Βιέπε 

επίζεο Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 161 θαη επ. 

 

  3. Ζκεξνκελία εηζαγσγήο κίαο πξνζθπγήο
1
 

                                                      
1
 Βιέπε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηελ πξαθηηθή νδεγία επί ηεο «θηλήζεσο ηεο 

δηαδηθαζίαο». 
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   α) Πξψηε επηζηνιή 

 83. χκθσλα κε ηελ πάγηα πξαθηηθή ησλ νξγάλσλ ηεο χκβαζεο θαη 

ην άξζξν 47 § 5 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε πξνζθπγή ζεσξείηαη 

θαηά γεληθφ θαλφλα φηη έρεη εηζαρζεί ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο επηζηνιήο 

ηνπ πξνζθεχγνληνο φπνπ εθηίζεηαη – έζησ ζπλνπηηθά – ην αληηθείκελν 

απηήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ππνβνιήο ελφο πξνζεθφλησο 

ζπκπιεξσζέληνο εληχπνπ πξνζθπγήο εληφο ησλ νξηζζεηζψλ απφ ην 

Γηθαζηήξην πξνζεζκηψλ (Kemevuako θαηά Οιιαλδίαο
* 

(déc.)). 

 84. Απφδεημε απνηειεί ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ θαη φρη ε 

ζθξαγίδα παξαιαβήο πνπ έρεη ηεζεί επί ηεο πξνζθπγήο: Kipritci θαηά 

Σνπξθίαο, § 18. Γηα ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ 

κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε: Bulinwar OOD θαη Hrusanov θαηά 

Βνπιγαξίαο, §§ 30 θαη επ. 

 

  β) Γηαθνξά κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο θαη 

ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο    

 

 85. Απνπζία εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε κία απφζηαζε κεγαιχηεξε ηεο 

κίαο εκέξαο κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο ηεο επηζηνιήο θαη ηεο 

εκεξνκελίαο ηαρπδξφκεζήο ηεο, ε ηειεπηαία είλαη απηή πνπ πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο εκεξνκελία εηζαγσγήο ηεο πξνζθπγήο (Arslan θαηά Σνπξθίαο 

(déc.), Ruicková θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο (déc.)). 

 Ο θαλφλαο απηφο ηζρχεη θαη γηα ην δήηεκα ηεο απνζηνιήο ηνπ 

πξσηνηχπνπ ηνπ εληχπνπ πξνζθπγήο εληφο ηεο απαηηνχκελεο πξνζεζκίαο 

ησλ νθηψ εβδνκάδσλ: Kemevuako θαηά Οιιαλδίαο
* 

(déc.), § 24, θαη γηα ηελ 

απνζηνιή κέζσ ηειενκνηνηππίαο: Otto θαηά Γεξκαλίαο (déc.). 

 

   γ) Απνζηνιή κέζσ ηειενκνηνηππίαο 
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 86. Γελ αξθεί κφλν ε απνζηνιή κέζσ ηειενκνηνηππίαο ηνπ εληχπνπ 

πξνζθπγήο ρσξίο απνζηνιή ηνπ πξσηνηχπνπ ζην Γηθαζηήξην εληφο ηεο 

απαηηνχκελεο πξνζεζκίαο: Kemevuako θαηά Οιιαλδίαο*
 
(déc.), §§ 22 θαη 

επ. 

 

   δ) Πξνζεζκία θαηφπηλ ηεο πξψηεο επηζηνιήο 

 

 87. Θα αληέβαηλε πξνο ην πλεχκα θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ θαλφλα ησλ έμη 

κελψλ ν ζπιινγηζκφο φηη, κέζσ νπνηαζδήπνηε αξρηθήο επηζηνιήο, έλαο 

πξνζθεχγσλ ζα κπνξνχζε λα θηλήζεη ηελ θαζηεξσζείζα απφ ηε χκβαζε 

δηαδηθαζία θαη θαηφπηλ λα παξακείλεη αδξαλήο γηα κία κε αηηηνινγεκέλε 

θαη αφξηζηε δηάξθεηα. Οη πξνζθεχγνληεο πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα δίδνπλ 

ζπλέρεηα ζηελ πξνζθπγή ηνπο κε εχινγε ηαρχηεηα θαηφπηλ νπνηαζδήπνηε 

πξψηεο επαθήο (Ρ.Μ. θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ*
 
(déc.)). ε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο ησλ νθηψ εβδνκάδσλ (πξβι. άξζξν 47 § 

5 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη παξάγξαθν 4 ηεο πξαθηηθήο νδεγίαο 

γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο), ε εκεξνκελία εηζαγσγήο ζα είλαη εθείλε 

ηεο ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο εληχπνπ πξνζθπγήο: Kemevuako θαηά 

Οιιαλδίαο
* 

(déc.), §§ 22 έσο 24. 

 

   ε) Υαξαθηεξηζκφο κίαο αηηίαζεο 

 

 88. Μία αηηίαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία θαηαγγέιιεη θαη φρη απιψο απφ ηνπο πξνβαιιφκελνπο λνκηθνχο 

ηζρπξηζκνχο θαη ηα επηρεηξήκαηα (Scoppola θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.2) [GC], § 

54). 

 

   ζη) Μεηαγελέζηεξεο αηηηάζεηο 

 

 89. ε φ,ηη αθνξά ηηο αηηηάζεηο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηελ αξρηθή 

πξνζθπγή, ε εμάκελε πξνζεζκία δηαθφπηεηαη κφλν θαηά ηελ εκεξνκελία 
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πνπ ε αηηίαζε πξνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ελψπηνλ ελφο νξγάλνπ ηεο 

χκβαζεο (Allan θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ*
 
(déc.)). 

 90. Αηηηάζεηο δηαηππσζείζεο θαηφπηλ ηεο ιήμεο ηεο εμάκελεο 

πξνζεζκίαο δελ κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ παξά κφλν αλ αθνξνχλ ηδηαίηεξεο 

πιεπξέο ησλ αξρηθψλ αηηηάζεσλ πνπ πξνβιήζεθαλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

(Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor θαηά Ρνπκαλίαο
 
(déc.)). 

 91. Μφλν ην γεγνλφο φηη ν πξνζθεχγσλ έρεη επηθαιεζζεί ην άξζξν 6 

ζηελ πξνζθπγή ηνπ δελ αξθεί γηα λα ζπληζηά εηζαγσγή φισλ ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ αηηηάζεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη’εθαξκνγή απηήο ηεο 

δηάηαμεο, εθφζνλ θακία έλδεημε δελ είρε δνζεί αξρηθά σο πξνο ηε ζρεηηθή 

κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά βάζε θαη ηε θχζε ηεο επηθαινχκελεο 

παξαβίαζεο (Allan θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
* 

(déc.), Adam θαη ινηπνί θαηά 

Γεξκαλίαο*
 
(déc.)). 

 92. Η πξνζθφκηζε εγγξάθσλ ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο δελ αξθεί 

γηα λα ζπληζηά εηζαγσγή φισλ ησλ κεηαγελέζηεξσλ αηηηάζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Υξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία ζπλνπηηθή 

έλδεημε ηεο θχζεο ηεο επηθαινχκελεο παξαβίαζεο σο πξνο ηε χκβαζε γηα 

ηελ εηζαγσγή κίαο αηηίαζεο θαη ηε δηαθνπή ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο 

(Božinovski θαηά Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο* 

(déc.)).  

 

  4. Παξαδείγκαηα 

 

  α) Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 

επί ηεο δηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ 

ην άξζξν 2 ηεο χκβαζεο 

 

 93. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, νη ζπγγελείο-πξνζθεχγνληεο ζεσξνχληαη 

φηη ιακβάλνπλ κέηξα γηα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ πξφνδν ηεο έξεπλαο, ή ηε 

ζηαζηκφηεηα απηήο θαη φηη θαηαζέηνπλ ηηο πξνζθπγέο ηνπο κε ηελ 

επηζπκεηή ηαρχηεηα εθφζνλ γλσξίδνπλ, ή ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ, φηη δε 
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δηεμάγεηαη θακία απνηειεζκαηηθή πνηληθή έξεπλα (Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά 

Σνπξθίαο [GC], §§ 158 θαη 162). 

 94. ηηο ππνζέζεηο εμαθάληζεο, είλαη απαξαίηεην νη ζπγγελείο ηνπ 

αγλννχκελνπ νη νπνίνη ζθνπεχνπλ λα παξαπνλεζνχλ ελψπηνλ ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ γηα έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο ή γηα ηελ 

απνπζία έξεπλαο, λα κελ θαζπζηεξνχλ αλαηηηνιφγεηα λα πξνβάινπλ ηελ 

αηηίαζή ηνπο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. ε πεξηπηψζεηο εμαθάληζεο, νη 

ζπγγελείο δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπλ επ’αφξηζηνλ πξνηνχ πξνζθχγνπλ ζην 

Γηθαζηήξην. Πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ επηκέιεηα θαη πξσηνβνπιία θαη λα 

εηζάγνπλ ηηο αηηηάζεηο ηνπο ρσξίο ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε (Βαξλάβα θαη 

ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], § 165, θαη επί ηεο πξνζεζκίαο §§ 162-166). 

 

β) Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα ησλ έμη 

κελψλ ζε ππνζέζεηο πνιιαπιψλ πεξηφδσλ 

θξάηεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 § 3 ηεο χκβαζεο 

 

 95. Οη πνιιαπιέο θαη ζπλερφκελεο πεξίνδνη θξάηεζεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε σο ζχλνιν, κε ηελ πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ λα αξρίδεη 

λα ηξέρεη απφ ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ θξάηεζεο (Solmaz θαηά 

Σνπξθίαο, § 36). 

 

 Γ. Αλψλπκε πξνζθπγή 

 

Άξζξν 35 § 2α) – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

2. Σν Γηθαζηήξην δελ ζα επηιεθζεί θακίαο αηνκηθήο πξνζθπγήο πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, εθφζνλ απηή: 

α) είλαη αλψλπκε (…)
2
 

 

  1. Αλψλπκνο ραξαθηήξαο κίαο πξνζθπγήο 

                                                      
2
 Η αλψλπκε πξνζθπγή κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 2α) ηεο χκβαζεο πξέπεη λα 

δηαρσξηζζεί απφ ην δήηεκα ηεο κε απνθάιπςεο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξνζθεχγνληνο θαηά 

παξέθθιηζε ηνπ ζπλήζνπο θαλφλα δεκνζηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, θαζψο θαη απφ ην δήηεκα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

(πξβι. ηα άξζξα 33 θαη 47 § 3 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηηο πξαθηηθέο νδεγίεο 

ζην παξάξηεκα). 
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 96. Μία πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζεσξείηαη αλψλπκε φηαλ ν θάθεινο ηεο 

ππφζεζεο δελ πεξηέρεη θαλέλα ζηνηρείν ην νπνίν ζα επέηξεπε ζην 

Γηθαζηήξην λα εμαθξηβψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο: «Blondje» 

θαηά Οιιαλδίαο
*
 (déc.). Καλέλα απφ ηα ππνβιεζέληα έληππα θαη έγγξαθα 

δελ πεξηέρεη θάπνηα αλαθνξά ζην νλνκαηεπψλπκν, κφλν κία κλεία θαη 

ςεπδψλπκα, θαη ην πιεξεμνχζην πξνο ηνλ εθπξφζσπν ππνγξάθεηαη σο «Υ»: 

ε ηαπηφηεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ απνθαιχπηεηαη. 

 97. Μία πξνζθπγή θαηαηεζείζα απφ έλα ζχιινγν ζην φλνκα 

αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα δελ ήηαλ γλσζηή, ζηελ νπνία ν ελ ιφγσ 

ζχιινγνο δελ ηζρπξηδφηαλ φηη ήηαλ ν ίδηνο ζχκα αιιά παξαπνλείην γηα 

παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή γηα ινγαξηαζκφ ησλ ελ 

ιφγσ ηδησηψλ, νη νπνίνη έηζη θαηεζηάζεζαλ νη πξνζθεχγνληεο ηνπο νπνίνπο 

ν ζχιινγνο δήισζε φηη εθπξνζσπεί, ζεσξήζεθε αλψλπκε: Confédération 

des syndicats médicaux français et la Fédération nationale des infirmiers 

θαηά Γαιιίαο (déc.). 

 

  2. Με αλψλπκνο ραξαθηήξαο κίαο πξνζθπγήο   

 

 98. Έλα αλππφγξαθν έληππν πξνζθπγήο ην νπνίν πεξηέρεη 

πξνζσπηθά ζηνηρεία επαξθή πξνθεηκέλνπ λα αξζεί νπνηαδήπνηε ακθηβνιία 

γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο, ζπλνδεπφκελν απφ κία επηζηνιή 

δεφλησο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ είλαη 

αλψλπκν: Kouznetsova θαηά Ρσζίαο* (déc.). 

 99. Πξνζθπγή θαηαηεζείζα κε πιαζηά νλφκαηα: πεξίπησζε 

αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ςεπδψλπκα εμεγψληαο ζην Γηθαζηήξην φηη 

ην πιαίζην κίαο έλνπιεο ζχξξαμεο ηα ππνρξέσλε λα κελ απνθαιχςνπλ ηα 

πξαγκαηηθά νλφκαηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο 

θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο. Θεσξψληαο φηη «πίζσ απφ ηηο ηαθηηθέο απφθξπςεο 

ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο γηα επλφεηνπο ιφγνπο, βξίζθνληαη άηνκα 

πξαγκαηηθά, ζπγθεθξηκέλα θαη ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα κπνξεί λα 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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εμαθξηβσζεί απφ έλαλ επαξθή αξηζκφ ελδείμεσλ, εθηφο ησλ 

νλνκαηεπσλχκσλ ηνπο (…)» θαη «ηελ χπαξμε ελφο επαξθψο ζηελνχ δεζκνχ 

κεηαμχ ησλ πξνζθεπγφλησλ θαη ησλ επίκαρσλ ζπκβάλησλ», ην Γηθαζηήξην 

δε ζεψξεζε φηη ε πξνζθπγή ήηαλ αλψλπκε: Chamaïev θαη ινηπνί θαηά 

Γεσξγίαο θαη Ρσζίαο (déc.). Βιέπε επίζεο Chamaïev θαη ινηπνί θαηά 

Γεσξγίαο θαη Ρσζίαο, § 275. 

 100. Μία πξνζθπγή θαηαηεζείζα απφ έλα φξγαλν ηεο εθθιεζίαο ή 

έλα ζχιινγν ζξεζθεπηηθνχ θαη θηινζνθηθνχ ζθνπνχ, ε ηαπηφηεηα ησλ 

κειψλ ηνπ νπνίνπ δελ απνθαιχπηεηαη, δελ απνξξίπηεηαη σο αλψλπκε 

(άξζξα 9, 10 θαη 11 ηεο χκβαζεο): Omkarananda θαη le Divine Light 

Zentrum θαηά Διβεηίαο (déc.). 

 

 Γ. Πιενλάδνπζα πξνζθπγή 

   

Άξζξν 35 § 2β)  

2. Σν Γηθαζηήξην δελ ζα επηιεθζεί θακίαο αηνκηθήο πξνζθπγήο πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, εθφζνλ απηή: 

(…) 

β) είλαη νπζηαζηηθά φκνηα κε πξνζθπγή πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο εμεηαζζεί 

απφ ην Γηθαζηήξην (…)
3
 

  

101. Μία πξνζθπγή ζεσξείηαη «νπζηαζηηθά φκνηα» φηαλ νη δηάδηθνη, 

νη αηηηάζεηο θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά είλαη παλνκνηφηππα: Pauger 

θαηά Απζηξίαο (déc.), Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) θαηά 

Διβεηίαο (αξηζ.2) [GC], § 63. 

 ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πξνζθπγή θεξχζζεηαη απαξάδεθηε. 

 

  1. Όκνηνη πξνζθεχγνληεο 

 

 102. Πξνζθπγέο κε ην ίδην αληηθείκελν νη νπνίεο σζηφζν έρνπλ 

θαηαηεζεί αθελφο, απφ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία πξνζέθπγαλ ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαη αθεηέξνπ, απφ έλα ζχιινγν ν νπνίνο έρεη θαηαζέζεη 

                                                      
3
 Η δηάηαμε απηή πεξηιακβαλφηαλ πξνεγνπκέλσο ζην άξζξν 27. 
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αλαθνξά ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, 

δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνπο ίδηνπο ζπληάθηεο: 

Folgero θαη ινηπνί θαηά Ννξβεγίαο (déc.) ή κηα πξνζθπγή θαηαηεζείζα 

ζηνλ Ύπαην Αξκνζηή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαηαηεζείζα απφ κία ΜΚΟ θαη φρη απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο: Celniku θαηά 

Διιάδαο, §§ 36 έσο 41. Σν ίδην ηζρχεη γηα αίηεζε θαηαηεζείζα ελψπηνλ ηεο 

Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Απζαίξεηε Κξάηεζε απφ κία κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε θαη γηα αίηεζε θαηαηεζείζα απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο: Illiu θαη 

ινηπνί θαηά Βειγίνπ (déc.). 

 103. Μία δηαθξαηηθή πξνζθπγή θαηαηεζείζα απφ κία θπβέξλεζε δελ 

ζηεξεί απφ έλαλ ηδηψηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ή πξνβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ 

αηηηάζεηο: Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], § 118. 

 

  2. Όκνηεο αηηηάζεηο 

 

 104. Η έλλνηα ηεο αηηίαζεο αλαιχεηαη σο ην αληηθείκελν ή ε λνκηθή 

βάζε ηνπ αηηήκαηνο. 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηα θαηαγγειιφκελα πεξηζηαηηθά θαη φρη απιψο 

απφ ηνπο πξνβαιιφκελνπο πξαγκαηηθνχο θαη λνκηθνχο ηζρπξηζκνχο: Guerra 

θαη ινηπνί θαηά Ηηαιίαο, § 44, Scoppola θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.2) [GC], § 54, 

Previti θαηά Ηηαιίαο (déc.), § 293. 

 105. Η αλάιπζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε 

αηηίαζε μερσξηζηά. 

 Μφλν νη αηηηάζεηο πνπ είλαη νπζηαζηηθά φκνηεο κε ηηο εμεηαζζείζεο 

ζε κία άιιε πξνζθπγή ζα απνξξίπηνληαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 § 2: 

Dinc θαηά Σνπξθίαο (déc.). 

 106. Όηαλ ν πξνζθεχγσλ επαλαιακβάλεη αηηηάζεηο πνπ έρεη ήδε 

δηαηππψζεη ζε κία πξνγελέζηεξε πξνζθπγή, ε ππφ θξίζε πξνζθπγή ζα 

θεξχζζεηαη απαξάδεθηε: Υ. θαηά Γεξκαλίαο (déc.), Duclos θαηά Γαιιίαο 

(déc.). 

 107. Αλ θαη ην αληηθείκελφ ηεο αθνξά έλα δηαθνξεηηθφ δηακέξηζκα 

θαη έλαλ δηαθνξεηηθφ κηζζσηή ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία, κία λέα πξνζθπγή, 

ηεο νπνίαο ε νπζία ηεο ππφζεζεο είλαη νπζηαζηηθά φκνηα κε εθείλε κίαο 
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πξνγελέζηεξεο ππφζεζεο ε νπνία θεξχρζεθε απαξάδεθηε, αζθεζείζα απφ 

ηνλ ίδην πξνζθεχγνληα, ν νπνίνο επαλαιακβάλεη ηηο πξνγελέζηεξα 

δηαηππσζείζεο αηηηάζεηο ρσξίο λα παξνπζηάδεη λέα ζηνηρεία, είλαη 

νπζηαζηηθά φκνηα κε ηελ αξρηθή πξνζθπγή θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

απαξάδεθηε: Υ. θαηά Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο (déc.). 

 108. Έηζη, πξνζθπγέο δελ είλαη νπζηαζηηθά φκνηεο ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

 - κία δηαθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

ηνπ πξνζθεχγνληνο δηαθέξεη απφ εθείλε πνπ αθνξά ηελ θαηαδίθε ηνπ απφ 

ην Κξαηηθφ Γηθαζηήξην Αζθαιείαο θαζψο θαη απφ εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

έθπησζε βνπιεπηψλ απφ ην αμίσκά ηνπο θαηφπηλ ηεο δηάιπζεο ηνπ 

θφκκαηνο ζην νπνίν αλήθαλ: Sadak θαηά Σνπξθίαο, §§ 32-33, 

 - κία δηαθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

θαη κε ηελ θαηαδίθε ηνπ πξνζθεχγνληνο απφ ην θξαηηθφ δηθαζηήξην 

αζθαιείαο δηαθέξεη απφ εθείλε πνπ αθνξά ηελ έθπησζε βνπιεπηψλ απφ ην 

αμίσκά ηνπο: Yurttas θαηά Σνπξθίαο, §§ 36-37, 

 109. Σν Γηθαζηήξην είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηνπο λνκηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη δε ζεσξεί εαπηφλ 

δεζκεπκέλν απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ απνδίδνπλ ζε απηά νη 

πξνζθεχγνληεο ή νη θπβεξλήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, κία πξνζθπγή ζθνπφο ηεο 

νπνίαο είλαη ε επαλεμέηαζε, ππφ ην πξίζκα άιισλ άξζξσλ ηεο χκβαζεο, 

ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηα νπνία πήγαδε κία άιιε πξνζθπγή, 

αθνξά ηελ ίδηα αηηίαζε θαη πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα απνξξίπηεηαη ιφγσ 

απαξάδεθηνπ: Previti θαηά Ηηαιίαο (déc.), §§ 293-294. 

 

  3. Όκνηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

 

 110. Η νκνηφηεηα ηεο αηηίαζεο δελ απνηειεί, αθ’εαπηνχ, εκπφδην 

ζην παξαδεθηφ ηεο πξνζθπγήο εθφζνλ απηή ζπλνδεχεηαη απφ λέα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 

 111. Δθφζνλ ν πξνζθεχγσλ εθζέζεη λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ε 

πξνζθπγή δε ζα είλαη νπζηαζηηθά φκνηα κε ηελ πξνγελέζηεξε πξνζθπγή: 

Chappex θαηά Διβεηίαο (déc.), Patera θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο (déc.) 
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(νη αηηηάζεηο πνπ αθνξνχλ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ ήδε 

πξνβιεζεί ελψπηνλ άιιεο δηεζλνχο δηαδηθαζίαο είλαη απαξάδεθηεο. 

Απελαληίαο, ηα κεηαγελέζηεξα, λέα, πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά είλαη 

παξαδεθηά). 

 112. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνζθπγή ζα θεξχζζεηαη 

απαξάδεθηε: Hokkanen θαηά Φηλιαλδίαο
*
 (déc.), Adesina θαηά Γαιιίαο* 

(déc.), Bernardet θαηά Γαιιίαο (déc.), Gennari θαηά Ηηαιίαο (déc.), Manuel 

θαηά Πνξηνγαιίαο (déc.). 

 

 Δ. Πξνζθπγή ήδε ππνβιεζείζα ελψπηνλ άιιεο δηεζλνχο 

δηαδηθαζίαο    

 

Άξζξν 35 § 2β) – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ  

2. Σν Γηθαζηήξην δελ ζα επηιεθζεί θακίαο αηνκηθήο πξνζθπγήο πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, εθφζνλ απηή: 

(…) 

β) είλαη νπζηαζηηθά φκνηα κε πξνζθπγή πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο εμεηαζζεί 

απφ ην Γηθαζηήξην ή έρεη ήδε ππνβιεζεί ζε άιιε δηεζλή δηαδηθαζία 

δηεξεχλεζεο ή επίιπζεο δηαθνξψλ θαη εθφζνλ δελ πεξηέρεη λέα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. 

 

 113. θνπφο απηήο ηεο δηάηαμεο είλαη ε απνθπγή πνιιψλ εζληθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ίδηεο ππνζέζεηο. 

 114. Οη πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ πνπ ζέηεη απηφ ην εδάθην είλαη 

ζσξεπηηθέο: 

 - ε πξνζθπγή δελ πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά φκνηα κε κία άιιε 

πξνζθπγή, δειαδή δελ πξέπεη λα ππάξρεη νκνηφηεηα πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, δηαδίθσλ θαη αηηηάζεσλ (γηα ηε δηαπίζησζε απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ: βι. ζεκείν Γ επί ηεο πιενλάδνπζαο πξνζθπγήο), θαη 

 - ε πξνζθπγή δελ πξέπεη λα έρεη ήδε ππνβιεζεί ζε άιιε δηεζλή 

δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ή επίιπζεο δηαθνξψλ. 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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 115. Δθφζνλ ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψζεη, ιφγσ ηεο χπαξμεο κίαο 

απφθαζεο εθδνζείζαο επί ηεο νπζίαο θαηά ην ρξφλν πνπ εμεηάδεη ηελ 

ππφζεζε, φηη πιεξνχληαη νη ηεζείζεο απφ ην άξζξν 35 § 2β) πξνυπνζέζεηο, 

πξέπεη λα θεξχηηεη απαξάδεθηε κία πξνζθπγή ε νπνία έρεη ήδε απνηειέζεη 

αληηθείκελν εμέηαζεο απφ κία άιιε δηεζλή δηαδηθαζία. 

 116. Πξνθεηκέλνπ λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 35 

§ 2β), ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξέπεη λα παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ηελ εμνκνίσζή ηεο κε κία αηνκηθή πξνζθπγή ππφ ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 34. 

 

  1. Έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο 

 

   α) Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη δεκφζηα 

 

 117. Η Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο Έλσζεο, ε νπνία είλαη ηδησηηθφο νξγαληζκφο, 

απνηειεί κία κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε. Σν άξζξν 27 ηεο χκβαζεο (επί 

ηνπ παξφληνο άξζξν 35 § 2) δελ είλαη εθαξκνζηέν απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ 

αθνξά δηαθπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο θαη δηαδηθαζίεο (Lukanov θαηά 

Βνπιγαξίαο (déc.)). 

 

   β) Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη δηεζλήο 

 

 118. Παξά ηε ζχζηαζή ηνπ κε δηεζλή ζπλζήθε θαη ην γεγνλφο φηη 

πνιιά απφ ηα κέιε ηνπ είλαη δηεζλή κέιε, ην Δπηκειεηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο δελ απνηειεί δηεζλή δηαδηθαζία: 

Jeličić θαηά Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο (déc.). 

 

   γ) Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε 

 

 119. Σέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ε Οκάδα Δξγαζίαο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ απζαίξεηε θξάηεζε δηφηη απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηνπο 
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εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνίνη είλαη πξνεμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο 

εμεηδηθεπκέλεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: Peraldi θαηά Γαιιίαο (déc.). 

 120. Αληηζέησο, ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ «δηαδηθαζία 1503» είλαη νπζηαζηηθά έλα δηαθπβεξλεηηθφ 

φξγαλν απνηεινχκελν απφ εθπξνζψπνπο ησλ Κξαηψλ. Γελ απνηειεί «άιιε 

δηεζλή δηαδηθαζία»: Mikolenko θαηά Δζζνλίαο
*
 (déc.). 

 

   δ) Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη δηθαζηηθή 

 

 121. Η πξνζθπγή πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθνχ ή 

νηνλεί δηθαζηηθνχ νξγάλνπ: Zagaria θαηά Ηηαιίαο (déc.). 

 122. Σέηνηα πεξίπησζε δελ απνηειεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο 

κεηαρείξηζεο («CPT») ηεο νπνίαο ν ξφινο έρεη πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη ε CPT είλαη εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Οη ηδηψηεο δε 

δηαζέηνπλ νχηε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία, νχηε δηθαίσκα 

ελεκέξσζεο επί ησλ ζπζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ ελ 

ιφγσ επηηξνπή, εθηφο εάλ απηέο δεκνζηεπζνχλ: Zagaria θαηά Ηηαιίαο (déc.). 

 

  2. Γηθνλνκηθέο εγγπήζεηο 

 

   α) Καη’αληηκσιία δηαδηθαζία 

 

 123. Οη ζπληάθηεο αλαθνξψλ πνπ ππνβάιινληαη βάζεη ηεο 

δηαδηθαζίαο 1503 ελψπηνλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, 

ε νπνία είλαη εκπηζηεπηηθή. Δλεκεξψλνληαη δε, φζνλ αθνξά ηα κέηξα ηα 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα ιάβνπλ ηα Ηλσκέλα Έζλε, κφλν εθφζνλ απηά 

δεκνζηνπνηεζνχλ. Η δηαδηθαζία απηή δελ κπνξεί σο εθ ηνχηνπ λα 

εμνκνηψλεηαη, ζε κία άιιε δηαδηθαζία, κε αηνκηθή πξνζθπγή ππφ ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 34: Celniku θαηά Διιάδαο, §§ 39-41.   
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 β) Απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζην δηθαηνδνηηθφ 

φξγαλν 

 

 124. Οη απνθάζεηο ηεο επίδηθεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα 

αηηηνινγνχληαη, λα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηαδίθνπο θαη λα δεκνζηεχνληαη: 

Peraldi θαηά Γαιιίαο (déc.). 

 

  3. Ρφινο ηεο δηαδηθαζίαο 

 

 125. Έλαο θνξέαο κε πξνιεπηηθφ ξφιν δελ κπνξεί λα εμνκνησζεί κε 

δηεζλή δηαδηθαζία: Zagaria θαηά Ηηαιίαο (déc.), De Pace θαηά Ηηαιίαο, ή 

Gallo θαηά Ηηαιίαο (déc.) (αλαθνξηθά κε ηε CPT). Δπηπιένλ, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη απηφ ην φξγαλν είλαη εκπηζηεπηηθέο, νη ηδηψηεο 

δε δηαζέηνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ή ελεκέξσζεο επί ησλ 

ζπζηάζεσλ απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ, εθηφο εάλ απηέο δεκνζηεπζνχλ. 

 126. Σν ίδην ηζρχεη γηα έλα φξγαλν ην νπνίν εμεηάδεη κία γεληθή 

θαηάζηαζε (Mikolenko θαηά Δζζνλίαο
*
 (déc.)), ή γηα έλαλ εηδηθφ εηζεγεηή 

επηθνξηηζκέλν κε ηε ζχληαμε έθζεζεο επί ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ησλ θξαηνπκέλσλ (Yagmurdereli θαηά Σνπξθίαο (déc.)). 

 

  α) Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα κπνξεί λα απνδψζεη 

επζχλεο 

 127. Σέηνηα πεξίπησζε δελ απνηειεί: 

 - ε Δπηηξνπή Αγλννπκέλσλ ηεο Κχπξνπ, θαζψο ε Σνπξθία δε 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο θαη ε ηειεπηαία 

δελ κπνξεί λα απνδψζεη επζχλεο σο πξνο ην ζάλαην ησλ πξνζψπσλ: 

Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο (déc.), 

   - ε Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο θαηαλαγθαζηηθέο θαη αθνχζηεο εμαθαλίζεηο, δηφηη 

δελ κπνξεί λα απνθαλζεί επί ησλ επζπλψλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ησλ 
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αγλννπκέλσλ ή λα πξνβεί ζε δηαπηζηψζεηο σο πξνο ηελ αηηία: Malsagova 

θαηά Ρσζίαο
*
 (déc.). 

 128. Απελαληίαο, ε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ απζαίξεηε θξάηεζε ε 

νπνία κπνξεί λα εθδίδεη ζπζηάζεηο επηηξέπνπζεο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θξαηηθψλ επζπλψλ, φζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο απζαίξεηεο θξάηεζεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δηεζλήο δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο: Peraldi θαηά 

Γαιιίαο (déc.). 

 β) θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη λα 

ζέζεη ηέξκα ζηελ παξαβίαζε  

 

 129. ηφρνο ησλ απνζηειιφκελσλ ζηηο θπβεξλήζεηο ζπζηάζεσλ ηεο 

Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ απζαίξεηε θξάηεζε, είλαη λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ην λα ηεζεί ηέινο ζηηο επίδηθεο θαηαζηάζεηο: Peraldi θαηά 

Γαιιίαο (déc.), Illiu θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ (déc.). 

 130. Σα ζχκαηα κίαο παξαβίαζεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

απνδεκίσζε. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (Mikolenko θαηά Δζζνλίαο* (déc.)) ή 

ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο γηα ηηο θαηαλαγθαζηηθέο θαη 

αθνχζηεο εμαθαλίζεηο (Malsagova θαηά Ρσζίαο* (déc.). 

 

   γ) Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

 

 131. Η απφθαζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη: ελψπηνλ ηεο CPT νη 

ηδηψηεο δε δηαζέηνπλ δηθαίσκα ελεκέξσζεο επί ησλ ζπζηάζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ εθηφο εάλ απηέο δεκνζηεπζνχλ: Zagaria θαηά 

Ηηαιίαο (déc.) θαη De Pace θαηά Ηηαιίαο. 

 132. Η δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ απζαίξεηε θξάηεζε επηηξέπεη ηελ πξνζάξηεζε ησλ 

απνζηειιφκελσλ ζηελ θπβέξλεζε απφςεσλ, ζπλνδεπφκελσλ απφ 

ζπζηάζεηο, ζηελ εηήζηα έθζεζε πνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ε νπνία κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα απνζηείιεη 

ζπζηάζεηο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Λφγσ ησλ 
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δπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο, απηή ε δηαδηθαζία εμνκνηψλεηαη κε αηνκηθή 

πξνζθπγή: Peraldi θαηά Γαιιίαο (déc.). 

 133. Θεσξνχληαη σο εθ ηνχηνπ σο «άιιε δηεζλήο δηαδηθαζία»: 

 - ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ: 

Calcerrada Fornieles θαη Caheza Mato θαηά Ηζπαλίαο (déc.), Pauger θαηά 

Απζηξίαο (déc.), C.W. θαηά Φηλιαλδίαο
*
 (déc.), 

 - ε Δπηηξνπή πλδηθαιηζηηθήο Διεπζεξίαο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 

Δξγαζίαο: Cereceda Martin θαη 22 άιινη θαηά Ηζπαλίαο (déc.), 

 - ε Οκάδα Δξγαζίαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ απζαίξεηε 

θξάηεζε: Peraldi θαηά Γαιιίαο (déc.). 

 

 Σ. Καηαρξεζηηθή πξνζθπγή 

 

 

Άξζξν 35 § 3 – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

3. Σν Γηθαζηήξην θεξχηηεη απαξάδεθηε θάζε αηνκηθή πξνζθπγή πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, νζάθηο εθηηκά φηη ε πξνζθπγή 

είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ή ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο, 

πξνδήισο αβάζηκε ή θαηαρξεζηηθή. 

 

 

  1. Γεληθφο νξηζκφο 

 

 134. Η έλλνηα ηεο «θαηάρξεζεο», ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 3, 

πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή κε ηε ζπλήζε ζεκαζία ηεο, ζχκθσλα κε ηε 

γεληθή ζεσξία ηνπ δηθαίνπ – ήηνη ην γεγνλφο ηεο εθαξκνγήο ελφο 

δηθαηψκαηνο, απφ ηνλ θάηνρφ ηνπ, θαηά ηξφπν επηδήκην εθηφο ησλ πιαηζίσλ 

απηνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη θαηαρξεζηηθή νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά 

ελφο πξνζθεχγνληνο ε νπνία είλαη πξνδήισο αληίζεηε πξνο ηνλ ζθνπφ 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο πνπ θαζηεξψλεη ε χκβαζε θαη ε νπνία 

παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζίαο (Mirolubovs θαη ινηπνί θαηά 

Λεηνλίαο, §§ 62 θαη 65). 
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 135. Απφ ηερληθήο απφςεσο, απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 35 § 3 

πξνθχπηεη φηη κία θαηαρξεζηηθή πξνζθπγή πξέπεη λα θεξχζζεηαη 

απαξάδεθηε παξά λα δηαγξάθεηαη απφ ην πηλάθην. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην 

έρεη ππνγξακκίζεη φηη ε απφξξηςε κίαο πξνζθπγήο ιφγσ θαηάρξεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο απνηειεί εμαηξεηηθφ κέηξν (Mirolubovs θαη ινηπνί 

θαηά Λεηνλίαο, § 62). Οη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην έρεη 

δηαπηζηψζεη ηνλ θαηαρξεζηηθφ ραξαθηήξα κίαο πξνζθπγήο κπνξνχλ λα 

ρσξηζζνχλ ζε πέληε ηππηθέο θαηεγνξίεο: παξαπιεξνθφξεζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ρξήζε πξνζβιεηηθήο γιψζζαο, παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ, πξνζθπγή πξνδήισο 

θαθφβνπιε ή ζηεξνχκελε νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο 

θαη άιιεο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα γίλεη εμαληιεηηθή 

απαξίζκεζε.  

 

  2. Παξαπιεξνθφξεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

 

 136. Μία πξνζθπγή είλαη θαηαρξεζηηθή αλ ζηεξίδεηαη εζειεκέλα ζε 

αλαιεζή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κε ζθνπφ ηελ εμαπάηεζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ (Varbanov θαηά Βνπιγαξίαο, § 36). Σν πην ζνβαξφ θαη 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο θαηάρξεζεο είλαη ε παξαπνίεζε 

εγγξάθσλ πνπ απνζηέιινληαη ζην Γηθαζηήξην (Jian θαηά Ρνπκαλίαο (déc.), 

Bagheri θαη Maliki θαηά Οιιαλδίαο
*
 (déc.) θαη Poznanski θαη ινηπνί θαηά 

Γεξκαλίαο (déc.)). Απηφ ην είδνο θαηάρξεζεο κπνξεί νκνίσο λα δηαπξαρζεί 

ιφγσ παξάιεηςεο, φηαλ ν πξνζθεχγσλ παξαιείπεη λα ελεκεξψζεη ην 

Γηθαζηήξην απφ ηελ αξρή ζρεηηθά κε έλα νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο ππφζεζεο (Al-Nashif θαηά Βνπιγαξίαο, § 89, θαη Kérétchachvili 

θαηά Γεσξγίαο (déc.)). Οκνίσο, αλ εκθαληζζνχλ λέεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη αλ – παξά 

ηε ξεηή ππνρξέσζή ηνπ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ – ν πξνζθεχγσλ δελ 

ελεκεξψζεη ην Γηθαζηήξην ζρεηηθά, εκπνδίδνληάο ην έηζη λα απνθαλζεί επί 

ηεο ππφζεζεο έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ε 

πξνζθπγή ηνπ κπνξεί λα απνξξηθζεί σο θαηαρξεζηηθή (Hadrabová θαη 
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ινηπνί θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο* (déc.), θαη Predescu θαηά Ρνπκαλίαο, 

§§ 25-27). 

