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ΠΡΩΣΟ ΣΜΖΜΑ

Τπόθεζη BUBULLIMA καηά Δλλάδαρ

(Προζθσγή σπ’αρ. 41533/08)

Απόθαζε
Η παρούζα εθδοτή ηες απόθαζες δηορζώζεθε ζύκθωλα κε ηο άρζρο 81 ηοσ
Καλοληζκού ηοσ Δηθαζηερίοσ ζηης 18 Νοεκβρίοσ 2010

ηξαζβνύξγν, 28 Οθησβξίνπ 2010

Η απόθαζε ασηή ζα γίλεη ορηζηηθή σπό ηοσς όροσς ποσ ορίδοληαη ζηο άρζρο
44 § 2 ηες Σύκβαζες. Μπορεί λα επέιζοσλ κερηθές αιιαγές ζηελ κορθή.
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ηην ςπόθεζη Bubullima καηά Δλλάδαρ,
Σν Δπξσπατθό Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (Πξώην
Σκήκα) αθνύ ζπλεδξίαζε κε ηελ αθόινπζε ζύλζεζε :
Nina Vajic, Πρόεδρο
Υξήζην Ρνδάθε,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
Γεώξγην Νηθνιάνπ, Δηθαζηές,
Καη Søren Nielsen, Γρακκαηέα Τκήκαηος,
Αθνύ δηαζθέθζεθε ζε πκβνύιην, ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2010,
Δμέδσζε ηελ απόθαζε πνπ πηνζεηήζεθε ηελ εκεξνκελία απηή :
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1. Η ππόζεζε πξνέθπςε κεηά από πξνζθπγή (αξ. 41533/08) πνπ
θαηέζεζαλ θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο δύν αιβαλνί ππήθννη, νη θθ
Endri Bubullima θαη Vasillaq Bubulimma («νη πξνζθεύγνληεο»), νη νπνίνη
πξνζέθπγαλ ζην Γηθαζηήξην ζηηο 12 Απγνύζηνπ 2008 κε βάζε ην άξζξν 34
ηεο ύκβαζεο πξνζηαζίαο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ
Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ («ε ύκβαζε»).
2. Οη πξνζθεύγνληεο εθπξνζσπνύληαη από ηνπο δηθεγόξνπο Αζελώλ
Δ.Πνπιαξάθε θαη Δ. Φσκηάδε. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε»)
εθπξνζσπήζεθε από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νξγάλνπ ηεο, ηνλ θν
Κ.Γεσξγηάδε, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ θα
Μ.Γεξκάλε, Γηθαζηηθή Αληηπξόζσπν ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο. Αλ θαη ελεκεξώζεθε γηα ην δηθαίσκά ηεο λα ζπκκεηέρεη ζηελ
δίθε (άξζξα 36 §1 ηεο ύκβαζεο θαη 44 §1 ηνπ Καλνληζκνύ), ε Αιβαληθή
Κπβέξλεζε δελ απάληεζε.
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3. Οη πξνζθεύγνληεο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα δελ
απνθάζηζαλ εληόο ζύληνκεο πξνζεζκίαο ζηελ αίηεζε απνθπιάθηζεο ηνπ
πξώηνπ πξνζθεύγνληα θαη θακία πξαγκαηηθή πξνζθπγή δελ ήηαλ ζηελ
δηάζεζή ηνπ γηα λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκόηεηα ηεο θξάηεζεο απηήο.
4. ηηο 6 Ννεκβξίνπ 2009, ε Πξόεδξνο ηνπ Πξώηνπ Σκήκαηνο
απνθάζηζε λα θνηλνπνηήζεη ηελ πξνζθπγή ζηελ Κπβέξλεζε. ύκθσλα κε
ην άξζξν 29 §1 ηεο ύκβαζεο, απνθαζίζηεθε επίζεο όηη ην Σκήκα ζα
απνθαλζεί ζπγρξόλσο επί ηνπ παξαδεθηνύ θαη επί ηεο νπζίαο.

