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Η απόθαζη ασηή θα καηαζηεί ηελεζίδικη ζύμθωνα με ηοσς όροσς ποσ προβλέπονηαι 

από ηο άρθρο 44 § 2. Μπορεί να σποζηεί μικροαλλαγές ως προς ηην μορθή. 

  



 Σηην ςπόθεζη Φοςπκιώηη καηά Δλλάδαρ. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (πξψην ηκήκα), 

ζπλεδξηάδνληαο ζε ηκήκα, ε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο: 

Mirjana Lazarova Trajkovska, πρόεδρος, 

Kristina Pardalos, 

Λίλνο-Αιέμαλδξνο ηζηιηάλνο, 

Paul Mohoney, 

Aleš Pejchal 

Robert Spano, 

Armen Haturyunyan, δικαζηές, 

θαη Abel Campos, γραμμαηέας ημήμαηος, 

Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ζηηο 24 Μαΐνπ 2016, 

Δθδίδεη ηελ αθφινπζε απφθαζε, ε νπνία ειήθζε ηελ πην πάλσ εκεξνκελία: 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

1. Ζ ππφζεζε έρεη εηζαρζεί κε κία πξνζθπγή (αξηζ. 74758/11) ζηξεθφκελε θαηά 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ νπνία έλαο ππήθννο ηνπ Κξάηνπο απηνχ, ν θ. 

σηήξηνο Φνπξθηψηεο («ν πξνζθεχγσλ»), πξνζέθπγε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 

14 Ννεκβξίνπ 2011 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε χκβαζε»). 

2. Ο πξνζθεχγσλ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ θχξην Κ. Γεκεξηδή, δηθεγφξν 

Ζξαθιείνπ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε») εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο 

εληεηαικέλνπο ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο, θπξία Κ. Ναζζνπνχινπ, πάξεδξν ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη θπξία . Λεθθνχ, δηθαζηηθή αληηπξφζσπν 

ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

3. Ο πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη εηδηθφηεξα κία παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 εμαηηίαο 

ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ην 

δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ θαη λα έρεη επαθή κε ηα ηέθλα ηνπ. 

4. Ζ πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο έθαλε δεθηφ ην αίηεκα ηεο Κπβέξλεζεο λα 

κεηαρεηξηζηεί θαηά ηξφπν εκπηζηεπηηθφ νξηζκέλα παξαξηήκαηα ησλ παξαηεξήζεψλ 

ηεο, δηφηη πεξηειάκβαλαλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα 

αλαθεξφκελα ζε αλειίθνπο (άξζξν 33 § 2 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ) 

5. ηηο 16 Απξηιίνπ 2015, ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ Κπβέξλεζε. 

 



Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 

Η. ΟΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ 

6. Ο πξνζθεχγσλ γελλήζεθε ην 1970 θαη είλαη θάηνηθνο Πεηξαηά. 

 

Α. Το ιζηοπικό ηηρ ςπόθεζηρ 

7. ηηο 22 Ηνπιίνπ 2001, ν πξνζθεχγσλ παληξεχηεθε ηελ θπξία Η.Π. Γχν δίδπκα 

ηέθλα, ηα As θαη Αi, πξνήιζαλ απφ ηελ έλσζε απηή ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2006. Δλ 

ηνχηνηο, κεηά ηελ γέλλεζε, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ επηδεηλψζεθαλ εμαηηίαο, 

θαηά ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ πξνζθεχγνληνο, ηεο έληαμεο ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζε κία 

ζξεζθεπηηθή αίξεζε θαη ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ πνπ απηή δηαηεξνχζε κε έλα απφ ηα 

ζηειέρε ηεο αίξεζεο, ηνλ Ν.Δ. 

8. Σελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2007, θαηά ηελ βάπηηζε ηνπ Αο, ε ζχδπγνο ηνπ πξνζθεχγνληνο 

απνθάζηζε ζε ζπλελλφεζε ηεο Ν.Δ. λα δψζεη ζηνλ γην ηνπ έλα πξφζζεην φλνκα, απηφ 

ηνπ G, φλνκα πνπ αληηζηνηρνχζε κε εθείλν ηνπ ηδξπηή ηεο αίξεζεο. ηελ ζπλέρεηα, 

απηή απαγφξεπζε ζε φινπο ηνπο ζπγγελείο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην φλνκα As. Σνλ 

Ννέκβξην 2009, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Ν.Δ., πιαζηνγξάθεζε ηελ πξάμε βάπηηζεο θαη 

δήηεζε απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ιεμηαξρηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

As κε ηελ εγγξαθή ηνπ σο G.-As. Δλ ηνχηνηο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο, ν 

εηζαγγειέαο, αθνχ αληηιήθζεθε ηελ κεζφδεπζε, δηέηαμε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ ηέθλνπ ζε As. 

9. Οη ζπρλέο θηινληθίεο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάγθαζαλ ηνλ πξνζθεχγνληα λα 

εγθαηαιείςεη ηελ ζπδπγηθή θαηνηθία ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ο πξνζθεχγσλ 

ηζρπξίδεηαη φηη, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ζπδχγνπ ηνπ, δελ κπφξεζε ζηελ 

ζπλέρεηα λα δεη ζρεδφλ θαζφινπ ηα παηδηά ηνπ. 

 

Β. Οι διαδικαζίερ οι ζσεηικέρ με ηην επιμέλεια ηυν ηέκνυν και ηο δικαίυμα 

επικοινυνίαρ ηος πποζθεύγονηορ 

10. ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Η.Π. θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κία αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Εήηεζε λα ηεο αλαηεζεί ε 

επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ, λα ππνρξεσζεί ν πξνζθεχγσλ λα απνρσξήζεη απφ ηελ 

ζπδπγηθή θαηνηθία, λα ηεο παξαρσξεζνχλ ηα πξάγκαηα ηεο θαηνηθίαο θαη λα ηεο 

ρνξεγεζεί δηαηξνθή. 