 137. Η πξφζεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα νδεγήζεη ην Γηθαζηήξην ζε 

πιάλε πξέπεη πάληνηε λα ηεθκεξηψλεηαη κε επαξθή βεβαηφηεηα (Melnik 

θαηά Οπθξαλίαο
*
, §§ 58-60, θαη Nold θαηά Γεξκαλίαο, § 87). 

 

  3. Πξνζβιεηηθή γιψζζα 

 

 138. Καηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο ππάξρεη φηαλ ν 

πξνζθεχγσλ ρξεζηκνπνηεί, ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ην Γηθαζηήξην, 

ηδηαίηεξα θαθφβνπιεο, πξνζβιεηηθέο, απεηιεηηθέο ή πξνθιεηηθέο εθθξάζεηο 

– είηε απηέο ζηξέθνληαη θαηά ηεο ελαγφκελεο θπβέξλεζεο, ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο, ησλ αξρψλ ηνπ ελαγφκελνπ Κξάηνπο, ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ησλ 

δηθαζηψλ ηνπ, ηεο γξακκαηείαο ηνπ ή ησλ κειψλ ηεο ηειεπηαίαο (Rehák 

θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο* (déc.), Duringer θαη Grunge θαηά Γαιιίαο 

(déc.), θαη ηακνπιαθάηνο θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ). 

 139. Γελ αξθεί ε γιψζζα ηνπ πξνζθεχγνληνο λα είλαη απιψο 

αηρκεξή, πνιεκηθνχ ραξαθηήξα ή ζαξθαζηηθή. Πξέπεη λα ππεξβαίλεη «ηα 

φξηα κίαο θπζηνινγηθήο, πνιηηηζκέλεο θαη ζεκηηήο θξηηηθήο» πξνθεηκέλνπ λα 

ραξαθηεξηζζεί θαηαρξεζηηθή (Di Salvo θαηά Ηηαιίαο (déc.), γηα αληίζεην 

παξάδεηγκα, βιέπε Alexanian θαηά Ρσζίαο*, §§ 116-118). Αλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ν πξνζθεχγσλ παχζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

επίδηθεο εθθξάζεηο θαηφπηλ ξεηήο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηηο 

απνζχξεη ξεηά ή, αθφκα θαιχηεξα, δεηήζεη ζπγλψκε, ε πξνζθπγή δελ 

απνξξίπηεηαη πιένλ σο θαηαρξεζηηθή (Tchernitsine θαηά Ρσζίαο*, §§ 25-

28). 

 

  4. Παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ θηιηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ 

 

140. Σπρφλ εθ πξνζέζεσο παξαβίαζε, απφ θάπνηνλ πξνζθεχγνληα, 

ηεο ππνρξέσζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θηιηθνχ 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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δηαθαλνληζκνχ, ε νπνία ηίζεηαη ζηνπο δηαδίθνπο απφ ην άξζξν 38 § 2 ηεο 

χκβαζεο θαη ηνπ άξζξνπ 62 § 2 ηνπ θαλνληζκνχ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαη λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθπγήο (Mirolubovs θαη ινηπνί θαηά Λεηνλίαο, § 66, Hadrabová θαη 

ινηπνί θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο
*
 (déc.), θαη Popov θαηά Μνιδαβίαο 

(αξηζ.1)*, § 48). 

141. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί αλ ν πξνζθεχγσλ παξαβίαζε ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο, πξέπεη πξψηα λα νξηζζνχλ ηα φξηα 

απηήο ηεο ππνρξέσζεο. Πξάγκαηη, απηή πξέπεη πάληνηε λα εξκελεχεηαη ππφ 

ην θσο ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ ηεο, ήηνη ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ θηιηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ πξνζηαηεχνληαο ηνπο δηαδίθνπο θαη ην Γηθαζηήξην απφ 

ελδερφκελεο πηέζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, αλ θαη ε γλσζηνπνίεζε ζε θάπνηνλ 

ηξίην ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ θηιηθφ δηαθαλνληζκφ 

εγγξάθσλ κπνξεί θαη’αξρήλ λα απνηειεί θαηάρξεζε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 35 § 3 ηεο χκβαζεο, δελ κπνξεί ελ ηνχηνηο λα εμαρζεί κία απφιπηε 

θαη άλεπ φξσλ απαγφξεπζε λα επηδείμεη θαλείο ή λα κηιήζεη γηα ηα ελ ιφγσ 

έγγξαθα ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. Πξάγκαηη, κία ηφζν επξεία θαη απζηεξή 

εξκελεία ζα κπνξνχζε λα ζίμεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ λφκηκσλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ πξνζθεχγνληνο – γηα παξάδεηγκα, φηαλ απηφο αλαδεηά ζπκβνπιέο ζε ad 

hoc βάζε απφ θάπνηνλ εηδηθφ ζε κία ππφζεζε φπνπ ηνπ επηηξέπεηαη λα 

εθπξνζσπήζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δπηπιένλ, 

ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, γηα ην Γηθαζηήξην λα ειέγμεη ηελ 

ηήξεζε κίαο ηέηνηαο απαγφξεπζεο. Απηφ πνπ ηα άξζξα 38 § 2 ηεο 

χκβαζεο θαη 62 § 2 ηνπ θαλνληζκνχ απαγνξεχνπλ ζηνπο δηαδίθνπο είλαη 

λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο επίδηθεο πιεξνθνξίεο, είηε κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, κε κία αιιεινγξαθία πνπ ελδέρεηαη λα αλαγλψζεη κεγάινο 

αξηζκφο αηφκσλ, ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν (Mirolubovs θαη ινηπνί 

θαηά Λεηνλίαο, § 68). Καηαρξεζηηθφ επνκέλσο είλαη απηφ ην είδνο 

ζπκπεξηθνξάο, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα βαζκφ ζνβαξφηεηαο. 

142. Πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζζεί θαηαρξεζηηθή, ε απνθάιπςε  

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα γίλεηαη εθ πξνζέζεσο. Η άκεζε 

επζχλε ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηελ ελ ιφγσ απνθάιπςε πξέπεη πάληνηε λα 
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ζηνηρεηνζεηείηαη κε επαξθή βεβαηφηεηα, κε αξθνχζαο κίαο απιήο ππνςίαο 

επί απηνχ (Mirolubovs θαη ινηπνί θαηά Λεηνλίαο, § 66 in fine). Γηα 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο απηήο ηεο αξρήο, βιέπε: γηα έλα 

ζεηηθφ παξάδεηγκα, ηελ ππφζεζε Hadrabová θαη ινηπνί θαηά Γεκνθξαηίαο 

ηεο Σζερίαο
*
 (déc.), ζηελ νπνία νη πξνζθεχγνληεο είραλ αλαθέξεη ξεηά ηηο 

δηαηππσζείζεο απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνηάζεηο θηιηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ ζηελ αιιεινγξαθία ηνπο κε ην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο ηεο 

ρψξαο ηνπο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο ηνπο σο 

θαηαρξεζηηθήο· γηα έλα αξλεηηθφ παξάδεηγκα, ηελ ππφζεζε Mirolubovs θαη 

ινηπνί θαηά Λεηνλίαο, ζηελ νπνία δελ απνδείρζεθε κε βεβαηφηεηα φηη θαη νη 

ηξεηο πξνζθεχγνληεο επζχλνληαλ γηα ηελ απνθάιπςε ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ηελ 

πξνθαηαξθηηθή έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

5. Πξνζθπγή πξνδήισο θαθφβνπιε ή ζηεξνχκελε 

νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ     

 

143. Δίλαη θαηαρξεζηηθή ε επαλάιεςε, απφ θάπνηνλ πξνζθεχγνληα, 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαθφβνπισλ θαη πξνδήισο αβάζηκσλ 

πξνζθπγψλ, παξφκνησλ κε πξνζθπγή ηνπ ε νπνία έρεη ήδε θεξπρζεί 

απαξάδεθηε θαηά ην παξειζφλ (Μ. θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
*
 (déc.), θαη 

Φίιεο θαηά Διιάδαο* (déc.)). 

144. Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη νκνίσο λα θεξχμεη θαηαρξεζηηθή κία 

πξνζθπγή ε νπνία ζηεξείηαη πξνδήισο νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη/ή ε νπνία αθνξά έλα επηειέο ρξεκαηηθφ πνζφ. ηελ 

ππφζεζε Bock θαηά Γεξκαλίαο* (déc.), ν πξνζθεχγσλ παξαπνλείην γηα ηε 

δηάξθεηα κίαο αζηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ νπνία είρε θηλήζεη πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπ επηζηξαθεί ην αληίηηκν ελφο ζπκπιεξψκαηνο δηαηξνθήο πνπ ηνπ είρε 

γξάςεη ν ηαηξφο ηνπ, αληίηηκν ην νπνίν αλεξρφηαλ ζε 7,99 επξψ. Σν 

Γηθαζηήξην ππνγξάκκηζε φηη ην πηλάθηφ ηνπ ήηαλ ππεξθνξησκέλν απφ 

πνιπάξηζκεο εθθξεκείο πξνζθπγέο νη νπνίεο ήγεηξαλ ζνβαξά δεηήκαηα 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη φηη ν πξνζθεχγσλ είρε θάλεη δπζαλάινγε 

ρξήζε ηνπ θαζηεξσζέληνο απφ ηε χκβαζε ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε, αθελφο, ηνπ επηεινχο ραξαθηήξα ηνπ επίδηθνπ 

πνζνχ (θαη ζε ζχγθξηζε πξνο ην χςνο ηνπ κηζζνχ ηνπ) θαη, αθεηέξνπ, ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε δηαδηθαζία δελ αθνξνχζε έλα θάξκαθν αιιά έλα 

ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο. Παξαηήξεζε επηπιένλ φηη νη παξφκνηεο κε απηήλ 

δηαδηθαζίεο ζπλέβαιαλ ζηε ζπκθφξεζε ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη 

απνηεινχζαλ κία απφ ηηο αηηίεο ηεο ππεξβνιηθήο δηάξθεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Η πξνζθπγή απνξξίθζεθε σο εθ ηνχηνπ σο θαηαρξεζηηθή. 

 

 6. Άιιεο πεξηπηψζεηο 

 

145. Οξηζκέλεο θνξέο, νη απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ επί ηεο 

νπζίαο θαη επί ηνπ παξαδεθηνχ, θαζψο θαη νη ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ 

αθφκε ελψπηφλ ηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηθνχ 

ιφγνπ ζε εζληθφ επίπεδν εληφο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ. Μία 

πξνζθπγή εκπλεφκελε απφ κία επηζπκία δεκνζηφηεηαο ή πξνπαγάλδαο δελ 

είλαη θαηαρξεζηηθή κφλν γηα απηφλ ηνλ ιφγν (McFeeley θαη ινηπνί θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.), θαη νκνίσο Khadjialiyev θαη ινηπνί θαηά 

Ρσζίαο, §§ 66-67). Δλ ηνχηνηο, κπνξεί λα πθίζηαηαη θαηάρξεζε αλ ν 

πξνζθεχγσλ, παξαθηλνχκελνο απφ πνιηηηθά ζπκθέξνληα, παξαρσξεί 

ζπλεληεχμεηο ζηνλ ηχπν ή ηελ ηειεφξαζε επηδεηθλχνληαο κία αλεχζπλε θαη 

επηπφιαηε ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ εθθξεκή ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

δηαδηθαζία (Parti travailliste géorgien θαηά Γεσξγίαο
*
). 

 

 7. πκπεξηθνξά πξνο πηνζέηεζε απφ ηελ ελαγφκελε 

θπβέξλεζε 

 

 146. Αλ ε ελαγφκελε θπβέξλεζε ζεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ δηέπξαμε 

θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο, πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην 

Γηθαζηήξην θαη λα ηνπ γλσζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη επί απηνχ 

ψζηε ην Γηθαζηήξην λα κπνξεί λα εμάγεη ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα. 

                                                      
*
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Πξάγκαηη, είλαη επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαη φρη ηεο ελαγφκελεο 

θπβέξλεζεο, ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

επηβάιιεη ε χκβαζε θαη ν θαλνληζκφο ηεο ζηελ πξνζθεχγνπζα πιεπξά. 

Απελαληίαο, απεηιέο, απφ ηελ πιεπξά ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ νξγάλσλ 

απηήο, πεξί άζθεζεο πνηληθψλ ή πεηζαξρηθψλ δηψμεσλ ζε βάξνο ελφο 

πξνζθεχγνληνο ιφγσ ππνηηζέκελεο παξαβίαζεο ησλ δηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ζην πεδίν ηνπ άξζξνπ 34 in fine ηεο χκβαζεο, ην 

νπνίν απαγνξεχεη θάζε εκπφδην ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο αηνκηθήο πξνζθπγήο (Mirolubovs θαη ινηπνί θαηά Λεηνλίαο, § 

70). 

 

ΗΗ. ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ 

ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ        

 

Α. Αζχκβαην ratione personae   

 

Άξζξν 35 § 3 – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

3. Σν Γηθαζηήξην θεξχηηεη απαξάδεθηε θάζε αηνκηθή πξνζθπγή πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, νζάθηο εθηηκά φηη ε πξνζθπγή 

είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ή ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο 

(…). 

 

Άξζξν 32 §§ 1 θαη 2 – Δηθαηνδνζία ηνπ Δηθαζηεξίνπ 

1. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ επεθηείλεηαη εθ' φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο θαη ησλ 

Πξσηνθφιισλ ηεο, πνπ ηνπ ππνβάιινληαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 33, 34, 46 θαη 47. 

2. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο φζνλ αθνξά ηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην. 

 

  1. Αξρέο 
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 147. Η ζπκβαηφηεηα ratione personae απαηηεί ε επηθαινχκελε 

παξαβίαζε ηεο χκβαζεο λα έρεη δηαπξαρζεί απφ έλα πκβαιιφκελν 

Κξάηνο ή λα απνδίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ζε απηφ. 

 148. Αθφκε θη αλ ην ελαγφκελν Κξάηνο δελ έρεη πξνβάιεη 

αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ αξκνδηφηεηα ratione personae ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

ην δήηεκα απηφ απαηηεί απηεπάγγειηε εμέηαζε απφ ην Γηθαζηήξην (Sejdic 

θαη Finci θαηά Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο [GC], § 27). 

 149. Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνπλ νη δηεζλείο 

ζπλζήθεο επί ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα άηνκα 

πνπ θαηνηθνχλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ζρεηηθνχ Κξάηνπο κέινπο, 

αλεμαξηήησο ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο δηάιπζεο ή δηαδνρήο ηνπ (Bijelić θαηά 

Μαπξνβνπλίνπ θαη εξβίαο, § 69). 

 150. Μία θξαηηθή εηαηξία πξέπεη λα απνιακβάλεη επαξθνχο 

ζεζκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο έλαληη ηνπ Κξάηνπο πξνθεηκέλνπ 

απηφ λα απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ βάζεη ηεο χκβαζεο γηα ηηο 

πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηεο (Mikhaïlenki θαη ινηπνί θαηά Οπθξαλίαο, §§ 

43-45, Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei θαηά Μνιδαβίαο
*
, § 19). 

 151. Οη πξνζθπγέο ζα θεξχζζνληαη αζχκβαηεο ratione personae γηα 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 - εάλ ν πξνζθεχγσλ δελ λνκηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο (Section de commune 

d’Antilly θαηά Γαιιίαο (déc.), 

 - εάλ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη είλαη ζχκα ηεο 

επηθαινχκελεο παξαβίαζεο (βιέπε πην πάλσ ηα ζεκεία-θιεηδηά ηεο 

λνκνινγίαο επί ηεο έλλνηαο ηνπ ζχκαηνο), 

 - εάλ ε πξνζθπγή ζηξέθεηαη θαηά ηδηψηε (Υ. θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, Durini θαηά Ηηαιίαο (déc.)), 

 - εάλ ε πξνζθπγή ζηξέθεηαη θαηά Κξάηνπο ην νπνίν δελ έρεη 

επηθπξψζεη ηε χκβαζε (Υ. θαηά Σζερνζινβαθίαο (déc.)), ή άκεζα θαηά 

δηεζλνχο νξγαληζκνχ ν νπνίνο δελ έρεη πξνζρσξήζεη ζηε χκβαζε 
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(Stephens θαηά Κχπξνπ, Σνπξθίαο θαη Ζλσκέλσλ Δζλψλ
*
 (déc.), ηειεπηαία 

παξάγξαθνο), 

 - εάλ ε πξνζθπγή αθνξά Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο πνπ ην 

ελαγφκελν Κξάηνο δελ έρεη επηθπξψζεη (Horsham θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ* (déc.), De Saedeleer θαηά Βειγίνπ, § 68). 

 

  2. Γηθαηνδνζία 

 

 152. Μία δηαπίζησζε έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο ratione loci δελ 

απαιιάζζεη ην Γηθαζηήξην απφ ην λα εμεηάδεη αλ νη πξνζθεχγνληεο 

ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ 

ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 1
νπ

 άξζξνπ ηεο χκβαζεο (Drozd θαη Janousek θαηά 

Γαιιίαο θαη Ηζπαλίαο, § 90). Καηά ζπλέπεηα, ελζηάζεηο πεξί κε ππαγσγήο 

ησλ πξνζθεπγφλησλ ζηε δηθαηνδνζία ελφο ελαγφκελνπ Κξάηνπο ζα 

εγείξνληαη ζπλεζέζηεξα πξνβάιινληαο ην αζχκβαην ratione personae 

(βιέπε ηηο ζέζεηο ησλ ελαγνκέλσλ Κπβεξλήζεσλ ζηηο ππνζέζεηο Banković 

θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ θαη 16 άιισλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ (déc.) [GC], 

§ 35, Ilaşcu θαη ινηπνί θαηά Μνιδαβίαο θαη Ρσζίαο [GC], § 300, Weber θαη 

Saravia θαηά Γεξκαλίαο* (déc.)). 

 153. Η ζπκβαηφηεηα ratione personae απαηηεί επηπιένλ ε 

επηθαινχκελε παξαβίαζε λα κπνξεί λα θαηαινγηζηεί ζε έλα ζπκβαιιφκελν 

Κξάηνο (Gentilhomme, Schaff-Benhadji θαη Zerouki θαηά Γαιιίαο, § 20). Δλ 

ηνχηνηο, ζε πξφζθαηεο ππνζέζεηο, ηα δεηήκαηα θαηαινγηζκνχ/επζχλεο 

εμεηάζζεθαλ ρσξίο ξεηή αλαθνξά ζηε ζπκβαηφηεηα ratione personae 

(Assanidze θαηά Γεσξγίαο [GC], §§ 144 θαη επ., Hussein θαηά Αιβαλίαο θαη 

20 άιισλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ
*
 (déc.), Ηζαάθ θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο* 

(déc.), Stephens θαηά Μάιηαο (αξηζ.1)*, § 45). 

 

  3. Δπζχλε, θαηαινγηζκφο 
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 154. Σα Κξάηε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλα γηα πξάμεηο ησλ 

αξρψλ ηνπο νη νπνίεο παξάγνπλ απνηειέζκαηα εθηφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, 

είηε απηέο εθηεινχληαη εληφο ή εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ηνπο (βιέπε 

Drozd θαη Janousek θαηά Γαιιίαο θαη Ηζπαλίαο, § 91, Soering θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 86 θαη 91, Λντδίδνπ θαηά Σνπξθίαο, § 62). Σνχην 

ζα ζπκβαίλεη σζηφζν θαη’εμαίξεζε (Ilaşcu θαη ινηπνί θαηά Μνιδαβίαο θαη 

Ρσζίαο [GC], § 314, Banković θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ θαη 16 άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ (déc.) [GC], § 71). Σνχην ζα ζπκβαίλεη φηαλ έλα 

ζπκβαιιφκελν Κξάηνο αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ή, ηνπιάρηζηνλ, 

απνθαζηζηηθή επηξξνή επί ελφο εδάθνπο (Ilaşcu θαη ινηπνί θαηά Μνιδαβίαο 

θαη Ρσζίαο [GC], §§ 314, 382 θαη 392, Medvedyev θαη ινηπνί θαηά Γαιιίαο 

[GC], §§ 63-64, θαη επί ηεο έλλνηαο ηνπ «ζπλνιηθνχ ειέγρνπ», §§ 315-316, 

Banković θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ θαη 16 άιισλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ 

(déc.) [GC], §§ 67 θαη επ., θαη §§ 79-82, Κχπξνο θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 

75-81, Λντδίδνπ θαηά Σνπξθίαο, § 52, Markovic θαη ινηπνί θαηά Ηηαιίαο 

[GC], § 54). 

 155. Έλα Κξάηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλν γηα παξαβηάζεηο 

ησλ βάζεη ηεο χκβαζεο δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

έδαθνο ελφο άιινπ Κξάηνπο, αιιά ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη ηεινχλ ππφ 

ηελ εμνπζία ή ηνλ έιεγρν ηνπ πξψηνπ εθ ησλ Κξαηψλ απηψλ κέζσ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ νη νπνίνη ελεξγνχλ – κε λφκηκν ή κε ηξφπν – εληφο ηνπ 

δεχηεξνπ Κξάηνπο (Issa θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο
*
, § 71, Illich Ramirez 

Sánchez θαηά Γαιιίαο, Öcalan θαηά Σνπξθίαο [GC], § 91, Medvedyev θαη 

ινηπνί θαηά Γαιιίαο [GC], §§ 66-67). 

 Γηα πξάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε δψλε αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ: Ηζαάθ θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο* (déc.). 

 156. Γηα ηα εδάθε πνπ ππάγνληαη απφ λνκηθήο άπνςεο ζηε 

δηθαηνδνζία ελφο ζπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο αιιά ηα νπνία δελ ηεινχλ ππφ 

ηελ πξαγκαηηθή εμνπζία/έιεγρν ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο, ε πξνζθπγή κπνξεί 

λα ζεσξεζεί αζπκβίβαζηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο (An θαη ινηπνί 

θαηά Κχπξνπ* (déc.)), αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Κξάηνπο δπλάκεη ηεο χκβαζεο (βιέπεη Ilaşcu θαη ινηπνί 
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θαηά Μνιδαβίαο θαη Ρσζίαο [GC], §§ 312-313, §§ 333 θαη επ.). Οκνίσο 

Stephens θαηά Κχπξνπ, Σνπξθίαο θαη Ζλσκέλσλ Δζλψλ* (déc.). 

 157. Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο ζηελ αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

θπζηθή παξνπζία ελφο αηφκνπ ζην έδαθνο ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

Κξαηψλ έρεη σο ζπλέπεηα λα ηίζεηαη απηφ ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ ζρεηηθνχ 

Κξάηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα Κξάηνο ην νπνίν είλαη ε 

έδξα ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ θαη ν πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη θαηά ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Μφλν ην γεγνλφο φηη ε έδξα θαη ηα γξαθεία ηνπ δηεζλνχο 

πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ βξίζθνληαη ζηελ Οιιαλδία δε ζπληζηά επαξθή ιφγν 

ψζηε λα θαηαινγίδνληαη ζην Κξάηνο απηφ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο ή νη 

παξαιείςεηο ηνπ ελ ιφγσ δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ ην νπνίν είρε θαηαδηθάζεη 

ηνπο πξνζθεχγνληεο (Galić θαηά Οιιαλδίαο* (déc.), θαη Blagojević θαηά 

Οιιαλδίαο* (déc.)). Γηα κία πξνζθπγή ζηξεθφκελε θαηά ηνπ ελαγφκελνπ 

Κξάηνπο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Κξάηνπο ηεο κφληκεο έδξαο ελφο δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ: Lopez Cifuentes θαηά Ηζπαλίαο (déc.), §§ 25-26. Γηα ηελ 

απνδνρή κίαο δηεζλνχο πνιηηηθήο δηνίθεζεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ: Berić θαη 

ινηπνί θαηά Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο
*
 (déc.), § 30. 

 158. Η ζπκκεηνρή ελφο Κξάηνπο ζε κία δηαδηθαζία ζηξεθφκελε 

θαηά απηνχ ζε έλα άιιν Κξάηνο δε ζπλεπάγεηαη αθ’εαπηνχ εμσεδαθηθή 

άζθεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ (McElhinney θαηά Ηξιαλδίαο θαη Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ* (déc.) [GC], Treska θαηά Αιβαλίαο θαη Ηηαιίαο (déc.), 

Manoilescu θαη Dobrescu θαηά Ρνπκαλίαο θαη Ρσζίαο (déc.), §§ 99-111). 

 159. Η επζχλε ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ γηα ηηο πξάμεηο 

ηδησηψλ, παξφιν πνπ ζπλήζσο εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζπκβαηφηεηαο 

ratione personae, κπνξεί νκνίσο λα εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

εγγπψκελσλ ζηε χκβαζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εκβέιεηα ησλ 

ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα (βιέπε 

γηα παξάδεηγκα Siliadin θαηά Γαιιίαο, §§ 77-81, Beganović θαηά Κξναηίαο, 

§§ 69-71). Η επζχλε ηνπ Κξάηνπο κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηείηαη βάζεη ηεο 

χκβαζεο αλ νη αξρέο ηνπ εγθξίλνπλ, επίζεκα ή ζησπεξά, ηηο πξάμεηο 

ηδησηψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα εγγπψκελα απφ ηε χκβαζε δηθαηψκαηα 
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άιισλ ηδησηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ (Ilaşcu θαη ινηπνί θαηά 

Μνιδαβίαο θαη Ρσζίαο [GC], § 318). 

 160. Σν Γηθαζηήξην έρεη νκνίσο ζέζεη αξρέο σο πξνο ηελ 

εμσεδαθηθή επζχλε γηα πξάμεηο ζχιιεςεο θαη θξάηεζεο ζην πιαίζην κίαο 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο (Stephens θαηά Μάιηαο (αξηζ.1)*, § 52). 

 

 4. Εεηήκαηα πεξί ελδερφκελεο επζχλεο Κξαηψλ κεξψλ ηεο 

χκβαζεο ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα δηεζλή νξγαληζκφ             

 

 161. Η χκβαζε δελ κπνξεί λα εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

ππνβάιινληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ δηθαζηεξίνπ νη πξάμεηο θαη παξαιείςεηο 

ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη δηαπξάηηνληαη πξηλ ή 

θαηά ηε δηάξθεηα απνζηνιψλ ηνπ ΟΗΔ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο 

εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, δηφηη θάηη ηέηνην ζα απνηεινχζε επέκβαζε ζηελ 

εθπιήξσζε κίαο βαζηθήο απνζηνιήο ηνπ ΟΖΔ (Behrami θαη Behrami θαηά 

Γαιιίαο θαη Saramati θαηά Γαιιίαο, Γεξκαλίαο θαη Ννξβεγίαο [GC], §§ 

146-152). 

 162. ε φ,ηη αθνξά απνθάζεηο δηεζλψλ δηθαζηεξίσλ, ην Γηθαζηήξην 

έρεη θαη’επέθηαζε απνξξίςεη ηε δηθαηνδνζία ηνπ ratione personae λα 

απνθαίλεηαη επί πξνζθπγψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ 

Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβία 

(«ICTY»), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε δπλάκεη απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (Galić θαηά Οιιαλδίαο
*
 (déc.), θαη 

Blagojević θαηά Οιιαλδίαο* (déc.)). Γηα ηελ αλάθιεζε δεκνζίσλ 

αμησκαηνχρσλ κε απφθαζε ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ γηα ηε Βνζλία-

Δξδεγνβίλε, ηνπ νπνίνπ ε εμνπζία βαζίδεηαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ: Berić θαη ινηπνί θαηά 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο* (déc.), §§ 26 θαη επ. 

 163. ε έλα ζπκβαιιφκελν Κξάηνο δελ κπνξεί λα θαηαινγηζζεί κία 

επηθαινχκελε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ιφγσ κίαο απφθαζεο ή ελφο 
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κέηξνπ ελφο νξγάλνπ ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο, ζην 

κέηξν πνπ δελ έρεη απνδεηρζεί νχηε ππνζηεξηρζεί φηη ε πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηελ νπνία πξνζθέξεη ζπλνιηθά ν ελ ιφγσ δηεζλήο 

νξγαληζκφο δελ είλαη «αληίζηνηρε» πξνο εθείλε πνπ δηαζθαιίδεη ε χκβαζε 

θαη ζην κέηξν πνπ ην ζρεηηθφ Κξάηνο δελ έρεη ζπκκεηάζρεη νχηε άκεζα 

νχηε έκκεζα ζηελ ηέιεζε ηεο επίδηθεο πξάμεο (Gasparini θαηά Ηηαιίαο θαη 

Βειγίνπ (déc.)). 

 164. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην απέξξηςε ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

ratione personae αλαθνξηθά κε παξάπνλα θαηά αηνκηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ην αξκφδην φξγαλν ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ, ζηα πιαίζηα 

κίαο εξγαηηθήο δηαθνξάο εληαζζφκελεο εμ νινθιήξνπ ζηελ εζσηεξηθή 

έλλνκε ηάμε ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ κε μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα 

απφ εθείλε ησλ Κξαηψλ κειψλ ηνπ, ηα νπνία νπδφισο παξελέβεζαλ ζηε 

δηαθνξά θαη ησλ νπνίσλ θακία πξάμε ή παξάιεηςε δε ζηνηρεηνζεηνχζε 

ηπρφλ επζχλε ηνπο βάζεη ηεο χκβαζεο: Boivin θαηά 34 Κξαηψλ κειψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (déc.) – αηνκηθή εξγαηηθή δηαθνξά εληφο ηνπ 

Eurocontrol, Lopez Cifuentes θαηά Ηζπαλίαο (déc.) – πεηζαξρηθή δηαδηθαζία 

θηλεζείζα εληφο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Διαηνιάδνπ, §§ 28 θαη 29, 

Beygo θαηά 46 Κξαηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (déc.) – 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Αλαθνξηθά κε 

επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο ηεο χκβαζεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αλάθιεζε 

ελφο ππαιιήινπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηε δηαδηθαζία πξνζθπγήο 

ελψπηνλ ησλ TPICE θαη CJCE: Connolly θαηά 15 Κξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (déc.). Δπηπιένλ, γηα κία δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γξαθείνπ Δπξεζηηερληψλ, Rambus Inc. θαηά Γεξκαλίαο
*
 (déc.). 

 πγθξίλεηε κε ηελ εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Γηθαζηήξην 

αλαθνξηθά κε ηζρπξηζκνχο πεξί δνκηθψλ ειιείςεσλ ελφο εζσηεξηθνχ 

κεραληζκνχ ζε έλαλ δηεζλή νξγαληζκφ – ν νπνίνο θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο 

δελ πξνζέδηδε ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα κία πξνζηαζία «αληίζηνηρε» πξνο 

εθείλε πνπ δηαζθαιίδεη ε χκβαζε – ζηνλ νπνίν ηα ζρεηηθά Κξάηε κέιε 

κεηαβίβαζαλ κέξνο ησλ θπξίαξρσλ εμνπζηψλ ηνπο: Gasparini θαηά Ηηαιίαο 

θαη Βειγίνπ (déc.). 
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 165. Σν Γηθαζηήξην αθνινπζεί δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηηο 

ππνζέζεηο πνπ ελέρνπλ κία άκεζε ή έκκεζε παξέκβαζε ηνπ θαζ’νπ 

Κξάηνπο ζηελ επίδηθε δηαθνξά, ζηνηρεηνζεηψληαο σο εθ ηνχηνπ ηε δηεζλή 

επζχλε ηνπ (βιέπε Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim 

Şirketi (Bosphorus Airways) θαηά Ηξιαλδίαο [GC] § 153 – ζπγθξίλεηε κε ηελ 

απφθαζε Behrami θαη Behrami θαηά Γαιιίαο θαη Saramati θαηά Γαιιίαο, 

Γεξκαλίαο θαη Ννξβεγίαο, § 151), γηα παξάδεηγκα: 

 - απφθαζε απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθεχγνπζαο σο ςεθνθφξνπ ζηε 

βάζε κίαο ζπλζήθεο πνπ έρεη ζπλαθζεί ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (Matthews θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC]), 

 - εθαξκνγή επί ηνπ πξνζθεχγνληνο ελφο γαιιηθνχ λφκνπ πνπ 

ελζσκάησλε κία θνηλνηηθή νδεγία (Cantoni θαηά Γαιιίαο), 

 - άξλεζε πξφζβαζεο ζηα γεξκαληθά δηθαζηήξηα (Beer θαη Regan 

θαηά Γεξκαλίαο [GC] θαη Waite θαη Kennedy θαηά Γεξκαλίαο [GC]), 

 - θαηάζρεζε ηειεζζείζα επί ηνπ εδάθνπο ηνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ, κε 

ππνπξγηθή απφθαζε, δπλάκεη ησλ έλλνκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην (Bosphorus Airways θαηά Ηξιαλδίαο) (θνηλνηηθφο 

θαλνληζκφο εθδνζείο θαη’εθαξκνγή απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ηνπ ΟΗΔ, βιέπε §§ 153-154), 

 - παξαπνκπή ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ απφ εζληθφ δηθαζηήξην (Cooperatieve Producentenorganisatie 

van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. θαηά Οιιαλδίαο
*
 (déc.)). 

 166. ε φ,ηη αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη πξνζθπγέο πνπ 

ζηξέθνληαη θαηά Κξαηψλ κειψλ σο πξνο ηελ εθ κέξνπο ηνπο εθαξκνγή ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ δε είλαη αλαγθαζηηθά απαξάδεθηεο γηα ην ιφγν απηφ 

(Bosphorus Airways θαηά Ηξιαλδίαο [GC], § 137, Matthews θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ [GC], §§ 26-35). 

 167. ε φ,ηη αθνξά ηηο πξνζθπγέο πνπ ζηξέθνληαη απεπζείαο θαηά 

νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία δελ είλαη κέινο ηεο 

χκβαζεο, κία παιαηφηεξε λνκνινγία επηηξέπεη ηελ θήξπμε απηψλ 

απαξαδέθησλ ratione personae (Confédération française démocratique du 

travail θαηά Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ελαιιαθηηθά: ηα θξάηε κέιε ηνπο σο 
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ζχλνιν ή κεκνλσκέλα, θαη νη άιιεο παξαπνκπέο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ 

απφθαζε Bosphorus Airways θαηά Ηξιαλδίαο, § 152, πξνζθάησο, 

(Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij 

U.A. θαηά Οιιαλδίαο
*
 (déc.)). 

 Η λνκνινγία απηή ηζρχεη νκνίσο γηα ην Δπξσπατθφ Γξαθείν 

Δπξεζηηερληψλ (Lenzing AG θαηά Γεξκαλίαο (déc.)). 

 168. Δπί ηνπ δεηήκαηνο αλ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε επζχλε κίαο 

ρψξαο ιφγσ ηνπ πληάγκαηφο ηεο ην νπνίν απνηειεί πξνζάξηεκα κίαο 

δηεζλνχο ζπλζήθεο: Sejdić θαη Finci θαηά Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο [GC], § 30. 

 

 Β. Αζχκβαην ratione loci     

 

Άξζξν 35 § 3 – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

3. Σν Γηθαζηήξην θεξχηηεη απαξάδεθηε θάζε αηνκηθή πξνζθπγή πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, νζάθηο εθηηκά φηη ε πξνζθπγή 

είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ή ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο 

(…). 

 

Άξζξν 32 §§ 1 θαη 2 – Δηθαηνδνζία ηνπ Δηθαζηεξίνπ 

1. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ επεθηείλεηαη εθ' φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο θαη ησλ 

Πξσηνθφιισλ ηεο, πνπ ηνπ ππνβάιινληαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 33, 34, 46 θαη 47. 

2. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο φζνλ αθνξά ηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην. 

 

  1. Αξρέο 

 

 169. Η ζπκβαηφηεηα ratione loci απαηηεί ε επηθαινχκελε παξαβίαζε 

ηεο χκβαζεο λα ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ελαγφκελνπ 

Κξάηνπο ή επί ηνπ εδάθνπο πνπ ειέγρεη πξαγκαηηθά ην ελ ιφγσ Κξάηνο 
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(Κχπξνο θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 75-81, Drozd θαη Janousek θαηά Γαιιίαο 

θαη Ηζπαλίαο, §§ 84-90). 

 170. Όηαλ νη πξνζθπγέο βαζίδνληαη επί ζπκβάλησλ ηα νπνία έιαβαλ 

ρψξα επί εδάθνπο εθηφο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο θαη δελ πθίζηαηαη 

θακία ζρέζε κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ ζπκβάλησλ θαη νπνηαζδήπνηε αξρήο 

ππαγφκελεο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ζπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, νη πξνζθπγέο 

απηέο ζα απνξξίπηνληαη ιφγσ αζπκβαηφηεηαο ratione loci. 

 171. Ωο πξνο ηηο πξνζθπγέο πνπ αθνξνχλ ελέξγεηεο νη νπνίεο 

έιαβαλ ρψξα εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ελφο ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ε 

Κπβέξλεζε κπνξεί λα πξνβάιεη πξνθαηαξθηηθή έλζηαζε πεξί 

αζπκβαηφηεηαο ratione loci ηεο πξνζθπγήο (Λντδίδνπ θαηά Σνπξθίαο, § 55). 

Μία ηέηνηα έλζηαζε ζα εμεηάδεηαη κε γλψκνλα ην 1
ν
 άξζξν ηεο χκβαζεο 

(επί ηεο έθηαζεο ηεο έλλνηαο ηεο «δηθαηνδνζίαο» ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ 

άξζξν, βιέπε Banković θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ θαη 16 άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ (déc.) [GC], § 75). 