Χ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
Ι.
ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ
ΤΠΟΘΔΗ

ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ

ΣΗ

ΤΠΟ

ΚΡΙΗ

5.
Οη πξνζθεύγνληεο γελλήζεθαλ αληίζηνηρα ην 1991 θαη ην 1968 θαη
είλαη θάηνηθνη Αζελώλ.
6.
Ο πξώηνο πξνζθεύγσλ ήηαλ αλήιηθνο θαηά ηελ επνρή πνπ έιαβαλ
ρώξα ηα γεγνλόηα θαη έκελε ζηελ Διιάδα κε ηνλ ζείν ηνπ, ηνλ δεύηεξν
πξνζθεύγνληα, πνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε είρε απνδερζεί ηελ γνληθή
κέξηκλα ηνπ ηέθλνπ, ιόγσ ηεο αδπλακίαο ησλ γνληώλ πνπ δηέκελαλ ζηελ
Αιβαλία, λα ηνλ ζπληεξνύλ.
7.
Ο πξώηνο πξνζθεύγσλ δηέκελε ζηελ Διιάδα από ην 2004 θαη δελ
λνκηκνπνηήζεθε ην 2007 κε βάζε λόκν πνπ πηνζεηήζεθε ην έηνο απηό θαη
πνπ πξνέβιεπε ηελ δπλαηόηεηα γηα ηνπο μέλνπο πνπ βξηζθόληνπζαλ ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2004 θαη δελ είραλ πξνζβάιεη
ηελ δεκόζηα ηάμε θαη αζθάιεηα λα δεηήζνπλ ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο. Η
αξκόδηα αξρή αξλήζεθε λα θάλεη δεθηή ηελ αίηεζε επεηδή ν λόκνο δελ
πξνέβιεπε ηε λνκηκνπνίεζε αλειίθσλ ησλ νπνίσλ ηελ γνληθή κέξηκλα δελ
αζθνύζαλ νη γνλείο ηνπο.
8.
ηελ ζπλέρεηα, ν πξώηνο πξνζθεύγσλ ζπλειήθζεθε από ηελ
αζηπλνκία αιινδαπώλ, πνπ θίλεζε ελαληίνλ ηνπ ηελ δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο
απέιαζεο επεηδή δελ είρε λόκηκν ηίηιν δηακνλήο.
9.
Με απόθαζε ηεο 9εο Μαΐνπ 2008, ηεο Γηεύζπλζεο ηεο Αζηπλνκίαο
Αιινδαπώλ, ν πξώηνο πξνζθεύγσλ θξαηήζεθε πξνζσξηλά πξώηα ζηνλ
αζηπλνκηθό ζηαζκό Καιιίπνιεο Πεηξαηά, έπεηηα ζην Κέληξν Κξάηεζεο
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αλειίθσλ αιινδαπώλ ζηελ Ακπγδαιέδα, κέρξη ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο
απέιαζεο.
10.
ηηο 12 Μαΐνπ 2008, ζύκθσλα κε ην άξζξν 76 §3 ηνπ Νόκνπ
3386/2005 ζρεηηθά κε ηελ είζνδν, ηελ δηακνλή θαη ηελ έληαμε ππεθόσλ
ηξίησλ θξαηώλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ε Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε
Αιινδαπώλ Αηηηθήο δηέηαμε ηελ απέιαζε ηνπ πξώηνπ πξνζθεύγνληα θαη
ηελ εμαθνινύζεζε ηεο θξάηεζήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν
θίλδπλνο απόδξαζεο. Η απόθαζε ηνύ επηδόζεθε ζηηο 14 Μαΐνπ 2008.
11.
ηηο 14 Μαΐνπ 2008, νη δηθεγόξνη ηνπ άζθεζαλ αληηξξήζεηο θαηά
ηεο δηαηήξεζεο ηεο θξάηεζήο ηνπ ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ. Ο δεύηεξνο πξνζθεύγσλ δελ ήηαλ δηάδηθνο.