11. Με ηελ απφ 9 Ηνπλίνπ 2010 απφθαζή ηνπ κε αξηζκφ 4823/2010, ην δηθαζηήξην 

δηέηαμε ηνλ πξνζθεχγνληα λα απνρσξήζεη απφ ηελ ζπδπγηθή θαηνηθία θαη λα 



θαηαβάιεη δηαηξνθή γηα ηελ Η.Π. θαη ηα ηέθλα. Δπίζεο, φξηζε θαηά ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ πξνζθεχγνληνο κε ηα ηέθλα ηνπ: θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε, 

ζηελ θαηνηθία ηεο Η.Π., απφ ψξα 18 κέρξη ψξα 21, θάζε δεχηεξν αββαηνθχξηαθν, 

απφ ην άββαην ψξα 17 κέρξη ηελ Κπξηαθή ψξα 18 θαη δεθαπέληε εκέξεο θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ κεηά απφ ζπλελλφεζε ησλ γνλέσλ. 

12. Ο πξνζθεχγσλ ηζρπξίδεηαη φηη θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζηελ θαηνηθία ηεο 

Η.Π., απηφο επηβιεπφηαλ απφ δχν-ηξία κέιε ηεο αίξεζεο ζηελ νπνία αλήθε ε Η.Π. Δπί 

πιένλ, ε Η.Π. αξλήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα ηελ πξφζβαζε ζηα ηέθλα ηα 

ζαββαηνθχξηαθα θαηά ηα νπνία απηφο είρε ην δηθαίσκα λα ηα θηινμελήζεη. 

13. Ο πξνζθεχγσλ είρε ηελ επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ επί δεθαπέληε εκέξεο ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, φπσο είρε δηαηαρζεί απφ ην δηθαζηήξην. Ο πξνζθεχγσλ 

ηζρπξίδεηαη φηη ηα ηέθλα δελ ήζειαλ πιένλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ κεηέξα ηνπο θαη, 

φηαλ απηή ηα παξέιαβε θαηά ηελ ιήμε ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ, ηνλ απείιεζε φηη δελ 

ζα κπνξνχζε πιένλ λα ηα βιέπεη εθηφο ηεο θαηνηθίαο ηεο. 

14. ηηο 11 Οθησβξίνπ 2010, ε Η.Π. θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κία αίηεζε δεηψληαο λα απαγνξεπζνχλ νη επηθνηλσλίεο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο κε ηα ηέθλα. 

15. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ζηηο 22 Οθησβξίνπ 2010, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε 

ελψπηνλ ηνπ ηδίνπ δηθαζηεξίνπ κία αίηεζε κε ηελ νπνία δήηεζε ηελ επηκέιεηα ησλ 

ηέθλσλ επηθαινχκελνο, κεηαμχ άιισλ, ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Η.Π. φζνλ αθνξά ην 

δηθαίσκα επηθνηλσλίαο. Με πξνδηθαζηηθή απφθαζή ηνπ ηεο 8 Ηαλνπαξίνπ 2012, ην 

δηθαζηήξην δηέηαμε ηελ δηελέξγεηα κηαο λέαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 

16. Με ηελ απφ 14 Φεβξνπαξίνπ 2011 απφθαζή ηνπ κε αξηζκφ 1376/2011, ην 

δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ αίηεζε ηεο Η.Π. θαη απνθάλζεθε πξνζσξηλά επί ηεο 

επηκέιεηαο ησλ ηέθλσλ, ηελ νπνία αλέζεζε ζηελ Η.Π., θαη επί ηνπ δηθαηψκαηνο 

επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο. Ζ θχξηα δίθε εθθξεκνχζε αθφmε ην 2015 θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απνζηνιήο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ δηαδίθσλ ζην Γηθαζηήξην. 

17. ηελ βάζε ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ, ηεο θαηάζηαζεο κεηαμχ 

ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αλαιάβνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ, ην 

δηθαζηήξην έθξηλε φηη ε ηειεπηαία ζα έπξεπε λα αλαηεζεί ζηελ Η.Π. Σν δηθαζηήξην 

ζεκείσζε σο πξνο ηνχην φηη ε Η.Π. είρε αθηεξσζεί απφ ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2010 ζηα 

ηέθλα ηεο, βνεζνχκελε απφ ηελ πξψελ λνζνθφκα κεηέξα ηεο. Τπνγξάκκηζε επίζεο 

φηη ν ηφπνο εξγαζίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ θαηνηθία ησλ 

παηδηψλ, φηη εξγαδφηαλ πεξηζζφηεξεο απφ νθηψ ψξεο ηελ εκέξα θαη φηη δελ ήηαλ ζε 



ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ νη νπνίεο απαηηνχζαλ κία κφληκε 

παξνπζία. Δμάιινπ, απηφο δελ είρε ζηαζεξή θαη θαηάιιειε θαηνηθία αθνχ 

θηινμελνχληαλ ζηελ θαηνηθία ησλ γνλέσλ ηνπ νη νπνίνη θηινμελνχζαλ επίζεο ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ αδειθνχ ηνπ. 

18. Δπίζεο, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη νη ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληνο ζρεηηθά κε 

ηελ δηαηαξαγκέλε πξνζσπηθφηεηα ηεο Η.Π. δελ ήηαλ βάζηκνη, δηφηη νη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο – νη νπνίεο ζπληζηνχζαλ κία πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο – δελ 

αξθνχζαλ γηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ Η.Π. αθαηάιιειε λα θξνληίζεη ηα ηέθλα ηεο. 

19. Όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο, ην δηθαζηήξην 

ππνγξάκκηζε φηη ην πξαγκαηηθφ ζπκθέξνλ ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ππαγφξεπε ηελ 

ηαθηηθή επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ παηέξα ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ν 

θίλδπλνο ραιάξσζεο ησλ δεζκψλ ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

ςπρνζσκαηηθή ηζνξξνπία ηνπο θαη ε θπζηνινγηθή αλάπηπμή ηνπο. Όξηζε έηζη λένπο 

θαλφλεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο, επηηξέπνληάο ηνπ 

λα παξαιακβάλεη ηα ηέθλα απφ ηελ θαηνηθία ηεο Η.Π. Σέινο, απείιεζε θαηά ηεο Η.Π. 

πξνζσπηθή θξάηεζε δηαξθείαο ελφο κελφο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 500 επξψ γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο. 