 172. Δίλαη ζαθέο, ελ ηνχηνηο, φηη έλα Κξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηηο 

πξάμεηο ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ 

θαη φηη δελ κπνξεί λα ηίζεηαη δήηεκα αζπκβαηφηεηαο ratione loci φζνλ 

αθνξά ζηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο (Υ. θαηά Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο (déc.), W.M. θαηά Γαλίαο (déc.), § 1 θαη 

παξαηηζέκελεο παξαπνκπέο) ή γηα πξάμεηο δηαπξαρζείζεο πάλσ ζε 

αεξνζθάθε θαηαρσξεκέλα ζην επίκαρν Κξάηνο ή ζε πινία πνπ θέξνπλ ηε 

ζεκαία ηνπ (Banković θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ θαη 16 άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ (déc.) [GC], § 73). 

 173. Σέινο, ηπρφλ δηαπίζησζε έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο ratione loci 

δελ απαιιάζζεη ην Γηθαζηήξην απφ ην λα εμεηάδεη αλ νη πξνζθεχγνληεο 

ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ 

ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 1
νπ

 άξζξνπ ηεο χκβαζεο (Drozd θαη Janousek θαηά 

Γαιιίαο θαη Ηζπαλίαο, § 90). 

 Καηά ζπλέπεηα, νη ελζηάζεηο πεξί κε ππαγσγήο ησλ πξνζθεπγφλησλ 

ζηε δηθαηνδνζία ελφο ελαγφκελνπ Κξάηνπο πξνβάιινληαη θαη’επίθιεζε ηνπ 

αζπκβάηνπ ratione personae (βιέπε ηηο ζέζεηο ησλ ελαγνκέλσλ 

Κπβεξλήζεσλ ζηηο ππνζέζεηο Banković θαη ινηπνί θαηά Βειγίνπ θαη 16 
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άιισλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ (déc.) [GC], § 35, Ilaşcu θαη ινηπνί θαηά 

Μνιδαβίαο θαη Ρσζίαο [GC], § 300, Weber θαη Saravia θαηά Γεξκαλίαο 

(déc.)). 

 

  2.Δηδηθέο  πεξηπηψζεηο 

   

 174. Ωο πξνο ηηο πξνζθπγέο πνπ αθνξνχλ εμαξηψκελα εδάθε, αλ 

ην ζπκβαιιφκελν Κξάηνο δελ έρεη πξνβεί ζε δήισζε ζηε βάζε ηνπ 

άξζξνπ 56 (πξψελ άξζξν 63) πεξί επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο 

επί ελφο εδάθνπο, ε πξνζθπγή ζα είλαη αζχκβαηε ratione loci (Gillow θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 60-62, Bui Van Thanh θαη ινηπνί θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ (déc.), Yonghong θαηά Πνξηνγαιίαο (déc.). Καη’επέθηαζε, ηνχην 

νκνίσο ηζρχεη γηα ηα Πξσηφθνιια ηεο χκβαζεο (Quark Fishing Limited 

θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
*
 (déc.)). 

 Αλ ην ζπκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη πξνβεί ζε ηέηνηα δήισζε ζηε 

βάζε ηνπ άξζξνπ 56, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζπκβαηφηεηα σο πξνο ηνχην 

(Tyrer θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 23). 

 175. Αλ ην εμαξηψκελν έδαθνο θαηαζηεί αλεμάξηεην, ε δήισζε 

ιήγεη απηνκάησο. Οη κεηαγελέζηεξεο πξνζθπγέο θαηά ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

Κξάηνπο ζα θεξχζζνληαη κε ζπκβαηέο ratione personae (Δθθιεζία Υ. θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ* (déc.)). 

 176. Δθφζνλ ην εμαξηψκελν έδαθνο ελζσκαησζεί ζην 

κεηξνπνιηηηθφ έδαθνο ελφο ζπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ε χκβαζε 

εθαξκφδεηαη απηφκαηα επί απηνχ ηνπ πξνγελέζηεξα εμαξηψκελνπ 

εδάθνπο (βιέπε Hingitaq 53 θαη ινηπνί θαηά Γαλίαο (déc.)). 

 

 Γ. Αζχκβαην ratione temporis 

   

Άξζξν 35 § 3 – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

3. Σν Γηθαζηήξην θεξχηηεη απαξάδεθηε θάζε αηνκηθή πξνζθπγή πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, νζάθηο εθηηκά φηη ε πξνζθπγή 
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είλαη κε ζπκβαηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ή ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο 

(…). 

 

Άξζξν 32 §§ 1 θαη 2 – Δηθαηνδνζία ηνπ Δηθαζηεξίνπ 

1. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ επεθηείλεηαη εθ' φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο θαη ησλ 

Πξσηνθφιισλ ηεο, πνπ ηνπ ππνβάιινληαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 33, 34, 46 θαη 47. 

2. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο φζνλ αθνξά ηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην. 

 

  1. Γεληθέο αξρέο 

 

 177. χκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ (αξρή 

ηεο κε αλαδξνκηθφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ), νη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο δε 

δεζκεχνπλ έλα ζπκβαιιφκελν Μέξνο νχηε ζε φ,ηη αθνξά κία πξάμε ή έλα 

ζπκβάλ πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο ζέζεο ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο σο 

πξνο ην ελ ιφγσ κέξνο, νχηε ζε φ,ηη αθνξά κία θαηάζηαζε ε νπνία είρε 

παχζεη λα πθίζηαηαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή (Blečić θαηά Κξναηίαο 

[GC], § 70, Šilih θαηά ινβελίαο [GC], § 140, Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά 

Σνπξθίαο  [GC], § 130). 

 178. Η δηθαηνδνζία ratione temporis θαιχπηεη κφλν ηελ πεξίνδν ηε 

κεηαγελέζηεξε απφ ηελ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο ή ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο 

απφ ην θαζ’νπ Κξάηνο. Δλ ηνχηνηο, απηή δελ επηβάιιεη ζηα ζπκβαιιφκελα 

Κξάηε θακία ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε επαλφξζσζεο κίαο αδηθίαο ή 

βιάβεο πξνθιεζείζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή (Kopecký θαηά 

ινβαθίαο [GC], § 38). 

 179. Απφ ηελ εκεξνκελία επηθχξσζεο θαη εθεμήο, φιεο νη 

πξνβαιιφκελεο θαηαινγηζηέεο ζην Κξάηνο πξάμεηο ε παξαιείςεηο πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηέο πξνο ηε χκβαζε ή ηα Πξσηφθνιιά ηεο, αθφκε θη φηαλ 

απνηεινχλ κφλν πξνεθηάζεηο κίαο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο (Almeida 

Garrett, Mascarenhas Falcão θαη ινηπνί θαηά Πνξηνγαιίαο, § 43). Σν 

Γηθαζηήξην κπνξεί σζηφζν λα ιακβάλεη ππφςε ζπκβάληα πξνγελέζηεξα 
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ηεο επηθχξσζεο ζην κέηξν πνπ κπνξεί απηά λα ζεσξεζνχλ σο ε απαξρή 

κίαο ζπλερηδφκελεο θαηάζηαζεο ε νπνία επεθηάζεθε πέξαλ ηεο 

εκεξνκελίαο απηήο ή φηη απηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπκβάλησλ πνπ επήιζαλ θαηφπηλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο (Hutten-Czapska 

θαηά Πνισλίαο [GC], §§ 147-153). 

 180. Σν Γηθαζηήξην ππνρξενχηαη λα εμαθξηβψλεη απηεπάγγειηα θαη 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηε δηθαηνδνζία ηνπ ratione temporis, 

θαζψο πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα έλα δήηεκα δηθαηνδνζίαο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ παξά γηα έλα δήηεκα παξαδεθηνχ κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ 

φξνπ (Blečić θαηά Κξναηίαο [GC], § 67). 

 

  2. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ 

 

α) Κξίζηκε εκεξνκελία σο πξνο ηελ επηθχξσζε 

ηεο χκβαζεο ή ηελ απνδνρή ηεο δηθαηνδνζίαο 

ησλ νξγάλσλ ηεο χκβαζεο 

 

 181. Η θξίζηκε εκεξνκελία γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ρξνληθήο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη, θαη’αξρήλ, εθείλε ηεο έλαξμεο ηζρχνο 

ηεο χκβαζεο θαη ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο σο πξνο ην ελδηαθεξφκελν 

κέξνο (παξάδεηγκα, Šilih θαηά ινβελίαο [GC], § 164). 

 182. Η χκβαζε ηνπ 1950 πξνέβιεπε σζηφζν ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηνκηθψλ πξνζθπγψλ (άξζξν 25) θαζψο θαη 

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ (άξζξν 46) δπλάκεη δειψζεσλ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ Μεξψλ σο πξνο ηνχην. Οη ελ ιφγσ δειψζεηο κπνξνχζαλ 

πξάγκαηη λα πξνβιέπνπλ πεξηνξηζκνχο, ηδίσο ρξνληθνχο. ε φ,ηη αθνξά 

ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ πξνβεί ζε ηέηνηεο δειψζεηο, θαηφπηλ ηεο 

εκεξνκελίαο ηεο εθ κέξνπο ηνπο επηθχξσζεο ηεο χκβαζεο, ην Γηθαζηήξην 

θαη ε Δπηηξνπή δέρνληαη ηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο επί 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαμχ ηεο έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο χκβαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο δήισζεο (Υ. θαηά Ηηαιίαο (déc.), 

ηακνπιαθάηνο θαηά Διιάδαο (αξηζ.1), § 32). 
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 183. Απνπζία παξφκνηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ πξνβιεπφκελνπ 

απφ ηε δήισζε ηεο Κπβέξλεζεο (βιέπε ηε δήισζε ηεο Γαιιίαο κε 

εκεξνκελία 2 Οθησβξίνπ 1981), ηα φξγαλα ηεο χκβαζεο δέρνληαη ηελ 

αλαδξνκηθή ηζρχ ηεο απνδνρήο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο (Υ. θαηά Γαιιίαο 

(déc.)). 

 Οη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ δειψζεηο 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

λα απνθαίλεηαη επί ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο 

αηνκηθψλ πξνζθπγψλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.11
4
 

(Blečić θαηά Κξναηίαο [GC], § 72). Σν Γηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

παιαηφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ, εθηηκά φηη έρεη δηαηνδνζία απφ ηελ πξψηε 

δήισζε πνπ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα αηνκηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο, παξά ηνλ δηαδξακφληα ρξφλν κεηαμχ απηήο ηεο δήισζεο θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ (Cankoçak θαηά Σνπξθίαο, 

§ 26, Yorgiyadis θαηά Σνπξθίαο
*
, § 24, Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο 

[GC], § 133). 

 

  β) ηηγκηαία πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

πξνγελέζηεξα ή κεηαγελέζηεξα ηεο έλαξμεο ηζρχνο 

ή ηεο δήισζεο 

 

 184. Η ρξνληθή δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηήξην πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 

κε γλψκνλα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ 

επηθαινχκελε επέκβαζε. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ρξνληθήο δηθαηνδνζίαο 

ηνπ, είλαη νπζηψδεο λα εληνπίδεηαη ζε θάζε δεδνκέλε ππφζεζε ε αθξηβήο 

ζέζε κέζα ζην ρξφλν ηεο επηθαινχκελεο επέκβαζεο. Σν Γηθαζηήξην πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε σο πξνο ηνχην ηφζν ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά γηα ηα 

νπνία παξαπνλείηαη ν πξνζθεχγσλ φζν θαη ηελ εκβέιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο 

πνπ εγγπάηαη ε χκβαζε θαη ηνπ νπνίνπ ε παξαβίαζε πξνβάιιεηαη (Blečić 
                                                      
4
 «Όηαλ έλα Τςειφ πκβαιιφκελν Μέξνο έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο 

ή ηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην πξψελ άξζξν 25 ή ζην πξψελ 

άξζξν 46 ηεο χκβαζεο δήισζε, κφλν γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο ππνζέζεηο, ή γηα ηηο ππνζέζεηο 

πνπ βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κεηαγελέζηεξα ηεο ελ ιφγσ δήισζεο, ν 

πεξηνξηζκφο απηφο ζα ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη επί ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ βάζεη 

ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ».  
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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θαηά Κξναηίαο [GC], § 82, θαη Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], § 

131). 

 185. Όηαλ εθαξκφδεη απηφ ην θξηηήξην ζηηο δηάθνξεο πξνγελέζηεξεο 

ή κεηαγελέζηεξεο ηεο θξίζηκεο εκεξνκελίαο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ην 

Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηελ νξηζηηθή απφθαζε ε νπνία είλαη 

αθ’εαπηήο ηθαλή λα έρεη πξνζβάιεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζθεχγνληνο 

(απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ απνθαηλφκελνπ επί ηεο ιχζεο ηεο 

κίζζσζεο ηεο πξνζθεχγνπζαο, Blečić θαηά Κξναηίαο [GC], § 85, ή 

απφθαζε ηνπ εθεηείνπ, βιέπε Mrkic θαηά Κξναηίαο
*
 (déc.)), παξά ηελ 

χπαξμε κεηαγελέζηεξσλ ελδίθσλ κέζσλ, ησλ νπνίσλ κνλαδηθφ 

απνηέιεζκα ήηαλ λα επηηξέςνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ 

δηαηψκαηνο (κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, 

επηθπξνχζα ηελ απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ, Blečić θαηά 

Κξναηίαο [GC], § 85, ή δχν απνθάζεηο εθδνζείζεο απφ ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην θαη ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, Mrkic θαηά Κξναηίαο* 

(déc.)). 

 Ζ κεηέπεηηα απνηπρία ελδίθσλ κέζσλ αζθεζέλησλ κε ζθνπφ ηελ 

επαλφξζσζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο δελ κπνξεί λα 

ηνπνζεηήζεη ηελ πξνζβνιή απηή εληφο ηεο θαηά ρξφλν δηθαηνδνζίαο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ (Blečić θαηά Κξναηίαο [GC], §§ 77-79). Σν Γηθαζηήξην 

επηβεβαίσζε εθ λένπ φηη ηα εζληθά δηθαζηήξηα δελ ππνρξενχληαλ λα 

εθαξκφζνπλ αλαδξνκηθά ηε χκβαζε επί παξαβηάζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

πξηλ απφ ηελ θξίζηκε εκεξνκελία (Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], 

§ 130). 

 

 Παξαδείγκαηα ππνζέζεσλ: 

 186. Δπεκβάζεηο ζε δηθαηψκαηα πξνγελέζηεξεο ηεο θξίζηκεο 

εκεξνκελίαο θαη κεηαγελέζηεξεο νξηζηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο: Meltex 

Ltd θαηά Αξκελίαο
*
 (déc.). 

 Δπεκβάζεηο κεηαγελέζηεξεο ηεο θξίζηκεο εκεξνκελίαο: Lepojić 

θαηά εξβίαο*, § 45, Filipovic θαηά εξβίαο*, § 33. 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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 Υξήζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηπηψζεηο 

θαθνκεηαρείξηζεο πξνγελέζηεξεο ηεο θξίζηκεο εκεξνκελίαο ζε 

κεηαγελέζηεξεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο: Haroutyounian θαηά Αξκελίαο, § 50. 

 Αίηεζε αθχξσζεο ηίηινπ θπξηφηεηαο αζθεζείζα πξηλ απφ ηελ 

θξίζηκε εκεξνκελία αιιά πεξαησζείζα θαηφπηλ απηήο (Turgut θαη ινηπνί 

θαηά Σνπξθίαο, § 73). Ηκεξνκελία νξηζηηθήο αθχξσζεο ελφο ηίηινπ 

θπξηφηεηαο: Fener Rum Patrikligi (Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν) θαηά 

Σνπξθίαο (déc.)). 

 187. Βιέπε νκνίσο: 

 - εξήκελ θαηαδίθε ηνπ πξνζθεχγνληνο απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα 

πξηλ απφ ηε δήισζε ηεο Διιάδαο θαηά ην άξζξν 25, παξά ηελ χπαξμε ελφο, 

ηειηθψο απνξξηθζέληνο, ελδίθνπ κέζνπ ην νπνίν είρε σο αληηθείκελν ηελ ελ 

ιφγσ θαηαδίθε θαηφπηλ απηήο ηεο εκεξνκελίαο  (ηακνπιαθάηνο θαηά 

Διιάδαο (αξηζ.1), § 33), 

 - ζησπεξή απφθαζε, εθδνζείζα απφ ηελ Κεληξηθή Δθινγηθή 

Δπηηξνπή πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε, απνξξίπηνπζα ην αίηεκα ηνπ 

πξνζθεχγνληνο λα ππνγξάςεη κία αλαθνξά ρσξίο λα έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζθξαγίδα ζην δηαβαηήξηφ ηνπ, ελψ ε δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε θαηφπηλ ηεο 

αίηεζήο ηνπ δηεμήρζε κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία (Kadikis θαηά 

Λεηνλίαο (déc.)), 

 - απφιπζε ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη αζηηθή αγσγή αζθεζείζα απφ 

απηφλ πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε, αθνινπζνχκελε απφ ηελ απφθαζε πνπ 

εμέδσζε ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην θαηφπηλ απηήο ηεο εκεξνκελίαο 

(Jovanović θαηά Κξναηίαο (déc.)), 

 - ππνπξγηθή απφθαζε ε νπνία είρε κεηαθέξεη ηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο ησλ πξνζθεπγφλησλ ζε έλα ζπκβνχιην δηνξηζζέλ απφ ηνλ 

ππνπξγφ Οηθνλνκίαο ζηεξψληαο ηνπο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε 

δηθαζηήξην, ελψ ε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ απέξξηπηε ηελ 

αίηεζε ησλ πξνζθεπγφλησλ είρε εθδνζεί κεηά απφ ηελ θξίζηκε εκεξνκελία 

(Κεθαιάο θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο, § 45),  

 - θαηαδίθε πξνζθεχγνληνο κεηαγελέζηεξε ηεο ζρεηηθήο δήισζεο 

ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 46, γηα δειψζεηο ζε δεκνζηνγξάθνπο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απηή (Zana θαηά Σνπξθίαο, § 42), 
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 - έξεπλα ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη 

θαηάζρεζε εγγξάθσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε κεηέπεηηα δηαδηθαζία ήηαλ 

κεηαγελέζηεξε ηεο επηθχξσζεο (Veeber θαηά Δζζνλίαο (αξηζ.1), § 55, βιέπε 

επίζεο Kikots θαη Kikota θαηά Λεηνλίαο (déc.). 

 188. Δλ ηνχηνηο, αλ ν πξνζθεχγσλ πξνβάιιεη κία μερσξηζηή αηηίαζε 

ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ κεηαγελέζηεξσλ δηαδηθαζηψλ πξνο έλα 

άξζξν ηεο χκβαζεο, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπ ratione temporis αλαθνξηθά κε απηά ηα έλδηθα κέζα 

(αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ αθνξψζα απφθαζε 

ηνπ πξσηνδηθείνπ λα ζέζεη ηέινο ζηελ έθδνζε θαη δηαλνκή κίαο 

εθεκεξίδαο, Kerimov θαηά Αδεξκπατηδάλ
*
 (déc.)). 

 189. Η αξρή θαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζηεξψζεθαλ ζηελ απφθαζε 

Blečić θαηά Κξναηίαο [GC] είλαη γεληθήο θχζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ραξαθηήξαο νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ, φπσο εθείλα πνπ εγγπψληαη ηα άξζξα 

2 θαη 3 ηεο χκβαζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ θξηηεξίσλ (Šilih θαηά ινβελίαο [GC], § 147). 

 

  3. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο 

 

   α) πλερηδφκελεο παξαβηάζεηο 

 

 190. Σα φξγαλα ηεο χκβαζεο δέρνληαη ηελ επέθηαζε ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπο ratione temporis επί θαηαζηάζεσλ ζπλερηδφκελεο 

παξαβίαζεο νη νπνίεο άξρηζαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο, 

αιιά εμαθνινπζνχλ θαηφπηλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο (De Becker θαηά 

Βειγίνπ (déc.)). 

 191. Σν Γηθαζηήξην αθνινχζεζε απηή ηελ πξνζέγγηζε ζε 

πνιπάξηζκεο ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ην δηθαίσκα θπξηφηεηαο: 

 - παξάλνκε θαη ζπλερηδφκελε θαηνρή απφ ην Ναπηηθφ ελφο 

νηθνπέδνπ πνπ αλήθε ζηνπο πξνζθεχγνληεο, ρσξίο απνδεκίσζε 

(Παπακηραιφπνπινο θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο, § 40), 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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 - κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, γηα ηνλ πξνζθεχγνληα, ζην αθίλεηφ 

ηνπ ην νπνίν βξηζθφηαλ ζην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ (Λντδίδνπ θαηά 

Σνπξθίαο, §§ 46-47), 

 - απνπζία νξηζηηθήο απνδεκίσζεο γηα θξαηηθνπνηεκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão θαη ινηπνί θαηά 

Πνξηνγαιίαο, § 43), 

 - ζπλερήο κε δπλαηφηεηα ηεο πξνζθεχγνπζαο λα επαλαθηήζεη ηελ 

θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ηεο θαη λα εηζπξάηηεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ κίζζσκα 

γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο νηθίαο ηεο, ε νπνία απνξξέεη απφ κία λνκνζεζία ε 

νπνία ίζρπε πξηλ θαη θαηφπηλ ηεο επηθχξσζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 απφ 

ηελ Πνισλία (Hutten-Czapska θαηά Πνισλίαο [GC], §§ 152-153). 

 192. Όξηα: ην απιφ γεγνλφο ηεο απνζηέξεζεο ελφο αηφκνπ απφ ηελ 

νηθία ηνπ ή ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ απνηειεί ελ ηνχηνηο, θαη’αξρήλ, 

κία «ζηηγκηαία πξάμε», ε νπνία δελ παξάγεη κία ζπλερηδφκελε θαηάζηαζε 

«απνζηέξεζεο ελφο δηθαηψκαηνο» (Blečić θαηά Κξναηίαο [GC], § 86 θαη 

παξαπνκπέο). Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνζηεξήζεσλ ηδηνθηεζίαο 

κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 1945 δπλάκεη ελφο πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο, βιέπε 

ηηο παξαηηζέκελεο παξαπνκπέο ζηελ απφθαζε Preussische Treuhand GmbH 

& Co. Kg a. A. θαηά Πνισλίαο
*
 (déc.), §§ 55-62. 

 193. Ο ζπλερήο ραξαθηήξαο κίαο παξαβίαζεο κπνξεί λα δηαπηζησζεί 

σο πξνο νπνηνδήπνηε άιιν άξζξν ηεο χκβαζεο (αλαθνξηθά κε ην άξζξν 2 

θαη ηε ζαλαηηθή πνηλή ζηελ νπνία είραλ θαηαδηθαζζεί νη πξνζθεχγνληεο 

πξηλ απφ ηελ θξίζηκε εκεξνκελία, βιέπε Ilaşcu θαη ινηπνί θαηά Μνιδαβίαο 

θαη Ρσζίαο [GC], §§ 406-408). 

 

  β) Yπνρξέσζε απνξξένπζα απφ ην άξζξν 2 πεξί 

δηεξεχλεζεο ελφο ζαλάηνπ: δηαδηθαζίεο 

ζρεηηδφκελεο κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κε 

εκπίπηνληα ζηελ θαηά ρξφλν δηθαηνδνζία. 

 

 194. Αλαθνξηθά κε ηε ζεηηθή ππνρξέσζε δηεμαγσγήο 

απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο ε νπνία απνξξέεη απφ ην άξζξν 2 ηεο 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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χκβαζεο, ην Γηθαζηήξην ηελ έρεη ζεσξήζεη σο κία δηαθξηηή ππνρξέσζε ε 

νπνία κπνξεί λα επηβιεζεί ζην Κξάηνο, αθφκε θη φηαλ ν ζάλαηνο είλαη 

πξνγελέζηεξνο ηεο θξίζηκεο εκεξνκελίαο. Σν Γηθαζηήξην έρεη ζέζεη ηελ 

αξρή ηεο θαηά ρξφλν δηθαηνδνζίαο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλεη ηελ 

ηήξεζε ηεο απνξξένπζαο απφ ην άξζξν 2 ππνρξέσζεο δηεμαγσγήο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε έλα ζάλαην ν νπνίνο επήιζε πξνγελέζηεξα απφ ηελ πεξίνδν πνπ 

θαιχπηεη ε δηθαηνδνζία ηνπ, δηθαηνδνζία ε νπνία θαιχπηεη ηηο 

κεηαγελέζηεξεο απηήο ηεο εκεξνκελίαο πξάμεηο/παξαιείςεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο έξεπλαο, θαη ηνχην, εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ, ιακβαλνκέλεο 

ππφςε ηεο αξρήο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ (Šilih θαηά ινβελίαο [GC], §§ 

159-167, ηδίσο 161-163 – ε ππφζεζε αθνξά έλα ζάλαην πξνγελέζηεξν ηεο 

θξίζηκεο εκεξνκελίαο ελψ ηα θελά ή νη παξαιείςεηο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο είλαη κεηαγελέζηεξα απηήο). Πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαληαη 

εθαξκνζηέεο νη επηβαιιφκελεο απφ ην άξζξν 2 ππνρξεψζεηο δηεμαγσγήο 

έξεπλαο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ελεξγεηψλ 

ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηεο χκβαζεο απφ ηε ζρεηηθή ρψξα. Πξάγκαηη, ε έξεπλα ηελ 

νπνία απαηηεί ην άξζξν 2 ππφ ην ζρεηηθφ ζθέινο ηνπ δελ απνηειεί 

δηαδηθαζία επαλφξζσζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 35. 

 

 γ) Τπνρξέσζε απνξξένπζα απφ ην άξζξν 2 πεξί 

δηεξεχλεζεο εμαθαλίζεσλ νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα 

πξηλ απφ ηελ θξίζηκε εκεξνκελία  

 

 195. Η ππνρξέσζε δηεξεχλεζεο κίαο χπνπηεο εμαθάληζεο δηαθέξεη 

απφ εθείλε ηεο δηεξεχλεζεο ελφο χπνπηνπ ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο. Η 

εμαθάληζε δελ έρεη «ζηηγκηαίν» ραξαθηήξα. Ωο εθ ηνχηνπ, φζν ε ηχρε ηνπ 

αγλννχκελνπ πξνζψπνπ παξακέλεη άγλσζηε, ε ππνρξέσζε δηεξεχλεζεο 

εμαθνινπζεί δπλεηηθά λα πθίζηαηαη. Η ζπλερηδφκελε κε δηεμαγσγή ηεο 

απαηηνχκελεο έξεπλαο ζα ζεσξείηαη σο επηθέξνπζα κία ζπλερηδφκελε 

παξαβίαζε, αθφκε θη αλ ηειηθψο κπνξεί λα ηεθκαξζεί ε χπαξμε ζαλάηνπ 

(Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 148-149). 

 



 

 
 

 
 
 
 

77 

  δ) Τπνρξέσζε απνξξένπζα απφ ην άξζξν 3  

 

 196. Η απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Δπξείαο χλζεζεο Šilih θαηά 

ινβελίαο έζεζε αξρέο σο πξνο ην «δηαθξηηφ» ησλ ππνρξεψζεσλ 

δηεμαγσγήο έξεπλαο (§§ 148-163) θαη, ηδίσο, σο πξνο ηα δχν εθαξκνζηέα 

θξηηήξηα (§§ 162-163) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

ratione temporis, φηαλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζην 

νπζηαζηηθφ ζθέινο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπνζεηνχληαη εθηφο ηεο 

θαιππηφκελεο απφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ πεξηφδνπ, ελψ ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ην ζθέινο δηεμαγσγήο έξεπλαο, ήηνη ηε 

κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη εληφο απηήο 

ηεο πεξηφδνπ (§ 148) (βιέπε ηηο παξαηηζέκελεο παξαπνκπέο).     

 

 ε) Λήςε ππφςε πξνγελέζηεξσλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ 

 

 197. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη κπνξεί «λα ιακβάλεη ππφςε 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πξνγελέζηεξα ηεο επηθχξσζεο ζην κέηξν πνπ απηά 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ ηελ αξρή κίαο θαηάζηαζεο ε νπνία 

εμαθνινχζεζε λα πθίζηαηαη πέξαλ απηήο ηεο εκεξνκελίαο ή φηη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία» (Broniowski θαηά Πνξηνγαιίαο (déc.) 

[GC], § 74). 

 

   ζη) Δθθξεκήο δηαδηθαζία ή θξάηεζε 

 

 198. Μία εηδηθή θαηάζηαζε γελλάηαη απφ αηηηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο (άξζξν 6 § 1), ε νπνία θηλήζεθε 

πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε, αιιά ζπλερίδεηαη θαη κεηά απφ απηή ηελ 

εκεξνκελία. Παξφιν πνπ ε δηθαηνδνζία ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηε 

κεηαγελέζηεξε ηεο θξίζηκεο εκεξνκελίαο πεξίνδν, ην Γηθαζηήξην έρεη 

πνιπάξηζκεο θνξέο ιάβεη ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη άπνςε, 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία έιαβαλ ρψξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
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απηή (γηα παξάδεηγκα, Humen θαηά Πνισλίαο [GC], §§ 58-59, Foti θαη 

ινηπνί θαηά Ηηαιίαο, § 53). 

 Σνχην ηζρχεη νκνίσο γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσξηλή 

θξάηεζε (άξζξν 5 § 3, Klyakhin θαηά Ρσζίαο
*
, §§ 58-59) ή ηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο (άξζξν 3) (Kalashnikov θαηά Ρσζίαο, § 36). 

 199. Αλαθνξηθά κε ην δίθαην ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, ην 

Γηθαζηήξην κπνξεί λα εμαθξηβψζεη εάλ νη πιεκκέιεηεο ηεο δίθεο κπνξνχλ 

λα αληηζηαζκηζηνχλ κε ηηο εγγπήζεηο πνπ πξνζθέξεη ε δηεμαρζείζα πξηλ απφ 

ηελ θξίζηκε εκεξνκελία αλάθξηζε (Barberá, Messegué θαη Jabardo θαηά 

Ηζπαλίαο, §§ 61 θαη 84). Πξάηηνληαο θαη’απηφλ ηνλ ηξφπν, νη Γηθαζηέο ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ αμηνινγνχλ ηε δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο (βιέπε νκνίσο 

Kerojärvi θαηά Φηλιαλδίαο, § 41). 

 200. Η αθνξψζα ηε δηαδηθαζία αηηίαζε πνπ βαζίδεηαη ζην άξζξν 5 § 

5 δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζηελ θαηά ρξφλν δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

εθφζνλ ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο έιαβε ρψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο χκβαζεο (Korizno θαηά Λεηνλίαο (déc.)). 

 

  δ) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε 

δηθαζηηθνχ ζθάικαηνο  

 201. Σν Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ζηεξείηαη δηθαηνδνζίαο λα 

εμεηάζεη κία αηηίαζε εξεηδφκελε ζην άξζξν 3 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.7 

ζρεηηθά κε κία θαηαδίθε πξνγελέζηεξε ηεο θξίζηκεο εκεξνκελίαο, εθφζνλ 

ε αθχξσζε ηεο ελ ιφγσ θαηαδίθεο ήηαλ κεηαγελέζηεξε ηεο θξίζηκεο 

εκεξνκελίαο (Matveïev θαηά Ρσζίαο
*
, § 38). 

 

 Γ. Ratione materiae ζπκβαηφηεηα
5
         

 

Άξζξν 35 § 3 – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

3. Σν Γηθαζηήξην θεξχηηεη απαξάδεθηε θάζε αηνκηθή πξνζθπγή πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, νζάθηο εθηηκά φηη ε πξνζθπγή 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

5
 Δπηθαηξνπνηήζεθε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010. 
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είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ή ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο 

(…). 

 

Άξζξν 32 §§ 1 θαη 2 – Δηθαηνδνζία ηνπ Δηθαζηεξίνπ 

1. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ επεθηείλεηαη εθ' φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο θαη ησλ 

Πξσηνθφιισλ ηεο, πνπ ηνπ ππνβάιινληαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 33, 34, 46 θαη 47. 

2. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο φζνλ αθνξά ηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην. 

 

    

 202. Η ratione materiae ζπκβαηφηεηα κίαο πξνζθπγήο ή κίαο 

αηηίαζεο πεγάδεη απφ ηελ θαη’νπζίαλ δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ κία αηηίαζε λα είλαη ratione materiae παξαδεθηή, πξέπεη ην 

επηθαινχκελν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ 

ηε χκβαζε θαη ηα Πξσηφθνιιά ηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ. Γηα 

παξάδεηγκα, είλαη απαξάδεθηεο πξνζθπγέο ζρεηηθέο κε ην δηθαίσκα ζηε 

ρνξήγεζε άδεηαο νδήγεζεο (Υ. θαηά Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γεξκαλίαο (déc.)), ην δηθαίσκα ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ (Υ. θαηά Οιιαλδίαο 

(déc.)), θαζψο θαη ην δηθαίσκα εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζε έλα 

ζπκβαιιφκελν Κξάηνο γηα άηνκα πνπ δελ είλαη ππήθννη ηνπ Κξάηνπο απηνχ 

(Peñafiel Salgado θαηά Ηζπαλίαο (déc.)), δηθαηψκαηα ηα νπνία δε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, σο ηέηνηα, ζηνλ αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ πνπ εγγπάηαη ε χκβαζε. 

 203. Αλ θαη ην Γηθαζηήξην δελ έρεη δηθαηνδνζία λα εμεηάδεη 

επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ άιια 

δηεζλή έγγξαθα, φηαλ νξίδεη ηε ζεκαζία ησλ φξσλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν ηεο χκβαζεο, κπνξεί θαη πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ζηνηρεία δηεζλνχο δηθαίνπ εθηφο ηεο χκβαζεο (Demir θαη 

Baykara θαηά Σνπξθίαο [GC], § 85). 

 204. Σν Γηθαζηήξην πξέπεη λα εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο ratione 

materiae δηθαηνδνζίαο ηνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, αλεμαξηήησο 
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ηνπ αλ έρεη απνθιεηζηεί ή φρη ε δπλαηφηεηα ηεο Κπβέξλεζεο λα δηαηππψζεη 

έλζηαζε σο πξνο ηνχην (Tănase θαηά Μνιδαβίαο [GC], § 131). 

 205. Κεξχζζνληαη ratione materiae απαξάδεθηεο νη πξνζθπγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κία δηάηαμε ηεο χκβαζεο ε νπνία έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν επηθχιαμεο απφ ην θαζ’νπ Κξάηνο (βιέπε, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, Kozlova θαη Smirnova θαηά Λεηνλίαο (déc.)), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε ελ ιφγσ επηθχιαμε ζεσξείηαη έγθπξε απφ ην Γηθαζηήξην, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 57 ηεο χκβαζεο (βιέπε, γηα κία εξκελεπηηθή δήισζε θξηζείζα κε 

έγθπξε, Belilos θαηά Διβεηίαο). 

 206. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην δελ έρεη ratione materiae 

δηθαηνδνζία λα εμεηάζεη αλ έλα ζπκβαιιφκελν Μέξνο ζπκκνξθψζεθε 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβάιιεη κία εθ ησλ απνθάζεψλ ηνπ. 

Γελ κπνξεί λα εμεηάζεη ηέηνηνπ είδνπο αηηηάζεηο ρσξίο λα ππεηζέιζεη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, 

ε νπνία επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 46 § 2 ηεο χκβαζεο. Ωζηφζν, ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Τπνπξγψλ ζηνλ ηνκέα απηφ δε ζεκαίλεη φηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη έλα 

θαζ’νπ Κξάηνο πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεχζεη ηε δηαπηζησζείζα απφ ην 

Γηθαζηήξην παξαβίαζε δελ κπνξνχλ λα εγείξνπλ έλα λέν πξφβιεκα, κε 

επηιπζέλ απφ ηελ απφθαζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

κίαο λέαο πξνζθπγήο ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα θιεζεί λα 

εμεηάζεη (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) θαηά Διβεηίαο (αξηζ.2) 

[GC], § 62). Άιισο εηπείλ, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα δερζεί κία αηηίαζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επαλάιεςε κίαο δηαδηθαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν, κε 

ζθνπφ ηελ εθηέιεζε κίαο εθ ησλ απνθάζεψλ ηνπ, δεκηνχξγεζε κία λέα 

παξαβίαζε ηεο χκβαζεο (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) θαηά 

Διβεηίαο (αξηζ.2) [GC], § 62, Lyons θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.)). 

 207. Γεδνκέλνπ ηνχηνπ, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ κε ηηο 

νπνίεο θεξχζζνληαη πξνζθπγέο απαξάδεθηεο ιφγσ έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο 

αθνξνχλ ηα φξηα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ ηεο χκβαζεο ή ησλ 

Πξσηνθφιισλ ηεο, ηδίσο ην άξζξν 6 (δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε), ην άξζξν 

8 (δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ηεο 
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θαηνηθίαο θαη ηεο αιιεινγξαθίαο), θαη ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ 

αξηζ.1 (πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο). 

 

  1. Ζ έλλνηα ησλ «δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ αζηηθήο 

θχζεο» 

 

Άξζξν 6 § 1 – Δηθαίωκα ζε δίθαηε δίθε 

1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα φπσο ε ππφζεζίο ηνπ δηθαζζεί δηθαίσο (…) 

ππφ (…) δηθαζηεξίνπ (…), ην νπνίνλ ζα απνθαζίζε (…) επί ησλ 

ακθηζβεηήζεσλ επί ηωλ δηθαηωκάηωλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπ αζηηθήο 

θύζεωο (…)   

  α) Γεληθέο πξνυπνζέζεηο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ 6 § 1    

 

 208. Η έλλνηα ησλ «δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ αζηηθήο θχζεσο» 

δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί κε απιή αλαθνξά ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ 

ελαγφκελνπ Κξάηνπο. Πξφθεηηαη γηα κία «απηφλνκε» έλλνηα ε νπνία 

απνξξέεη απφ ηε χκβαζε. Σν άξζξν 6 § 1 ηεο χκβαζεο εθαξκφδεηαη 

αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηαο ησλ δηαδίθσλ φπσο θαη ηεο θχζεσο ηνπ λφκνπ 

πνπ δηέπεη ηελ «ακθηζβήηεζε» θαη ηεο αξρήο πνπ είλαη αξκφδηα λα 

απνθαλζεί (Γεσξγηάδεο θαηά Διιάδαο, § 34). 