12.
Με απόθαζε ηεο 27εο Μαΐνπ 2008, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ έθξηλε όηη ν πξώηνο πξνζθεύγσλ δελ ήηαλ ύπνπηνο θπγήο,
έζεζε ηέινο ζηελ θξάηεζή ηνπ θαη ηνπ έδσζε πξνζεζκία ηξηάληα εκεξώλ
γηα λα εγθαηαιείςεη ηελ ρώξα.
13.
ηηο 20 Μαΐνπ 2008, ν πξώηνο πξνζθεύγσλ άζθεζε ελησκεηαμύ
πξνζθπγή θαηά ηεο απόθαζεο απέιαζεο ελώπηνλ ηεο Αζηπλνκηθήο
Γηεύζπλζεο Αιινδαπώλ Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ λόκνπ
3386/2005. Ακθηζβεηνύζε ηε λνκηκόηεηα ηεο απόθαζεο απηήο. Δηδηθόηεξα,
ππνγξάκκηδε όηη ην άξζξν 79 ηνπ Νόκνπ 3386/2005 απαγόξεπε ηελ
απέιαζε αλήιηθνπ αιινδαπνύ όηαλ νη γνλείο ηνπ ή ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ
γνληθή κέξηκλα δηακέλνπλ λόκηκα ζηελ Διιάδα, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ζείνπ ηνπ. Τπνζηήξηδε όηη δελ είρε θαηαδηθαζηεί θαη όηη ε παξνπζία ηνπ
ζηελ Διιάδα δελ απνηεινύζε θίλδπλν γηα ηελ δεκόζηα ηάμε θαη αζθάιεηα.
14.
ηηο 23 Μαΐνπ 2008, ε Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε αιινδαπώλ Αηηηθήο
απέξξηςε ηελ πξνζθπγή. ηελ απόθαζή ηεο απηή, επηθαινύληαλ σο ιόγνπο
ηελ παξάλνκε είζνδν ζηελ επηθξάηεηα θαζώο θαη ηελ απνπζία ηίηινπ
δηακνλήο ζε ηζρύ. Η απόθαζε απηή επηδόζεθε ζηνλ δηθεγόξν ηνπ πξώηνπ
πξνζθεύγνληα ζηηο 3 Ινπλίνπ 2008.
15.
ηηο 4 Ινπλίνπ 2008, ν πξώηνο πξνζθεύγσλ άζθεζε αίηεζε
αθύξσζεο θαηά ηεο απόθαζεο απηήο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, θαζώο θαη αίηεζε αλαζηνιήο ηεο απόθαζεο απηήο
θαη ηεο απόθαζεο απέιαζεο.
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16.
Σελ 1ε Ινπιίνπ 2008, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ
ρνξήγεζε πξνζσξηλά αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα ζηηο απνθάζεηο απηέο.
Χζηόζν, κε απόθαζε ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2008 πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 25
Ννεκβξίνπ, ην πκβνύιην ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ
απέξξηςε ηελ αίηεζε ηνπ πξνζθεύγνληα θαηά ην κέξνο πνπ ζηόρεπε ην
αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα. Σν Γηθαζηήξην ζε πκβνύιην έθξηλε όηη ν
πξνζθεύγσλ δελ είρε απνθηήζεη πνηέ ηίηιν δηακνλήο, δελ είρε θαηαζέζεη
πνηέ αίηεζε γηα ην ιόγν απηό θαη ην αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα δελ ήηαλ
ζθόπηκν γηαηί ζα ζήκαηλε όηη ην Γηθαζηήξην ζα ππνθαζηζηνύζε ηελ
Γηνίθεζε γηα λα ρνξεγήζεη ηίηιν δηακνλήο.