20. Ο πξνζθεχγσλ ππνγξακκίδεη φηη ε Η.Π. δελ ζπκκνξθψζεθε πνηέ κε ηελ 

απφθαζε αξηζ. 1376/2011. Ηζρπξίδεηαη κάιηζηα φηη ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2011, ελψ 

κεηέβε ζηελ θαηνηθία ηεο Η.Π. γηα λα παξαιάβεη ηα παηδηά, ε ηειεπηαία θάιεζε ηελ 

αζηπλνκία γηα λα ηνλ ζπιιάβεη γηα ηνλ ιφγν φηη δελ είρε θαηαβάιεη ηελ δηαηξνθή. 

21. Καη’εθαξκνγήλ ηεο απφθαζεο αξηζ. 1376/2011, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε, είηε 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 950 § 2 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, είηε δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 232Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, πνιιέο αγσγέο θαη κελχζεηο (δειψλνληαο 

παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο) ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ Αζελψλ: ζηηο 

18 θαη 28 Φεβξνπαξίνπ 2011, ζηηο 4, 17, 18 θαη 28 Μαξηίνπ 2011, ζηηο 12 Απξηιίνπ 

2011, ζηηο 9 Μαΐνπ 2011, ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2011. Όιεο νη 

ζπδεηήζεηο νξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο ην 2013 θαη ην 2014, αιιά ζηηο 

εκεξνκελίεο απηέο νη δίθεο καηαηψζεθαλ κε αίηεκα ηνπ πξνζθεχγνληνο, ν νπνίνο 

δήισζε φηη δελ ήζειε λα δεη ηελ κεηέξα ησλ παηδηψλ ηνπ λα θαηαδηθάδεηαη ζε κία 

απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 950 § 2 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο ή 232Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 



22. ηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε αγσγή δηαδπγίνπ ελψπηνλ 

ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Ζ ζπδήηεζε νξίζηεθε γηα ηηο 5 Μαξηίνπ 

2012. Οη δηάδηθνη δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο δίθεο απηήο. 

 

Γ. Ζ παπέμβαζη ηυν παιδοτςσιάηπυν ηηρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ (ΗΚΑ) 

23. Ζ Η.Π. πξνζέθπγε ζην Κέληξν παηδνςπρηαηξηθήο πγείαο ηεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κε ζθνπφ λα ιάβεη κία ςπρηαηξηθή γλσκνδφηεζε θαη λα επηηχρεη ηελ 

απαγφξεπζε ηνπ πξνζθεχγνληνο λα βιέπεη ηα ηέθλα ηνπ. Δλ ηνχηνηο, νη 

παηδνςπρίαηξνη ηνπ Κέληξνπ αξλήζεθαλ λα ρνξεγήζνπλ ηέηνηα γλσκνδφηεζε. 

24. ηηο 6 επηεκβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ θάιεζε ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα λα 

δεηήζεη απφ ην Κέληξν παηδνςπρηαηξηθήο πγείαο λα ρνξεγήζεη αληίγξαθν ηνπ 

θαθέινπ πνπ αθνξνχζε ηηο εμεηάζεηο ησλ παηδηψλ, ψζηε λα ην πξνζθνκίζεη ελψπηνλ 

ησλ δηθαζηεξίσλ. Δλ ηνχηνηο, κε ηελ απφ 23 επηεκβξίνπ 2011 επηζηνιή ηνπ, ην 

Κέληξν αξλήζεθε λα ρνξεγήζεη ηνλ θάθειν κέρξηο φηνπ ν εηζαγγειέαο απνθαλζεί εθ 

λένπ ζηελ αλάγθε λα ην πξάμεη. 

25. Με ηελ απφ 5 Μαξηίνπ 2012 έθζεζή ηνπ κε αξηζκφ 297, ην Κέληξν ζχζηεζε 

ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ λα ζπλερηζηνχλ νη επαθέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ δχν 

γνλέσλ θαη, ζε πεξίπησζε άξλεζεο ελφο απφ ηα παηδηά λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ 

απφ ηνπο γνλείο, ε επηθνηλσλία απηή ζα έπξεπε λα δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ παξνπζία 

εηδηθνχ. 

26. Ζ Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη φηη απφ ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ην 

Κέληξν απηφ θαη πξνζθνκίδεη o ίδηνο ζην Γηθαζηήξην πξνθχπηεη φηη ην άγρνο ησλ 

παηδηψλ απνδείθλπε ηελ κεγάιε έληαζε ε νπνία ππήξρε κεηαμχ ησλ γνλέσλ. Οη 

εθζέζεηο έδεηρλαλ επίζεο φηη ν πξνζθεχγσλ είρε δηαθφςεη πξφσξα ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπ. εκείσλαλ επίζεο ηελ ζπλερή εκπινθή ησλ παηδηψλ 

ζηελ ζπγθξνπζηαθή ζρέζε ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ηελ έληνλε επηζπκία πνπ 

εθθξαδφηαλ απφ ηνλ γην λα κελ επηθνηλσλεί κε ηνλ πξνζθεχγνληα. 

27. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν πξνζθεχγσλ ππνγξακκίδεη φηη απφ ηελ πην πάλσ 

αλαθεξφκελε έθζεζε αξηζ. 297 πξνθχπηεη φηη δελ ηνπ πξφηεηλαλ θάπνηα ιχζε εθηφο 

απφ κία ςπρνινγηθή ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ άξλεζε ησλ παηδηψλ 

ηνπ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ. Πξνθχπηεη επίζεο απφ απηήλ φηη ηα παηδηά ηνπ 

αλαθέξνληαλ ζε απηφλ φρη σο παηέξα, αιιά κε ην φλνκά ηνπ θαη φηη ηνλ 

θαηεγνξνχζαλ φηη ήηαλ «βξφκηθνο», φηη «κχξηδε άζρεκα» θαη φηη είρε «κηα καχξε 

θαξδηά» δηφηη ήηαλ «θαθφο». 



 

Γ. Ζ πποζθςγή ζηον ειζαγγελέα ανηλίκυν 

28. ηηο 9 Μαξηίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ απεπζχλζεθε ζηνλ εηζαγγειέα αλειίθσλ 

Αζελψλ. Σνλ θάιεζε λα ιάβεη, βάζεη ηνπ άξζξνπ 1532 § 3 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 

θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ ηέθλσλ θαη ηεο ζρέζεο 

ηνπ κε απηά. 

29. Ο εηζαγγειέαο δηέηαμε ηελ δηεμαγσγή θνηλσληθήο έξεπλαο απφ ηελ θνηλσληθή 

ππεξεζία ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγφο επηζθέθζεθε ηελ θαηνηθία 

ηεο Η.Π. ηέζζεξηο θνξέο: ζηηο 12, 14 θαη 25 Ηνπιίνπ 2011 θαη ζηηο 3 Απγνχζηνπ 2011. 