 209. Δλ ηνχηνηο, ε αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη απηφλνκεο έλλνηεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε πξέπεη λα εξκελεχνληαη ππφ ην θσο ησλ 

παξνπζψλ ζπλζεθψλ δσήο δελ επηηξέπεη ζην Γηθαζηήξην λα εξκελεχεη ην 

άξζξν 6 § 1 φπσο εάλ ην επίζεην «αζηηθήο», κε ηα φξηα πνπ αλαγθαία ην ελ 

ιφγσ επίζεην ζέηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ» 

επί ηεο νπνίαο εθαξκφδεηαη απηφ ην άξζξν, δελ πεξηιακβαλφηαλ ζην 

θείκελν (Ferazzini θαηά Ηηαιίαο [GC], § 30). 

 210. Η εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 § 1 επί αζηηθψλ ππνζέζεσλ 

ππφθεηηαη θαηαξράο ζηελ χπαξμε κίαο ακθηζβήηεζεο («dispute» ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα). Δλ ζπλερεία, απηή πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε «δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο» γηα ηα νπνία κπνξεί λα ιερζεί, ηνπιάρηζηνλ κε 

ππνζηεξίμηκν ηξφπν, φηη αλαγλσξίδνληαη ζην εζληθφ δίθαην. Σέινο, ηα ελ 
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ιφγσ «δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο» πξέπεη λα είλαη «αζηηθήο θχζεσο» ππφ 

ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο, αθφκε θη αλ ην άξζξν 6 δελ ηνπο εμαζθαιίδεη ην 

ίδην θαλέλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν εληφο ηεο έλλνκεο ηάμεο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ. 

 

   β) Ο φξνο «ακθηζβήηεζε» 

 

 211. ηνλ φξν «ακθηζβήηεζε» πξέπεη λα δνζεί έλα νξηζκφο θπξίσο 

νπζηαζηηθφο παξά ηππηθφο (Le Compte, Van Leuven θαη De Meyere θαηά 

Βειγίνπ, § 40). 

 212. Η «ακθηζβήηεζε» πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθή θαη ζνβαξή 

(Sporrong θαη Lönnroth θαηά νπεδίαο, § 81). Η πξνυπφζεζε απηή 

απνθιείεη γηα παξάδεηγκα κία αζηηθή αγσγή ζηξεθφκελε θαηά ηεο 

ζσθξνληζηηθήο δηεχζπλζεο ιφγσ ηεο απιήο παξνπζίαο ζηε θπιαθή 

θξαηνπκέλσλ κνιπζκέλσλ κε ηνλ ηφ ηνπ HIV (Skorobogatykh θαηά Ρσζίαο
6
 

(déc.)). Έηζη, ην Γηθαζηήξην ζεψξεζε πξαγκαηηθή κία «ακθηζβήηεζε» ζε 

κία ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηελ αίηεζε κε ηελ νπνία ε πξνζθεχγνπζα 

θαινχζε ηνλ εηζαγγειέα λα αζθήζεη αίηεζε αλαίξεζεο. Έθξηλε πξάγκαηη 

φηη ην δηάβεκα απηφ απνηεινχζε αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ απνδεκίσζε ηεο ελδηαθεξφκελεο σο πνιηηηθψο 

ελάγνπζαο (Γψξνπ θαηά Διιάδαο (αξηζ.2), § 35). 

 213. Η ακθηζβήηεζε κπνξεί λα αθνξά ηφζν ηελ χπαξμε απηή 

θαζεαπηή ελφο δηθαηψκαηνο φζν θαη ηελ έθηαζή ηνπ ή ηνπο ηξφπνπο 

άζθεζήο ηνπ (Benthem θαηά Οιιαλδίαο, § 32). Μπνξεί νκνίσο λα αθνξά 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία. 

 214. Η έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη άκεζα θαζνξηζηηθή 

γηα ην ελ ιφγσ δηθαίσκα. πλεπψο, κία αζήκαληε ζρέζε ή ηπρφλ καθξηλέο 

ζπλέπεηεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 § 1. Γηα 

παξάδεηγκα, ην Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη ην έλδηθν κέζν κε ην νπνίν νη 

πξνζθεχγνληεο είραλ ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο παξάηαζεο ηεο 

άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ελφο ππξεληθνχ ζηαζκνχ δελ ελέπηπηε ζην πεδίν ηνπ 

άξζξνπ 6 § 1, δηφηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο απφθαζεο πεξί παξάηαζεο ηεο 

                                                      
6
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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άδεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πξνζθεπγφλησλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, 

ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο ήηαλ «ππεξβνιηθά 

αζήκαληε θαη καθξηλή», ιφγσ κε απφδεημεο απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο φηη 

βξίζθνληαλ εθηεζεηκέλνη ζε κία φρη κφλν ζπγθεθξηκέλε απεηιή, αιιά 

θπξίσο άκεζε (Balmer-Schafroth θαη ινηπνί θαηά Διβεηίαο, § 40, βιέπε, πην 

πξφζθαηα, Sdruzeni Jihoceske Matky θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο (déc.)). 

Οκνίσο, ε δηαδηθαζία πνπ εηζήγαγαλ δχν ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

γηα λα ακθηζβεηήζνπλ ηνλ δηνξηζκφ ελφο εθ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο 

κπνξνχζε λα έρεη κφλν καθξηλέο ζπλέπεηεο επί ησλ αζηηθήο θχζεσο 

δηθαησκάησλ ηνπο (πην ζπγθεθξηκέλα, ην δηθφ ηνπο δηθαίσκα γηα δηνξηζκφ – 

βιέπε Revel θαη Mora θαηά Γαιιίαο (déc.)) 

 215. Αληηζέησο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε εθαξκνζηέν ην άξζξν 6 § 1 

ζε κία ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπή ελφο θξάγκαηνο πνπ ζα 

ζπλεπαγφηαλ ηελ πιεκκχξα ηνπ ρσξηνχ ησλ πξνζθεπγφλησλ (Gorraiz 

Lizarraga θαη ινηπνί θαηά Ηζπαλίαο, § 46) θαη ζε κία ππφζεζε ζρεηηθή κε ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ελφο ρξπζσξπρείνπ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

έθπιπζεο θπαλίνπ πιεζίνλ ησλ ρσξηψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ (Taşkin θαη 

ινηπνί θαηά Σνπξθίαο, § 133). Πην πξφζθαηα, ζε κία ππφζεζε πνπ 

αθνξνχζε πξνζθπγή αζθεζείζα απφ έλαλ ηνπηθφ ζχιινγν πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ αθχξσζε κίαο πνιενδνκηθήο άδεηαο, ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε πξνβιεζείζα απφ ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν 

ακθηζβήηεζε είρε επαξθή ζρέζε κε ην δηθαίσκα πνπ απηφ δηεθδηθνχζε, 

ιακβαλνκέλεο ηδίσο ππφςε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ησλ 

ηδξπηηθψλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ θαη’νπζίαλ θαη γεσγξαθηθά 

πεξηνξηζκέλνπ ζηφρνπ πνπ επεδίσθε ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν 

(L’Erabliere A.S.B.L. θαηά Βειγίνπ, §§ 28-30). 

 

γ) Ύπαξμε δηθαηψκαηνο αλαγλσξηζκέλνπ θαηά 

ηξφπν ππνζηεξίμηκν ζην εζληθφ δίθαην 

 

 216. Σν άξζξν 6 δελ εμαζθαιίδεη ζε έλα «δηθαίσκα» θαλέλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν εληφο ηεο έλλνκεο ηάμεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

Κξαηψλ θαη ην Γηθαζηήξην πξέπεη, θαηαξρήλ, λα παξαπέκπεη ζην εζληθφ 
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δίθαην πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ χπαξμε ελφο δηθαηψκαηνο. Σν 

Γηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαλζεί φηη δηθαηψκαηα φπσο ην δηθαίσκα ζηε 

δσή, ηελ πγεία, ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ θαη ζηελ πεξηνπζία 

αλαγλσξίδνληαη ζην εζληθφ δίθαην (Αζαλάζνγινπ θαη ινηπνί θαηά Διβεηίαο 

[GC], § 44).  

 217. Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα πξέπεη λα έρεη κία λνκηθή βάζε ζηελ 

εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. Σν Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, κέζσ 

ηεο εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 6 § 1, έλα νπζηαζηηθφ δηθαίσκα αζηηθήο θχζεο 

ην νπνίν ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε λνκηθήο βάζεο εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ 

Κξάηνπο (Fayed θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 65). 

 218. Δλ ηνχηνηο, ην αλ έλα πξφζσπν έρεη, ζε εζληθφ επίπεδν, κία 

αμίσζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθεζεί δηθαζηηθά κπνξεί λα εμαξηάηαη 

φρη κφλν απφ ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, γηα ηελ αθξίβεηα, ηνπ επίκαρνπ 

δηθαηψκαηνο αζηηθήο θχζεο φπσο ην νξίδεη ην εζληθφ δίθαην, αιιά θαη απφ 

ηελ χπαξμε δηθνλνκηθψλ θξαγκψλ («procedural bars») πνπ εκπνδίδνπλ ή 

πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ γηα πηζαλά 

παξάπνλα. Δπί απηήο ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο ππνζέζεσλ, ην άξζξν 6 § 1 

ηεο χκβαζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί (Al-Adsani θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

[GC], §§ 46-47, Fogarty θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 25). Δλ ηνχηνηο, 

ην άξζξν 6 δελ κπνξεί, θαηαξρήλ, λα εθαξκνζηεί ζηνπο νπζηαζηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ελφο δηθαηψκαηνο θαζηεξσζέληνο απφ ηελ εζσηεξηθή 

λνκνζεζία (Roche θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 119). 

 219. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί αλ πθίζηαηαη έλα «δηθαίσκα» 

αζηηθήο θχζεο θαη λα θαζνξηζζεί πνηνο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο –

νπζηαζηηθφο ή δηθνλνκηθφο – πνπ πξέπεη λα δνζεί ζε έλαλ πεξηνξηζκφ, 

πξέπεη θαηαξράο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο έρνπλ εξκελεπζεί απφ ηα 

εζληθά δηθαζηήξηα (Masson θαη Van Zon θαηά Οιιαλδίαο, § 49). Πέξαλ ησλ 

θαηλνκέλσλ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν εζσηεξηθφο 

λφκνο ραξαθηεξίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πεξηνξηζκφ θαη λα γίλεηαη εζηίαζε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Van Droogenbroeck θαηά Βειγίνπ, § 38). Σέινο, κία 

νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε δελ αθαηξεί πάληνηε αλαδξνκηθά απφ ηηο 

αηηηάζεηο ησλ πξνζθεπγφλησλ ηνλ ππνζηεξίμηκν ραξαθηήξα ηνπο (Le Calvez 
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θαηά Γαιιίαο, § 56). Έηζη, ε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ 

κίαο πξάμεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (αεξνπνξηθνί βνκβαξδηζκνί ηνπ ΝΑΣΟ 

ζηε εξβία) δελ κπνξεί λα αθαηξέζεη αλαδξνκηθά απφ ηηο αηηηάζεηο ησλ 

πξνζθεπγφλησλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Κξάηνπο ηνλ ππνζηεξίμηκν 

ραξαθηήξα ηνπο, θαζψο ηα εζληθά δηθαζηήξηα θιήζεθαλ λα απνθαλζνχλ 

πξψηα επί απηνχ ηνπ δεηήκαηνο (Markovic θαη ινηπνί θαηά Ηηαιίαο [GC], §§ 

100-102). 

 220. Δθαξκφδνληαο ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ νπζηαζηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ θαη δηθνλνκηθψλ εκπνδίσλ ππφ ην θσο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, 

ην Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε, γηα παξάδεηγκα, φηη ελέπηπηαλ ζην πεδίν ηνπ 

άξζξνπ 6 § 1 αζηηθέο αγσγέο γηα ακέιεηα ζηξεθφκελεο θαηά ηεο αζηπλνκίαο 

(Osman θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ) ή θαηά ηνπηθψλ αξρψλ (Ε. θαη ινηπνί 

θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC]) θαη εμέηαζε αλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

πεξηνξηζκφο (αζπιία απφ δηψμεηο ή απαιιαγή απφ επζχλε) πιεξνχζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο αλαινγηθφηεηαο σο πξνο ην άξζξν 6 § 1. Δπηπιένλ, απεθάλζε 

φηη ε απαιιαγή ηνπ ηέκκαηνο απφ νπνηαδήπνηε αζηηθή επζχλε έλαληη ησλ 

κειψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ απέξξεε απφ έλαλ νπζηαζηηθφ πεξηνξηζκφ 

θαη φηη ην εζσηεξηθφ δίθαην δελ αλαγλψξηδε ζπλεπψο έλα «δηθαίσκα» ππφ 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο (Roche θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ [GC], § 124). 

 221. Οη πξνζθεχγνληεο πξέπεη νκνίσο λα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ 

κε ππνζηεξίμηκν ηξφπν ηα αλαγλσξηζζέληα ζην εζληθφ δίθαην δηθαηψκαηα. 

Σν Γηθαζηήξην έρεη δερζεί φηη ελψζεηο κπνξνχζαλ νκνίσο λα ηπγράλνπλ ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 6 § 1 εθφζνλ επεδίσθαλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπο (Gorraiz 

Lizarraga θαη ινηπνί θαηά Ηζπαλίαο, § 45), ή αθφκα ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ην ζεβαζκφ κπνξνχζαλ λα δηεθδηθήζνπλ σο λνκηθά 

πξφζσπα (φπσο ην δηθαίσκα ηνπ «θνηλνχ» ζηελ πιεξνθφξεζε ή ηε 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ – βιέπε 

Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif 

Stop Melox et Mox θαηά Γαιιίαο (déc.), ή φηαλ ε αγσγή ηεο έλσζεο δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί actio popularis (L’Erabliere A.S.B.L. θαηά Βειγίνπ). 
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 222. Όηαλ κία λνκνζεζία ππνβάιιεη ζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηελ 

είζνδν ζε κία εξγαζία ή έλα επάγγεικα, ν ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο πιεξνί 

απηέο θαηέρεη έλα δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ελ εξγαζία ή ην επάγγεικα 

(De Moor θαηά Βειγίνπ, § 43). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο πξνζθεχγσλ 

κπνξεί λα ηζρπξηζζεί, κε ππνζηεξίμηκν ηξφπν, φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ νξίδεη ν λφκνο πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν, ην 

άξζξν 6 έρεη εθαξκνγή (Chevrol θαηά Γαιιίαο, § 55, βιέπε, a contrario, 

Bouilloc θαηά Γαιιίαο (déc.)). ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ε λνκηκφηεηα 

κίαο δηαδηθαζίαο ε νπνία αθνξνχζε έλα δηθαίσκα αζηηθήο θχζεο κπνξνχζε 

λα ακθηζβεηεζεί κέζσ ελδίθνπ κέζνπ, ην νπνίν αζθήζεθε απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα, πξέπεη λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη πξνέθπςε κία 

«ακθηζβήηεζε» ζρεηηθή κε έλα «δηθαίσκα αζηηθήο θχζεο», αθφκε θη αλ νη 

εζληθέο αξρέο έθξηλαλ ηειηθψο φηη ν πξνζθεχγσλ δελ πιεξνχζε ηηο 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο (παξάδεηγκα: δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο 

εηδηθφηεηάο ηεο ζηελ ηαηξηθή ηελ νπνία ε πξνζθεχγνπζα είρε μεθηλήζεη 

ζηελ αιινδαπή Kök θαηά Σνπξθίαο, § 37). 

 

   δ) «Αζηηθή» θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

 

 223. Η εμέηαζε πεξί αζηηθήο ή κε θχζεο ελφο δηθαηψκαηνο ππφ ην 

θσο ηεο χκβαζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε φρη ην 

λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ, αιιά ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ απνδίδεη ζε απηφ ην εζληθφ δίθαην ηνπ επίκαρνπ 

Κξάηνπο. Δλαπφθεηηαη ζην Γηθαζηήξην, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ, 

λα ιακβάλεη νκνίσο ππφςε ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο χκβαζεο, 

θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα εζληθνχ δηθαίνπ ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ 

Κξαηψλ (König θαηά Γεξκαλίαο, § 89). 

 224. Καηαξρήλ, ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ζε 

δηαθνξέο κεηαμχ ηδησηψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη αζηηθέο ζην εζληθφ 

δίθαην δελ πξνζθέξεηαη γηα ακθηζβήηεζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ (γηα κία 

ππφζεζε δηθαζηηθνχ ρσξηζκνχ, βιέπε Airey θαηά Ηξιαλδίαο, § 21). 
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  ε) Γηθαίσκα ηδησηηθήο θχζεο: ε πεξηνπζηαθή 

δηάζηαζε  

 

 225. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 6 § 1 νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο, ζην εζληθφ δίθαην, ππάγνληαη ζην 

«δεκφζην δίθαην» θαη ησλ νπνίσλ ε έθβαζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηδησηηθήο θχζεο. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο 

κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα αθνξνχλ ηελ άδεηα πψιεζεο ελφο νηθνπέδνπ 

(Ringeisen θαηά Απζηξίαο, § 94), ηελ εθκεηάιιεπζε κίαο ηδησηηθήο θιηληθήο 

(König θαηά Γεξκαλίαο, §§ 94-95), κία νηθνδνκηθή άδεηα (βιέπε, γηα 

παξάδεηγκα, Sporrong θαη Lönnroth θαηά νπεδίαο, § 79), ηελ θπξηφηεηα 

θαη ρξήζε ελφο ζξεζθεπηηθνχ θηηξίνπ (Paroisse Greco Catholique Sâmbata 

Bihor θαηά Ρνπκαλίαο, § 65), κία δηνηθεηηθή άδεηα ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 

άζθεζεο κίαο δξαζηεξηφηεηαο (Benthem θαηά Οιιαλδίαο, § 36) ή κία άδεηα 

πξαηεξίνπ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (Tre Traktörer AB θαηά νπεδίαο, § 

43). Σν άξζξν 6 έρεη εθαξκνγή, επί ηεο ίδηαο βάζεο, ζε πεηζαξρηθέο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δηεμάγνληαη ελψπηνλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ 

νπνίσλ αληηθείκελν είλαη ην δηθαίσκα άζθεζεο ελφο επαγγέικαηνο (Le 

Compte, Van Leuven θαη De Meyere θαηά Βειγίνπ), ζε κία αγσγή θαηά ηνπ 

Κξάηνπο γηα ακέιεηα (Υ. θαηά Γαιιίαο), ζε κία αίηεζε αθχξσζεο κίαο 

δηνηθεηηθήο απφθαζεο παξαβηάδνπζαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζθεχγνληνο 

(De Geouffre de la Pradelle θαηά Γαιιίαο), ζε κία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

πεξί απαγφξεπζεο ηεο αιηείαο εληφο δσλψλ πνπ αλήθαλ ζηνπο 

πξνζθεχγνληεο (Alatulkkila θαη ινηπνί θαηά Φηλιαλδίαο
*
, § 49) θαη ζε κία 

δηαδηθαζία αλάζεζεο δηαγσληζκνχ ηεο νπνίαο αληηθείκελν απνηειεί έλα 

δηθαίσκα αζηηθήο θχζεο – φπσο ην δηθαίσκα γηα κε δηάθξηζε ιφγσ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ θαηά ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο γηα ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ (Tinnelly & Sons θαη ινηπνί θαη 

McElduff θαη ινηπνί θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 61, βιέπε, a contrario, 

I.T.C. θαηά Μάιηαο* (déc.)). 

 226. Σν άξζξν 6 § 1 έρεη εθαξκνγή επί κίαο κήλπζεο κε παξάζηαζε 

πνιηηηθήο αγσγήο (Perez θαηά Γαιιίαο [GC], §§ 70-71), εθηφο απφ ηελ 

                                                      
*
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πεξίπησζε κίαο αζηηθήο αγσγήο θηλεζείζαο κε ζθνπφ ηελ ηηκσξία ή ηελ 

πξνζσπηθή εθδίθεζε (ηγάιαο θαηά Διιάδαο, § 29). Η χκβαζε δελ 

εγγπάηαη σο ηέηνην ην δηθαίσκα πνηληθήο δίσμεο ή θαηαδίθεο ηξίησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππεηζέξρεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο, ην ελ 

ιφγσ δηθαίσκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

ζχκαηνο άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα αζθήζεη ηελ αγσγή, αζηηθή απφ 

ηελ θχζε ηεο, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην εζληθφ δίθαην, έζησ θαη ελφςεη ηεο 

επίηεπμεο κηαο ζπκβνιηθήο επαλφξζσζεο ή ηεο πξνζηαζίαο ελφο 

δηθαηψκαηνο αζηηθήο θχζεσο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην δηθαηψκαηνο ηεο 

απφιαπζεο κηαο «θαιήο θήκεο» (Perez θαηά Γαιιίαο [GC], § 70, βιέπε 

νκνίσο Γψξνπ θαηά Διιάδαο (αξηζ.2), § 24). πλεπψο, ην άξζξν 6 

εθαξκφδεηαη επί κίαο δηαδηθαζίαο κε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην πξφζσπν δειψζεη φηη παξίζηαηαη σο πνιηηηθή αγσγή, εθηφο 

αλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη παξαηηεζεί κε ηξφπν ζαθή απφ ην δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο. 

 227. Σν άξζξν 6 § 1 έρεη νκνίσο εθαξκνγή επί κίαο αζηηθήο αγσγήο 

απνδεκίσζεο γηα θαθνκεηαρείξηζε πνπ πξνβάιιεηαη φηη δηαπξάρζεθε απφ 

εθπξνζψπνπο ηνπ Κξάηνπο (Aksoy θαηά Σνπξθίαο, § 92). 

 

   ζη) Δπέθηαζε επί άιισλ εηδψλ ακθηζβεηήζεσλ 

 

 228. Σν Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη φηη ην άξζξν 6 § 1 είλαη εθαξκνζηέν 

επί ακθηζβεηήζεσλ πνπ αθνξνχλ θνηλσληθά δεηήκαηα, ηδίσο επί κίαο 

δηαδηθαζίαο ζρεηηθήο κε ηελ απφιπζε ελφο εξγαδνκέλνπ απφ κία ηδησηηθή 

επηρείξεζε (Buchholz θαηά Γεξκαλίαο), κίαο δηαδηθαζίαο ζρεηηθήο κε ηε 

ρνξήγεζε παξνρψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Feldbrugge θαηά Οιιαλδίαο) ή 

κε επηδφκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο, αθφκε θαη ζην πιαίζην ελφο κε 

αληαπνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο (Salesi θαηά Ηηαιίαο), θαη επί κίαο δηαδηθαζίαο 

γηα ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Schouten 

θαη Meldrum θαηά Οιιαλδίαο). ηηο ππνζέζεηο απηέο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε 

φηη ηα ζηνηρεία ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππεξείραλ έλαληη εθείλσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ. Δπηπιένλ, έθξηλε φηη πθίζηαλην νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε επηδφκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
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απνδεκίσζεο απφ έλα ηδησηηθφ ίδξπκα ιφγσ δησγκψλ απφ ηνπο λαδί (Wos 

θαηά Πνισλίαο, § 76). 

 229. Οη ακθηζβεηήζεηο πνπ αθνξνχλ δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

εκπίπηνπλ θαηαξρήλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 § 1. ηελ απφθαζε 

Pellegrin (Pellegrin θαηά Γαιιίαο [GC], §§ 64-71), ην Γηθαζηήξην 

πηνζέηεζε έλα «ιεηηνπξγηθφ» θξηηήξην. ηελ απφθαζή ηνπ Vilho Eskelinen 

θαη ινηπνί θαηά Φηλιαλδίαο [GC], §§ 50-62, απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη κία 

λέα πξνζέγγηζε. Η αξρή είλαη ζην εμήο φηη ζα ππάξρεη παξαδνρή πεξί ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 θαη ζα ελαπφθεηηαη ζην ελαγφκελν Κξάηνο λα 

απνδείμεη, θαηά πξψηνλ, φηη ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην έλαο 

πξνζθεχγσλ-δεκφζηνο ππάιιεινο δελ έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε 

δηθαζηήξην θαη, θαηά δεχηεξνλ, φηη ν απνθιεηζκφο ησλ εγγπψκελσλ ζην 

άξζξν 6 δηθαησκάησλ είλαη βάζηκνο αλαθνξηθά κε ηνλ ελ ιφγσ δεκφζην 

ππάιιειν. Αλ ν πξνζθεχγσλ είρε πξφζβαζε ζε δηθαζηήξην δπλάκεη ηνπ 

εζληθνχ δηθαζηεξίνπ, ην άξζξν 6 έρεη εθαξκνγή (αθφκε θαη επί ελ ελεξγεία 

ζηξαηησηηθψλ θαη επί ησλ αηηήζεψλ ηνπο ελψπηνλ ησλ ζηξαηησηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ· βιέπε, σο πξνο ηνχην, Pridatchenko θαη ινηπνί θαηά Ρσζίαο
*
, 

§ 47). Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν θξηηήξην, ν απνθιεηζκφο πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε «αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο ζπλδεδεκέλνπο κε ην ζπκθέξνλ ηνπ 

Κξάηνπο», γεγνλφο πνπ ππνρξεψλεη ην Κξάηνο λα απνδεηθλχεη φηη ην 

αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ δηαθνξάο ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο ή φηη ακθηζβεηεί ηελ εηδηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ θαη ηνπ Κξάηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηίπνηα θαη’αξρήλ δε 

δηθαηνινγεί ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 θνηλψλ 

εξγαηηθψλ δηαθνξψλ – φπσο εθείλεο πνπ αθνξνχλ κηζζνχο, απνδεκηψζεηο ή 

άιια δηθαηψκαηα απηνχ ηνπ είδνπο – ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη ηνπ ελ ιφγσ 

Κξάηνπο (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ηε δηαθνξά πνπ αθνξνχζε ην δηθαίσκα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αζηπλνκίαο ζε κία εηδηθή απνδεκίσζε ζηελ ππφζεζε 

Vilho Eskelinen θαη ινηπνί θαηά Φηλιαλδίαο [GC]). Πξνζθάησο, ππφ ην θσο 

ησλ δηαηππσζέλησλ θξηηεξίσλ ζηελ απφθαζε Eskelinen, ην Γηθαζηήξην 

θήξπμε εθαξκνζηέν ην άξζξν 6 § 1 επί ηεο δηαδηθαζίαο πεξί θαηαρξεζηηθήο 

                                                      
*
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απφιπζεο πνπ θίλεζε κία ππάιιεινο πξεζβείαο (γξακκαηέαο θαη 

ηειεθσλήηξηα ζηελ πξεζβεία ηεο Πνισλίαο, βιέπε Cudak θαηά Ληζνπαλίαο 

[GC], §§ 44-47), επί κίαο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζε κία ζέζε 

βνεζνχ βνπιεπηή (Savino θαη ινηπνί θαηά Ηηαιίαο), θαη επί κίαο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε βάξνο ελφο δηθαζηή (Olujić θαηά Κξναηίαο
*
). 

 230. Οη δηαθνξέο πνπ εηζάγνληαη ελψπηνλ ελφο ζπληαγκαηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ κπνξνχλ νκνίσο λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 6 εθφζνλ ε ζπληαγκαηηθή δηαδηθαζία έρεη θαζνξηζηηθφ αληίθηππν 

επί ηεο έθβαζεο ηεο δηαθνξάο (αλαθνξηθά κε έλα δηθαίσκα «αζηηθήο 

θχζεσο») ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ (Ruiz-Mateos θαηά Ηζπαλίαο). 

 231. Σέινο, ην άξζξν 6 έρεη νκνίσο εθαξκνγή επί άιισλ δεηεκάησλ 

ηα νπνία δελ έρνπλ ακηγψο πεξηνπζηαθφ ραξαθηήξα, φπσο ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, φπνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ακθηζβεηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελ πγεία ή ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ 

(Taşkin θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο), ε ηνπνζέηεζε παηδηψλ ζε αλάδνρεο 

νηθνγέλεηεο (McMichael θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ), ην δηθαίσκα ζηελ 

ειεπζεξία (Laidin θαηά Γαιιίαο (αξηζ.2)), νη πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα 

ησλ θξαηνπκέλσλ (γηα παξάδεηγκα δηαθνξέο ζρεηηθέο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη νη θξαηνχκελνη νη νπνίνη θξαηνχληαη ζε 

πηέξπγεο πςίζηεο αζθαιείαο (Enea θαηά Ηηαιίαο [GC], §§ 97-107), ή κία 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα πεξηνξηζκνχο επί ησλ επηζθέςεσλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηε θπιαθή, βιέπε Gülmez θαηά Σνπξθίαο
*
, § 30), ην 

δηθαίσκα απφιαπζεο κίαο θαιήο θήκεο (Helmers θαηά νπεδίαο), ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα (Loiseau θαηά Γαιιίαο (déc.)) 

θαη ηέινο, ην δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Ermine Araç θαηά Σνπξθίαο, §§ 18-25). Απηή ε επέθηαζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 επηηξέπεη ζην Γηθαζηήξην λα ππαγάγεη ζην αζηηθφ 

ζθέινο ηεο δηάηαμεο απηήο φρη κφλν πεξηνπζηαθά αιιά θαη αηνκηθά 

δηθαηψκαηα. 

 

   δ) Δμαηξνχκελεο πεξηπηψζεηο 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 



 

 
 

 
 
 
 

91 

 

 232. Σν γεγνλφο ηεο απφδεημεο ηνπ «πεξηνπζηαθνχ» ραξαθηήξα κίαο 

δηαθνξάο δελ επαξθεί αθ’εαπηνχ γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 6 § 1 ππφ ην αζηηθφ ζθέινο ηνπ (Ferrazzini θαηά Ηηαιίαο [GC], § 

25). 

 232. Οη θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6: νη 

θνξνινγηθέο ππνζέζεηο αλήθνπλ αθφκε ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ησλ 

πξνλνκίσλ ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο, κε ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ λα παξακέλεη θπξίαξρνο 

(Ferrazzini θαηά Ηηαιίαο [GC], § 29). Οκνίσο απνθιείνληαη νη δηαδηθαζίεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή δαζκψλ (Emesa Sugar 

N.V. θαηά Οιιαλδίαο* (déc.)). 

 234. Σν ίδην ηζρχεη επί δεηεκάησλ κεηαλάζηεπζεο, δηαδηθαζηψλ 

ρνξήγεζεο πνιηηηθνχ αζχινπ ή απέιαζεο (αίηεζε αθχξσζεο δηαηαγήο 

απέιαζεο: βιέπε Maaouia θαηά Γαιιίαο [GC], § 38, έθδνζε: βιέπε Peñafiel 

Salgado θαηά Ηζπαλίαο (déc.), αγσγή απνδεκίσζεο ελφο αηηνχληνο άζπιν 

ιφγσ ηεο άξλεζεο ρνξήγεζεο αζχινπ ζε απηφλ: βιέπε Panjeheighalehei 

θαηά Γαλίαο (déc.), παξά ηηο ελδερφκελεο ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ηδησηηθή 

ή νηθνγελεηαθή δσή ή ζηηο πξννπηηθέο εξγαζίαο. Σν δηθαίσκα ζε 

δηαβαηήξην θαη ην δηθαίσκα ζηελ ππεθνφηεηα δελ απνηεινχλ δηθαηψκαηα 

αζηηθήο θχζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 6 (Smirnov θαηά Ρσζίαο
*
 

(déc.)). Δλ ηνχηνηο, ην δηθαίσκα ελφο αιινδαπνχ λα δεηήζεη άδεηα εξγαζίαο 

δχλαηαη λα εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ άξζξνπ 6, ζε φ,ηη αθνξά ηφζν ηνλ 

εξγνδφηε φζν θαη ηνλ αηηνχληα, αθφκε θη αλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, 

ν ηειεπηαίνο δε λνκηκνπνηείηαη λα δεηήζεη ηελ άδεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη πξφθεηηαη κφλν γηα έλα δηαδηθαζηηθφ εκπφδην ην νπνίν δελ έρεη θακία 

επίπησζε επί ηεο νπζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο (Jurisic θαη Collegium Mehrerau 

θαηά Απζηξίαο*, §§ 54-62). 

 235. χκθσλα κε ηελ απφθαζε Vilho Eskelinen θαη ινηπνί θαηά 

Φηλιαλδίαο [GC], νη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ δεκνζίνπο ππαιιήινπο δελ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 εθφζνλ πιεξνχληαη ηα δχν 
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θαζηεξσζέληα θξηηήξηα (πην πάλσ παξάγξαθνο 229). Σνχην ηζρχεη ζηελ 

πεξίπησζε ελφο ζηξαηηψηε απνιπζέληνο απφ ηνλ ζηξαηφ γηα πεηζαξρηθνχο 

ιφγνπο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε απφιπζεο ελψπηνλ 

ησλ δηθαζηεξίσλ, δεδνκέλνπ φηη ακθηζβεηείηαη ε εηδηθή ζρέζε κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ Κξάηνπο (Suküt θαηά Σνπξθίαο (déc.)). Σν ίδην ηζρχεη γηα κία 

ακθηζβήηεζε ζρεηηθή κε ηελ επαλέληαμε ελφο δηθαζηή θαηφπηλ παξαίηεζήο 

ηνπ (Apay θαηά Σνπξθίαο (déc.)). 

 236. Σέινο, ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα φπσο ην δηθαίσκα 

ππνςεθηφηεηαο ζε εθινγέο θαη δηαηήξεζεο ηεο έδξαο (Pierre-Bloch θαηά 

Γαιιίαο, § 50), ην δηθαίσκα ζε ζχληαμε σο πξψελ βνπιεπηήο (Papon θαηά 

Γαιιίαο* (déc.)), ή ην δηθαίσκα ελφο πνιηηηθνχ θφκκαηνο λα επηδίδεηαη ζηηο 

πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (Refah Partisi (Κφκκα ηεο Δπεκεξίαο) θαη 

ινηπνί θαηά Σνπξθίαο (déc.)) δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δηθαηψκαηα 

αζηηθήο θχζεο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο. Οκνίσο, ε 

δηαδηθαζία ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζε κία ΜΚΟ επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

επνπηεία ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ απαγνξεχζεθε ε πξφζβαζε ζε έγγξαθα 

ηα νπνία δελ πεξηείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ίδην ηνλ πξνζθεχγνληα, δελ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 § 1 (Geraguyn Khorhurd 

Akumb θαηά Αξκελίαο
*
 (déc.)). 

 

  ε) Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 επί 

δηαδηθαζίαο άιιεο απφ ηελ θχξηα δηαδηθαζία   

 

 237. Οη πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο νη δηαδηθαζίεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δε ζεσξνχληαη ζπλήζσο φηη «απνθαίλνληαη» επί 

ακθηζβεηήζεσλ επί δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ αζηηθήο θχζεσο θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ ηπγράλνπλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 6 (βιέπε, ηδίσο, Verlagsgruppe News GMBH θαηά Απζηξίαο* (déc.), 

θαη Libert θαηά Βειγίνπ (déc.)). Δλ ηνχηνηο, ην Γηθαζηήξην απνκαθξχλζεθε 

πξνζθάησο απφ ηελ πξνγελέζηεξε λνκνινγία ηνπ γηα λα πηνζεηήζεη κία λέα 

πξνζέγγηζε. ηελ απφθαζε Micallef θαηά Μάιηαο [GC], §§ 83-86, φξηζε φηη 

ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 επί πξνζσξηλψλ κέηξσλ εμαξηάηαη 
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απφ ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ. Πξψηνλ, ην επίκαρν δηθαίσκα 

ηφζν ζηελ θχξηα δίθε φζν θαη ζηε δηαδηθαζία αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πξέπεη 

λα είλαη «αζηηθήο θχζεσο» ππφ ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο. Γεχηεξνλ, ε 

θχζε, ην αληηθείκελν θαη ν ζθνπφο ηνπ πξνζσξηλνχ κέηξνπ, θαζψο θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ επί ηνπ επίκαρνπ δηθαηψκαηνο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο. Οζάθηο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έλα κέηξν είλαη θαζνξηζηηθφ 

γηα ην επίκαρν δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε αζηηθήο θχζεο, αλεμαξηήησο ηεο 

δηάξθεηαο ηζρχνο απηνχ, ην άξζξν 6 ζα έρεη εθαξκνγή. 

 238. Γηαδνρηθέο πνηληθέο θαη αζηηθέο δηαδηθαζίεο. Αλ ην εζληθφ 

δίθαην ελφο Κξάηνπο πξνβιέπεη κία δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη δχν 

ζηάδηα – εθείλν θαηά ην νπνίν ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη επί ηεο χπαξμεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο θαη θαηφπηλ εθείλν θαηά ην νπνίν θαζνξίδεη 

ην πνζφ απηήο –, είλαη εχινγν λα ζεσξείηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο ην δηθαίσκα αζηηθήο θχζεο θαζίζηαηαη 

«νξηζκέλν» κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ: πξνζδηνξηζκφο ελφο 

δηθαηψκαηνο ζεκαίλεη απφθαζε φρη κφλν επί ηεο χπαξμήο ηνπ, αιιά νκνίσο 

επί ηεο έθηαζεο ή ησλ ηξφπσλ άζθεζήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

πξνθαλψο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο (Torri θαηά Ηηαιίαο, § 19). 