ΙΙ.

ΣΟ ΟΙΚΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ

17.
Σα άξζξα 76 (όξνη θαη δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο απέιαζεο), 77
(πξνζθπγή θαηά δηνηθεηηθήο απέιαζεο) θαη 79 (πξνζηαζία θαηά ηεο
απέιαζεο) ηνπ λόκνπ 3386/2005 ζρεηηθά κε ηελ είζνδν, ηελ δηακνλή θαη
ηελ έληαμε ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, πξνβιέπνπλ
ηα εμήο :
Άπθπο 76
1.

Η δηνηθεηηθή απέιαζε αιινδαπνύ επηηξέπεηαη εθόζνλ:

(...)
γ. Η παξνπζία ηνπ ζην ειιεληθό έδαθνο είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκόζηα ηάμε ή
αζθάιεηα ηεο Υώξαο.
2. Η απέιαζε δηαηάζζεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή θαη,
... αθνύ πξνεγνπκέλσο δνζεί ζηνλ αιινδαπό πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα
νθηώ σξώλ γηα λα ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.
3. Δθόζνλ ν αιινδαπόο, εθ ησλ ελ γέλεη πεξηζηάζεσλ, θξίλεηαη ύπνπηνο θπγήο ή
επηθίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα ηάμε, κε απόθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ, δηαηάζζεηαη ε πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε, εληόο
ηξηώλ εκεξώλ, απόθαζεο σο πξνο ηελ απέιαζε ηνπ. ... Ο αιινδαπόο πνπ
θξαηείηαη, ..., κπνξεί λα πξνβάιεη θαη αληηξξήζεηο θαηά ηεο απόθαζεο θξάηεζεο
ηνπ ελώπηνλ ηνπ πξνέδξνπ ... ηνπ δηνηθεηηθνύ πξσηνδηθείνπ, ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ
νπνίνπ θξαηείηαη.
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4. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνο απέιαζε αιινδαπόο δελ θξίλεηαη ύπνπηνο θπγήο ή
επηθίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα ηάμε ή ν πξόεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνύ πξσηνδηθείνπ
δηαθσλεί σο πξνο ηελ θξάηεζε ηνπ, κε ηελ ίδηα απόθαζε ηάζζεηαη ζε απηόλ
πξνζεζκία πξνο αλαρώξεζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο.
5. Η θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ απόθαζε κπνξεί λα
αλαθιεζεί ύζηεξα από αίηεζε ησλ δηαδίθσλ, αλ ε αίηεζε αλάθιεζεο ζηεξίδεηαη ζε
λέα ζηνηρεία, (...)
Άπθπο 77
«Καηά ηεο απόθαζεο απέιαζεο δηθαηνύηαη ν αιινδαπόο λα πξνζθύγεη κέζα ζε
πξνζεζκία πέληε εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ Τπνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο
... Η ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ άζθεζε
ηεο πξνζθπγήο. Η άζθεζε πξνζθπγήο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο
απόθαζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κε ηελ απόθαζε απέιαζεο έρεη δηαηαρζεί
θαη ε θξάηεζε, ε αλαζηνιή αθνξά κόλν ηελ απέιαζε.»

Άπθπο 79
1. Απαγνξεύεηαη ε απέιαζε, εθόζνλ ν αιινδαπόο:
α. Δίλαη αλήιηθνο θαη νη γνλείο ή ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ
δηακέλνπλ λόκηκα ζηελ Διιάδα.
(...)»

Χ ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΔΡΟ
Ι.
Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ
5 §4 ΣΗ ΤΜΒΑΗ
18.
Οη πξνζθεύγνληεο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα δελ
απνθάζηζαλ εληόο ζύληνκεο πξνζεζκίαο επί ηεο αίηεζεο απνθπιάθηζεο ηνπ
πξώηνπ πξνζθεύγνληα θαη θακία πξαγκαηηθή πξνζθπγή δελ ήηαλ ζηελ
δηάζεζή ηνπ γηα λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκόηεηα ηεο θξάηεζεο απηήο.
Δπηθαινύληαη ην άξζξν 5 §4 ηεο ύκβαζεο πνπ πξνβιέπεη ηα εμήο :
«Παv πξόζσπov ζηεξoύκεvov ηεο ειεπζεξίαο ηoπ ζπvεπεία ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο έρεη
δηθαίσκα πξoζθπγήο εvώπηov δηθαζηεξίoπ ίvα ηoύηo απoθαζίζεη εvηόο βξαρείαο
πξoζεζκίαο επί ηoπ voκίκoπ ηεο θξαηήζεώο ηoπ θαη δηαηάμε ηεv απόιπζίv ηoπ εv
πεξηπηώζεη παξαvόκoπ θξαηήζεσο.»
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Α.