πλέηαμε ηξεηο εθζέζεηο ζε έλα δηάζηεκα πέληε κελψλ θαη ηηο απέζηεηιε ζηνλ 

εηζαγγειέα. Ο πξνζθεχγσλ ηνλίδεη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθπγήο ηνπ ζην 

Γηθαζηήξην ν εηζαγγειέαο δελ είρε πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. Δλψπηνλ ηεο 

άξλεζεο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ λα ηνπ ρνξεγήζεη αληίγξαθα ησλ εθζέζεψλ ηεο, 

ν πξνζθεχγσλ απεπζχλζεθε ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2011 ζηνλ εηζαγγειέα θαη ηνλ 

θάιεζε λα ηνπ ηηο ρνξεγήζεη θαη λα δηαηάμεη νπνηνδήπνηε πξνζήθνλ κέηξν γηα ηελ 

δηαθχιαμε ησλ επαθψλ ηνπ κε ηα ηέθλα ηνπ. Με ηελ απφ 22 επηεκβξίνπ 2011 

επηζηνιή ηνπ, ν εηζαγγειέαο αξλήζεθε λα ηνπ ρνξεγήζεη αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ. 

30. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, απφ ηηο 

εθζέζεηο απηέο πξνθχπηεη φηη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο πξνέβε ζε κία επηηφπηα έξεπλα 

θαη φηη ζπλάληεζε θαη ηνλ πξνζθεχγνληα, ηελ Η.Π. θαη ηνλ γην ηεο απφ άιιν γάκν. Ζ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ππνγξάκκηδε ηελ άξλεζε ησλ παηδηψλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

ηνλ πξνζθεχγνληα θαη απέδηδε ηελ άξλεζε απηή ζηελ βίαηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαδπγίνπ θαη ζε κία ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε 

κεηαβίβαζε ηεο ζχγθξνπζεο ζηα ηέθλα. Ο εηεξνζαιήο αδειθφο ησλ ηέθλσλ (ειηθίαο 

δεθαέμη εηψλ ηελ επνρή εθείλε) απέδσζε ζηνλ πξνζθεχγνληα ηηο θαθέο ζρέζεηο ησλ 

παηδηψλ κε ηνλ παηέξα ηνπο. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ζπλέζηεζε ζηνπο δχν γνλείο κία 

ςπρνινγηθή ζεξαπεία κε ζηφρν λα εμνκαιπλζνχλ νη ζρέζεηο ηέθλσλ-παηέξα. 

31. ηηο 10 Απξηιίνπ 2012, ν εηζαγγειέαο θάιεζε ηνλ πξνζθεχγνληα θαη ηελ Η.Π. 

θαη ηνπο ελεκέξσζε πξνθνξηθά γηα ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ. Οη εθζέζεηο απηέο 

δηαπίζησλαλ φηη ηα παηδηά είραλ αξλεηηθή εηθφλα ηνπ παηέξα ηνπο θαη ζχζηελαλ 

ζπλαληήζεηο κεηαμχ παηέξα θαη παηδηψλ παξνπζία παηδνςπρηάηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαηαζηαζεί ε επηθνηλσλία. 

 

Δ. Ζ παπέμβαζη ηηρ παιδοτςσιάηπος Μ.Τ. 



32. Ο πξνζθεχγσλ ππνγξακκίδεη, ελφςεη ηεο έιεπζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαηά ην 

νπνίν απηφο ζα είρε ηελ επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ (απφ ηελ 1
ε
 έσο ηηο 15 Ηνπιίνπ 2011), 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξηζ. 1376/2011, ε Η.Π. ζπκβνπιεχηεθε κία παηδνςπρίαηξν 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κία βεβαίσζε πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ άξλεζή ηεο λα 

εκπηζηεπζεί ηα παηδηά ζηνλ παηέξα ηνπο. Ζ παηδνςπρίαηξνο αξλήζεθε λα ρνξεγήζεη 

ηέηνηα βεβαίσζε θαη δήηεζε λα ζπλαληήζεη ηνλ πξνζθεχγνληα. Γχν ζπλαληήζεηο 

έιαβαλ έηζη ρψξα κεηαμχ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ησλ παηδηψλ ηνπ, ζηελ δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ ν πξνζθεχγσλ κπφξεζε λα παίμεη κε ηα παηδηά ηνπ: ε πξψηε ζηελ είζνδν 

ηνπ θηηξίνπ ηεο Η.Π. θαη ε δεχηεξε ζην γξαθείν ηεο Μ.Σ. Ζ ηειεπηαία δήισζε ηφηε 

φηη νξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηελ παξνπζία ηεο θαηά ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ 

Ηνπιίνπ ζα επέηξεπαλ ζηα παηδηά λα ππεξβνχλ ηα άγρε ηνπο θαη λα αθνινπζήζνπλ 

ηνλ παηέξα ηνπο ρσξίο πξφβιεκα ηελ δεχηεξε εβδνκάδα. 

33. Δλ ηνχηνηο, φηαλ ν πξνζθεχγσλ κεηέβε ζηελ θαηνηθία ηεο Η.Π. ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 

2011 γηα λα πάξεη ηα παηδηά, δελ βξήθε θαλέλα. Ο πξνζθεχγσλ θάιεζε ηελ 

αζηπλνκία ε νπνία δηαπίζησζε ηελ απνπζία ηεο Η.Π. Έθηνηε, ε Η.Π. δηέθνςε θάζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ παηδνςπρίαηξν θαη απέθπγε νπνηαδήπνηε επαθή ηνπ 

πξνζθεχγνληνο, αθφκε θαη ηειεθσληθή, κε ηα ηέθλα. 

 

ΣΤ. Ζ πποζθςγή ζηον ειζαγγελέα ηος Απείος Πάγος και ζηον Σςνήγοπο ηος 

Πολίηη 

34. ηηο 7 επηεκβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ παξαπνλέζεθε κε επηζηνιή πνπ 

έζηεηιε ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα ηελ αδξάλεηα ηνπ εηζαγγειέσο 

αλειίθσλ. Δπηθαιέζηεθε, κεηαμχ άιισλ, ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ 

ππφζεζε Κοζμοπούλοσ καηά Ελλάδας (60457/00, 5 Φεβξνπαξίνπ 2004) θαη 

ππνγξάκκηδε φηη ην άξζξν 1532 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα έπξεπε λα εξκελεχεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο. 

35. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη ν εηζαγγειέαο δελ έδσζε ζπλέρεηα ζηελ 

επηζηνιή απηή. 

36. ηηο 9 επηεκβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ έγξαςε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

εθζέηνληάο ηνπ ην ηζηνξηθφ ηεο πεξίπησζή ηνπ θαη παξαπνλνχκελνο γηα ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο 

επηθνηλσλίαο. ηηο 15 επηεκβξίνπ 2011, ν ηειεπηαίνο ηνλ ελεκέξσζε φηη δελ είρε 

αξκνδηφηεηα λα ρεηξηζηεί ηελ ππφζεζε θαη ηνπ ζχζηεζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο 



εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξήζεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ ζρέζε 

ηνπ κε ηα παηδηά ηνπ. 

37. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη έρεη λα δεη ηα παηδηά ηνπ απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ 

2011, φηη απηά ρεηξαγσγνχληαη απφ ηελ κεηέξα ηνπο ελαληίνλ ηνπ θαηά ηξφπν ψζηε, 

αθφκε θαη φηαλ απηφο επηρεηξεί λα ηνπο κηιήζεη ζην ηειέθσλν, απηά ηνλ απνξξίπηνπλ 

κε βίαηα ιφγηα. 

38. ηηο 11 Απξηιίνπ 2012, ν πξνζθεχγσλ ελεκέξσζε ην Γηθαζηήξην φηη δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα παξαιάβεη ηα παηδηά ηνπ νχηε θαηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ηνπ 2011 

νχηε γηα ην Πάζρα 2012. 

 

ΗΗ. ΣΟ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ Ζ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

39. Σν άξζξν 1532 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (ζπλέπεηεο θαθήο άζθεζεο ηεο 

επηκέιεηαο ησλ ηέθλσλ) νξίδεη: 

«Αλ ν παηέξαο ή ε κεηέξα παξαβαίλνπλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο επηβάιιεη ην 

ιεηηνχξγεκά ηνπο γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ηέθλνπ ή ηε δηνίθεζε 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ή αλ αζθνχλ ην ιεηηνχξγεκα απηφ θαηαρξεζηηθά ή δελ 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζ’ απηφ, ην δηθαζηήξην κπνξεί, εθφζνλ ην 

δεηήζνπλ ν άιινο γνλέαο, νη πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο ηνπ ηέθλνπ, ν 

εηζαγγειέαο ή θαη απηεπαγγέιησο, λα δηαηάμεη νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέηξν. 

Σν δηθαζηήξην κπνξεί ηδίσο λα αθαηξέζεη απφ ηνλ έλα γνλέα ηελ άζθεζε ηεο 

γνληθήο κέξηκλαο νιηθά ή κεξηθά θαη λα ηελ αλαζέζεη απνθιεηζηηθά ζηνλ άιιν 

ή, αλ ζπληξέρνπλ θαη ζην πξφζσπν απηνχ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, λα αλαζέζεη ηελ πξαγκαηηθή θξνληίδα ηνπ ηέθλνπ ή, αθφκε, θαη 

ηελ επηκέιεηά ηνπ νιηθά ή κεξηθά ζε ηξίηνλ ή θαη λα δηνξίζεη επίηξνπν. 

ε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ (...) θαη επίθεηηαη άκεζνο 

θίλδπλνο γηα ηε ζσκαηηθή ή ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ ηέθλνπ, ν εηζαγγειέαο 

κπνξεί λα δηαηάζζεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν πξέπεη λα απεπζχλεηαη 

εληφο ηξηάληα εκεξψλ.» 

40. Σα εθαξκνζηέα άξζξα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο έρνπλ σο εμήο: 

Άξζξν 950 § 2 

«Αλ παξεκπνδίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ γνλέα κε 

ην ηέθλν, ε απφθαζε πνπ ξπζκίδεη ηελ επηθνηλσλία κπνξεί λα απεηιήζεη κε 



ρξεκαηηθή πνηλή θαη πξνζσπηθή θξάηεζε εθείλνλ πνπ εκπνδίδεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 947.» 

Άπθπο 947 § 1 

«(...) Αλ ε απεηιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη ηεο πξνζσπηθήο θξάηεζεο δελ 

πεξηέρεηαη ζηελ απφθαζε πνπ θαηαδηθάδεη ηνλ νθεηιέηε (...), απαγγέιιεηαη 

απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν. Σν δηθαζηήξην απηφ είλαη αξκφδην λα 

βεβαηψζεη ηελ παξάβαζε θαη λα θαηαδηθάζεη ζηε ρξεκαηηθή πνηλή θαη ζηελ 

πξνζσπηθή θξάηεζε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 670 έσο 676.» 

Άπθπο 672Α 

«Οη απνθάζεηο (...) εθδίδνληαη ππνρξεσηηθψο, ζηνλ κελ πξψην βαζκφ εληφο 

δεθαπέληε εκεξψλ, ζηνλ δε δεχηεξν βαζκφ εληφο κελφο, απφ ηελ εκέξα ηεο 

ζπδεηήζεσο ηεο αγσγήο.» 

 

41. Ζ λνκνινγία έρεη δερζεί φηη, εθαξκφδνληαο ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 950, 

ην δηθαζηήξην έρεη ηελ επρέξεηα θαη φρη ηελ ππνρξέσζε λα απεηιήζεη ρξεκαηηθή 

πνηλή ή ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο θαηά ηνπ γνλέσο εθείλνπ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ 

επαθή ηνπ άιινπ κε ην ηέθλν (απφθαζε αξηζ. 1465/1988 ηνπ Αξείνπ Πάγνπ). Ζ 

απεηιή ησλ θπξψζεσλ απηψλ πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε πνπ ξπζκίδεη ην 

δηθαίσκα επηθνηλσλίαο (απνθάζεηο αξηζ. 1465/1998 θαη 422/1999 ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ). Δλ ηνχηνηο, ν Άξεηνο Πάγνο έρεη θξίλεη επίζεο (απφθαζε αξηζ. 685/1975) φηη 

ε απεηιή ησλ θπξψζεσλ απηψλ κπνξεί λα πεξηιεθζεί θαη ζε κεηαγελέζηεξε απφθαζε 

δηφηη ηελ παξάιεηςε ελφο γνλέσο λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζε κία αξρηθή δίθε, 

νθεηιφκελε ελδερνκέλσο ζηελ επηζπκία λα κελ ηεζνχλ ζε πεξαηηέξσ δνθηκαζία νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ν θαθφπηζηνο ζχδπγνο. 