 239. Δθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Σν άξζξν 6 § 1 ηεο 

χκβαζεο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ εμέηαζε «ακθηζβεηήζεσλ επί δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ αζηηθήο 

θχζεσο», ρσξίο λα κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ ηα ζηάδηα πνπ είλαη 

πξνγελέζηεξα ησλ επί ηεο νπζίαο απνθάζεσλ. Η εθηέιεζε κίαο απφθαζεο, 

νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, πξέπεη ζπλεπψο λα ζεσξείηαη σο αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο «δίθεο» γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 6 (Hornsby θαηά Διιάδαο, 

§ 40). Αλεμαξηήησο ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 ζηελ αξρηθή 

δηαδηθαζία, ν εθηειεζηφο ηίηινο κε ηνλ νπνίν έρεη επηιπζεί κία 

ακθηζβήηεζε επί δηθαησκάησλ αζηηθήο θχζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

πξνθχπηεη απφ κία δηαδηθαζία επί ηεο νπνίαο έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 6 

(Buj θαηά Κξναηίαο
*
, § 19). Η θήξπμε εθηειεζηφηεηαο κίαο δηαηαγήο 

θαηάζρεζεο εθδνζείζαο απφ αιινδαπφ δηθαζηήξην εκπίπηεη ζην πεδίν 
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εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6, κφλν ππφ ην αζηηθφ ζθέινο ηνπ (Saccoccia θαηά 

Απζηξίαο (déc.)). 

 240. Αηηήζεηο επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σν άξζξν 6 δελ είλαη 

εθαξκνζηέν επί δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία εμεηάδεηαη αίηεζε κε ζθνπφ ηελ 

επαλάιεςε κίαο αζηηθήο δίθεο ε νπνία έρεη πεξαησζεί κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε (Sablon θαηά Βειγίνπ, § 86). Ο ζπιινγηζκφο απηφο νκνίσο ηζρχεη 

ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο επαλάιεςεο θαηαηεζείζαο θαηφπηλ κίαο απφθαζεο 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ε νπνία έρεη δηαπηζηψζεη παξαβίαζε (Verein gegen 

Tierfabriken Schweiz (VgT) θαηά Διβεηίαο (αξηζ.2) [GC], § 24). 

 

  2. Ζ έλλνηα ηεο «θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο» 

 

Άξζξν 6 § 1 – Δηθαίωκα ζε δίθαηε δίθε 

1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα φπσο ε ππφζεζίο ηνπ δηθαζζεί δεκνζία θαη 

εληφο ινγηθήο πξνζεζκίαο ππφ αλεμαξηήηνπ θαη ακεξνιήπηνπ δηθαζηεξίνπ, 

λνκίκσο ιεηηνπξγνχλησο, ην νπνίνλ ζα απνθαζίζε (…) πάζεο ελαληίνλ ηνπ 

θαηεγνξίαο πνηληθήο θύζεωο. (…) 

Παλ πξφζσπνλ θαηεγνξνχκελνλ επί αδηθήκαηη ηεθκαίξεηαη φηη είλαη αζψνλ 

κέρξη ηεο λνκίκνπ απνδείμεσο ηεο ελνρήο ηνπ. 

Δηδηθψηεξνλ, παο θαηεγνξνχκελνο έρεη δηθαίσκα: (…)   

 

          α) Γεληθέο αξρέο 

 

 241. Η έλλνηα ηεο «θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο» έρεη κία 

«απηόλνκε» ζεκαζία, αλεμάξηεηε απφ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ Κξαηψλ κειψλ (Adolf 

θαηά Απζηξίαο, § 30). 

 242. Η έλλνηα ηεο «θαηεγνξίαο» πξέπεη λα λνείηαη ππφ ηελ έλλνηα 

ηεο χκβαζεο. Μπνξεί, σο εθ ηνχηνπ, λα νξίδεηαη σο «ε επίζεκε 

γλσζηνπνίεζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο κνκθήο πεξί δηάπξαμεο πνηληθήο 

παξάβαζεο», νξηζκφο ν νπνίνο εμαξηάηαη νκνίσο απφ ηελ χπαξμε ή κε 

«ζεκαληηθνχ αληίθηππνπ επί ηεο θαηάζηαζεο ηνπ [ελφρνπ]» (βιέπε, γηα 

παξάδεηγκα, Deweer θαηά Βειγίνπ, §§ 42 θαη 46, θαη Eckle θαηά Γεξκαλίαο, 
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§ 73). Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη δειψζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε έλα άηνκν, 

θαηά ηε δηάξθεηα νδηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο λα έρεη ελεκεξσζεί γηα ην ιφγν γηα 

ηνλ νπνίν αλαθξίζεθε, γηα ηε θχζε θαη ηελ αηηία ηεο ζε βάξνο ηνπ ππνςίαο, 

νχηε γηα ην γεγνλφο φηη νη δειψζεηο ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ελαληίνλ ηνπ, είραλ «ζεκαληηθφ αληίθηππν» επί ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, παξά 

ηελ απνπζία επίζεκεο ζε βάξνο ηνπ θαηεγνξίαο (Aleksandr Zaichenko θαηά 

Ρσζίαο
*
 , § 43). 

 243. ε φ,ηη αθνξά ηελ απηφλνκε έλλνηα ηνπ «πνηληθήο», ε χκβαζε 

δελ αληηηίζεηαη ζηελ «απνπνηληθνπνίεζε» εληφο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

Κξαηψλ. Δλ ηνχηνηο, νη παξαβάζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ 

«θαλνληζηηθψλ» παξαβάζεσλ κπνξνχλ, θαηφπηλ ηεο απνπνηληθνπνίεζεο, λα 

εκπίπηνπλ ζηελ απηφλνκε έλλνηα ηεο «πνηληθήο» παξάβαζεο. Σν λα 

αθήλεηαη ζηα Κξάηε ε επρέξεηα λα εμαηξνχλ ηηο ελ ιφγσ παξαβάζεηο ζα 

κπνξνχζε λα επηθέξεη απνηειέζκαηα αζπκβίβαζηα πξνο ην αληηθείκελν θαη 

ηνλ ζθνπφ ηεο χκβαζεο (βιέπε Öztürk θαηά Γεξκαλίαο, § 49). 

 244. Σν ζεκείν αθεηεξίαο ηεο εμέηαζεο ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο 

ηνπ πνηληθνχ ζθέινπο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο χκβαζεο βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα 

πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ απφθαζε Engel θαη ινηπνί (Engel θαη ινηπνί 

θαηά Οιιαλδίαο, §§ 82-83): (1) ραξαθηεξηζκφο ζην εζληθφ δίθαην, (2) θχζε 

ηεο παξάβαζεο, (3) ζνβαξφηεηα ηεο πνηλήο πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. 

 245. Σν πξψην θξηηήξην έρεη ζρεηηθή βαξχηεηα θαη ρξεζηκεχεη 

κφλν σο ζεκείν αθεηεξίαο. Δθείλν πνπ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη 

αλ ην εζληθφ δίθαην θαηαηάζζεη κία παξάβαζε κεηαμχ ησλ πνηληθψλ 

παξαβάζεσλ. Διιείςεη ηέηνηαο θαηεγνξηνπνίεζεο, ην Γηθαζηήξην ζα 

θνηηάμεη πίζσ απφ ηελ εζληθή θαηεγνξηνπνίεζε εμεηάδνληαο ηελ 

νπζηαζηηθή αιήζεηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο. 

 246. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ, ην νπνίν 

ζεσξείηαη πην ζεκαληηθφ (Jussila θαηά Φηλιαλδίαο [GC], § 38), νη 

αθφινπζνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ππφςε: 
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 - αλ ν επίκαρνο λνκηθφο θαλφλαο απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή επηβάιιεηαη ζε φινπο απφ ηε θχζε ηνπ (Bendenoun 

θαηά Γαιιίαο, § 47), 

 - αλ ε δηαδηθαζία θηλείηαη απφ δεκφζηα αξρή δπλάκεη λφκηκσλ 

εθηειεζηηθψλ εμνπζηψλ (Benham θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 56, 

 - αλ ν λνκηθφο θαλφλαο έρεη θαηαζηαιηηθφ ή απνηξεπηηθφ ζθνπφ 

(Öztürk θαηά Γεξκαλίαο, § 53, Bendenoun θαηά Γαιιίαο, § 47), 

 - αλ ε θαηαδίθε ζε νπνηαδήπνηε πνηλή εμαξηάηαη απφ ηε δηαπίζησζε 

ηεο ελνρήο (Benham θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 56), 

 - πψο ηαμηλνκνχληαη παξφκνηεο δηαδηθαζίεο ζε άιια Κξάηε κέιε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Öztürk θαηά Γεξκαλίαο, § 53), 

 - ην γεγνλφο φηη κία παξάβαζε δελ εγγξάθεηαη ζην πνηληθφ κεηξψν 

κπνξεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν αιιά δελ είλαη απνθαζηζηηθφ δηφηη 

πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα κία αληαλάθιαζε ηεο εζσηεξηθήο ηαμηλφκεζεο 

(Ravnsborg θαηά νπεδίαο, § 38). 

 247. Σν ηξίην θξηηήξην θαζνξίδεηαη κε γλψκνλα ηε κέγηζηε δπλαηή 

πνηλή πνπ πξνβιέπεη ν εθαξκνζηένο λφκνο (Campbell θαη Fell θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 72, Demicoli θαηά Μάιηαο, § 34). 

 248. Σν δεχηεξν θαη ηξίην θξηηήξην ηα νπνία δηαηππψζεθαλ ζηελ 

απφθαζε Engel είλαη ελαιιαθηηθά θαη φρη αλαγθαία ζσξεπηηθά: 

πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εθαξκνζηέν ην άξζξν 6, αξθεί ε επίκαρε παξάβαζε 

λα ζεσξείηαη, απφ ηε θχζε ηεο, «πνηληθή» απφ ηελ άπνςε ηεο χκβαζεο ή ε 

παξάβαζε λα ππνβάιιεη ην άηνκν ζε θχξσζε ε νπνία, απφ ηε θχζε ηεο θαη 

ηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηάο ηεο, εκπίπηεη ελ γέλεη ζην «πνηληθφ» πεδίν (Öztürk 

θαηά Γεξκαλίαο, § 54, θαη Lutz θαηά Γεξκαλίαο, § 55). Μία ζσξεπηηθή 

πξνζέγγηζε κπνξεί ελ ηνχηνηο λα πηνζεηεζεί φηαλ κία μερσξηζηή αλάιπζε 

εθάζηνπ θξηηεξίνπ δελ επηηξέπεη ηε ζπλαγσγή ζαθνχο ζπκπεξάζκαηνο σο 

πξνο ηελ χπαξμε κίαο θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο (Bendenoun θαηά 

Γαιιίαο, § 47). 

 249. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο εθθξάζεηο «θαηεγνξία πνηληθήο θχζεσο» 

θαη «θαηεγνξνχκελνο γηα παξάβαζε», νη ηξεηο παξάγξαθνη ηνπ άξζξνπ 6 

αλαθέξνληαη ζε φκνηεο θαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ην θξηηήξην πεξί 
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δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 ππφ ην πνηληθφ ζθέινο ηνπ είλαη ην 

ίδην θαη γηα ηηο ηξεηο παξαγξάθνπο. 

 

   β) Δθαξκνγή γεληθψλ αξρψλ 

 

Πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

 250. Οη παξαβάζεηο ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο, νη νπνίεο 

ζπλεπάγνληαη ηελ ηνπνζέηεζε ζε πεηζαξρηθή κνλάδα γηα πεξίνδν 

νξηζκέλσλ κελψλ, εκπίπηνπλ ζην πνηληθφ ζθέινο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

χκβαζεο (Engel θαη ινηπνί θαηά Οιιαλδίαο, § 85). Αληηζέησο, νη 

πεξηπηψζεηο δεθαήκεξεο θξάηεζεο θξίζεθαλ ππεξβνιηθά ζχληνκεο 

δηάξθεηαο γηα λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ «πνηληθνχ δηθαίνπ» (Engel θαη 

ινηπνί θαηά Οιιαλδίαο, § 85). 

 251. Σν άξζξν 6 ηεο χκβαζεο είλαη ζαθψο εθαξκνζηέν επί 

δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ (Findlay θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 69). 

 252. ε φ,ηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο επί ππνζέζεσλ επαγγεικαηηθήο 

πεηζαξρίαο, ην δήηεκα παξακέλεη αλνηθηφ δηφηη ην Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη 

αλψθειν ην λα απνθαλζεί επί απηνχ, έρνληαο ζπκπεξάλεη φηη ε δηαδηθαζία 

εκπίπηεη ζην αζηηθφ ζθέινο (Albert et Le Compte θαηά Βειγίνπ, § 30). 

Αλαθνξηθά κε κία πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ε νπνία νδήγεζε ζηελ 

απηεπάγγειηε ζπληαμηνδφηεζε ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ην Γηθαζηήξην 

δελ αλαγλψξηζε ηνλ «πνηληθφ» ραξαθηήξα απηήο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

6, ζην κέηξν πνπ νη αξρέο κπφξεζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο ζε 

έλα θαζαξά δηνηθεηηθφ πεδίν (Moullet θαηά Γαιιίαο (déc.)). 

 253. Λακβάλνληαο «δεφλησο ππφςε» ην ζσθξνληζηηθφ πιαίζην θαη 

ην εηδηθφ πεηζαξρηθφ θαζεζηψο εληφο ησλ θπιαθψλ, ην άξζξν 6 κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη επί παξαβάζεσλ ηεο ζσθξνληζηηθήο πεηζαξρίαο, ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ θαηεγνξηψλ θαζψο θαη ηεο θχζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

πνηλψλ (ε θαηεγνξία πεξί απεηιήο ζαλάηνπ θαηά επηκειεηή επηηήξεζεο θαη 

ε θαηεγνξία επίζεζεο θαηά αζηπλνκηθνχ νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε ζαξάληα 

επηπιένλ εκέξεο θξάηεζεο θαη ζε επηά εκέξεο θξάηεζεο αληίζηνηρα ζηελ 

ππφζεζε Ezeh θαη Connors θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 82, βιέπε a 
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contrario Štitic θαηά Κξναηίαο
*
, §§ 51-63 φπνπ ην άξζξν 6 δελ θξίζεθε 

εθαξκνζηέν επί πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ επηβνιή 

πνηλήο απνκφλσζεο επηά εκεξψλ θαη πεξηνξηζκψλ, γηα ηξεηο κήλεο, ζηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο εληφο ηεο θπιαθήο, ρσξίο επηκήθπλζε ηεο 

πεξηφδνπ θξάηεζεο). 

 254. Δλ ηνχηνηο, νη ζσθξνληζηηθέο δηαθνξέο απηέο θαζεαπηέο δελ 

ππεηζέξρνληαη ζην πνηληθφ ζθέινο ηνπ άξζξνπ 6. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε 

ηνπνζέηεζε ελφο θξαηνπκέλνπ ζε κνλάδα πςειήο παξαθνινχζεζεο δελ 

αθνξά ην βάζηκν κίαο θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο. Η πξφζβαζε ζε 

δηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα πξνζβιεζεί έλα ηέηνην κέηξν θαη νη πεξηνξηζκνί 

πνπ ελδέρεηαη λα ην ζπλνδεχνπλ πξέπεη λα αλαιχνληαη ππφ ην αζηηθφ 

ζθέινο ηνπ άξζξνπ 6 § 1 (Enea θαηά Ηηαιίαο [GC], § 98). 

 255. Σα κέηξα πνπ έρνπλ δηαηαρζεί απφ δηθαζηήξην δπλάκεη 

θαλφλσλ νη νπνίνη επηβάιινπλ θπξψζεηο γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ (πξνζβνιή δηθαζηεξίνπ) ζεσξνχληαη σο κε 

εκπίπηνληα ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 δηφηη εμνκνηψλνληαη κε ηελ 

άζθεζε πεηζαξρηθψλ εμνπζηψλ (Ravnsborg θαηά νπεδίαο, § 34, Putz θαηά 

Απζηξίαο, §§ 33-37). Δλ ηνχηνηο, ε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη ε ζνβαξφηεηα 

ηεο πνηλήο κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην άξζξν 6 εθαξκνζηέν επί θαηαδίθεο 

γηα πξνζβνιή δηθαζηεξίνπ ε νπνία θαηά ην εζληθφ δίθαην θαηαηάζζεηαη 

κεηαμχ ησλ πνηληθψλ θαηαδηθψλ (Κππξηαλνχ θαηά Κχπξνπ [GC], §§ 61-64, 

ζρεηηθά κε κία πνηλή θάζεηξμεο πέληε εκεξψλ) ή κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ 

παξαβάζεσλ (Zaicevs θαηά Λεηνλίαο, §§ 31-36, ζρεηηθά κε κία δηνηθεηηθή 

θξάηεζε ηξηψλ εκεξψλ).     

 256. ε φ,ηη αθνξά κία παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο αλάθξηζεο, 

ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ, αθελφο, ησλ αηφκσλ ηα νπνία, 

θαηεμνρήλ, δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην ηεο αλάθξηζεο, φπσο νη δηθαζηέο, 

νη δηθεγφξνη θαη φια ηα άηνκα ηα νπνία ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηθαζηεξίσλ θαη, αθεηέξνπ, ησλ δηαδίθσλ νη νπνίνη δελ ππάγνληαη ζην 

πεηζαξρηθφ πεδίν ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Weber θαηά Διβεηίαο, §§ 33 

θαη 34). 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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 257. ε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζβνιή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ην 

Γηθαζηήξην εθαξκφδεη κία δηάθξηζε κεηαμχ, αθελφο, ησλ εμνπζηψλ ελφο 

λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ δηθψλ ηνπ δηαδηθαζηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζβνιή ησλ πξνλνκίσλ σο πξνο ηα Μέιε ηνπ θαη, 

αθεηέξνπ, κίαο εθηεηακέλεο αξκνδηφηεηαο επηβνιήο θπξψζεσλ ζε ηξίηνπο 

γηα πξάμεηο δηαπξαρζείζεο αιινχ. Οη πξψηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

εμνπζίεο απφ ηε θχζε ηνπο πεηζαξρηθέο, ελψ ην Γηθαζηήξην ζεσξεί ηηο 

δεχηεξεο σο πνηληθέο εμνπζίεο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεληθήο 

εθαξκνγήο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ελδερφκελεο πνηλήο πνπ ζα κπνξνχζε 

λα επηβιεζεί (θπιάθηζε δηάξθεηαο έσο 60 εκεξψλ θαζψο θαη πξφζηηκν ζηελ 

ππφζεζε Demicoli θαηά Μάιηαο, § 32). 

 

Γηνηθεηηθέο, θνξνινγηθέο, ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζρεηηθέο κε ην 

δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δηαδηθαζίεο  

 258. Οη αθφινπζεο δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο δχλαληαη λα εκπίπηνπλ 

ζην πνηληθφ ζθέινο ηνπ άξζξνπ 6: 

 - παξαβάζεηο νδηθήο θπθινθνξίαο νη νπνίεο ηηκσξνχληαη κε 

πξφζηηκα, πεξηνξηζκνχο ζρεηηθνχο κε ηελ άδεηα νδήγεζεο, φπσο ε 

αθαίξεζε πφλησλ ή κία αλαζηνιή ή αθχξσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο (Lutz 

θαηά Γεξκαλίαο, § 182, Schmautzer θαηά Απζηξίαο, Malige θαηά Γαιιίαο), 

 - αδηθήκαηα βιαπηηθήο επελέξγεηαο (Lauko θαηά ινβαθίαο), 

 - παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (κε δήισζε 

εξγαζίαο, παξά ην κηθξφ πνζφ ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ, Hüseyin Turan 

θαηά Σνπξθίαο, §§ 18-21), 

 259. Απελαληίαο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ην άξζξν 6 δελ είλαη 

εθαξκνζηέν επί ελφο κέηξνπ πξφιεςεο, φπσο ε άκεζε αθαίξεζε κίαο 

άδεηαο νδήγεζεο (Escoubet θαηά Βειγίνπ [GC]). 

 260. Σν άξζξν 6 θξίζεθε φηη έρεη εθαξκνγή επί δηαδηθαζηψλ 

ζρεηηθψλ κε πξνζαπμήζεηο θφξνπ, ζηε βάζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

(1) ν λφκνο πνπ φξηδε ηηο πνηλέο εθαξκνδφηαλ επί φισλ ησλ πνιηηψλ κε ηελ 

ηδηφηεηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ, (2) ζθνπφο ηεο πξνζαχμεζεο δελ ήηαλ λα 

απνηειέζεη κία ρξεκαηηθή επαλφξζσζε ηεο πξνθιεζείζαο δεκίαο αιιά, 

νπζηαζηηθά, θχξσζε πξνθεηκέλνπ λα κελ επαλαιεθζεί ε παξάβαζε, (3) 
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επηβιήζεθε δπλάκεη ελφο γεληθνχ θαλφλα ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη 

απνηξεπηηθφο θαη θαηαζηαιηηθφο ζπγρξφλσο, (4) ε πξνζαχμεζε είρε επξεία 

έθηαζε (Bendenoun θαηά Γαιιίαο). Η πνηληθή θχζε ηεο παξάβαζεο κπνξεί 

λα αξθεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6, παξά ην επηειέο πνζφ ηεο 

πξνζαχμεζεο θφξνπ (δέθα ηνηο εθαηφ ηεο θαηαινγηζζείζαο θνξνινγηθήο 

νθεηιήο ζηελ ππφζεζε Jussila θαηά Φηλιαλδίαο [GC], § 38). 

 261. Δλ ηνχηνηο, ην άξζξν 6 δελ εθαξκφδεηαη νχηε ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ «ακηγψο» έλαλ θαηαινγηζκφ θφξνπ νχηε ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζην κέηξν πνπ ζθνπφο απηψλ 

είλαη νπζηαζηηθά ε επαλφξζσζε ηεο πιηθήο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ νη 

θνξνινγηθέο αξρέο παξά ε απνηξνπή ηεο επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο (Mieg 

de Boofzheim θαηά Γαιιίαο (déc.)). 

 262. Σν άξζξν 6, ππφ ην πνηληθφ ζθέινο ηνπ, θξίζεθε εθαξκνζηέν 

επί ηνπ ηεισλεηαθνχ δηθαίνπ (Salabiaku θαηά Γαιιίαο), επί ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ αληαγσληζκνχ (Société Stenuit θαηά Γαιιίαο) θαη επί ησλ πνηλψλ πνπ 

είρε επηβάιεη δηθαζηήξην αξκφδην επί νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ (Guisset 

θαηά Γαιιίαο). 

 

Πνιηηηθά δεηήκαηα 

 263. Οη εθινγηθέο θπξψζεηο, φπσο κία πνηλή απνθιεηζκνχ 

ππνςεθηφηεηαο θαη κία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζην Γεκφζην Σακείν ελφο 

πνζνχ αληίζηνηρνπ κε εθείλν ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ εθινγηθψλ δαπαλψλ, 

δελ εκπίπηνπλ ζην πνηληθφ ζθέινο ηνπ άξζξνπ 6 (Pierre-Bloch θαηά 

Γαιιίαο, §§ 53-60). 

 264. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάιπζε πνιηηηθψλ  

θνκκάησλ αθνξνχλ ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 § 1 (Refah Partisi (Κφκκα ηεο 

Δπεκεξίαο) θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο (déc.)). 

 265. Σν άξζξν 6 θξίζεθε κε εθαξκνζηέν επί θνηλνβνπιεπηηθψλ 

εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα φξγαλα απηά δηεξεπλνχλ 

δεηήκαηα γεληθνχ θαη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο (βιέπε Giovanni Montera 

θαηά Ηηαιίαο (déc.)). 
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 266. ε φ,ηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πεξί εξγαζίαο ζηηο ππεξεζίεο 

αζθαιείαο, ην Γηθαζηήξην θαηέιεμε πξνζθάησο φηη ε θπξηαξρία ησλ 

πηπρψλ κε πνηληθέο απνρξψζεηο (θχζε ηεο παξάβαζεο – ςεπδήο δήισζε 

πεξί εξγαζίαο ζηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο – θαη θχζε θαη ζνβαξφηεηα ηεο 

πνηλήο – απαγφξεπζε άζθεζεο νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ γηα κία 

καθξφρξνλε πεξίνδν) κπνξεί λα ζέζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζην πεδίν ηνπ 

πνηληθνχ ζθέινπο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο χκβαζεο (Matyjek θαηά Πνισλίαο 

(déc.), βιέπε a contrario Sidabras θαη Džiautas θαηά Ληζνπαλίαο
*
 (déc.)). 

 

Απέιαζε θαη έθδνζε 

267. Οη δηαδηθαζίεο απέιαζεο αιινδαπψλ δελ εκπίπηνπλ ζην 

πνηληθφ ζθέινο ηνπ άξζξνπ 6, παξά ην γεγνλφο φηη απηέο κπνξνχλ λα 

θηλεζνχλ κέζα ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ (Maaouia θαηά Γαιιίαο 

[GC], § 39). Η ίδηα απφιπηε πξνζέγγηζε εθαξκφδεηαη επί δηαδηθαζηψλ 

έθδνζεο (Peñafiel Salgado θαηά Ηζπαλίαο (déc.)) ή επί δηαδηθαζηψλ 

ζρεηηθψλ κε ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο (Monedero Angora θαηά 

Ηζπαλίαο (déc.)). 

268. Αληηζέησο, σζηφζν, ε αληηθαηάζηαζε κίαο πνηλήο θπιάθηζεο 

κε απέιαζε θαη απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηε ρψξα γηα κία πεξίνδν 10 εηψλ, 

ρσξίο αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ρσξίο λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε 

άιιεο πεξηζηάζεηο εθηφο απφ ηε ζρεδφλ απηφκαηε εθαξκνγή κίαο λέαο 

πνηληθήο δηάηαμεο, πξέπεη λα αλαιχεηαη σο κία πνηλή επί ηεο ίδηαο βάζεο κε 

εθείλε πνπ είρε επηβιεζεί θαηά ηελ αξρηθή θαηαδίθε (Gurguchiani θαηά 

Ηζπαλίαο, §§ 40 θαη 47-48). 

 

Γηαθνξεηηθά ζηάδηα ησλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπλαθείο δηαδηθαζίεο 

θαη κεηαγελέζηεξα έλδηθα κέζα 

 269. Σα κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ απνηξνπή ηαξαρψλ θαη 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 

(κία εηδηθή παξαθνινχζεζε απφ ηελ αζηπλνκία, Raimondo θαηά Ηηαιίαο, § 

43, ή ε πξνεηδνπνίεζε πνπ δφζεθε απφ ηελ αζηπλνκία ζε έλαλ αλήιηθν ν 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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νπνίνο δηέπξαμε αζειγείο πξάμεηο ζε βάξνο θνξηηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, R. 

θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
*
 (déc.)).     

 270. Σν άξζξν 6 ηεο χκβαζεο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο πίεζεο γηα ηε ιήςε θαηαζέζεσλ αθφκε θαη ελ απνπζία 

νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίαο, ή φηαλ ν πξνζθεχγσλ αζσψλεηαη ζην 

πιαίζην ηεο επί ηεο νπζίαο δηαδηθαζίαο (γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα άηνκν 

θαηαρσξεκέλν σο ηδηνθηήηεο ελφο νρήκαηνο θαηαδηθάδεηαη ζε πξφζηηκν 

ιφγσ άξλεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ νδεγνχ ν 

νπνίνο θέξεηαη λα έρεη δηαπξάμεη παξάβαζε ηνπ θψδηθα νδηθήο 

θπθινθνξίαο, παξφηη ε επί ηεο νπζίαο δηαδηθαζίαο δελ είρε ζπλέρεηα, βιέπε 

O’Halloran θαη Francis θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 35). 

 271. Καη’αξρήλ, ην άξζξν 6 § 1 δελ έρεη  εθαξκνγή ππφ ην πνηληθφ 

ζθέινο ηνπ ζε δηαδηθαζίεο αηηήζεσο παξνρήο δηθαζηηθήο αξσγήο 

(Gutfreund θαηά Γαιιίαο, §§ 36-37). 

 272. Καη’αξρήλ, ηα κέηξα θαηάζρεζεο ηα νπνία ζίγνπλ ηα 

δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο ηξίησλ, απνπζία νπνηαζδήπνηε απεηιήο θίλεζεο 

πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ ζε βάξνο ησλ ηειεπηαίσλ, δελ ηζνδπλακνχλ κε 

«θξίζε επί ηνπ βαζίκνπ κίαο πνηληθήο θχζεσο θαηεγνξίαο» (θαηάζρεζε 

αεξνπιάλνπ Air Canada θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 54, θαηάζρεζε 

ρξπζψλ λνκηζκάησλ, AGOSI θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 65-66). 

Αληηζέησο, κία δηνηθεηηθή πξνεηδνπνίεζε θαη ε θαηάζρεζε ελφο εληχπνπ 

(ην νπνίν πξνσζνχζε ην εζληθφ κίζνο), ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 

απνηξεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ζθνπνχ θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο θχξσζεο, εκπίπηνπλ ζην πνηληθφ πεδίν (Balsyte-

Lideikiene θαηά Ληζνπαλίαο, § 61). 

 273. Όζνλ αθνξά ην πξνγελέζηεξν ηεο δίθεο ζηάδην (έξεπλα, 

αλάθξηζε), ην Γηθαζηήξην θξίλεη ηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο σο ζχλνιν. Καηά 

ζπλέπεηα, νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηνχκελεο απφ ην άξζξν 6 πξνυπνζέζεηο, 

φπσο ε ινγηθή πξνζεζκία θαη ην δηθαίσκα ηεο ππεξάζπηζεο, κπνξνχλ λα 

είλαη νκνίσο ζπλαθείο ζε απηφ ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ζην κέηξν πνπ ν 

δίθαηνο ραξαθηήξαο ηεο δίθεο ελδέρεηαη λα ζηγεί ζνβαξά απφ κία αξρηθή κε 

εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ (Imbrioscia θαηά 
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Διβεηίαο, § 36). Δλ ηνχηνηο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εγγπήζεηο απηέο 

εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο, εμαξηάηαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο ππφζεζεο (John 

Murray θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 62). 

 274. Αλ ν αλαθξηηήο δελ θιεζεί λα απνθαλζεί επί ηνπ βαζίκνπ κίαο 

«θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο», νη πξάμεηο πνπ εθηειεί επεξεάδνπλ άκεζα 

ηε δηεμαγσγή θαη ην δίθαην ραξαθηήξα ηεο κεηέπεηηα δηαδηθαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δίθεο απηήο θαζαπηήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην άξζξν 6 

§ 1 κπνξεί λα θξηζεί εθαξκνζηέν επί ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάθξηζεο ηελ 

νπνία δηεμάγεη έλαο αλαθξηηήο, αθφκε θη αλ ελδέρεηαη λα κελ εθαξκφδνληαη 

νξηζκέλεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 6 § 1 δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο 

(Vera Fernández-Huidobro θαηά Ηζπαλίαο, §§ 108-114). 

 275. Αλαζηνιή ησλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ ιφγσ βνπιεπηηθήο 

αζπιίαο. Αλ θαη ην άξζξν 6 ηεο χκβαζεο δελ θαζηεξψλεη δηθαίσκα ζηε 

ιήςε ελφο δεδνκέλνπ απνηειέζκαηνο θαηφπηλ κίαο πνηληθήο δίθεο νχηε, 

θαηά ζπλέπεηα, ζηελ έθδνζε κίαο ξεηήο θαηαδηθαζηηθήο ή αζσσηηθήο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαηππσζείζεο θαηεγνξίεο, αλαγλσξίδεη σζηφζν 

αδηακθηζβήηεηα ην δηθαίσκα θάζε θαηεγνξνχκελνπ λα εθδηθαζζεί ε 

ππφζεζή ηνπ απφ δηθαζηήξην εληφο ινγηθήο πξνζεζκίαο, αθνχ μεθηλήζεη ε 

δηθαζηηθή δηαδηθαζία. Ωο εθ ηνχηνπ, ε κε δπλαηφηεηα ελφο βνπιεπηή λα 

επηηχρεη ηελ άξζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ακπλζεί 

έλαληη ησλ ζε βάξνο ηνπ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαζηαιεί 

έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 § 

1 (Kart θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 67-70). 

 276. Σν άξζξν 6 § 1 εθαξκφδεηαη επί νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο 

θξίζεο επί ηνπ βαζίκνπ πάζεο «θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο», 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηαδίνπ θαζνξηζκνχ ηεο πνηλήο (γηα 

παξάδεηγκα, νη δηαδηθαζίεο θαηάζρεζεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα εζληθά 

δηθαζηήξηα λα εθηηκήζνπλ ην πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί ζηε 

δηαηαγή θαηάζρεζεο, ζηελ ππφζεζε Phillips θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 

39). Σν άξζξν 6 κπνξεί νκνίσο λα εθαξκφδεηαη, ππφ ην πνηληθφ ζθέινο ηνπ, 

επί κίαο δίθεο ε νπνία νδεγεί ζηελ θαηεδάθηζε κίαο νηθίαο αλεγεξζείζαο 

ρσξίο άδεηα, κέηξν ην νπνίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο «πνηλή» (Hamer 
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θαηά Βειγίνπ, § 60, βιέπε, σο πξνο ην άξζξν 7, κία θαηάζρεζε νηθνπέδσλ 

ιφγσ παξάλνκεο νηθνδφκεζεο επί ηνπ αηγηαινχ ζηελ ππφζεζε Sud Fondi 

Srl θαη ινηπνί θαηά Ηηαιίαο (déc.)). Δλ ηνχηνηο, δελ έρεη εθαξκνγή επί κίαο 

δηαδηθαζίαο κε αληηθείκελν ηε ζπκκφξθσζε κίαο αξρηθήο θαηαδίθεο πξνο 

ην λέν επλντθφηεξν πνηληθφ θψδηθα (Nourmagomedov θαηά Ρσζίαο, § 50). 

 277. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε πνηλψλ, φπσο νη 

δηαδηθαζίεο αίηεζεο ακλεζηίαο (Montcornet de Caumont θαηά Γαιιίαο 

(déc.)), νη δηαδηθαζίεο απφιπζεο ππφ φξνπο (Aldrian θαηά Απζηξίαο (déc.)), 

νη δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηε χκβαζε γηα ηε 

κεηαθνξά θαηαδίθσλ (Szabó θαηά νπεδίαο (déc.)), ή νη δηαδηθαζίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θήξπμε εθηειεζηφηεηαο κίαο δηαηαγήο θαηάζρεζεο 

εθδνζείζαο απφ αιινδαπφ δηθαζηήξην (Saccoccia θαηά Απζηξίαο (déc.)) δελ 

εκπίπηνπλ ζην πνηληθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6. 

 278. Οη εγγπήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 εθαξκφδνληαη, θαη’αξρήλ, ζηηο 

αηηήζεηο αλαίξεζεο (Meftah θαη ινηπνί θαηά Γαιιίαο [GC], § 40) θαη ζηηο 

ζπληαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο (Gast θαη Popp θαηά Γεξκαλίαο, §§ 65-66, 

Caldas Ramirez de Arrellano θαηά Ηζπαλίαο (déc.)) εθφζνλ νη ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίεο απνηεινχλ κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο αληίζηνηρεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ δχλαληαη λα είλαη απνθαζηζηηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ηνπο θαηαδηθαζζέληεο. 

 279. Σέινο, ην άξζξν 6 δελ εθαξκφδεηαη επί δηαδηθαζίαο 

απνζθνπνχζαο ζηελ επαλάιεςε κίαο δηαδηθαζίαο δηφηη ην άηνκν ην 

νπνίν, αθνχ ε θαηαδίθε ηνπ έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθε, δεηεί ηελ ελ ιφγσ 

επαλάιεςε, δελ «θαηεγνξείηαη γηα παξάβαζε» ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ (Fischer θαηά Απζηξίαο (déc.)). Μφλν νη λέεο δηαδηθαζίεο, θαηφπηλ 

ηεο έγθξηζεο επαλάιεςεο ηεο δίθεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη αθνξνχλ 

ηελ θξίζε επί ηνπ βαζίκνπ κίαο πνηληθήο θχζεσο θαηεγνξίαο (Löffler θαηά 

Απζηξίαο
*
, §§ 18-19). Δλ ηνχηνηο, νη δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο νη νπνίεο 

επηθέξνπλ κία ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο πνπ έρεη εθδνζεί ζε ηειεπηαίν 

βαζκφ, εκπίπηνπλ ζην πνηληθφ ζθέινο ηνπ άξζξνπ 6 (Vanyan θαηά Ρσζίαο*, 

§ 58).  
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  γ) ρέζε κε άιια άξζξα ηεο χκβαζεο ή ησλ 

Πξσηφθνιισλ απηήο 

 

 280. Σν εδάθην γ) ηνπ άξζξνπ 5 § 1 επηηξέπεη κφλν ηε ζηέξεζε ηεο 

ειεπζεξίαο ε νπνία έρεη δηαηαρζεί κέζα ζηα πιαίζηα κίαο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο. Σνχην πξνθχπηεη απφ ηε δηαηχπσζή ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα 

αλαγηγλψζθεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε, αθελφο, ην εδάθην α) θαη, αθεηέξνπ, ηελ 

παξάγξαθν 3, κε ηελ νπνία απνηειεί ζχλνιν (Ciulla θαηά Ηηαιίαο, § 38). 

Καηά ζπλέπεηα, ε έλλνηα ηεο «θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο» είλαη νκνίσο 

θξίζηκε γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ εγγπήζεσλ ηνπ άξζξνπ 5 §§ 1 

α) θαη γ) θαη 3 (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Steel θαη ινηπνί θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, § 49). Έπεηαη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξάηεζε, 

κφλν γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ησλ ινηπψλ εδαθίσλ ηνπ άξζξνπ 5 § 1, φπσο 

ε θξάηεζε θξελνβιαβνχο (εδάθην ε)), δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ 6 ππφ ην πνηληθφ ζθέινο ηνπ (Aerts θαηά Βειγίνπ, § 59). 