Δπί ηος παπαδεκηού

19.
Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη όηη ν δεύηεξνο πξνζθεύγσλ δελ κπνξεί
λα ζεσξεζεί σο «ζύκα» ππό ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 34 ηεο ύκβαζεο,
επεηδή δελ ζηεξήζεθε ηελ ειεπζεξία ηνπ.
20.
Οη πξνζθεύγνληεο ππνζηεξίδνπλ όηη ν Vasillaq Bubullima ήηαλ ν
θεδεκόλαο ηνπ αληςηνύ ηνπ θαη ππέθεξε θη απηόο από ηελ παξάηαζε ηεο
παξάλνκεο θξάηεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Δπίζεο, είρε θάλεη ό,ηη ήηαλ
απαξαίηεην γηα λα βξεη δηθεγόξν θαη πιήξσζε όια ηα έμνδα θαη ηελ ακνηβή
ηα ζρεηηθά κε ηελ δίθε.
21.
Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη όηη γηα λα κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή
ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ηεο ύκβαζεο, έλα θπζηθό πξόζσπν, κηα Με
Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε ή κηα νκάδα αηόκσλ πξέπεη λα κπνξεί λα
ηζρπξηζηεί όηη είλαη «ζύκα κηαο παξαβίαζεο (...) δηθαησκάησλ πνπ
αλαγλσξίδνληαη από ηελ ύκβαζε (...)». Γηα λα κπνξεί λα ηζρπξηζηεί έλα
άηνκν όηη είλαη ζύκα κηαο παξαβίαζεο, πξέπεη λα έρεη ππνζηεί άκεζα ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ επίδηθνπ κέηξνπ (Burden c. Royaume-Uni [GC], αξ.
13378/05, §33, 29 Απξηιίνπ 2008).
22.
Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη ε παξνύζα ππόζεζε ζέηεη ην
πξόβιεκα ησλ εγγπήζεσλ πνπ ην ειιεληθή δίθαην ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη
ζε έλα άηνκν πνπ ζπλειήθζεθε θαη θξαηήζεθε πξνζσξηλά ελ όςεη ηεο
απνκάθξπλζήο ηνπ από ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Όκσο ην πξόζσπν απηό
είλαη ν πξώηνο πξνζθεύγσλ. Ο δεύηεξνο πξνζθεύγσλ δελ ζηγόηαλ από ηα
κέηξα θξάηεζεο θαη απέιαζεο θαη ν δεζκόο ζπγγέλεηάο ηνπ κε ηνλ πξώην
πξνζθεύγνληα δελ αξθεί γηα λα ζεσξεζεί σο «ζύκα» ππό ηηο ζπλζήθεο ηεο
παξνύζαο ππόζεζεο, αθνύ ηδίσο δελ ζπκκεηείρε ζε θακκία δίθε. (βι. a
contrario, Houman et Meeus c. Belgique, αξ. 22945, §§ 27-31, 17 Μαξηίνπ
2009). Σν Γηθαζηήξην θάλεη επνκέλσο δεθηή ηελ έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο
σο πξνο ην ζεκείν απηό.
23.
Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηώλεη επίζεο όηη ε πξνζθπγή δελ είλαη
πξνδήισο αβάζηκε ππό ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 §3 ηεο ύκβαζεο.
εκεηώλεη επίζεο όηη δελ αληίθεηηαη ζε θαλέλα άιιν ιόγν απαξαδέθηνπ.
Πξέπεη επνκέλσο λα θεξπρηεί παξαδεθηή.
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Β.