42. Σν άξζξν 232Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πξνβιέπεη: 

 «1. Όπνηνο κε πξφζεζε δελ ζπκκνξθψζεθε ζε πξνζσξηλή δηαηαγή δηθαζηή ή 

δηθαζηεξίνπ ή ζε δηάηαμε δηθαζηηθήο απνθάζεσο, κε ηελ νπνία ππνρξεψζεθε ζε 

(...) πξάμε πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηξίην πξφζσπν θαη ε επηρείξεζή ηεο 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε βνχιεζή ηνπ (...) ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ (...).» 

 

Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΝΟΜΟ 



Η. ΔΠΗ ΣΖ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

43. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη γηα παξαβηάζεηο ησλ άξζξσλ 8 (παξαβίαζε ηεο 

ζεηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Κξάηνπο λα εμαζθαιίδεη ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ παηέξα ζε δηαζηήκαηα ηέηνηα ψζηε ηα ηέθλα λα κελ 

απνκαθξχλνληαη εληειψο απφ απηφλ ππφ ηελ ερζξηθή επηξξνή ηεο κεηέξαο), 6 § 1 

(εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ 

πνπ φξηζε ην δηθαίσκα ηεο επηθνηλσλίαο) θαη ηνπ άξζξνπ 8 ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζξν 13 ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο γηα λα παξαπνλεζεί γηα ηελ 

αλεπαξθή πξνζηαζία ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ απφ ην άξζξν 8 δηθαηψκαηφο ηνπ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ. 

44. Έρνληαο ηελ θπξίαξρε εμνπζία ηνπ λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο, ην Γηθαζηήξην δελ ζεσξεί εαπηφ δεζκεπκέλν απφ 

εθείλνλ πνπ ηνπο απνδίδνληαη απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο ή απφ ηηο Κπβεξλήζεηο. 

Γπλάκεη ηεο αξρήο jura novit curia, έρεη, γηα παξάδεηγκα, εμεηάζεη απηεπάγγειηα 

παξάπνλα ππφ ην πξίζκα ελφο άξζξνπ ή κηαο παξαγξάθνπ πνπ δελ είραλ επηθαιεζηεί 

νη δηάδηθνη. Μία αηηίαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα γεγνλφηα πνπ θαηαγγέιιεη θαη φρη 

απφ ηα επηθαινχκελα απιά λνκηθά κέζα ή επηρεηξήκαηα (βιέπε, mutatis mutandis, 

Guerra και λοιποί καηά Ιηαλίας, 19 Φεβξνπαξίνπ 1998, § 44, Recueils des arrêts et 

décisions 1998-I). Τπφ ην θσο ησλ αξρψλ απηψλ, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε 

παξνχζα αηηίαζε πξνζθέξεηαη γηα λα αλαιπζεί ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 

χκβαζεο (βιέπε, mutatis mutandis, Ferrari καηά Ροσμανίας, αξηζ. 1714/10, 28 

Απξηιίνπ 2015), ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

«1. Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ζεβαζκφλ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ. 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, εθηφο εάλ ε επέκβαζηο αχηε πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ λφκνπ 

θαη απνηειεί κέηξνλ ην νπνίνλ, εηο κίαλ δεκνθξαηηθήλ θνηλσλίαλ, είλαη 

αλαγθαίνλ δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ δεκνζίαλ 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. Δπί ηος παπαδεκηού 



45. Ζ Κπβέξλεζε θαιεί ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ηελ πξνζθπγή σο πξφσξε: ε 

δηαδηθαζία ηελ νπνία εηζήγαγε ν πξνζθεχγσλ ζηηο 22 Οθησβξίνπ 2010 θαη κε ηελ 

νπνία απηφ δήηεζε λα ηνπ αλαζέζεη ην δηθαζηήξην ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ, 

επηθαινχκελνο κεηαμχ άιισλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Η.Π. έλαληη ηνπ δηθαηψκαηνο 

επηθνηλσλίαο ηνπ, είλαη αθφκε εθθξεκήο. Έηζη, ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζα 

ξπζκίζεη θαηά ηξφπν νξηζηηθφ ην θξίζηκν δήηεκα ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο. 

46. Ο πξνζθεχγσλ απαληά φηη ην αληηθείκελν ηεο πξνζθπγήο ηνπ ζπλίζηαηαη ζην 

λα θαηαγγείιεη ηελ παξάιεηςε ησλ αξρψλ λα ιάβνπλ ηα πξνζήθνληα κέηξα ψζηε λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί θαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ έηζη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα ηέθλα ηνπ. Οχηε ε δηαδηθαζία ηελ νπνία 

απηφο εηζήγαγε ζηηο 22 Οθησβξίνπ 2010 νχηε νη πνιιέο κελχζεηο ηηο νπνίεο θαηέζεζε 

θαηά ηεο Η.Π. κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα πξνο ηνχην, εμαηηίαο ηεο πνιχ 

κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο εμέηαζήο ηνπο. Ο πξνζθεχγσλ εθηηκά φηη ε δίθε γηα ηελ πξψηε 

κήλπζή ηνπ ηεο 18 Φεβξνπαξίνπ 2011 δελ ζα νξηζηεί πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2016 θαη, 

αθφκε θαη αλ ε Η.Π. θαηαδηθαζηεί, ζα έρεη παξέιζεη πνιχο ρξφλνο θαη ηα παηδηά ζα 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ δψδεθα εηψλ. ε πεξίπησζε έθεζεο, ζα πξέπεη 

επίζεο λα ππνινγίζεη θαλείο έμη πξφζζεηα έηε δηαδηθαζίαο. 

47. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θχξηα δίθε δελ αθνξά ηελ αηηίαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία λα 

αζθήζεη ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ θαη πξέπεη ζπλεπψο λα απνξξηθζεί. Όζνλ 

αθνξά ηηο επηθαινχκελεο απφ ηνλ πξνζθεχγνληα δηαδηθαζίεο, ην Γηθαζηήξην 

ζεκεηψλεη φηη ε Κπβέξλεζε δελ πξνβάιιεη ηελ κε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ 

κέζσλ εμαηηίαο ηνπ φηη ν πξνζθεχγσλ παξαηηήζεθε απφ απηά (πην πάλσ παξάγξαθνο 

21) θαη δελ είλαη ζπλεπψο αξκφδην λα απνθαλζεί επ’απηήο αππεπαγγέιησο. 

48. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη, επίζεο, φηη ε πξνζθπγή δελ είλαη πξνδήισο 

αβάζηκε κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 3 α) ηεο χκβαζεο θαη φηη απηή δελ 

πξνζθξνχεη εμάιινπ ζε θάπνην ιφγν απαξαδέθηνπ. Σελ θεξχζζεη ζπλεπψο 

παξαδεθηή. 

 

Β. Δπί ηηρ οςζίαρ 

 1. Οι θέζεις ηων διαδίκων 

 α) Ο πποζθεύγυν 

49. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη θαη’αξρήλ, αληίζεηα πξνο φζα ηζρπξίδεηαη ε 

Κπβέξλεζε, ε εζληθή λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη θάπνηνλ κέζν «πξνθεηκέλνπ λα 



πξνθαιέζεη θαλείο ηελ έκκεζε εθηέιεζε» κία δηαηαγή ηνπ δηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα επηθνηλσλίαο. Σν άξζξν 950 § 2 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

πξνβιέπεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία «ζεσξεηηθή» θαη «απαηειή» δηαδηθαζία: κία 

κεηέξα πνπ παξεκπνδίδεη ηηο επαθέο ησλ ηέθλσλ κε ηνλ παηέξα ηνπο θνβάηαη φηη ζα 

ηεζεί ππφ θξάηεζε ιφγσ θπξίσο ηεο πνιχ κεγάιεο δηάξθεηαο κηαο ηέηνηαο 

δηαδηθαζίαο. Ζ κεηέξα κπνξεί λα είλαη βέβαηε φηη φηαλ ε ζπδήηεζε ιάβεη ρψξα, ηα 

παηδηά ηα νπνία ζα έρνπλ ελ ησ κεηαμχ γίλεη έθεβνη ή ελήιηθεο ζα ηελ ππνζηεξίμνπλ 

αλαιακβάλνληαο πιήξσο ηελ επζχλε ηεο άξλεζήο ηνπο λα ζπλαληήζνπλ ηνλ παηέξα 

ηνπο. Δπίζεο, νχηε ην άξζξν 232Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

πξνζθπγή πνπ λα εγγπάηαη απφ ηελ θχζε ηεο λα εγγπεζεί ηα γνλετθά δηθαηψκαηα: ε 

δηαδηθαζία ε ζρεηηθή κε κία κήλπζε γηα ηελ κε εθηέιεζε κηαο δηθαζηηθήο απφθαζεο 

είλαη πνιχ καθξφρξνλε δηφηη πξέπεη λα ππνινγίδεη θαλείο θαηά κέζν φξν ζε ηξία έηε 

γηα ηνλ πξψην βαζκφ θαη ζε πέληε έηε γηα ηελ έθεζε. 

50. Ο πξνζθεχγσλ θαηαγγέιιεη επίζεο ηελ απνπζία ζε εζληθφ επίπεδν 

νπνηνπδήπνηε «λνκηθνχ νπινζηαζίνπ» πνπ λα πξνβιέπεη πξνιεπηηθά κέηξα ηα νπνία 

ζα ήηαλ πξνζήθνληα θαη επαξθή γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζπκθσλία κε ηελ ζεηηθή 

ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ην άξζξν 8 ζηα Κξάηε. Παξά ηελ χπαξμε πνιιψλ 

εθζέζεσλ πνπ ζπζηήλνπλ ηελ ζπλέρηζε ησλ επαθψλ παηέξα-ηέθλσλ, νχηε ν 

εηζαγγειέαο νχηε νη δηάθνξεο αξρέο δελ έιαβαλ κέηξα, αθήλνληαο έηζη ηελ Η.Π. λα 

δηαθφςεη εζθεκκέλα ηελ επαθή κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ην άξζξν 1532 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα, φπσο ην εξκελεχνπλ ε Κπβέξλεζε θαη ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ δελ 

επηηξέπεη ηελ ιήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ ηα νπνία απφ ηελ θχζε ηνπο θέξνπλ ηνπο 

δηαδεπγκέλνπο γνλείο εγγχηεξα κε ηα παηδηά ηνπο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ 

απηνχο. 

51. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ηέθλσλ ηνπ δηφηη δελ είρε νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο θαη λα 

βαξχλεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Τπνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά αθέζεθαλ θάησ απφ ηνλ απφιπην 

έιεγρν ηεο κεηέξαο ηνπο. Βεβαηψλεη φηη νπδέπνηε έπαςε λα ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Κέληξν παηδνςπρηαηξηθήο πγείαο θαη φηη, επί πιένλ, θαηέζεζε ζηνλ εηζαγγειέα 

αλειίθσλ κία αίηεζε γηα ηελ ζπλέρηζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, γεγνλφο πνπ θαηέιεμε 

ζηελ ζχληαμε άιισλ εθζέζεσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλεο ηεο 5 Μαξηίνπ 2012. 

Τπνγξακκίδεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ηέθλα ηνπ ηνλ πεξηέγξαςαλ ζε απηήλ ηελ 

έθζεζε θέξεη ην ίρλνο ηεο κεηέξαο ηνπο. 



52. Σέινο, ν πξνζθεχγσλ επηθξίλεη ηελ πξαθηηθή ησλ αξρψλ λα κελ θνηλνπνηνχλ 

ζηνπο γνλείο ηηο εθζέζεηο ησλ παηδνςπρηάηξσλ ζρεηηθά κε ηα παηδηά ηνπ, γηα ηνλ ιφγν 

φηη απνηεινχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη είλαη επνκέλσο εκπηζηεπηηθέο. Τπνγξακκίδεη 

φηη κία επηζθφπεζε ησλ «δήζελ εκπηζηεπηηθψλ εθζέζεσλ απηψλ» γηα ηελ πεξίπησζή 

ηνπ, πξνζθνκίζηεθε ηειηθά απφ ηελ Κπβέξλεζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, επηηξέπεη 

λα αλαξσηεζεί θαλείο ζρεηηθά κε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ρξεηάζηεθε κία πξνζθπγή 

ζην Γηθαζηήξην ψζηε λα ιάβεη ηειηθά αληίγξαθν απηψλ ησλ εγγξάθσλ. 