 281. Αλ θαη πθίζηαηαη έλαο ζηελφο δεζκφο κεηαμχ ηνπ άξζξνπ 5 § 4 

θαη ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ζην πεδίν ησλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, δελ πξέπεη λα 

ιεζκνλνχκε φηη ηα δχν άξζξα επηδηψθνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ην πνηληθφ ζθέινο ηνπ άξζξνπ 6 δελ εθαξκφδεηαη επί 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θξάηεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 5 § 4, ην νπνίν απνηειεί lex specialis σο πξνο 

ην άξζξν 6 (Reinprecht θαηά Απζηξίαο, §§ 36, 39, 48 θαη 55). 

 282. Η έλλνηα ηεο «πνηλήο» δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο χκβαζεο 

έρεη νκνίσο απηφλνκε ζεκαζία (Welch θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 27). Σν 

Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ην ζεκείν αθεηεξίαο νπνηαζδήπνηε εθηίκεζεο πεξί 

χπαξμεο κίαο «πνηλήο» ζπλίζηαηαη ζην λα πξνζδηνξηζζεί αλ ην ελ ιφγσ 

κέηξν δηαηάρζεθε θαηφπηλ κίαο θαηαδίθεο γηα «πνηληθή παξάβαζε». Ωο πξνο 

ηνχην, πξέπεη λα πηνζεηείηαη ην ηξηπιφ θξηηήξην πνπ θαζηεξψζεθε ζηελ 

ππφζεζε Engel (Irwin Brown θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
*
 (déc.)). 

 283. Σέινο, νη έλλνηεο ηεο «πνηληθήο παξάβαζεο» θαη ηεο «πνηλήο» 

κπνξνχλ λα είλαη νκνίσο θξίζηκεο γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ 
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άξζξσλ 2 θαη 4 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.7 (Grecu θαηά Ρνπκαλίαο, § 81, 

Sergueï Zolotoukhine θαηά Ρσζίαο [GC], §§ 52-57). 

 

  3. Οη έλλνηεο ηεο «ηδησηηθήο δσήο» θαη ηεο «νηθνγελεηαθήο 

δσήο» 

 

Άξζξν 8 – Δηθαίωκα ζεβαζκνύ ηεο ηδηωηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δωήο  

 

Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηνλ ζεβαζκφλ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ. 

Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, εθηφο εάλ ε επέκβαζηο αχηε πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ λφκνπ 

θαη απνηειεί κέηξν ην νπνίνλ, εηο κίαλ δεκνθξαηηθήλ θνηλσλίαλ, είλαη 

αλαγθαίνλ δηά ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρψξαο, 

ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηελ πξφιεςηλ πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ 

πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή ηελ πξνζηαζίαλ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ άιισλ. 

 

 α) Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8 

 

 284. Παξφιν πνπ ην άξζξν 8 επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ηέζζεξηο 

ηνκείο ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ – ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ, ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή ηνπ, ηελ θαηνηθία ηνπ θαη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ –, νη 

ηνκείο απηνί δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηζηηθνί θαη έλα κέηξν κπνξεί λα 

απνηειεί επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ζπγρξφλσο (Menteş 

θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο, § 73, Stjerna θαηά Φηλιαλδίαο, § 37, López Ostra 

θαηά Ηζπαλίαο, § 51, Burghartz θαηά Διβεηίαο, § 24, Ploski θαηά Πνισλίαο
*
, 

§ 32). 

 

   β) Ζ ζθαίξα ηεο «ηδησηηθήο δσήο» 
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 285. Γελ πθίζηαηαη εμαληιεηηθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ηδησηηθήο 

δσήο (Niemietz θαηά Γεξκαλίαο, § 29), αιιά πξφθεηηαη γηα κία επξεία 

έλλνηα (Peck θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 57, Pretty θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, § 61), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 - ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αθεξαηφηεηα ελφο αηφκνπ (Υ. θαη 

Τ. θαηά Οιιαλδίαο, § 22), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο 

θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ εμεηάζεσλ (Glass θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 70 

έσο 72, Y.F. θαηά Σνπξθίαο, § 33, αλαθνξηθά κε κία δηα ηεο βίαο 

γπλαηθνινγηθή εμέηαζε, Matter θαηά ινβαθίαο
*
, § 64, Worwa θαηά 

Πνισλίαο, § 80) θαη ηελ πλεπκαηηθή πγεία (Bensaid θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, § 47), 

 - πιεπξέο ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ελφο αηφκνπ 

(γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ιήςεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

πξνέιεπζεο ελφο αηφκνπ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ γελλεηφξσλ ηνπ, Mikulić 

θαηά Κξναηίαο, § 53, θαη Odièvre θαηά Γαιιίαο [GC], § 29), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάζρεζεο εγγξάθσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (Smirnova θαηά Ρσζίαο, §§ 95-97), 

 - ην φλνκα θαη ην επψλπκν θπζηθψλ πξνζψπσλ (Mentzen θαηά 

Λεηνλίαο (déc.), Burghartz θαηά Διβεηίαο, § 24, Guillot θαηά Γαιιίαο, §§ 

21-22, Güzel Erdagöz θαηά Σνπξθίαο, § 43), 

 - ην δηθαίσκα ζηελ εηθφλα θαη ηηο θσηνγξαθίεο ελφο αηφκνπ 

(Von Hannover θαηά Γεξκαλίαο, §§ 50-53, Sciacca θαηά Ηηαιίαο, § 29, 

Ρέθινο θαη Γαβνπξιήο θαηά Διιάδαο, § 40), 

 - ηε θήκε (Chauvy θαη ινηπνί θαηά Γαιιίαο, § 70, Pfeifer θαηά 

Απζηξίαο, § 35, Petrina θαηά Ρνπκαλίαο, § 28) θαη ηελ ηηκή (Α. θαηά 

Ννξβεγίαο, § 64) ελφο αηφκνπ, 

 - ηε γελεηήζηα ηαπηφηεηα (Β. θαηά Γαιιίαο, §§ 43 έσο 63), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο λνκηθήο αλαγλψξηζεο 

ρεηξνπξγεζέλησλ δηαθπιηθψλ αηφκσλ (Christine Goodwin θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ [GC], § 77), 

 - ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ (Dudgeon θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, § 41), 
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 - ηε γελεηήζηα δσή (Dudgeon θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 41, 

Laskey, Jaggard θαη Brown θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 36, A.D.T. θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 21-26), 

 - ην δηθαίσκα δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο νκνίνπο 

ηνπ θαη ηνλ έμσ θφζκν (Niemietz θαηά Γεξκαλίαο, § 29), 

 - ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 

κεηαλαζηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο εληφο ηεο νπνίαο δηαβηνχλ, αλεμαξηήησο 

ηεο χπαξμεο ή κε κίαο νηθνγελεηαθήο δσήο (Üner θαηά Οιιαλδίαο [GC], § 

59), 

 - ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δχν αηφκσλ ηνπ ίδηνπ 

θχινπ (Mata Estevez θαηά Ηζπαλίαο (déc.)), 

 - ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζσπηθή 

απηνηέιεηα (Pretty θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 61 θαη 67), ην νπνίν ελ 

ηνχηνηο δελ πξνζηαηεχεη θάζε δεκφζηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία έλα 

άηνκν κπνξεί λα επηζπκεί λα επηδνζεί καδί κε άιινπο (γηα παξάδεηγκα, ε 

ζήξα άγξησλ ζειαζηηθψλ κε ηε βνήζεηα νκάδαο θπλεγφζθπισλ, Friend θαη 

Countryside Alliance θαη ινηπνί θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
*
 (déc.)), §§ 40-

43),   

 - ην δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο επηινγήο θάπνηνπ λα γίλεη γνλέαο 

ή φρη, κε ηε γελεηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ (Evans θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

[GC], § 71). Αληηζέησο, ην Γηθαζηήξην έρεη αθήζεη αλνηθηφ ην εξψηεκα αλ 

ην δηθαίσκα πηνζεζίαο εκπίπηεη ή φρη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8 

κεκνλσκέλα, αλαγλσξίδνληαο σζηφζν φηη ην δηθαίσκα ελφο εξγέλε λα 

δεηήζεη άδεηα πηνζεζίαο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία εκπίπηεη «ζην 

πεδίν εθαξκνγήο» ηνπ άξζξνπ 8 (Δ.Β. θαηά Γαιιίαο [GC], §§ 46 θαη 49), 

 - ηηο επαγγεικαηηθέο ή εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Niemietz θαηά 

Γεξκαλίαο, § 29, Halford θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 44) θαζψο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζε ζε θάπνην επάγγεικα ή θάπνηα εξγαζία 

(Sidabras θαη Džiautas θαηά Ληζνπαλίαο, §§ 47-50, Bigaeva θαηά Διιάδαο, 

§§ 22-25), 

 - ηα αξρεία ή ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ή δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

(παξαδείγκαηνο ράξηλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πνιηηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα ελφο αηφκνπ) ηα νπνία ζπιιέγνπλ θαη δηαηεξνχλ νη αξρέο 

αζθαιείαο ή άιια φξγαλα ηνπ Κξάηνπο (Rotaru θαηά Ρνπκαλίαο [GC], §§ 

43 θαη 44, Amann θαηά Διβεηίαο [GC], §§ 65-67, Leander θαηά νπεδίαο, § 

48· αλαθνξηθά κε πξνθίι DNA, θπηηαξηθά δείγκαηα θαη δαθηπιηθά 

απνηππψκαηα, βιέπε S. θαη Marper θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], §§ 68-

86· αλαθνξηθά κε ηελ θαηαρψξηζε δξαζηψλ γελεηήζησλ αδηθεκάησλ ζε έλα 

εζληθφ δηθαζηηθφ κεηξψν, βιέπε Gardel θαηά Γαιιίαο, § 58), 

 - ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ελφο αηφκνπ 

(παξαδείγκαηνο ράξηλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξνζεηηθφηεηά ηνπ, Ε. 

θαηά Φηλιαλδίαο, § 71, θαη C.C. θαηά Ηζπαλίαο, § 33, ή πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηά ηνπ, Κ.Ζ. θαη ινηπνί θαηά 

ινβαθίαο
*
, § 44), θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ 

πγεία ηνπ (McGinley θαη Egan θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 97, Guerra θαη 

ινηπνί θαηά Ηηαιίαο, § 60), 

 - ηελ εζληθή ηαπηφηεηα (S. θαη Marper θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

[GC], § 66, Ciubotaru θαηά Μνιδαβίαο*, § 53) θαη ην δηθαίσκα ησλ 

κειψλ κίαο εζληθήο κεηνλφηεηαο λα δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη 

λα δηάγνπλ κία ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ζχκθσλε πξνο απηή ηελ 

παξάδνζε (Chapman θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 73), 

 - ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ζξεζθεπηηθέο θαη 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο (Folgero θαη ινηπνί θαηά Ννξβεγίαο [GC], § 98), 

 - νξηζκέλα δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο: ην άξζξν 8 θξίζεθε 

εθαξκνζηέν επί ηεο ππνρξέσζεο ελφο αηφκνπ θεξπρζέληνο αλίθαλνπ λα 

θαηαβάιεη ηνλ θφξν απαιιαγήο απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία (Glor θαηά 

Διβεηίαο, § 54), αιιά φρη επί ηνπ δηθαηψκαηνο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία λα 

έρεη πξφζβαζε ζηελ παξαιία θαη ηε ζάιαζζα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπ (Botta θαηά Ηηαιίαο, § 35), 

 - ηηο θαη’νίθνλ έξεπλεο θαη θαηαζρέζεηο (McLeod θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, § 36, Funke θαηά Γαιιίαο, § 48), 

 - ην ζηακάηεκα θαη ηε ζσκαηηθή έξεπλα ελφο αηφκνπ ζε δεκφζην 

ρψξν (Gillan θαη Quinton θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 61-65), 
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 - ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηειεθσληθψλ 

ζπλνκηιηψλ (βιέπε Halford θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 44, Weber θαη 

Saravia θαηά Γεξκαλίαο (déc.), §§ 76-79), αιιά φρη απαξαίηεηα ηε ρξήζε 

κπζηηθψλ αζηπλνκηθψλ (Lüdi θαηά Διβεηίαο, § 40), 

 - ηελ παξαθνινχζεζε κε θάκεξεο δεκφζησλ ρψξσλ φηαλ ηα 

νπηηθά δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη, απνζεθεχνληαη θαη απνθαιχπηνληαη 

δεκνζίσο (Peck θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 57-63), 

 - ηηο πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ επεμία ελφο αηφκνπ θαη λα ηνπ ζηεξήζνπλ ηελ απφιαπζε ηεο θαηνηθίαο 

ηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα ζίγεηαη ε ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ (López 

Ostra θαηά Ηζπαλίαο, § 51, Tătar θαηά Ρνπκαλίαο, § 97), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νζθξεηηθψλ ελνριήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κία ρσκαηεξή θείκελε πιεζίνλ κίαο θπιαθήο θαη επεξεάδνπλ ην θειί ελφο 

θξαηνπκέλνπ ην νπνίν ζεσξείηαη σο ν κνλαδηθφο «ρψξνο δηαβίσζήο» ηνπ 

γηα πνιιά έηε (Brănduşe θαηά Ρνπκαλίαο, §§ 64-67), 

 - δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εληαθηαζκφ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

φπνπ ην άξζξν 8 είλαη νκνίσο εθαξκνζηέν. ελίνηε ρσξίο ην Γηθαζηήξην λα 

πξνζδηνξίδεη αλ ε επέκβαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθήο δσήο ή 

κε εθείλε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο: ε ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε ησλ αξρψλ 

λα επηζηξέςνπλ ηε ζσξφ ελφο παηδηνχ θαηφπηλ δηελέξγεηαο απηνςίαο 

(Pannullo θαη Forte θαηά Γαιιίαο, § 36)· ε άξλεζε ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηε 

κεηαθνξά ηεο ηεθξνδφρνπ πνπ πεξηείρε ηελ ηέθξα ηνπ ζπδχγνπ ηεο 

πξνζθεχγνπζαο (Elli Poluhas Dödsbo θαηά νπεδίαο, § 24)· ην δήηεκα αλ 

κία κεηέξα είρε ην δηθαίσκα λα παξεπξεζεί ζηνλ εληαθηαζκφ ηνπ 

γελλεκέλνπ λεθξνχ ηέθλνπ ηεο, ζπλνδεπφκελνπ ελδερνκέλσο απφ ηειεηή, 

θαη λα κεηαθεξζεί ε ζσξφο ηνπ κε θαηάιιειν φρεκα (Hadri-Vionnet θαηά 

Διβεηίαο, § 52). 

 286. Αλ θαη ην άξζξν 8 εγγπάηαη ζην άηνκν κία ζθαίξα εληφο ηεο 

νπνίαο κπνξεί λα επηδηψμεη ειεχζεξα ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Brüggeman θαη Scheuten θαηά Γεξκαλίαο (déc.), § 

55), δελ πεξηνξίδεηαη ζηα κέηξα πνπ ζίγνπλ έλα άηνκν εληφο ηεο θαηνηθίαο ή 

ησλ ηδησηηθψλ ρψξσλ ηνπ: πθίζηαηαη κία δψλε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ 

αηφκνπ θαη ησλ άιισλ ε νπνία, αθφκα θαη εληφο ελφο δεκνζίνπ πιαηζίνπ, 
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κπνξεί λα εληάζζεηαη ζηελ ηδησηηθή δσή (P.G. θαη J.H. θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, §§ 56 θαη 57). 

 287. Οη επηδήκηεο γηα ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή αθεξαηφηεηα ελφο 

αηφκνπ πξάμεηο δελ ζπλεπάγνληαη απαξαηηήησο πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο. Δλ ηνχηνηο, κία κεηαρείξηζε ε νπνία δελ 

αγγίδεη έλαλ επαξθή βαζκφ ζνβαξφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εκπίπηεη ζην 

πεδίν ηνπ άξζξνπ 3 κπνξεί λα παξαβηάδεη ην άξζξν 8 σο πξνο ηα ζθέιε ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθή δσή εθφζνλ πθίζηαληαη ζε επαξθή βαζκφ 

επηδήκηεο ζπλέπεηεο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αθεξαηφηεηα (Costello-

Roberts θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 36). Δλδέρεηαη λα πθίζηαληαη 

θαηαζηάζεηο φπνπ ην άξζξν 8 ζα κπνξνχζε λα παξάζρεη κία πξνζηαζία 

αλαθνξηθά κε ζπλζήθεο θξάηεζεο νη νπνίεο δελ αγγίδνπλ ηνλ απαηηνχκελν 

απφ ην άξζξν 3 βαζκφ ζνβαξφηεηαο (Raninen θαηά Φηλιαλδίαο, § 63). 

 

   γ) Ζ ζθαίξα ηεο «νηθνγελεηαθήο δσήο» 

 

 288. Η έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο έρεη απηφλνκε ζεκαζία 

(Marckx θαηά Βειγίνπ, §§ 31 θαη 69). πλεπψο, ην δήηεκα ηεο χπαξμεο ή κε 

κίαο «νηθνγελεηαθήο δσήο» απνηειεί νπζηαζηηθά έλα πξαγκαηηθφ δήηεκα ην 

νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ αιεζηλή ζηελ πξάμε χπαξμε ζηελψλ πξνζσπηθψλ 

δεζκψλ (Κ. θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.)). Σν Γηθαζηήξην ζα εμεηάδεη 

σο εθ ηνχηνπ ηνπο de facto νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο, φπσο ε θνηλή δσή ησλ 

πξνζθεπγφλησλ, απνπζία νπνηαζδήπνηε λνκηθήο αλαγλψξηζεο κίαο 

νηθνγελεηαθήο δσήο (Johnston θαη ινηπνί θαηά Ηξιαλδίαο, § 56). Σα 

ππφινηπα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο θαη, ζηελ 

πεξίπησζε δεπγαξηψλ, ην αλ απέδεημαλ ηε δέζκεπζε ηνπ ελφο έλαληη ηνπ 

άιινπ απνθηψληαο καδί ηέθλα (Υ., Τ. θαη Ε. θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

[GC], 36). Καη πάιη, αλ θαη δελ πθίζηαηαη εμαληιεηηθφο νξηζκφο ηεο 

ζθαίξαο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ζηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ απηή 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 

Γηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα γίλεη γνλέαο 
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 289. Όπσο θαη ε έλλνηα ηεο «ηδησηηθήο δσήο», ε έλλνηα ηεο 

«νηθνγελεηαθήο δσήο» νκνίσο ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ησλ 

απνθάζεσλ ησλ αηφκσλ λα γίλνπλ γελεηηθνί γνλείο (Dickson θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 66). Ωο εθ ηνχηνπ, ην δηθαίσκα ελφο 

δεπγαξηνχ λα θαηαθχγεη ζηελ ηαηξηθά ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8, σο έθθαλζε ηεο ηδησηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο (S. H. θαη ινηπνί θαηά Απζηξίαο
*
, § 60). Δλ ηνχηνηο, νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ιακβαλφκελεο κεκνλσκέλα δελ εγγπψληαη νχηε ην 

δηθαίσκα δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο νχηε ην δηθαίσκα πηνζεζίαο (Δ.Β. θαηά 

Γαιιίαο). 

 

Αλαθνξηθά κε ηα παηδηά 

 290. Ο θπζηθφο δεζκφο κεηαμχ κίαο κεηέξαο θαη ηνπ ηέθλνπ ηεο 

(Marckx θαηά Βειγίνπ, § 31, Kearns θαηά Γαιιίαο, § 72). 

 291. Έλα ηέθλν πξνεξρφκελν απφ κία γακηθή έλσζε εληάζζεηαη 

απηνδίθαηα εληφο απηήο ηεο ζρέζεο. πλεπψο, απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο 

ηνπ θαη ιφγσ απηήο θαη κφλν, πθίζηαηαη κεηαμχ απηνχ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ 

έλαο δεζκφο ν νπνίνο ηζνδπλακεί κε «νηθνγελεηαθή δσή» θαη ηνλ νπνίν δελ 

κπνξνχλ λα δηαξξήμνπλ κεηαγελέζηεξα ζπκβάληα παξά κφλν ππφ 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο (Ahmut θαηά Οιιαλδίαο, § 60, Gül θαηά Διβεηίαο, § 

32, Berrehab θαηά Οιιαλδίαο, § 21, Hokkanen θαηά Φηλιαλδίαο, § 54). 

 292. Γηα έλα θπζηθφ παηέξα θαη ην ηέθλν ηνπ ην νπνίν γελλήζεθε 

εθηφο γάκνπ, ηα θξίζηκα ζηνηρεία κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπγθαηνίθεζε, ηε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ γηα ην ηέθλν (Keegan θαηά Ηξιαλδίαο, §§ 42 έσο 45, Μ.Β. θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.), Nylund θαηά Φηλιαλδίαο (déc.), Lebbink θαηά 

Οιιαλδίαο, §§ 37 έσο 40). 

 293. ε γεληθέο γξακκέο, ελ ηνχηνηο, ε ζπγθαηνίθεζε δελ απνηειεί 

sine qua non πξνυπφζεζε γηα κία νηθνγελεηαθή δσή κεηαμχ γνλέσλ θαη 

ηέθλσλ (Berrehab θαηά Οιιαλδίαο, § 21). 

 294. Σα πηνζεηεκέλα ηέθλα θαη ηνπο ζεηνχο γνλείο ηνπο (Υ. θαηά 

Γαιιίαο (déc.), Υ. θαηά Βειγίνπ θαη Οιιαλδίαο (déc.), Pini θαη ινηπνί θαηά 
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Ρνπκαλίαο, §§ 139-140 θαη 143-148). Μία λφκηκε θαη κε εηθνληθή πηνζεζία 

κπνξεί λα ζπληζηά «νηθνγελεηαθή δσή», αθφκε θαη ελ απνπζία 

ζπγθαηνίθεζεο ή νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ δεζκνχ κεηαμχ ελφο 

πηνζεηεκέλνπ ηέθλνπ θαη ησλ ζεηψλ γνλέσλ (Pini θαη ινηπνί θαηά 

Ρνπκαλίαο, §§ 143-148). 

 295. Σν Γηθαζηήξην κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε κίαο de 

facto «νηθνγελεηαθήο δσήο» κεηαμχ κίαο αλάδνρεο νηθνγέλεηαο θαη ελφο 

παηδηνχ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ δήζεη καδί, ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ έρεη αλαιάβεη ν ελήιηθνο έλαληη 

ηνπ παηδηνχ (Moretti θαη Benedetti θαηά Ηηαιίαο, §§ 48-52). 

 296. Οη δεζκνί κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ θνληηλψλ ζπγγελψλ, 

φπσο κεηαμχ παππνχδσλ θαη εγγνληψλ, δηφηη νη ζπγγελείο απηνί κπνξεί λα 

έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνγελεηαθή δσή (Price θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, Bronda θαηά Ηηαιίαο, § 51). 

 297. Η νηθνγελεηαθή δσή δελ παχεη φηαλ ε επηκέιεηα ελφο παηδνχ 

αθαηξείηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ (Johansen θαηά Ννξβεγίαο, § 52) ή ζε 

πεξίπησζε δηαδπγίνπ ησλ γνλέσλ (Mustafa θαη Armagan Agin θαηά 

Σνπξθίαο
*
, § 19).      

 298. ε πεξηπηψζεηο κεηαλάζηεπζεο, κεηαμχ γνλέσλ θαη ελήιηθσλ 

ηέθλσλ δε ζα πθίζηαηαη νηθνγελεηαθή δσή εθηφο αλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ 

πξφζζεηα ζηνηρεία εμάξηεζεο, εθηφο ησλ ζπλήζσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεζκψλ (Slivenko θαηά Λεηνλίαο [GC], § 97, Kwakye-Nti θαη Dufie θαηά 

Οιιαλδίαο (déc.)). Δλ ηνχηνηο, νη δεζκνί απηνί κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε 

ππφ ην ζθέινο ηεο «ηδησηηθήο δσήο» (Slivenko θαηά Λεηνλίαο [GC], § 97). 

Σν Γηθαζηήξην έρεη δερζεί ζε αξθεηέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ λεαξνχο 

ελειίθνπο νη νπνίνη δελ είραλ αθφκα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα 

φηη νη δεζκνί ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο αλαιχνληαλ νκνίσο ζε κία «νηθνγελεηαθή δσή» (Maslov θαηά Απζηξίαο 

[GC], § 62). 
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Αλαθνξηθά κε ηα δεπγάξηα 

 299. Η αλαθεξφκελε ζην άξζξν 8 έλλνηα ηεο «νηθνγέλεηαο» δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ζρέζεηο βαζηζκέλεο ζην γάκν, αιιά κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θαη άιινπο de facto «νηθνγελεηαθνχο» δεζκνχο, φηαλ νη 

δηάδηθνη ζπκβηψλνπλ εθηφο γάκνπ (Johnston θαη ινηπνί θαηά Ηξιαλδίαο, § 

56). 

 300. Αθφκε θαη ελ απνπζία ζπκβίσζεο κπνξεί λα πθίζηαληαη 

επαξθείο δεζκνί ζπγθξνηνχληεο κία νηθνγελεηαθή δσή (Kroon θαη ινηπνί 

θαηά Οιιαλδίαο, § 30). 

 301. Οη γάκνη νη νπνίνη δελ είλαη ζχκθσλνη πξνο ην εζληθφ δίθαην 

δελ εκπνδίδνπλ κία νηθνγελεηαθή δσή (Abdulaziz, Cabales θαη Balketali 

θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 63). 

 302. Η δέζκεπζε δε δεκηνπξγεί αθ’εαπηνχ νηθνγελεηαθή δσή 

(Wakefield θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.)). 

 303. Έλα δεπγάξη νκνθπιφθηισλ ην νπνίν δηαβηεί ζε ζηαζεξή ζρέζε 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο «νηθνγελεηαθήο δσήο», θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηε 

ζρέζε κεηαμχ ελφο δεπγαξηνχ αληίζεηνπ θχινπ (Schalk θαη Kopf θαηά 

Απζηξίαο (κε νξηζηηθή), §§ 92-94). 

 

Αλαθνξηθά κε άιιεο ζρέζεηο 

 304. Οηθνγελεηαθή δσή κπνξεί νκνίσο λα πθίζηαηαη κεηαμχ 

αδεξθψλ (Moustaquim θαηά Βειγίνπ, § 36, Mustafa θαη Armagan Akin θαηά 

Σνπξθίαο
*
, § 19) θαη κεηαμχ ζείσλ θαη αληςηψλ (Boyle θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, §§ 41 έσο 47). Δλ ηνχηνηο, ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε είλαη φηη 

νη ζηελέο ζρέζεηο εθηφο ηεο «νηθνγελεηαθήο δσήο» εκπίπηνπλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ζηε ζθαίξα ηεο «ηδησηηθήο δσήο» (Znamenskaïa θαηά Ρσζίαο*, § 

27). 

 

Τιηθά ζπκθέξνληα 

 305. Η «νηθνγελεηαθή δσή» δελ πεξηιακβάλεη κνλάρα ζρέζεηο 

θνηλσληθνχ, πλεπκαηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα, αιιά θαη πιηθά 

ζπκθέξνληα, φπσο θαηαδεηθλχνπλ ηδίσο νη ππνρξεψζεηο δηαηξνθήο θαη ε 
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ζέζε πνπ θαηέρεη ε λφκηκε κνίξα ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ. Σν Γηθαζηήξην έρεη σο εθ 

ηνχηνπ δερζεί φηη ηα θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα κεηαμχ ηέθλσλ θαη γνλέσλ, 

θαζψο θαη κεηαμχ εγγνληψλ θαη παππνχδσλ, έρνπλ ηφζν ζηελή ζρέζε κε ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ άξζξνπ 8 (Marckx θαηά 

Βειγίνπ, § 52, Pla θαη Puncernau θαηά Αλδφξαο, § 26). Σν άξζξν 8 δελ 

απαηηεί σζηφζν έλα παηδί λα δηθαηνχηαη λα αλαγλσξηζζεί, γηα 

θιεξνλνκηθνχο ιφγνπο, σο θιεξνλφκνο ελφο ζαλφληνο (Haas θαηά 

Οιιαλδίαο, § 43). Η έλλνηα ηεο «νηθνγελεηαθήο δσήο» νκνίσο δελ 

εθαξκφδεηαη επί αγσγήο απνδεκίσζεο θαηά ηξίηνπ θαηφπηλ ζαλάηνπ ηεο 

αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ πξνζθεχγνληνο (Hofmann θαηά Γεξκαλίαο* (déc.)).  

 

  4. Οη έλλνηεο ηεο «θαηνηθίαο» θαη ηεο «αιιεινγξαθίαο» 

  

Άξζξν 8 – Δηθαίωκα ζεβαζκνύ ηεο ηδηωηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δωήο  

 

Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηνλ ζεβαζκφλ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ. 

Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, εθηφο εάλ ε επέκβαζηο αχηε πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ λφκνπ 

θαη απνηειεί κέηξν ην νπνίνλ, εηο κίαλ δεκνθξαηηθήλ θνηλσλίαλ, είλαη 

αλαγθαίνλ δηά ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρψξαο, 

ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηελ πξφιεςηλ πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ 

πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή ηελ πξνζηαζίαλ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ άιισλ. 

 

   α) Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8 

 

 306. Αλ θαη ζθνπφο ηνπ άξζξνπ 8 είλαη ε πξνζηαζία ηεζζάξσλ 

ηνκέσλ ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο – ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο, ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο αιιεινγξαθίαο – νη ελ ιφγσ 

ηνκείο δελ αιιειναπνθιείνληαη ακνηβαία θαη έλα κέηξν κπνξεί λα ζπληζηά 

ζπγρξφλσο επέκβαζε ζην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη 
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νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ζην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο θαηνηθίαο ή ηεο 

αιιεινγξαθίαο (Menteş θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο, § 73, Klass θαη ινηπνί 

θαηά Γεξκαλίαο, § 41, López Ostra θαηά Ηζπαλίαο, § 51, Margareta θαη 

Roger Andersson θαηά νπεδίαο, § 72). 

 

   β) Σν εχξνο ηεο έλλνηαο ηεο «θαηνηθίαο» 

 

 307. Η θαηνηθία απνηειεί κία απηφλνκε έλλνηα, αλ θαη ε απάληεζε 

ζην εξψηεκα αλ κία ζπγθεθξηκέλε νηθία απνηειεί «θαηνηθία» εκπίπηνπζα 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 8 § 1 εμαξηάηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, 

ηδίσο απφ ηελ χπαξμε επαξθψλ θαη ζπλερψλ δεζκψλ κε έλαλ θαζνξηζκέλν 

ηφπν (Prokopovitch θαηά Ρσζίαο, § 36, Gillow θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 

46, McKay-Kopecka θαηά Πνισλίαο
*
 (déc.)). Δπηπιένλ, ε ιέμε «home» 

ζηελ αγγιηθή εθδνρή ηνπ άξζξνπ 8 είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο δελ επηδέρεηαη 

απζηεξήο εξκελείαο, δεδνκέλνπ φηη ε αληίζηνηρε γαιιηθή ιέμε «domicile» 

έρεη κία επξχηεξε ζεκαζία (Niemietz θαηά Γεξκαλίαο, § 30). Η έλλνηα απηή: 

 - θαιχπηεη ηελ θαηνίθεζε ζε κία νηθία ηδηνθηεζίαο άιινπ εθφζνλ ε 

ελ ιφγσ θαηνίθεζε δηαξθεί γηα καθξφρξνλεο πεξηφδνπο θάζε έηνο (Menteş 

θαη ινπνί θαηά Σνπξθίαο, § 73). Έλαο πξνζθεχγσλ δελ απαηηείηαη λα είλαη 

ηδηνθηήηεο ηεο «θαηνηθίαο» γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 8, 

 - δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηά λφκν θαηνηθία (Buckley θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 54, Prokopovitch θαηά Ρσζίαο, § 36), 

 - κπνξεί ζπλεπψο λα εθαξκφδεηαη επί κίαο θαηνηθίαο ζην πιαίζην 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ νπνία δηέκελε ν πξνζθεχγσλ σο 

κηζζσηήο, αθφκε θη αλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ην δηθαίσκα 

θαηνίθεζεο είρε παχζεη (McCann θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ*, § 46),   

 - δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο θαηνηθίεο θαη πεξηιακβάλεη 

ζπλεπψο, κεηαμχ άιισλ, ηα θαξαβάληα θαη ηηο κε ζηαζεξέο νηθίεο 

(Buckley θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 64, Chapman θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ [GC], §§ 71-74), 

 - κπνξεί νκνίσο λα εθαξκφδεηαη ζηηο δεπηεξεχνπζεο ή εμνρηθέο 

θαηνηθίεο (Demades θαηά Σνπξθίαο*, §§ 32-34), 
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 - κπνξεί νκνίσο λα εθαξκφδεηαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο 

ειιείςεη ζαθνχο δηάθξηζεο κεηαμχ ηνπ γξαθείνπ θαη ηεο ηδησηηθήο νηθίαο ή 

κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Niemietz θαηά 

Γεξκαλίαο, §§ 29-31), 

 - νκνίσο εθαξκφδεηαη ζηελ έδξα, ζηηο ζπγαηξηθέο ή ζε άιινπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο κίαο εηαηξίαο (Société Colas Est θαη ινηπνί θαηά 

Γαιιίαο, § 41), 

 - δελ εθαξκφδεηαη επί ηεο πξφζεζεο αλέγεξζεο νηθίαο επί νηθνπέδνπ, 

νχηε επί ηνπ γεγνλφηνο λα έρεη θάπνηνο ηηο ξίδεο ηνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή (Λντδίδνπ θαηά Σνπξθίαο, § 66), 

 - δελ εθαξκφδεηαη ζε έλα πιπζηαξηφ ην νπνίν αλήθεη απφ θνηλνχ 

ζηνπο ζπληδηνθηήηεο κίαο πνιπθαηνηθίαο θαη ην νπνίν ζεσξείηαη φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά (Chelu θαηά Ρνπκαλίαο, § 45), ζε έλα 

θακαξίλη (Hartung θαηά Γαιιίαο (déc.)), ή ζηα εδάθε φπνπ νη ηδηνθηήηεο 

εμαζθνχλ θάπνην άζιεκα ή ζε εθείλα ησλ νπνίσλ ηε ρξήζε επηηξέπνπλ (γηα 

παξάδεηγκα, ηε ζήξα, Friend θαη Countryside Alliance θαη ινηπνί θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
*
 (déc.), § 45). 

 Όηαλ έλαο πξνζθεχγσλ δηεθδηθεί σο «θαηνηθία» ηνπ έλα ρψξν ζηνλ 

νπνίν νπδέπνηε ή ζπαλίσο θαηνίθεζε ή ζηνλ νπνίν δελ θαηνηθεί πιένλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελδέρεηαη νη δεζκνί πνπ δηαηεξεί κε ηνλ ελ ιφγσ 

ρψξν λα είλαη ηφζν αζζελείο πνπ λα παχνπλ λα εγείξνπλ δήηεκα, ή 

ηνπιάρηζηνλ ρσξηζηφ δήηεκα, ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 8 (βιέπε, γηα 

παξάδεηγκα, Andreou Papi θαηά Σνπξθίαο*, § 54). Η δπλαηφηεηα 

θιεξνλνκίαο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ αγαζνχ απηνχ δελ απνηειεί επαξθή 

ζπγθεθξηκέλν δεζκφ ψζηε λα ζεσξεζεί σο «θαηνηθία» (Γεκφπνπινο θαη 

ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC] (déc.), §§ 136-137). 

 

   γ) Παξαδείγκαηα επέκβαζεο 

 

 308. Μεηαμχ ησλ πηζαλψλ επεκβάζεσλ ζην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 

θαηνηθίαο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο εμήο: 
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 - ε εθνχζηα θαηαζηξνθή ηεο θαηνηθίαο (Selçuk θαη Asker θαηά 

Σνπξθίαο, § 86), 

 - ε άξλεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ζε κεηαθηλεζέληα άηνκα λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ θαηνηθία ηνπο (Κχπξνο θαηά Σνπξθίαο [GC], §§ 165-

177),      

 - ε θαη’νίθνλ έξεπλα (Murray θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 88, 

Chappell θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 50 θαη 51, Funke θαηά Γαιιίαο, § 

48) θαη άιιεο θαη’νίθνλ επηζθέςεηο ηεο αζηπλνκίαο (Evcen θαηά 

Οιιαλδίαο
*
, Kanthak θαηά Γεξκαλίαο (déc.)), 

 - νη απνθάζεηο επί δεηεκάησλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ (Buckley 

θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 60) θαη νη δηαηαγέο απαιινηξίσζεο (Howard 

θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.)), 

 - ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (López Ostra θαηά Ηζπαλίαο, § 

51, Powell θαη Rayner θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 40), 

 - νη ηειεθσληθέο ππνθινπέο (βιέπε Klass θαη ινηπνί θαηά 

Γεξκαλίαο, § 41), 

 - ε κε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ αγαζψλ απνηεινχλησλ κέξνο ηεο 

θαηνηθίαο (Novoseletskiy θαηά Οπθξαλίαο). 

 309. Τθίζηαληαη ελ ηνχηνηο κέηξα ηα νπνία ζίγνπλ ηελ απφιαπζε 

ηεο θαηνηθίαο θαη ηα νπνία ζπληξέρεη ιφγνο λα εμεηαζηνχλ ππφ ην πξίζκα 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1. Πξφθεηηαη ηδίσο: 

 γηα θιαζζηθέο ππνζέζεηο απαιινηξίσζεο (Mehmet Salih θαη 

Abdülsamet Çakmak θαηά Σνπξθίαο, § 22, Mutlu θαηά Σνπξθίαο*, § 23), 

 νξηζκέλεο πηπρέο ησλ κηζζψζεσλ φπσο ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο 

(Langborger θαηά νπεδίαο, § 39). 