Δπί ηηρ οςζίαρ

24.
Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη όηη ην δηάζηεκα δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ
πνπ δηαλύζεθε από ηελ θαηάζεζε ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ πξνζθεύγνληα θαη
ηελ απόθαζε κε ηελ νπνία ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ
δηέηαμε ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ήηαλ ζύληνκν, αλ ιεθζεί ηδίσο ππόςε ην
γεγνλόο όηη ην Γηθαζηήξην έθξηλε δηαθόζηεο επηά αληηξξήζεηο πνπ είραλ
θαηαηεζεί πξνεγνπκέλσο από άιινπο αιινδαπνύο θαη όηη νη δηθαζηέο πνπ
απνθαζίδνπλ γηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγέο δηθάδνπλ επίζεο ζε άιιεο
ζπλζέζεηο.
25.
Ο πξνζθεύγσλ αληαπαληά όηη ε αδξάλεηα δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί, αθνύ
νη δηαθόζηεο επηά ππνζέζεηο πνπ είρε λα εμεηάζεη, όπσο ηζρπξίδεηαη ε
Κπβέξλεζε, δελ είλαη ππεξβνιηθέο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό
δηθαζηώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ απηνύ, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε πάλσ από
δηαθόζηνπο. Οη ππνζέζεηο ηνπ ηύπνπ απηνύ δηθάδνληαη ζύκθσλα κε ηελ
δηαδηθαζία ηνπ Μνλνκεινύο. Δπηπιένλ, ν πξνζθεύγσλ ήηαλ αλήιηθνο θαηά
ηελ επνρή πνπ έιαβαλ ρώξα ηα γεγνλόηα θαη ε ππόζεζε δελ ήηαλ
πεξίπινθε, αθνύ ν πξνζθεύγσλ δελ είρε ηειέζεη θαλέλα έγθιεκα ή
πιεκκέιεκα.
26.
Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη όηη κε ην λα εγγπάηαη κηα πξνζθπγή ζηα
άηνκα πνπ ζπιιακβάλνληαη ή πνπ θξαηνύληαη γηα λα ακθηζβεηήζνπλ ηε
λνκηκόηεηα ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ην άξζξν 5§4 ηεο ύκβαζεο
θαζηεξώλεη επίζεο γη απηά ην δηθαίσκα, κεηά ηελ ζέζπηζε ηέηνηαο
δηαδηθαζίαο, λα πεηύρνπλ ζε ζύληνκε πξνζεζκία δηθαζηηθή απόθαζε
ζρεηηθά κε ηε λνκηκόηεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο θαη ε νπνία λα ζέηεη ηέινο
ζηελ ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο αλ απηή απνδεηθλύεηαη παξάλνκε (βι.
π.ρ., Musial c. Pologne [GC], αξ. 24557/94, §43, CEDH 1999-II, θαη
Baranowski c. Pologne, αξ. 28358/95, § 68, CEDH 2000-III).
27.
Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο όηη ε ηήξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο
θάζε αηόκνπ, σο πξνο ην άξζξν 5 §4 ηεο ύκβαζεο, λα πεηύρεη εληόο
ζύληνκεο πξνζεζκίαο απόθαζε δηθαζηεξίνπ σο πξνο ηε λνκηκόηεηα ηεο
θξάηεζήο ηνπ πξέπεη λα θξηζεί ππό πξίζκα ησλ πεξηζηαηηθώλ ηεο θάζε
ππόζεζεο (Sanchez-Reisse c. Suisse, απόθαζε ηεο 21εο Οθησβξίνπ 1986,
ζεηξά Α αξ. 107, ζει. 20, § 55, θαη R.M.D. c. Suisse, απόθαζε ηεο 26εο
επηεκβξίνπ 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, ζει. 2013, §
42). πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ε γεληθή δηεμαγσγή ηεο
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δηαδηθαζίαο θαη θαηά πόζν νη θαζπζηεξήζεηο κπνξνύλ λα θαηαινγηζηνύλ
ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζθεύγνληα ή ησλ δηθεγόξσλ ηνπ. Χζηόζν,