 310. Οκνίσο, νξηζκέλα κέηξα ηα νπνία απνηεινχλ παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 8 δελ νδεγνχλ απαξαηηήησο ζε δηαπίζησζε παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 (Surugiu θαηά Ρνπκαλίαο). 

 311. Όζνλ αθνξά ηηο ζεηηθέο ππνρξεψζεηο, ν ζεβαζκφο ηεο 

θαηνηθίαο κπνξεί νκνίσο λα ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε απφ ηηο δεκφζηεο 

εμνπζίεο κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επηβνιή ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ αθφκε θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, 
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πξνθεηκέλνπ ηδίσο λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ εηζβνιέο θαη επεκβάζεηο ζηελ 

θαηνηθία ηνπ πξνζθεχγνληνο (Novoseletskiy θαηά Οπθξαλίαο
*
, § 68, Surugiu 

θαηά Ρνπκαλίαο, § 59 θαη νη παξαηηζέκελεο παξαπνκπέο). 

 

   δ) Ζ ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο «αιιεινγξαθίαο» 

 

 312. Σν δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο αιιεινγξαθίαο ζηνρεχεη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ηδησηηθψλ επηθνηλσληψλ (B.C. 

θαηά Διβεηίαο (déc.)) θαη, σο ηέηνην, έρεη εξκελεπζεί φηη εθαξκφδεηαη ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: 

 - ζηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ν απνζηνιέαο ή ν παξαιήπηεο είλαη θξαηνχκελνο 

(Silver θαη ινηπνί θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 84), θαζψο θαη ζε δέκαηα 

πνπ θαηάζρνπλ ηεισλεηαθνί ππάιιεινη (Υ. θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(déc.)), 

 - ζηηο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο (Klass θαη ινηπνί θαηά Γεξκαλίαο, 

§§ 21 θαη 41, Malone θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 64, Margareta θαη Roger 

Andersson θαηά νπεδίαο, § 72), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ ζπλνκηιίεο, ηδίσο ηελ εκεξνκελία θαη ηε 

δηάξθεηα απηψλ θαζψο θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ νπνίσλ έγηλε θιήζε (P.G. θαη 

J.H. θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 42), 

 - ζηα κελχκαηα κέζσ κπίπεξ (Taylor-Sabori θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ
*
), 

 - ζηηο παιαηφηεξεο κνξθέο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο φπσο ην 

ηέιεμ (Christie θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.)), 

 - ζηα ειεθηξνληθά κελχκαηα (e-mails), φπσο θαη ζηα ζηνηρεία ηα 

νπνία ζπιιέγνληαη κέζσ παξαθνινχζεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ίληεξλεη πνπ 

θάλεη έλα άηνκν (Copland θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, §§ 41-42), 

 - ζε έλα ηδησηηθφ ξαδηφθσλν (Υ. θαη Τ. θαηά Βειγίνπ (déc.)), αιιά 

φρη φηαλ απηφ εθπέκπεη ζε δεκφζηα ζπρλφηεηα θαη είλαη ζπλεπψο 

πξνζβάζηκν ζε άιινπο (B.C. θαηά Διβεηίαο (déc.)), 
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 - ζηελ παξαβίαζε αιιεινγξαθίαο κέζα ζηα πιαίζηα 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (Kopp 

θαηά Διβεηίαο, § 50, Halford θαηά Ζλσκέλνπ βαζηιείνπ, §§ 44-46), 

 - ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα ηα νπνία θαηάζρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

έξεπλαο ζε γξαθείν δηθεγφξνπ (Wieser θαη Bicos Beteiligungen GmbH θαηά 

Απζηξίαο, § 45). 

 313. Σν πεξηερφκελν ηεο αιιεινγξαθίαο δελ έρεη θακία επίπησζε 

επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο επέκβαζεο (Α. θαηά Γαιιίαο, §§ 35-37, Frérot θαηά 

Γαιιίαο, § 54). 

 314. Γελ πθίζηαηαη de minimis αξρή πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

επέκβαζε: αξθεί ην άλνηγκα θαη κίαο κφλν επηζηνιήο (Narinen θαηά 

Φηλιαλδίαο*, § 32). 

 315. Έσο ζήκεξα, ην Γηθαζηήξην έρεη πξνβεί ζηε δηαπίζησζε ησλ 

αθφινπζσλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηελ 

αιιεινγξαθία: 

 - ηελ ππνρξέσζε απνηξνπήο ηεο απνθάιπςεο ηδησηηθψλ ζπλνκηιηψλ 

ζην δεκφζην πεδίν (Craxi θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.2)
*
, §§ 68-76), 

 - ηελ ππνρξέσζε ζπλδξνκήο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ αιιεινγξαθία 

παξέρνληάο ηνπο ηα αλαγθαία (Cotlet θαηά Ρνπκαλίαο, §§ 60-65). 

 

  5. Ζ έλλνηα ηεο «πεξηνπζίαο» 

 

Άξζξν 1 ηνπ Πξωηνθόιινπ αξηζ.1 

Έθαζην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηνλ ζεβαζκφ ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ (…) 

                         

   α) Πξνζηαηεπφκελε πεξηνπζία 

 

 316. Έλαο πξνζθεχγσλ δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ππήξμε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 παξά κφλν ζην κέηξν 

πνπ νη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο πξνζάπηεη παξαβίαζε αλαθέξνληαη ζηελ 

«πεξηνπζία» ηνπ ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο. Η έλλνηα ηεο 
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«πεξηνπζίαο» κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ «πθηζηάκελε πεξηνπζία» φζν 

θαη πεξηνπζηαθέο αμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ, δπλάκεη 

ησλ νπνίσλ ν πξνζθεχγσλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη έρεη ηνπιάρηζηνλ κία 

«ζεκηηή πξνζδνθία» λα επηηχρεη ηελ πξαγκαηηθή απφιαπζε ελφο 

δηθαηψκαηνο θπξηφηεηαο (J.A. Pye (Oxford) Ltd θαη J.A. Pye (Oxford) Land 

Ltd θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 61, Maltzan θαη ινηπνί θαηά 

Γεξκαλίαο (déc.) [GC], § 74c), Kopecký θαηά ινβαθίαο [GC], § 35c)). 

 

   β) Απηφλνκε ζεκαζία 

 

 317. Η έλλνηα ηεο «πεξηνπζίαο» ηελ νπνία πξνβιέπεη ην πξψην 

κέξνο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 έρεη κία απηφλνκε ζεκαζία ε 

νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θπξηφηεηα ελζψκαησλ αγαζψλ θαη ε νπνία 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνπο ηππηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ: 

νξηζκέλα άιια δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα ηα νπνία απνηεινχλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ νκνίσο λα ζεσξνχληαη «δηθαηψκαηα 

θπξηφηεηαο» θαη σο εθ ηνχηνπ «πεξηνπζία» ππφ ηελ έλλνηα απηήο ηεο 

δηάηαμεο. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα εξεπλάηαη εάλ νη ζπλζήθεο κίαο 

δεδνκέλεο ππφζεζεο, θξηλφκελεο ζην ζχλνιφ ηνπο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

φηη έρνπλ θαηαζηήζεη ηνλ πξνζθεχγνληα δηθαηνχρν ελφο νπζηαζηηθνχ 

ζπκθέξνληνο πξνζηαηεπφκελνπ απφ ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 

(Anheuser-Busch Inc. θαηά Πνξηνγαιίαο [GC], § 63, Öneryıldız θαηά 

Σνπξθίαο [GC], § 124, Broniowski θαηά Πνισλίαο [GC], § 129, Beyeler 

θαηά Ηηαιίαο [GC], § 100, Ηαηξίδεο θαηά Διιάδαο [GC], § 54). 

 ηελ πεξίπησζε ησλ άπισλ αγαζψλ, ην Γηθαζηήξην έρεη ιάβεη 

εηδηθφηεξα ππφςε ην αλ ε επίκαρε λνκηθή θαηάζηαζε νδεγνχζε ζε 

νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα θαη είρε σο εθ ηνχηνπ κία 

νηθνλνκηθή αμία (Paeffgen GmbH θαηά Γεξκαλίαο
*
 (déc.)). 

 

   γ) Τθηζηάκελε πεξηνπζία 
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 318. Σν άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 εθαξκφδεηαη κφλν επί ηεο 

πθηζηάκελεο πεξηνπζίαο (Marckx θαηά Βειγίνπ, § 50, Anheuser-Busch Inc. 

θαηά Πνξηνγαιίαο [GC], § 64). Γελ εγγπάηαη ην δηθαίσκα απφθηεζεο 

πεξηνπζίαο (Slivenko θαη ινηπνί θαηά Λεηνλίαο (déc.) [GC], § 121, Kopecký 

θαηά ινβαθίαο [GC], § 35b)). 

 319. Έλα άηνκν ην νπνίν θαηαγγέιιεη παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηφο 

ηνπ ζην ζεβαζκφ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πξέπεη θαηαξράο λα απνδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε ελφο ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο (Pištorová θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο 

Σζερίαο
*
, § 38, Des Fours Walderode θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο (déc.), 

Zhigalev θαηά Ρσζίαο*, § 131). 

 320. ε πεξίπησζε χπαξμεο ακθηζβήηεζεο σο πξνο ην αλ έλαο 

πξνζθεχγσλ έρεη έλα πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

πξνζηαηεπηεί απφ ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1, ην Γηθαζηήξην θαιείηαη 

λα νξίζεη ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (J.A. Pye (Oxford) Ltd 

θαη J.A. Pye (Oxford) Land Ltd θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], § 61). 

 

   δ) Απαηηήζεηο 

 

 321. Όηαλ ε ζρεηηθή πεξηνπζηαθή αμίσζε απνηειεί απαίηεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί «πεξηνπζηαθή αμία» πξέπεη λα έρεη επαξθή βάζε 

ζην εζληθφ δίθαην, γηα παξάδεηγκα λα έρεη επηβεβαησζεί απφ κία επξέσο 

θαζηεξσζείζα λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ (Vilho Eskelinen θαη ινηπνί θαηά 

Φηλιαλδίαο [GC], § 94, Anheuser-Busch Inc. θαηά Πνξηνγαιίαο [GC], § 65, 

Kopecký θαηά ινβαθίαο [GC], § 52, Draon θαηά Γαιιίαο [GC], § 68). 

 322. Μία απαίηεζε αλαγλσξηζζείζα κε δηθαζηηθή απφθαζε 

απνηειεί «πεξηνπζία» εθφζνλ απηή είλαη επαξθψο απνδεδεηγκέλε ψζηε λα 

είλαη απαηηεηή (Διιεληθά Γηπιηζηήξηα ηξαλ θαη ηξαηήο Αλδξεάδεο θαηά 

Διιάδαο, § 59, Bourdov θαηά Ρσζίαο, § 40). 

 323. Η λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ δελ ζεσξεί ηελ χπαξμε κίαο 

«πξαγκαηηθήο ακθηζβήηεζεο» ή κίαο «ππνζηεξίμηκεο αμίσζεο» σο θξηηήξην 

ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θξίζε πεξί χπαξμεο κίαο «ζεκηηήο πξνζδνθίαο» 

πξνζηαηεπφκελεο απφ ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 (Kopecký θαηά 
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ινβαθίαο [GC], § 52, Vilho Eskelinen θαη ινηπνί θαηά Φηλιαλδίαο [GC], § 

94). 

 324. Γελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί χπαξμε κίαο ζεκηηήο πξνζδνθίαο ζε 

πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

εξκελεπηεί θαη εθαξκνζηεί ην εζληθφ δίθαην θαη φηαλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

έρεη αλαπηχμεη ν πξνζθεχγσλ σο πξνο ηνχην έρνπλ απνξξηθζεί νξηζηηθά 

απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα (Anheuser-Busch Inc. θαηά Πνξηνγαιίαο [GC], § 

65, Kopecký θαηά ινβαθίαο [GC], § 50). 

 

   ε) Απφδνζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 

 325. Σν άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

φηη επηβάιιεη ζηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε κία γεληθή ππνρξέσζε απφδνζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ηνπο εθρσξήζεθαλ πξηλ λα επηθπξψζνπλ 

ηε χκβαζε. Οκνίσο, ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 δελ επηβάιιεη 

ζηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε θαλέλα πεξηνξηζκφ επί ηεο ειεπζεξίαο 

θαζνξηζκνχ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ λνκνζεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηνχλ σο πξνο ηελ απφδνζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη επί ηεο 

ειεπζεξίαο επηινγήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο δέρνληαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ έλα δηθαίσκα θπξηφηεηαο ζε άηνκα απφ ηα νπνία ην ελ 

ιφγσ δηθαίσκα αθαηξέζεθε. 

 326. Δηδηθφηεξα, ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε απνιακβάλνπλ ελφο 

επξένο πεξηζσξίνπ εθηίκεζεο φζνλ αθνξά ηνλ απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ πξψελ ηδηνθηεηψλ απφ ην ελ ιφγσ δηθαίσκα απφδνζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηεγνξηψλ ηδηνθηεηψλ πνπ έρνπλ απνθιεηζζεί θαη’απηφλ ηνλ 

ηξφπν, κία αίηεζε απνθαηάζηαζεο ππνβιεζείζα απφ άηνκν ην νπνίν αλήθεη 

ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε κίαο 

«ζεκηηήο πξνζδνθίαο» πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 1 ηνπ 

Πξσηνθφιινπ αξηζ.1. 

 327. Αληηζέησο, φηαλ έλα ζπκβαιιφκελν Κξάηνο, θαηφπηλ 

επηθχξσζεο ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξσηνθφιινπ 

αξηζ.1, πηνζεηεί κία λνκνζεζία ε νπνία πξνβιέπεη ηελ νιηθή ή κεξηθή 

απφδνζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαηαζρέζεθαλ δπλάκεη ελφο 
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πξνγελέζηεξνπ θαζεζηψηνο, ε λνκνζεζία απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

γελλά έλα λέν δηθαίσκα θπξηφηεηαο πξνζηαηεπφκελν απφ ην άξζξν 1 ηνπ 

Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 ππέξ ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απφδνζεο. Η ίδηα αξρή κπνξεί λα εθαξκφδεηαη σο πξνο ηνπο 

κεραληζκνχο απφδνζεο ή απνδεκίσζεο πνπ ζεζπίζηεθαλ δπλάκεη κίαο 

λνκνζεζίαο πηνζεηεζείζαο πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο εθφζνλ ε 

λνκνζεζία απηή παξακέλεη ζε ηζρχ θαηφπηλ ηεο επηθχξσζεο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 (Maltzan θαηά Γεξκαλίαο (déc.) [GC], § 74d), 

Kopecký θαηά ινβαθίαο [GC], § 35d)). 

 328. Η ειπίδα αλαγλψξηζεο ελφο δηθαηψκαηνο θπξηφηεηαο, ην νπνίν 

δελ είλαη δπλαηφλ λα αζθεζεί απνηειεζκαηηθά, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

«πεξηνπζία» ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1, θαη ην 

ίδην ηζρχεη γηα κία ππφ αίξεζε απαίηεζε ε νπνία καηαηψλεηαη ιφγσ κε 

πιήξσζεο ηεο αίξεζεο (Malhous θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο (déc.) [GC], 

Kopecký θαηά ινβαθίαο [GC], § 35c)). 

 329. Η πεπνίζεζε φηη έλαο λφκνο ν νπνίνο ίζρπε πξνεγνπκέλσο ζα 

ηξνπνπνηείην πξνο φθεινο ελφο πξνζθεχγνληνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κία κνξθή ζεκηηήο πξνζδνθίαο σο πξνο ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ 

αξηζ.1. Τθίζηαηαη κία δηαθνξά κεηαμχ κίαο απιήο ειπίδαο, φζν θαηαλνεηή 

θη αλ είλαη απηή, θαη κίαο ζεκηηήο πξνζδνθίαο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη πην 

ζπγθεθξηκέλε θαη λα ζηεξίδεηαη ζε δηάηαμε λφκνπ ή λνκηθή πξάμε, φπσο 

κία δηθαζηηθή απφθαζε (Gratzinger θαη Gratzingerova θαηά Γεκνθξαηίαο 

ηεο Σζερίαο (déc.) [GC], § 73, Maltzan θαη ινηπνί θαηά Γεξκαλίαο (déc.) 

[GC], § 112). 

 

   ζη) Μειινληηθά εηζνδήκαηα 

 

 330. Σα κειινληηθά εηζνδήκαηα απνηεινχλ «πεξηνπζία» κφλν 

εθφζνλ νη ζρεηηθέο αμηψζεηο έρνπλ γελλεζεί ή πθίζηαηαη δηθαζηηθή 

αλαγλψξηζή ηνπο (Ian Edgar (Liverpool) Ltd θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(déc.), Wendenburg θαη ινηπνί θαηά Γεξκαλίαο (déc.), Levänen θαη ινηπνί 
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θαηά Φηλιαλδίαο
*
 (déc.), Anheuser-Busch Inc. θαηά Πνξηνγαιίαο [GC], § 

64). 

 

   δ) Πειαηεία 

 

 331. Σν άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 εθαξκφδεηαη ζηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζηελ πειαηεία ηνπο, δηφηη πξφθεηηαη γηα 

νληφηεηεο πνπ έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε αμία. Καζψο έρνπλ απφ πνιιέο 

απφςεηο ηνλ ραξαθηήξα ελφο ηδησηηθνχ δηθαηψκαηνο, αλαιχνληαη σο κία 

πεξηνπζηαθή αμία θαη ζπλεπψο σο πεξηνπζία ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξψηεο 

θξάζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 (Lederer θαηά Γεξκαλίαο 

(déc.), Buzescu θαηά Ρνπκαλίαο*, § 81, Wendenburg θαη ινηπνί θαηά 

Γεξκαλίαο (déc.), Olbertz θαηά Γεξκαλίαο (déc.), Döring θαηά Γεξκαλίαο 

(déc.), Van Marle θαη ινηπνί θαηά Οιιαλδίαο, § 41). 

 

ε) Άδεηεο εθκεηάιιεπζεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο    

 

 332. Μία άδεηα εθκεηάιιεπζεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο απνηειεί 

πεξηνπζία. Η αθαίξεζε απηήο αλαιχεηαη σο πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζεβαζκνχ ηεο πεξηνπζίαο φπσο ην εγγπάηαη ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ 

αξηζ.1 (Megadat.com SRL θαηά Μνιδαβίαο, §§ 62-63, Bimer S.A. θαηά 

Μνιδαβίαο
*
, § 49, Rosenzweig θαη Bonded Warehouses Ltd θαηά 

Πνισλίαο*, § 49, Capital Bank AD θαηά Βνπιγαξίαο, § 130, Tre Traktörer 

AB θαηά νπεδίαο, § 53). 

 

   ζ) Πιεζσξηζκφο 

 

 333. Σν άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 δε δεκηνπξγεί κία γεληθή 

ππνρξέσζε γηα ηα Κξάηε λα δηαηεξνχλ, κέζσ κίαο ζπζηεκαηηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρξεκάησλ πνπ απνηακηεχνληαη, ηελ αγνξαζηηθή 

δχλακε πνζψλ θαηαηεζεηκέλσλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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(Rudzińska θαηά Πνισλίαο (déc.), Gayduk θαη ινηπνί θαηά Οπθξαλίαο 

(déc.), Riabykh θαηά Ρσζίαο, § 63). 

 Οχηε ππνρξεψλεη ην Κξάηνο λα δηαηεξεί ηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ ή 

λα εθαξκφδεη επί ηδησηηθψλ απαηηήζεσλ ηφθνπο ππεξεκεξίαο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ πιεζσξηζκφ (Todorov θαηά Βνπιγαξίαο* (déc.)). 

 

   η) Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

 

 334. Σν άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 εθαξκφδεηαη επί ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απηήο θαζεαπηήο (Anheuser-Busch Inc. θαηά 

Πνξηνγαιίαο [GC], § 72). 

 335. Οκνίσο εθαξκφδεηαη επί αίηεζεο θαηαρψξεζεο ελφο ζήκαηνο 

(ibidem, § 78). 

 

   ηα) Μεηνρέο 

 

 336. Μεηνρέο νη νπνίεο έρνπλ νηθνλνκηθή αμία κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ πεξηνπζία (Olczak θαηά Πνισλίαο (déc.), § 60, Sovtransavto 

Holding θαηά Οπθξαλίαο, § 91). 

 

   ηβ) Παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

 337. Σίπνηα δελ αηηηνινγεί ηε δηάθξηζε κεηαμχ αληαπνδνηηθψλ θαη 

κε αληαπνδνηηθψλ παξνρψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1. 

 338. Αλ θαη ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 δελ πεξηιακβάλεη 

ην δηθαίσκα ιήςεο θνηλσληθψλ παξνρψλ, νπνηνπδήπνηε είδνπο, φηαλ έλα 

Κξάηνο ζεζπίδεη λνκνζεζία ε νπνία πξνβιέπεη ηελ απηφκαηε θαηαβνιή 

κίαο θνηλσληθήο παξνρήο – είηε ε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ παξνρήο εμαξηάηαη 

ή φρη απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηαβνιή εηζθνξψλ – ε ελ ιφγσ λνκνζεζία 

πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη γελλά έλα πεξηνπζηαθφ ζπκθέξνλ ην νπνίν εκπίπηεη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 γηα ηα άηνκα 

πνπ εθπιεξψλνπλ ηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη (Stec θαη ινηπνί θαηά 
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Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (déc.) [GC], §§ 53-55, Andrejeva θαηά Λεηνλίαο [GC], 

§ 77). 

 

ΗΗΗ. ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ 

ΣΖΝ ΟΤΗΑ 

 

 Α. Πξφδειε έιιεηςε βάζεο 

 

Άξζξν 35 § 3 – Πξνϋπνζέζεηο παξαδεθηνύ 

Σν Γηθαζηήξην θεξχηηεη απαξάδεθηε θάζε αηνκηθή πξνζθπγή πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, νζάθηο εθηηκά: 

α) φηη ε πξνζθπγή είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ή ησλ 

Πξσηνθφιισλ ηεο, πξνδήιωο αβάζηκε ή θαηαρξεζηηθή. (…) 

 

   1. Γεληθή εηζαγσγή 

 

 339. Αθφκε θη φηαλ κία πξνζθπγή είλαη ζπκβαηή κε ηε χκβαζε, 

θαη έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ, ην 

Γηθαζηήξην κπνξεί ελ ηνχηνηο λα ηελ θεξχμεη απαξάδεθηε γηα ιφγνπο 

ειθφκελνπο απφ ηελ εμέηαζε ηεο νπζίαο. Μεηαμχ ησλ ιφγσλ απηψλ, ε 

πιένλ ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε είλαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο σο 

πξνδήισο αβάζηκεο. Δίλαη αιήζεηα φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «πξνδήισο» ζην 

άξζξν 35 § 3 α) ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε: ππφ ηελ θπξηνιεθηηθή 

έλλνηα ηνπ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη φηη απηφο ν ιφγνο 

απαξαδέθηνπ εθαξκφδεηαη κφλν επί πξνζθπγψλ ησλ νπνίσλ ν ηδηφξξπζκνο 

θαη αβάζηκνο ραξαθηήξαο ζα ήηαλ άκεζα πξνθαλήο γηα νπνηνλδήπνηε κέζν 

αλαγλψζηε. Δλ ηνχηνηο, απφ ηελ πάγηα θαη πνιχ πινχζηα λνκνινγία ησλ 

νξγάλσλ ηεο χκβαζεο (δειαδή ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη, πξηλ απφ ηελ 1
ε
 

Ννεκβξίνπ 1998, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ) πξνθχπηεη φηη ν φξνο απηφο πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

κίαο επξχηεξεο εξκελείαο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο νξηζηηθήο έθβαζεο ηεο 

ππφζεζεο. Πξάγκαηη, «πξνδήισο αβάζηκε» είλαη νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ε 

νπνία, θαηφπηλ κίαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, 
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δελ παξνπζηάδεη θακία έλδεημε παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

εγγπάηαη ε χκβαζε, θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί απηή λα θεξπρζεί 

εμαξρήο απαξάδεθηε, ρσξίο λα δηέιζεη απφ ην ηππηθφ ζηάδην ηεο 

εμέηαζεο ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο (ην νπνίν ζα θαηέιεγε θπζηνινγηθά ζε 

κία απφθαζε επί ηεο νπζίαο). 

 340. Σν γεγνλφο φηη, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη πξφδειε έιιεηςε 

βάζεο, ην Γηθαζηήξην ρξεηάδεηαη ελίνηε λα ζπιιέμεη παξαηεξήζεηο ησλ 

δηαδίθσλ θαη λα θαηαθχγεη ζε έλα καθξνζθειέο αλαιπηηθφ ζθεπηηθφ ζηελ 

απφθαζή ηνπ, νπδφισο αιιάδεη ηνλ «πξνδήισο» αβάζηκν ραξαθηήξα ηεο 

πξνζθπγήο (Mentzen θαηά Λεηνλίαο (déc.)). 

 341. Η απφιπηε πιεηνςεθία ησλ πξνδήισο αβάζηκσλ πξνζθπγψλ 

θεξχζζνληαη απαξάδεθηεο de plano απφ έλαλ κφλν δηθαζηή ή απφ κία 

επηηξνπή ηξηψλ δηθαζηψλ (άξζξα 27 θαη 28 ηεο χκβαζεο). Δλ ηνχηνηο, 

νξηζκέλεο πξνζθπγέο απηνχ ηνπ είδνπο εμεηάδνληαη απφ ηκήκαηα ή αθφκε – 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο – απφ ην Σκήκα Δπξείαο χλζεζεο (Gratzinger 

θαη Gratzingerova θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο [GC] (déc.), Γεκφπνπινο 

θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο [GC] (déc.)). 

 342. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κία «πξνδήισο αβάζηκε» πξνζθπγή, 

κπνξεί λα πξφθεηηαη είηε γηα ηελ πξνζθπγή ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε αηηίαζε δηαηππσζείζα εληφο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ κίαο 

ππφζεζεο. Έηζη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έλα ηκήκα ηεο πξνζθπγήο 

κπνξεί λα απνξξηθζεί σο εκπίπηνλ ζε δηθαηνδνζία ηεηάξηνπ βαζκνχ, ελψ ην 

ππφινηπν ηκήκα ηεο πξνζθπγήο κπνξεί λα θεξπρζεί παξαδεθηφ θαη κάιηζηα 

λα νδεγήζεη ζε δηαπίζησζε παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο. Δίλαη σο εθ ηνχηνπ 

πην αθξηβέο λα κηινχκε γηα «πξνδήισο αβάζηκεο αηηηάζεηο». 

 343. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ε ζεκαζία θαη ην εχξνο ηεο 

έλλνηαο ηεο πξφδειεο έιιεηςεο βάζεο, πξέπεη λα ππελζπκηζζεί φηη κία εθ 

ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα 

ηεο χκβαζεο είλαη εθείλε ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Δληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 

ηνχην ζεκαίλεη φηη ην θαζήθνλ δηαζθάιηζεο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ θαζηεξψλεη ε χκβαζε, θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαη 

θχξσζε απηψλ βαξχλνπλ θαηαξρήλ ηηο αξρέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ 
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θαη φρη ην Γηθαζηήξην. Μφλν ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ησλ εζληθψλ αξρψλ 

κπνξεί ην ηειεπηαίν λα παξέκβεη (Scordino θαηά Ηηαιίαο (αξηζ.1) [GC], § 

140). Δίλαη σο εθ ηνχηνπ πξνηηκεηέν νη δηεξεπλήζεηο σο πξνο ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο θαη ε εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

εγείξνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζε εζληθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ νη εζληθέο αξρέο, νη νπνίεο, επξηζθφκελεο ζε άκεζε θαη ζπλερή 

επαθή κε ηηο δσληαλέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο ηνπο, είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο 

λα ην πξάμνπλ, λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ 

επηθαινχκελσλ παξαβηάζεσλ ηεο χκβαζεο (Βαξλάβα θαη ινηπνί θαηά 

Σνπξθίαο [GC], § 164). 

 344. Οη πξνδήισο αβάζηκεο αηηηάζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: αηηηάζεηο «ηεηάξηνπ βαζκνχ 

δηθαηνδνζίαο», αηηηάζεηο σο πξνο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη πξνθαλήο ή ζαθήο 

απνπζία παξαβίαζεο, κε ηεθκεξησζείζεο αηηηάζεηο, θαη, ηέινο, 

ζπγθερπκέλεο θαη ηδηφξξπζκεο αηηηάζεηο. 

 

  2. «Σέηαξηνο βαζκφο δηθαηνδνζίαο»
7
  

 

 345. Μία ηδηαίηεξε θαηεγνξία αηηηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ απνθαινχληαη θνηλψο «αηηηάζεηο ηεηάξηνπ βαζκνχ 

δηθαηνδνζίαο». Ο φξνο απηφο – ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν 

ηεο χκβαζεο θαη εηζήρζε απφ ηε λνκνινγία ησλ νξγάλσλ ηεο χκβαζεο 

(Kemmache θαηά Γαιιίαο (αξηζ.3), § 44) – είλαη θάπσο παξάδνμνο, δηφηη 

εζηηάδεη ζε θάηη πνπ ην Γηθαζηήξην δελ είλαη: δελ είλαη εθεηείν, νχηε 

αλαηξεηηθφ ή αλαζεσξεηηθφ δηθαζηήξην σο πξνο ηα δηθαζηήξηα ησλ Κξαηψλ 

κειψλ ηεο χκβαζεο, θαη δε δχλαηαη λα επαλεμεηάζεη ηελ ππφζεζε κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ ζα ην έπξαηηε έλα αλψηαην εζληθφ δηθαζηήξην. Οη ππνζέζεηο 

ηεηάξηνπ βαζκνχ δηθαηνδνζίαο πξνέξρνληαη επνκέλσο απφ κία εζθαικέλε 

αληίιεςε, εθ κέξνπο ησλ πξνζθεπγφλησλ, ηνπ ξφινπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ δηθαζηηθνχ κεραληζκνχ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 

χκβαζε. 

                                                      
7
 Δπηθαηξνπνηήζεθε ζηηο 13 επηεκβξίνπ 2010. 
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 346. Πξάγκαηη, παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο, ε χκβαζε παξακέλεη 

κία δηεζλήο ζπλζήθε ε νπνία ππαθνχεη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο κε ηηο 

ππφινηπεο δηαθξαηηθέο ζπλζήθεο, ηδίσο εθείλεο ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο 

επί ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπλζεθψλ (Demir θαη Baykara θαηά Σνπξθίαο [GC], § 

65). Σν Γηθαζηήξην δελ κπνξεί ζπλεπψο λα ππεξβεί ηα φξηα ησλ γεληθψλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ηνπ αλέζεζαλ κέζσ ηεο 

θπξίαξρεο βνχιεζήο. Σα φξηα απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηεο χκβαζεο 

ην νπνίν πξνβιέπεη: 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν ζεβαζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ γηα ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε απφ ηελ παξνχζα 

χκβαζε θαη ηα Πξσηφθνιια απηήο, ζπζηήλεηαη Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (…) 

 347. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ πεξηνξίδεηαη 

ζηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο, απφ ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε, ησλ δεζκεχζεσλ 

σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηηο νπνίεο αλέιαβαλ πξνζρσξψληαο 

ζηε χκβαζε (θαη ζηα Πξσηφθνιια απηήο). Δπηπιένλ, ειιείςεη εμνπζηψλ 

άκεζεο παξέκβαζεο ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

Μεξψλ, πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ απηνλνκία ησλ ελ ιφγσ ελλφκσλ ηάμεσλ. 

Σνχην ζεκαίλεη φηη ην Γηθαζηήξην δελ είλαη αξκφδην λα εμεηάζεη ηα 

πξαγκαηηθά ή λνκηθά ζθάικαηα ζηα νπνία ππνηίζεηαη φηη πεξηέπεζε έλα 

δηθαζηήξην, εθηφο αλ θαη ζην κέηξν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζίμνπλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ χκβαζε. Σν 

Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ην ίδην ηα πξαγκαηηθά ή λνκηθά 

ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ έλα εζληθφ δηθαζηήξην λα ιάβεη κία απφθαζε έλαληη 

θάπνηαο άιιεο, εηδάιισο, ζα αλαγνξεπφηαλ ζε δηθαζηή ηξίηνπ ή ηεηάξηνπ 

βαζκνχ θαη ζα παξαγλψξηδε ηα φξηα ηεο απνζηνιήο ηνπ (Garcia Ruiz θαηά 

Ηζπαλίαο [GC], § 28, Perlala θαηά Διιάδαο, § 25). 

 348. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, θαηά γεληθφ θαλφλα, ην 

Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ: 

 α) ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο 

ππφζεζεο, 

 β) ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, 
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 γ) ην παξαδεθηφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνδείμεσλ ζε κία δίθε, 

 δ) ηνλ νπζηαζηηθφ δίθαην ραξαθηήξα ηνπ απνηειέζκαηνο κίαο 

δηαθνξάο αζηηθήο θχζεο, 

 ε) ηελ ελνρή ή κε ελφο θαηεγνξνπκέλνπ ζε κία πνηληθή ππφζεζε. 

 349. Η κφλε πεξίπησζε ζηελ νπνία ην Γηθαζηήξην δχλαηαη 

θαη’εμαίξεζε λα ακθηζβεηήζεη ηηο ελ ιφγσ δηαπηζηψζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα είλαη φηαλ απηά πάζρνπλ απφ θαηάθσξε θαη πξφδειε 

απζαηξεζία, αληίζεηε πξνο ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ θνηλή ινγηθή θαη 

επηθέξνπζα αθ’εαπηήο κία παξαβίαζε ηεο χκβαζεο (Syssoyeva θαη ινηπνί 

θαηά Λεηνλίαο [GC], § 89). 

 350. Μία αηηίαζε δηθαηνδνζίαο ηεηάξηνπ βαζκνχ κπνξεί λα 

δηαηππσζεί ππφ ην πξίζκα νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο χκβαζεο θαη 

αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα δηθαίνπ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε δηαθνξά ζε εζληθφ 

επίπεδν. Η ζεσξία ηεο δηθαηνδνζίαο ηεηάξηνπ βαζκνχ εθαξκφδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ζε ππνζέζεηο: 

 α) αζηηθέο (Garcia Ruiz θαηά Ηζπαλίαο [GC] § 28 θαη Pla θαη 

Puncernau θαηά Αλδφξαο, § 26), 

 β) πνηληθέο (Perlala θαηά Διιάδαο, § 25 θαζψο θαη Khan θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 34), 

 γ) θνξνινγηθέο (Dukmedjian θαηά Γαιιίαο, § 71), 

 δ) θνηλσληθέο (Marion θαηά Γαιιίαο, § 22), 

 ε) δηνηθεηηθέο (Αγαζφο θαη 49 άιινη θαηά Διιάδαο, § 26), 

 ζη) εθινγηθέο (Adamsons θαηά Λεηνλίαο, § 118), 

 δ) ζρεηηθέο κε ηελ είζνδν, παξακνλή θαη απνκάθξπλζε αιινδαπψλ 

(Syssoyeva θαη ινηπνί θαηά Λεηνλίαο [GC]). 

 351. Δλ ηνχηνηο, αηηηάζεηο ηεηάξηνπ βαζκνχ ζπλήζσο δηαηππψλνληαη 

ζην πεδίν ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζε 

«δίθαηε δίθε» ζε αζηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο. Γελ πξέπεη λα 

ιεζκνλνχκε – δηφηη επί απηνχ εληνπίδεηαη ε πεγή πνιπάξηζκσλ 

παξαλνήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνζθεπγφλησλ – φηη ν επηζπκεηφο απφ 

ην άξζξν 6 § 1 «δίθαηνο ραξαθηήξαο» δελ είλαη ν «νπζηαζηηθφο» δίθαηνο 

ραξαθηήξαο, έλλνηα ε νπνία βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο 

εζηθήο θαη ηελ νπνία κφλν ν δηθαζηήο ηεο νπζίαο κπνξεί λα εθαξκφζεη. Σν 
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άξζξν 6 § 1 εγγπάηαη κφλν ηνλ «δηαδηθαζηηθφ» δίθαην ραξαθηήξα ν νπνίνο, 

ζηελ πξάμε, κεηαθξάδεηαη ζε κία θαη’αληηκσιία δηαδηθαζία φπνπ νη 

δηάδηθνη εμεηάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη επί ίζεο βάζεο ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηή (Star Cate Δπίιεθηα Γεχκαηα θαη ινπνί θαηά Διιάδαο (déc.)). 

 352. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ κία αηηίαζε δηθαηνδνζίαο ηεηάξηνπ 

βαζκνχ δηαηππψλεηαη ζην πεδίν ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο, ην 

Γηθαζηήξην ηελ απνξξίπηεη δηαπηζηψλνληαο φηη ν πξνζθεχγσλ έηπρε κίαο 

θαη’αληηκσιία δηαδηθαζίαο· φηη κπφξεζε, ζηα δηάθνξα ζηάδηα απηήο, λα 

εθζέζεη ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο απνδείμεηο πνπ έθξηλε θξίζηκα γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο ππφζεζήο ηνπ· φηη κπφξεζε λα ακθηζβεηήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο απνδείμεηο πνπ πξνζθφκηζε ν 

αληίδηθνο· φηη φια ηα αληηθεηκεληθά θξίζηκα επηρεηξήκαηά ηνπ γηα ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο έηπραλ πξνζήθνπζαο αθξφαζεο θαη εμέηαζεο απφ ην 

δηθαζηήξην· φηη ε επίδηθε απφθαζε είλαη επξέσο αηηηνινγεκέλε, φζνλ 

αθνξά ηφζν ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά φζν θαη ην λνκηθφ κέξνο· θαη φηη, 

ζπλεπψο, ε δηαδηθαζία θξηλφκελε ζην ζχλνιφ ηεο ήηαλ δίθαηε (Garcia Ruiz 

θαηά Ηζπαλίαο [GC] θαη Khan θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ). 

 

  3. Πξνθαλήο ή ζαθήο απνπζία παξαβίαζεο 

 

 353. Τθίζηαηαη νκνίσο πξφδειε έιιεηςε βάζεο φηαλ ε αηηίαζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο, ε νπνία πιεξνί φιεο ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ, 

ε νπνία είλαη ζχκθσλε πξνο ηε χκβαζε θαη ε νπνία δελ απνηειεί 

πεξίπησζε ηεηάξηνπ βαζκνχ, δελ παξνπζηάδεη σζηφζν θακία έλδεημε 

παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ε χκβαζε. ε κία ηέηνηα 

πεξίπησζε, ε πξνζέγγηζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηεο 

νπζίαο ηεο αηηίαζεο, ζηε δηαηχπσζε ζπκπεξάζκαηνο πεξί απνπζίαο 

νπνηαζδήπνηε έλδεημεο παξαβίαζεο θαη ζηελ θήξπμε ηεο ελ ιφγσ αηηίαζεο 

απαξάδεθηεο ρσξίο λα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Μπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηξία είδε αηηηάζεσλ νη νπνίεο απαηηνχλ κία ηέηνηα πξνζέγγηζε. 

 

   α) Κακία έλδεημε απζαηξεζίαο ή αδηθίαο 
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 354. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαηαξρήλ αξκφδηεο 

λα δηαζθαιίδνπλ ην ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ θαζηεξψλεη 

ε χκβαζε είλαη νη εζληθέο αξρέο. πλεπψο, θαηά γεληθφ θαλφλα, ε 

ζηνηρεηνζέηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο θαη ε 

εξκελεία ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ εκπίπηνπλ ζηελ απφιπηε αξκνδηφηεηα ησλ 

εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη άιισλ αξρψλ, ησλ νπνίσλ νη δηαπηζηψζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο δεζκεχνπλ ην Γηθαζηήξην. Δλ 

ηνχηνηο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ 

ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο χκβαζεο, ην 

Γηθαζηήξην κπνξεί θαη πξέπεη λα δηαβεβαηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απφθαζεο πνπ νδήγεζε ζηελ πξάμε πνπ θαηαγγέιιεη ν πξνζθεχγσλ ήηαλ 

δίθαηε θαη απαιιαγκέλε απφ απζαηξεζίεο (ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ελ 

πξνθεηκέλσ κπνξεί λα είλαη δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή, ή θαη ηα δχν, αλαιφγσο 

ηελ πεξίπησζε). 

 355. Καηά ζπλέπεηα, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα θεξχμεη πξνδήισο 

αβάζηκε κία αηηίαζε ε νπνία εμεηάζηεθε θαη’νπζίαλ απφ ηηο αξκφδηεο 

εζληθέο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο δηαδηθαζίαο ε νπνία πιεξνχζε a priori 

ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο (θαη ειιείςεη ελδείμεσλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ): 

 α) ε δηαδηθαζία δηεμήρζε ελψπηνλ νξγάλσλ αξκφδησλ σο πξνο ηνχην 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, 

 β) ε δηαδηθαζία δηεμήρζε ζχκθσλα κε ηηο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ, 

 γ) ν ελδηαθεξφκελνο δηάδηθνο κπφξεζε λα ππνβάιεη ηα επηρεηξήκαηα 

θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ηα νπνία εμεηάζζεθαλ πξνζεθφλησο απφ 

ηελ επίκαρε αξρή, 

 δ) ηα αξκφδηα φξγαλα εμέηαζαλ θαη έιαβαλ ππφςε φια ηα 

πξαγκαηηθά θαη λνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη αληηθεηκεληθά θξίζηκα γηα ηε 

δίθαηε επίιπζε ηεο ππφζεζεο, 

 ε) ε δηαδηθαζία θαηέιεμε ζε κία επαξθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

 

β) Κακία έλδεημε κε αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ζθνπψλ θαη ησλ κέζσλ 
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 356. Όηαλ ην επηθαινχκελν ζηε βάζε ηεο χκβαζεο δηθαίσκα δελ 

είλαη απφιπην θαη ππφθεηηαη ζε άκεζνπο (ξεηά αλαθεξφκελνπο ζηε 

χκβαζε) ή έκκεζνπο (θαζνξηζζέληεο απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ) 

πεξηνξηζκνχο, ην Γηθαζηήξην θαιείηαη ζπρλά λα πξνβεί ζε κία αλάιπζε ηεο 

αλαινγηθφηεηαο ηεο πξνβαιιφκελεο επέκβαζεο. 

 357. Μεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηαηππψλνπλ ξεηά ηνπο 

επηηξεπφκελνπο πεξηνξηζκνχο, πξέπεη λα δηαθξίλνπκε κία ζπγθεθξηκέλε 

ππν-νκάδα ηεζζάξσλ άξζξσλ: ην άξζξν 8 (δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 

ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο), ην άξζξν 9 (ειεπζεξία ζθέςεο, 

ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο), ην άξζξν 10 (ειεπζεξία έθθξαζεο), ην άξζξν 

11 (ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη). Όια απηά ηα άξζξα 

έρνπλ ηελ ίδηα δνκή: ε παξάγξαθνο 1 δηαηππψλεη ην ζρεηηθφ ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα, ελψ ε παξάγξαθνο 2 πξνβιέπεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

ην Κξάηνο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Σα 

θείκελα ησλ δεχηεξσλ απηψλ παξαγξάθσλ δελ είλαη παλνκνηφηππα, αιιά 

δηαζέηνπλ ηελ ίδηα δνκή. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα 

ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο,  ην άξζξν 8 § 2 πξνβιέπεη: 

Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, εθηφο εάλ ε επέκβαζηο αχηε πξνβιέπεηαη 

ππφ ηνπ λφκνπ θαη απνηειεί κέηξν ην νπνίνλ, εηο κίαλ 

δεκνθξαηηθήλ θνηλσλίαλ, είλαη αλαγθαίνλ δηά ηελ εζληθήλ 

αζθάιεηαλ, ηελ νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρψξαο, ηελ πξνάζπηζηλ 

ηεο ηάμεσο θαη ηελ πξφιεςηλ πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ 

πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή ηελ πξνζηαζίαλ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ. 

 Σν άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.4 (ειεπζεξία θπθινθνξίαο) 

αλήθεη θαη απηφ ζε απηή ηελ θαηεγνξία δηαηάμεσλ θαζψο ε παξάγξαθνο 3 

αθνινπζεί ηελ ίδηα κνξθή. 

 358. Όηαλ ην Γηθαζηήξην νδεγείηαη λα εμεηάζεη ηελ επέκβαζε ησλ 

δεκφζησλ εμνπζηψλ ζηελ άζθεζε ελφο εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δηθαησκάησλ, πξνβαίλεη πάληνηε ζε κία αλάιπζε ηξηψλ ζηαδίσλ. Δθφζνλ 

έρεη φλησο ππάξμεη «επέκβαζε» εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο (θαη πξφθεηηαη γηα 

έλα μερσξηζηφ πξνθαηαξηηθφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα επηιπζεί, δηφηη ε 
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απάληεζε δελ είλαη πάληνηε πξνθαλήο), ην Γηθαζηήξην πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη ζε ηξία δηαδνρηθά εξσηήκαηα: 

 α) Η επέκβαζε πξνβιέπεηαη απφ έλαλ επαξθψο πξνζβάζηκν θαη 

πξνβιέςηκν «λφκν»; 

 β) ε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο, ε επέκβαζε επηδηψθεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο εμαληιεηηθψο απαξηζκεκέλνπο (θαη ηνλ νπνίσλ 

ν θαηάινγνο πνηθίιιεη ειαθξά αλάινγα κε ην άξζξν) «ζεκηηνχο ζθνπνχο»; 

 γ) ε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο, ε επέκβαζε είλαη 

«αλαγθαία εληφο κίαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο» γηα λα επηηχρεη ην ζεκηηφ 

ζθνπφ πνπ επηδηψθεη; Άιισο εηπείλ, πθίζηαηαη ζρέζε αλαινγηθφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ απηνχ θαη ησλ ππφ θξίζε πεξηνξηζκψλ; 

 359. Μφλν ζε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο ζε θαζέλα απφ ηα 

ηξία απηά εξσηήκαηα ζεσξείηαη ε επέκβαζε ζχκθσλε πξνο ηε χκβαζε, 

ελψ ηπρφλ αξλεηηθή απάληεζε ζπλεπάγεηαη δηαπίζησζε πεξί παξαβίαζεο. 

Δμεηάδνληαο ην ηειεπηαίν απφ ηα ηξία απηά εξσηήκαηα, ην Γηθαζηήξην 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην πεξηζψξην εθηίκεζεο ην νπνίν δηαζέηεη ην 

Κξάηνο θαη ηνπ νπνίνπ ε έθηαζε πνηθίιιεη ζεκαληηθά αλαιφγσο ησλ 

ζπλζεθψλ, ηεο θχζεο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ δηθαηψκαηνο θαζψο θαη ηεο 

θχζεο ηεο επέκβαζεο (Stoll θαηά Διβεηίαο [GC], § 105, Demir θαη Baykara 

θαηά Σνπξθίαο [GC], § 119, S. θαη Marper θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], 

§ 102, Mentzen θαηά Λεηνλίαο (déc.)). 

 360. Η ίδηα αξρή εθαξκφδεηαη φρη κφλν ζηα πξναλαθεξφκελα άξζξα, 

αιιά νκνίσο ζηελ πιεηνςεθία ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο έκκεζσλ πεξηνξηζκψλ, κε 

πεξηιακβαλφκελσλ ζην θείκελν ηνπ επίκαρνπ άξζξνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ην άξζξν 6 § 1 

ηεο χκβαζεο, δελ είλαη απφιπην: ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ γίλνληαη 

ζησπεξά δεθηνί, δηφηη απαηηεί απφ ηελ ίδηα ηελ θχζε ηνπ απαηηεί κία 

ξχζκηζε εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε απνιακβάλνπλ 

σο πξνο ηνχην ελφο ζρεηηθνχ πεξηζσξίνπ εθηίκεζεο. Δλαπφθεηηαη αληηζέησο 

ζην Γηθαζηήξην λα απνθαλζεί ζε ηειεπηαίν βαζκφ επί ηεο ηήξεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο. Οθείιεη λα εμαθξηβψζεη φηη νη πεξηνξηζκνί 

απηνί δελ πεξηνξίδνπλ ηελ αλνηθηή πξφζβαζε ζε έλαλ ελδηαθεξφκελν, θαηά 
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ηξφπν ή ζε βαζκφ πνπ ην δηθαίσκα λα ζίγεηαη ζηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ. 

Δπηπιένλ, νη πεξηνξηζκνί απηνί ζην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην δελ 

ζπκβηβάδνληαη κε ην άξζξν 6 § 1 παξά κφλνλ αλ επηδηψθνπλ έλα ζεκηηφ 

ζθνπφ θαη αλ ππάξρεη εχινγε ζρέζε αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (Cudak θαηά 

Ληζνπαλίαο [GC], § 55). 

 361. Αλ, θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο, ην 

Γηθαζηήξην πεηζζεί φηη εθπιεξψζεθαλ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, θαη φηη, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ππφζεζεο, δελ 

ππήξμε πξνθαλήο έιιεηςε αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επηδησθφκελσλ απφ 

ηελ θξαηηθή επέκβαζε ζθνπψλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ, 

θεξχζζεη απαξάδεθηε ηελ ππφ θξίζε αηηίαζε ιφγσ πξφδειεο έιιεηςεο 

βάζεο. Η αηηηνινγία ηεο απφθαζεο πεξί απαξαδέθηνπ είλαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε φκνηα ή παξφκνηα κε εθείλε πνπ ζα πηνζεηνχζε ην Γηθαζηήξην 

ζε κία απφθαζε ε νπνία δηαπηζηψλεη, επί ηεο νπζίαο, κε παξαβίαζε 

(Mentzen θαηά Λεηνλίαο (déc.)). 

 

   γ) Άιια ζρεηηθψο απιά δεηήκαηα νπζίαο 

 

 362. Δπηπιένλ ησλ πην πάλσ πεξηγξαθφκελσλ θαηαζηάζεσλ, ην 

Γηθαζηήξην θεξχζζεη πξνδήισο αβάζηκε κία αηηίαζε αλ πεηζζεί φηη, γηα 

ιφγνπο νπζίαο, δελ πθίζηαηαη θακία έλδεημε παξαβίαζεο ηεο επηθαινχκελεο 

δηάηαμεο ηεο χκβαζεο. Σνχην πξνθχπηεη ηδίσο ζε δχν πεξηπηψζεηο: 

 α) φηαλ πθίζηαηαη κία πάγηα θαη πινχζηα λνκνινγία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, δηαηππσζείζα ζε παλνκνηφηππεο ή παξφκνηεο ππνζέζεηο, θαη ε 

νπνία επηηξέπεη λα ζπλαρζεί ζπκπέξαζκα πεξί απνπζίαο παξαβίαζεο ηεο 

χκβαζεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε (Galev θαη ινηπνί θαηά Βνπιγαξίαο
*
 

(déc.)), 

 β) αθφκε θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο λνκνινγίαο ε νπνία λα 

εμεηάδεη κε άκεζν θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ην πξνβιεζέλ δήηεκα, ηα 

πθηζηάκελα λνκνινγηαθά ζηνηρεία επηηξέπνπλ λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα 

                                                      
*
 Σν θείκελν είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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φηη δελ πθίζηαηαη θακία έλδεημε παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο (Hartung θαηά 

Γαιιίαο (déc.)). 

 363. ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, ην Γηθαζηήξην κπνξεί 

λα νδεγεζεί λα εμεηάζεη καθξνζθειψο θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο θαη φια ηα ππφινηπα ζπλαθή 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία (Collins θαη Akaziebie θαηά νπεδίαο (déc.)). 

 

  4. Με ηεθκεξησζείζεο αηηηάζεηο: έιιεηςε απνδείμεσλ 

 

 364. Η δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ έρεη ηνλ ραξαθηήξα 

κίαο θαη’αληηκσιία δηαδηθαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη επζχλε ησλ δηαδίθσλ – 

ήηνη ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ηεο ελαγφκελεο θπβέξλεζεο – λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ηφζν σο πξνο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

(παξέρνληαο ζην Γηθαζηήξην ηα απαξαίηεηα πξαγκαηηθά απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία) φζν θαη σο πξνο ην λνκηθφ κέξνο (εμεγψληαο ηνλ ιφγν πνπ, θαηά 

ηελ άπνςή ηνπο, ε επηθαινχκελε δηάηαμε ηεο χκβαζεο παξαβηάζζεθε ή 

φρη). 

 365. ην κέηξν πνπ έρεη εθαξκνγή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην 

άξζξν 47 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν δηέπεη ην πεξηερφκελν 

ησλ αηνκηθψλ πξνζθπγψλ, πξνβιέπεη: 

1. Γηα νπνηαδήπνηε πξνζθπγή αζθείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο 

χκβαζεο ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη έληππν πξνζθπγήο ην νπνίν 

ρνξεγείηαη απφ ηελ Γξακκαηεία, εθηφο εάλ ν Πξφεδξνο ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Θα αλαθέξεη 

(…) 

δ) κία ζχληνκε αλαθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

ε) κία ζχληνκε αλαθνξά ησλ παξαβηάζεσλ ηεο χκβαζεο, θαηά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ πξνζθεχγνληνο, θαη ηα ζρεηηθά επηρεηξήκαηα 

(…) 

δ) ην αληηθείκελν ηεο πξνζθπγήο 

θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
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ε) αληίγξαθα φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηδίσο ησλ 

απνθάζεσλ, δηθαζηηθψλ ή κε, πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο 

πξνζθπγήο. 

(…) 

4. Άξλεζε ζπκκνξθψζεσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ησλ παξ.1 θαη 2 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηε κε εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο απφ ην 

Γηθαζηήξην. 

 366. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44Γ § 1 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, 

Όηαλ έλαο δηάδηθνο παξαιείπεη λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο 

απφ ην Γηθαζηήξην απνδείμεηο ή πιεξνθνξίεο ή λα απνθαιχςεη 

απηνβνχισο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ή φηαλ δε ζπκκεηέρεη 

νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα εμάγεη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θξίλεη θαηάιιεια. 

 367. ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

πξνυπνζέζεσλ, ην Γηθαζηήξην θεξχζζεη απαξάδεθηε  ηελ πξνζθπγή ιφγσ 

πξφδειεο έιιεηςε βάζεο. Δηδηθφηεξα, ηνχην κπνξεί λα πξνθχςεη ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 α) φηαλ ν πξνζθεχγσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξάζεζε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο ρσξίο λα εμεγεί κε πνην ηξφπν 

απηέο παξαβηάζηεθαλ, εθηφο αλ ηνχην θαζίζηαηαη πξνθαλέο απφ ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο (Trofimchuk θαηά Γαιιίαο (déc.), 

Baillard θαηά Γαιιίαο (déc.)), 

 β) φηαλ ν πξνζθεχγσλ παξαιείπεη ή αξλείηαη λα πξνζθνκίζεη 

έγγξαθεο απνδείμεηο ζε ζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ (ηδίσο απνθάζεηο 

δηθαζηεξίσλ θαη άιισλ εζληθψλ αξρψλ), εθηφο αλ πθίζηαληαη εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο αλεμάξηεηεο απφ ηε βνχιεζή ηνπ θαη νη νπνίεο ηνλ εκπνδίδνπλ 

λα πξάμεη ηνχην (γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε δηεχζπλζε ηεο θπιαθήο αξλείηαη 

ζε έλαλ θξαηνχκελν λα δηαβηβάζεη έγγξαθα ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην 

Γηθαζηήξην). 

 

  5. πγθερπκέλεο ή ηδηφξξπζκεο αηηηάζεηο 
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 368. Σν Γηθαζηήξην απνξξίπηεη σο πξνδήισο αβάζηκεο αηηηάζεηο νη 

νπνίεο είλαη ζπγθερπκέλεο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαην 

γηα ην Γηθαζηήξην λα θαηαλνήζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ 

θαηαγγέιιεη ν πξνζθεχγσλ θαη ηα παξάπνλα πνπ επηζπκεί λα ηνπ 

απεπζχλεη. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε απνπζία νπνηαζδήπνηε έλδεημεο 

παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο είλαη πξνθαλήο γηα νπνηνδήπνηε κέζν 

παξαηεξεηή, αθφκε θη αλ απηφο ζηεξείηαη λνκηθψλ γλψζεσλ. 

 

 Β. Απνπζία ζεκαληηθήο βιάβεο
8
 

  

Άξζξν 35 § 3β) – Κξηηήξηα παξαδεθηνύ 

3. Σν Γηθαζηήξην θεξχηηεη απαξάδεθηε θάζε αηνκηθή πξνζθπγή πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34, νζάθηο εθηηκά φηη  

(…) 

β. ν πξνζθεχγσλ δελ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή βιάβε, εθηφο εάλ ν ζεβαζκφο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηε χκβαζε θαη 

ηα Πξσηφθνιια απηήο απαηηνχλ κία εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο επί ηεο νπζίαο 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί γηα ηνλ ιφγν απηφ 

θακία ππφζεζε ε νπνία δελ έρεη εμεηαζζεί δεφλησο απφ εζσηεξηθφ 

δηθαζηήξην. 

 

  1. Πιαίζην πηνζέηεζεο ηνπ λένπ θξηηεξίνπ 

 

 369. Με ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.14, ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ 

2010, έλα λέν θξηηήξην παξαδεθηνχ ήξζε λα πξνζηεζεί ζηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 3 θξηηήξηα. χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Πξσηνθφιινπ, ε λέα 

δηάηαμε εθαξκφδεηαη επί φισλ ησλ πξνζθπγψλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, κε εμαίξεζε εθείλεο πνπ θεξχρζεθαλ παξαδεθηέο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Πξσηνθφιινπ. Η εηζαγσγή ηνπ λένπ απηνχ θξηηεξίνπ 

θξίζεθε αλαγθαία ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Γίδεη ζε απηφ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν, 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνπ επηηξέπεη λα επηθεληξψλεηαη επί ησλ ππνζέζεσλ 

                                                      
8
 Δπηθαηξνπνηήζεθε ζηηο 7 Ινπιίνπ 2010. 
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πνπ αηηηνινγνχλ κία επί ηεο νπζίαο εμέηαζε. Άιισο εηπείλ, επηηξέπεη ζην 

Γηθαζηήξην λα απνξξίπηεη ππνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ θξηζεί «ειάζζνλνο 

ζεκαζίαο» θαη’εθαξκνγή ηεο αξρήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηθαζηέο δελ 

πξέπεη εμεηάδνπλ ηέηνηεο ππνζέζεηο («de minimis non curat praetor»). 

 370. Η έλλνηα ηνπ ‘de minimis’, αλ θαη δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί 

επηζήκσο ζηε Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πξηλ 

απφ ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ 2010, είρε σζηφζν αλαθεξζεί ζε πνιπάξηζκεο 

απνθιίλνπζεο απφςεηο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο (βιέπε Eyoum-Priso θαηά 

Γαιιίαο
*
 (déc.), H.F.K.-F. θαηά Γεξκαλίαο*, Lechesne θαηά Γαιιίαο (déc.)), 

θαη δηθαζηψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ (βιέπε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, Dudgeon θαηά 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, O’Halloran θαη Francis θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

[GC], θαη Micallef θαηά Μάιηαο [GC]) θαζψο θαη απφ Κπβεξλήζεηο ζηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ (βιέπε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

Κνπκνπηζέα θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο (déc.)). 

 

  2. Αληηθείκελν 

 

 371. Σν άξζξν 35 § 3β) πεξηιακβάλεη ηξία μερσξηζηά ζηνηρεία. 

Πξψηνλ, δηαηππψλεη ην θξηηήξην παξαδεθηνχ απηφ θαζεαπηφ: ην 

Γηθαζηήξην κπνξεί λα θεξχζζεη απαξάδεθηε νπνηαδήπνηε αηνκηθή 

πξνζθπγή νζάθηο εθηηκά φηη ν πξνζθεχγσλ δελ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή 

βιάβε. Δλ ζπλερεία αθνινπζνχλ δχν ξήηξεο δηαζθάιηζεο. Πξψηνλ, ην 

Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα θεξχζζεη απαξάδεθηε κία πξνζθπγή εάλ ν 

ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απαηηεί εμέηαζε επί ηεο νπζίαο. 

Γεχηεξνλ, δελ κπνξεί λα απνξξίπηεη ζηε βάζε απηνχ ηνπ λένπ θξηηεξίνπ 

κία ππφζεζε ε νπνία δελ έρεη εμεηαζζεί πξνζεθφλησο απφ εζσηεξηθφ 

δηθαζηήξην. 

 372. Μφλν ην Γηθαζηήξην είλαη αξκφδην λα εξκελεχζεη απηή ηε λέα 

πξνυπφζεζε παξαδεθηνχ θαη λα ηελ εθαξκφζεη. Γηα κία δηάξθεηα δχν εηψλ 

θαηφπηλ ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Πξσηνθφιινπ, ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ λένπ 

θξηηεξίνπ παξαδεθηνχ ζα γίλεηαη απφ ηα ηκήκαηα θαη ην Σκήκα Δπξείαο 

χλζεζεο (άξζξν 20 § 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.14) ηα νπνία ζα 
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θαζηεξψζνπλ ζαθείο λνκνινγηαθέο αξρέο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ 

θξηηεξίνπ επί ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ. 

 

3. Δπί ηνπ εξσηήκαηνο αλ ν πξνζθεχγσλ ππέζηε ζεκαληηθή 

βιάβε 

 

 373. Η έθθξαζε «ζεκαληηθή βιάβε» κπνξεί θαη πξέπεη λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κίαο εξκελείαο ε νπνία λα θαζηεξψλεη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα κέζσ ηεο πξννδεπηηθήο αλάπηπμεο ηεο λνκνινγίαο 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Πξνζθέξεη ζην Γηθαζηήξην κία ζρεηηθή επειημία επηπιένλ 

εθείλεο ηεο νπνίαο ήδε επσθειείηαη ζηε βάζε ησλ πθηζηάκελσλ θξηηεξίσλ 

παξαδεθηνχ (βιέπε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ.14, 

STCE αξηζ. 194, §§ 78 θαη 80 («ε εηζεγεηηθή έθζεζε»)). Σν λέν θξηηήξην 

βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε παξαβίαζε ελφο δηθαηψκαηνο, φπνηα θη αλ είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα απηνχ απφ ακηγψο λνκηθήο απφςεσο, πξέπεη λα αγγίδεη έλα 

ειάρηζην επίπεδν ζνβαξφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγείηαη ε εμέηαζή ηνπ 

απφ έλα δηεζλέο δηθαζηήξην (Korolev θαηά Ρσζίαο
*
 (déc.)). 

 374. Η δηαηχπσζε ηνπ θξηηεξίνπ ιακβάλεη ππφςε ηε βιάβε πνπ έρεη 

ήδε ππνζηεί ν πξνζθεχγσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ 

πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε πεξηιακβάλεηαη, ελδεηθηηθά θαη φρη 

απνθιεηζηηθά, ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο γηα ηνλ πξνζθεχγνληα (βιέπε Βock 

θαηά Γεξκαλίαο* (déc.) γηα έλα πξφζθαην παξάδεηγκα κίαο ππφζεζεο ε 

νπνία θεξχρζεθε απαξάδεθηε ιφγσ ηνπ επηεινχο ραξαθηήξα ηνπ επίκαρνπ 

πνζνχ). ηελ ππφζεζε Ionescu θαηά Ρνπκαλίαο*, ην Γηθαζηήξην εμέθξαζε 

ηελ άπνςε φηη ε νηθνλνκηθή δεκία πνπ ππέζηε ν πξνζθεχγσλ δελ ήηαλ 

ζεκαληηθή. Πξάγκαηη, ε δεκία αλεξρφηαλ ζε 90 επξψ θαη ηίπνηα δελ 

ππνδείθλπε φηη ε απψιεηα απηνχ ηνπ πνζνχ είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο επί 

ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ πξνζθεχγνληνο. ηελ ππφζεζε Korolev θαηά 

Ρσζίαο
*
 (déc.), νη αηηηάζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο πεξηνξίδνληαη ξεηά ζηε κε 

θαηαβνιή απφ ηελ ελαγνκέλε αξρή ελφο πνζνχ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 

ιηγφηεξν απφ έλα επξψ θαη ην νπνίν είρε επηδηθαζζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
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απφ έλα εζληθφ δηθαζηήξην. Δλ ηνχηνηο, ην Γηθαζηήξην δε ιεζκνλεί φηη νη 

επηπηψζεηο κίαο πιηθήο απψιεηαο δελ πξέπεη λα ππνινγίδνληαη αθεξεκέλα. 

Αθφκε θαη κία κηθξή πιηθή δεκία κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή ππφ ην θσο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο ή ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία θαηνηθεί. 

 375. Γεδνκέλνπ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην έρεη ζπγρξφλσο επίγλσζε 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πεξηνπζηαθφ δηαθχβεπκα δελ απνηειεί ην κφλν 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί αλ ν 

πξνζθεχγσλ ππέζηε ζεκαληηθή βιάβε. Πξάγκαηη, κία παξαβίαζε ηεο 

χκβαζεο κπνξεί λα αθνξά ζεκαληηθά δεηήκαηα αξρήο θαη ζπλεπψο λα 

πξνθαιεί κία ζεκαληηθή βιάβε ρσξίο σζηφζν λα ζίγεη έλα πεξηνπζηαθφ 

ζπκθέξνλ (Korolev θαηά Ρσζίαο* (déc.)). Σν ππνθεηκεληθφ αίζζεκα ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο επηθαινχκελεο παξαβίαζεο 

πξέπεη λα κπνξεί λα αηηηνινγεζεί απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.  

 

  4. Γχν ξήηξεο δηαζθάιηζεο 

 

 α) Δπί ηνπ εξσηήκαηνο εάλ ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απαηηεί κία επί ηεο 

νπζίαο εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο 

 

 376. Σν δεχηεξν ζηνηρείν απνηειεί κία ξήηξα δηαζθάιηζεο 

(εηζεγεηηθή έθζεζε, § 81) δπλάκεη ηεο νπνίαο ε πξνζθπγή δε ζα 

θεξχζζεηαη απαξάδεθηε εάλ ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

ηνλ νπνίν εγγπάηαη ε χκβαζε θαη ηα Πξσηφθνιιά ηεο απαηηεί κία επί ηεο 

νπζίαο εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο. Η δηαηχπσζε απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ 

εκπλέεηαη απφ ηε δεχηεξε θξάζε ηνπ άξζξνπ 37 § 1 ηεο χκβαζεο, φπνπ 

εθπιεξψλεη κία παξφκνηα ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο δηαγξαθήο 

κίαο πξνζθπγήο απφ ην πηλάθην. Η ίδηα δηαηχπσζε εθαξκφδεηαη θαη ζην 

άξζξν 39 § 1 σο βάζε γηα ηελ επίηεπμε ελφο θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ κεηαμχ 

ησλ δηαδίθσλ. 

 377. Σα φξγαλα ηεο χκβαζεο έρνπλ, θαηά πάγηα λνκνινγία, δερζεί 

φηη απηέο νη δηαηάμεηο ηα ππνρξεψλνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εμέηαζε κίαο 
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ππφζεζεο, παξά ηε δηεπζέηεζε απηήο απφ ηνπο δηαδίθνπο ή ηελ χπαξμε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ δηαγξαθήο ηεο πξνζθπγήο απφ ην πηλάθην. Σν 

Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη αλαγθαίν λα πξνβαίλεη ζε κία βαζχηεξε εμέηαζε 

ζηελ πεξίπησζε ππφζεζεο ε νπνία εγείξεη δεηήκαηα γεληθνχ ραξαθηήξα 

πνπ ζίγνπλ ηνλ ζεβαζκφ ηεο χκβαζεο. (Tyrer θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, § 

21). 

 378. Παξφκνηα δεηήκαηα γεληθνχ ραξαθηήξα ηίζεληαη γηα 

παξάδεηγκα φηαλ πξέπεη λα δηεπθξηληζζνχλ νη ππνρξεψζεηο ησλ Κξαηψλ σο 

πξνο ηε χκβαζε ή λα παξαθηλεζεί ην θαζ’νπ Κξάηνο λα επηιχζεη έλα 

δνκηθφ πξφβιεκα ην νπνίν ζίγεη θαη άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

θαηάζηαζε κε ηνλ πξνζθεχγνληα. Σν Γηθαζηήξην έρεη σο εθ ηνχηνπ θιεζεί 

ζπρλά λα εμαθξηβψζεη, ππφ ην πξίζκα ησλ παιαηψλ άξζξσλ 37 θαη 38, αλ 

ην γεληθφ πξφβιεκα πνπ πξνβαιιφηαλ ζηελ ππφζεζε είρε ή επξφθεηην λα 

επηιπζεί θαη αλ παξφκνηα λνκηθά δεηήκαηα είραλ επηιπζεί απφ ην 

Γηθαζηήξην ζε άιιεο ππνζέζεηο (βιέπε, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, Can θαηά 

Απζηξίαο, §§ 15-18, θαη Léger θαηά Γαιιίαο [GC] (δηαγξαθή), § 51). Ωο εθ 

ηνχηνπ, φηαλ ην Γηθαζηήξην είρε ήδε ηε δπλαηφηεηα λα απνθαλζεί επί ηεο 

εθαξκνγήο δηθνλνκηθψλ θαλφλσλ απφ ηηο εζληθέο αξρέο θαη φηαλ ε αηηίαζε 

παξνπζηάδεη έλα ακηγψο ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ, ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ δελ απαηηεί ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο ίδηαο 

απηήο αηηίαζεο (Ionescu θαηά Ρνπκαλίαο
*
). ηελ απφθαζε πνπ εμέδσζε 

ζηελ ππφζεζε Korolev θαηά Ρσζίαο* (déc.), ην Γηθαζηήξην δε δηέθξηλε 

θαλέλα επηηαθηηθφ ιφγν δεκφζηαο ηάμεο πνπ ζα αηηηνινγνχζε ηελ εμέηαζε 

ηεο ππφζεζεο επί ηεο νπζίαο. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε, πξψηνλ, 

δηφηη είρε απνθαλζεί ζε πνιπάξηζκεο πεξηπηψζεηο επί δεηεκάησλ αλάινγσλ 

κε εθείλα πνπ πξνβάιινληαλ ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε θαη, δεχηεξνλ, δηφηη ην 

Γηθαζηήξην θαη ε Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ είραλ ρεηξηζηεί ην δνκηθφ 

πξφβιεκα ηεο κε εθηέιεζεο απνθάζεσλ πνπ είραλ εθδνζεί απφ ηα εζληθά 

δηθαζηήξηα ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. 

 

 β) Δπί ηνπ εξσηήκαηνο εάλ ε ππφζεζε έρεη ήδε 

εμεηαζζεί δεφλησο απφ εζληθφ δηθαζηήξην 
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 379. Σν Γηθαζηήξην δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα απνξξίςεη κία 

πξνζθπγή ιφγσ θνηλνηνπίαο, εάλ ε ππφζεζε δελ έρεη εμεηαζζεί δεφλησο 

απφ εζληθφ δηθαζηήξην. Ο φξνο απηφο, ν νπνίνο αληαλαθιά ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, εγγπάηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

θξηηεξίνπ παξαδεθηνχ, θάζε ππφζεζε ζα απνηειεί αληηθείκελν δηθαζηηθήο 

εμέηαζεο, είηε ζε εζληθφ επίπεδν, είηε ζε επξσπατθφ. Άιισο εηπείλ, ζθνπφο 

ηνπ είλαη ε απνθπγή νπνηαζδήπνηε αξλεζηδηθίαο. 

 380. Ωο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «δεφλησο», ην λέν απηφ 

θξηηήξην δε ζα απνηειεί αληηθείκελν κίαο εξκελείαο ην ίδην απζηεξήο κε 

ηελ απαίηεζε πεξί δίθαηεο δίθεο ηελ νπνία ζέηεη ην άξζξν 6 ηεο χκβαζεο 

(Korolev θαηά Ρσζίαο
*
 (déc.)).           
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Al-Moayad θαηά Γεξκαλίαο (déc.), αξηζ. 35865/03, 20 Φεβξνπαξίνπ 

2007………………………………………………………………………..18 
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I…………………………………………………………………………….14 
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Απξηιίνπ 2000..............................................................................................30 
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Broniowski θαηά Πνισλίαο (déc.) [GC], αξηζ. 31443/96, CEDH 2002-

X…………………………………………………………………………...89 

Broniowski θαηά Πνισλίαο [GC], αξηζ. 31443/96, CEDH 2004-V……...141 

Brudnicka θαη ινηπνί θαηά Πνισλίαο, αξηζ. 54723/00, CEDH 2005-II…...23 

Brüggeman θαη Scheuten θαηά Γεξκαλίαο, αξηζ. 6959/75, έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 12
εο

 Ινπιίνπ 1977,DR 10………………………………....128 

Brumarescu θαηά Ρνπκαλίαο [GC], αξηζ. 28342/95, CEDH 1999-

VII……………………………………………………………………...21, 25 
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ε
 Ινπλίνπ 2006…………………….108 

Bulinwar OOD θαη Hrusanov θαηά Βνπιγαξίαο, αξηζ. 66455/01, 12 

Απξηιίνπ 2007……………………………………………………………..44 

Burden θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], αξηζ. 13378/05, CEDH 2008-

……………………………………………………………………..15, 22, 29 

Burghartz θαηά Διβεηίαο, απφθαζε ηεο 22
 
Φεβξνπαξίνπ 1994, série A no. 

280-B………………………………………………………………..123, 124 

Buzescu θαηά Ρνπκαλίαο, αξηζ. 61302/00, 24 Μαΐνπ 2005………………145 

C.C θαηά Ηζπαλίαο (déc.), αξηζ. 1425/06, CEDH 2009-………………….126 

C.W. θαηά Φηλιαλδίαο (déc.), αξηζ. 17230/90, 9 Οθησβξίνπ 1991………..59 

Çakıcı  θαηά Σνπξθίαο [GC], αξηζ. 23657/94, CEDH 1999-IV………..20, 23 



 

 
 

 
 
 
 

151 

Calcerrada Fornieles Mato θαηά Ηζπαλίαο (déc.), αξηζ. 17512/90, 6 Ινπιίνπ 
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Φεβξνπαξίνπ 2001…………………………………………………………82 
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Chevanova θαηά Λεηνλίαο [GC] (δηαγξαθή), αξηζ. 58822/00, 7 Γεθεκβξίνπ 

2007………………………………………………………………………..27 
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U.A θαηά Οιιαλδίαο (déc.), αξηζ. 13645/05, CEDH 2009-……………75, 76 



 

 
 

 
 
 
 

153 

Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei θαηά Μνιδαβίαο, αξηζ. 39745/02, 3 

Απξηιίνπ 2007……………………………………………………………..68 

Copland θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, αξηζ. 62617/00, CEDH 2007-

IV…………………………………………………………………………139 
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(απνζπάζκαηα)……………………………………………………...137, 138 
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Olbertz θαηά Γεξκαλίαο (déc.), αξηζ. 37592/97, CEDH 1999-V…………145 
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Omkarananda θαη le Divine Light Zentrum θαηά Διβεηίαο, αξηζ. 8118/77, 19 
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Öneryıldız θαηά Σνπξθίαο [GC], αξηζ. 48939/99, CEDH 2004-XII……...141 

Open Door θαη Dublin Well Woman θαηά Ηξιαλδίαο, απφθαζε ηεο 29
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2008….........................................................................................................66 
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Predescu θαηά Ρνπκαλίαο, αξηζ.21447/03, 2 Γεθεκβξίνπ 2008…………...61 
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……………………………………………………………………………..31 
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Selmouni θαηά Γαιιίαο [GC], αξηζ. 25803/94, CEDH 1999-V………..29, 35 

Senator Lines θαηά Κξαηψλ ηεο ΔΔ [GC] (déc.), αξηζ. 56672/00, CEDH 

2004-IV…………………………………………………………………….22 
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