θαη’αξρήλ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ αηόκνπ, ην Κξάηνο
πξέπεη λα θξνληίδεη έηζη ώζηε ε δίθε λα δηεμάγεηαη ζην ειάρηζην δπλαηό
ρξνληθό δηάζηεκα (Mayzit c. Russie, αξ. 63378/00, § 49, 20 Ιαλνπαξίνπ
2005, θαη Rapacciolo c. Italie, αξ. 76024/01, §32, 9 Μαΐνπ 2005).
28.
Δπίζεο, αθόκα θη αλ έλαο θξαηνύκελνο έθαλε πνιιέο αηηήζεηο
απνθπιάθηζεο, ε δηάηαμε απηή δελ δίλεη ζηηο αξρέο «δηαθξηηηθή επρέξεηα» ή
ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη πνηεο από απηέο πξέπεη λα εμεηαζηνύλ πην
γξήγνξα. Όιεο νη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηελ απαίηεζε
γηα «ζύληνκε πξνζεζκία» (Ilowiecki c. Pologne, αξ. 27504/95, §§ 77-78, 4
Οθησβξίνπ 2001, θαη Naranjo Hurtado c.Italie, §34, 3 Ινπιίνπ 2007).
29.
Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη, κεηά ηελ ζύιιεςή ηνπ θαη ηελ
θξάηεζή ηνπ ελ όςεη ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ, ν πξνζθεύγσλ άζθεζε δύν
πξνζθπγέο: ζηηο 14 Μαΐνπ 2008, αληηξξήζεηο θαηά ηεο ζπλέρηζεο ηεο
θξάηεζήο ηνπ ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ θαη ζηηο 20 Μαΐνπ 2008, κηα πξνζθπγή θαηά ηεο απόθαζεο
απέιαζεο ελώπηνλ ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Αιινδαπώλ, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 77 ηνπ Νόκνπ 3386/2005, ε νπνία ζπλνδεύηεθε κε αίηεζε
αθύξσζεο ηεο απνξξηπηηθήο απόθαζεο πνπ έιαβε ε Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε
θαη κε κηα αίηεζε αλαζηνιήο ηεο απόθαζεο απέιαζεο.
30.
Όζνλ αθνξά ηελ δεύηεξε πξνζθπγή, ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε
δηαπηζηώζεη όηη δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 §4, αθνύ δελ
επηηξέπεη ηελ άξζε ηνπ κέηξνπ θξάηεζεο πξηλ ιεθζεί κηα απόθαζε σο πξνο
ηε λνκηκόηεηα ηνπ κέηξνπ απέιαζεο θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία είλαη
καθξόρξνλε (S.D. c. Ειιάδας, αξ. 53541/07, §§ 73-74, 11 Ινπλίνπ 2009).
31.
Όζνλ αθνξά ηελ πξώηε πξνζθπγή, ιακβάλνληαο ππόςε ην
δηάζηεκα δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ πνπ ρξεηάζηεθε ν Πξόεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ γηα λα ζέζεη ηέινο ζηελ θξάηεζε ηνπ
πξνζθεύγνληα, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί όηη δελ εμεηάζηεθε εληόο «ζύληνκεο
πξνζεζκίαο», όπσο επηηάζζεη ην άξζξν 5 §4. ηελ ππόζεζε Kadem c. Malte
(αξ. 55263/00, 9 Ιαλνπαξίνπ 2003), πνπ αλαθεξόηαλ ζε παξόκνην
πξόβιεκα, ην Γηθαζηήξην έθξηλε όηη δηάζηεκα δεθαεπηά εκεξώλ δελ
πιεξνύζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ.
32.
Απηά ηα ζηνηρεία αξθνύλ ζην Γηθαζηήξην γηα λα ζπκπεξάλεη όηη νη
δύν πξνζθπγέο πνπ έζεηε ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνζθεύγνληα ην ειιεληθό
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δίθαην δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 §4, εηδηθόηεξα ζ’
απηή ηεο «ζύληνκεο πξνζεζκίαο». Δπνκέλσο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ απηνύ.
ΙΙ.
Χ ΠΡΟ
ΤΜΒΑΗ
33.

ΣΗΝ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΟΤ

ΑΡΘΡΟΤ

41

ΣΗ

ύκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο ύκβαζεο,

«Δάv ηo Γηθαζηήξηo θξίvεη όηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο ύκβαζεο ή ησv Πξσηoθόιισv ηεο,
θαη αv ηo εζσηεξηθό δίθαηo ηoπ Τςειoύ πκβαιιόκεvoπ Μέξoπο δεv επηηξέπεη παξά κόvo
αηειή εμάιεηςε ησv ζπvεπεηώv ηεο παξαβίαζεο απηήο, ηo Γηθαζηήξηo ρoξεγεί, εθόζov
είvαη αvαγθαίo, ζηov παζόvηα δίθαηε ηθαvoπoίεζε.»

Α.

Εημία

34.
Οη πξνζθεύγνληεο δεηνύλ 20.000 € γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ
ππέζηεζαλ.
35.
Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη όηη ε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο
απνηειεί επαξθή δίθαηε ηθαλνπνίεζε.
36.
Σν Γηθαζηήξην θξίλεη όηη ζπληξέρεη ιόγνο λα επηδηθάζεη ζηνλ
πξνζθεύγνληα 5.000 € γηα εζηθή βιάβε.
Β.

Έξοδα και δικαζηική δαπάνη

37.
Οη πξνζθεύγνληεο δεηνύλ επίζεο 2.000 € γηα ηα έμνδα θαη ηελ
δηθαζηηθή δαπάλε ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ ελώπηνλ ησλ εζληθώλ
δηθαζηεξίσλ (800 € γηα ηηο αληηξξήζεηο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη 1.200 € γηα ηελ αίηεζε αθύξσζεο θαη
αλαζηνιήο ηεο απόθαζεο απνκάθξπλζεο) θαη 1.000 γηα ηα έμνδα ζηα νπνία
ππνβιήζεθαλ ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
38.
Η Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ησλ
ειιεληθώλ δηθαζηεξίσλ δελ αθνξνύζαλ ηελ θξάηεζε ηνπ πξνζθεύγνληα.
Σν πνζό ησλ 3.000 € πνπ δεηείηαη είλαη όρη κόλνλ ππεξβνιηθό αιιά δελ
θαιύπηεη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηηθά έγηλαλ θαη ηα νπνία ήηαλ πξάγκαηη
απαξαίηεηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο.
39.
ύκθσλα κε ηε Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ν πξνζθεύγσλ δελ
κπνξεί λα πεηύρεη ηελ επηζηξνθή ησλ εμόδσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο
ηνπ παξά κόλν ζηνλ βαζκό πνπ απνδεηθλύνληαη όηη ήηαλ πξαγκαηηθά,
αλαγθαία θαη ην ύςνο ηνπο εύινγν.
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40.
Απνθαηλόκελν κε δηθαηνζύλε, ην Γηθαζηήξην θξίλεη όηη πξέπεη λα
επηδηθάζεη ζηνλ πξνζθεύγνληα 1.000 € γηα ην ιόγν απηό.
Γ.

Σόκοι ςπεπημεπίαρ

41.
Σν Γηθαζηήξην θξίλεη ζσζηό λα ππνινγίζεη ην ύςνο ησλ ηόθσλ
ππεξεκεξίαο κε βάζε ην επηηόθην δηεπθνιύλζεσο νξηαθνύ δαλεηζκνύ ηεο
Κεληξηθήο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο
κνλάδεο.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ, ΟΜΟΦΧΝΑ,
1.

Κερύζζεη ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή

2.

Αποθαίλεηαη όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §4 ηεο ύκβαζεο

3.

Αποθαίλεηαη

α) όηη ην θαζ’νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηνλ πξώην
πξνζθεύγνληα, εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ εκέξα πνπ ε απόθαζε ζα γίλεη
νξηζηηθή ζύκθσλα κε ηo άξζξν 44 §2 ηεο ύκβαζεο1, ηα αθόινπζα πνζά :
i) 5.000 € (πέληε ρηιηάδεο επξώ), ζπλ θάζε πνζό πνπ κπνξεί λα
νθείιεηαη σο θόξνο, γηα εζηθή βιάβε
ii) 1.000 € (ρίιηα επξώ) ζπλ θάζε πνζό πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο
θόξνο από ηνλ πξώην πξνζθεύγνληα, γηα έμνδα θαη δηθαζηηθή δαπάλε
β) όηη από ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή, ηα
πνζά απηά ζα απμάλνληαη κε απιό ηόθν κε επηηόθην ίζν πξνο ην ηζρύνλ θαη’
απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα επηηόθην δηεπθνιύλζεσο νξηαθνύ δαλεηζκνύ ηεο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο
κνλάδεο.
4.

Απορρίπηεη ηελ αίηεζε δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηα πεξαηηέξσ.

πληάρηεθε ζηα γαιιηθά, ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 28
Οθησβξίνπ 2010, ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνύ.

1

Γηνξζώζεθε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2010 : πξνζηέζεθε ην «από ηελ εκέξα πνπ ε απόθαζε ζα
γίλεη νξηζηηθή ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 §2 ηεο ύκβαζεο».
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