β) Ζ Κςβέπνηζη 

53. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη θαηά ηξφπν γεληθφ 

θαη αθεξεκέλν ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο 

ζα ήηαλ θαη’απηφλ πξνζήθνπζεο ψζηε λα απνθαηαζηαζνχλ νη ζρέζεηο ηνπ κε ηα 

ηέθλα ηνπ. 

54. Ζ Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη φηη ην Κξάηνο ζπκκνξθψζεθε πιήξσο ζηελ 

ππνρξέσζή ηνπ λα ζεζπίζεη έλα πιήξεο ζχζηεκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο γνλέσλ/ηέθλσλ φηαλ απηή θαζίζηαηαη 

δπζρεξήο εμαηηίαο νηθνγελεηαθψλ δηελέμεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ. Σν θπξίαξρν ζηνηρείν 

ζηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη εθείλν ηνπ αλσηέξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 

ηέθλνπ. Έηζη, ην ελ ιφγσ ζχζηεκα πξνβιέπεη ηελ επηβνιή κηαο ρξεκαηηθήο πνηλήο σο 

κέζνλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κηαο απφθαζεο (άξζξν 950 § 2 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο), ηελ ζέζπηζε κηαο πνηληθήο επζχλεο (άξζξν 232Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα), ηελ δπλαηφηεηα λα αθαηξεζεί ε επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ απφ έλαλ 

απφ ηνπο γνλείο φηαλ απηφο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο κία απφθαζε ε νπνία ξπζκίδεη 

ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ εηέξνπ γνλέσο (άξζξν 1532 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα). 

Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κηαο ηέηνηαο απφθαζεο επί ησλ 

δεηεκάησλ επηκέιεηαο ηέθλσλ θαη δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο ζα πξνζέθξνπε ζηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ηέθλνπ δηφηη ζα 

ηζνδπλακνχζε κε ηελ άζθεζε άκεζεο ή έκκεζεο βίαο πάλσ ζην παηδί. 

55. Οη αηέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ πξάμε θαη 

αληαλαθιψληαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, δελ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ παξά 

κφλνλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο νη νπνίνη, ππνζηεξηδφκελνη απφ ςπρνιφγνπο θαη 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο 

πξνζέγγηζεο κεηαμχ ηνπ ηέθλνπ θαη ηνπ γνλέσο ν νπνίνο αζθεί ηελ επηκέιεηά ηνπ. Δλ 

ηνχηνηο, ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ γνλέσλ δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί παξά κφλνλ 



ζηελ πξνζσπηθή δέζκεπζή ηνπο, ηνκέαο ζηνλ νπνίν ην Κξάηνο δελ κπνξεί λα 

εκπιαθεί. Ο εηζαγγειέαο αλειίθσλ δελ είλαη αξκφδηνο λα πξνθαιέζεη ηελ εθηέιεζε 

ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ. Απηφο κπνξεί κφλνλ, δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 1532 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, λα δηαηάμεη κία παηδνςπρηαηξηθή 

πξαγκαηνγλσκνζχλε, λα πξνβεί ζε ζπζηάζεηο πξνο ηνπο γνλείο ή λα πξνθαιέζεη ηελ 

παξέκβαζε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ κε ζηφρν λα ζπλδξάκνπλ ηνπο γνλείο. 

56. Δλ πξνθεηκέλσ, ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο ξπζκίζηεθε 

απφ ηηο απνθάζεηο αξηζ. 4823/2010 θαη 1376/2011 ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ. 

Δπίζεο, θαηά ηεο Η.Π. απεηιήζεθε κε πξνζσπηθή θξάηεζεο ελφο κελφο θαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή 500 επξψ γηα θάζε παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην 

δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν ηειεπηαίνο 

πξνζέθπγε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ ψζηε λα επηηχρεη ηελ ζπκκφξθσζε 

ηεο Η.Π. πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, αιιά δελ παξείρε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επί ηεο 

έθβαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. Σέινο, ν πξνζθεχγσλ αξλήζεθε λα ζπκκνξθσζεί 

πξνο ηηο ζπζηάζεηο ησλ ςπρνιφγσλ θαη δελ αθνινχζεζε ηελ ζεξαπεία πνπ πξνηάζεθε 

απφ ην Κέληξν παηδνςπρηαηξηθήο πγείαο θαη απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. 

 

 2. Η εκηίμηζη ηοσ Δικαζηηρίοσ 

 α) Ζ εθαπμογή ηος άπθπος 8 

57. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη θαη’αξρήλ φηη νπδείο ακθηζβεηεί φηη ε επίδηθε 

θαηάζηαζε εκπίπηεη ζηελ «νηθνγελεηαθή δσή», κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 

χκβαζεο, ηεο δηάηαμεο απηήο έρνπζαο επνκέλσο εθαξκνγή ελ πξνθεηκέλσ. 

 

 β) Γενικέρ απσέρ 

58. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη, αλ θαη ην άξζξν 8 ζηνρεχεη θαηά θχξην ιφγν 

λα πξνθπιάμεη ηνλ ηδηψηε θαηά ησλ απζαηξέησλ παξεκβάζεσλ ησλ δεκνζίσλ 

εμνπζηψλ, δελ αξθείηαη ζην λα δηαηάμεη ην Κξάηνο λα απέρεη απφ ηέηνηεο 

παξεκβάζεηο: ζε απηήλ ηελ κάιινλ αξλεηηθή δέζκεπζε κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

ζεηηθέο ππνρξεψζεηο ζχκθπηεο κε έλαλ πξαγκαηηθφ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο. Απηέο κπνξνχλ λα ζπλεπάγνληαη ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, κέρξη θαη ηηο 

ζρέζεηο ησλ ηδησηψλ κεηαμχ ηνπο. Σν φξην κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

αξλεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Κξάηνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 δελ πξνζθέξεηαη γηα έλαλ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ, νη εθαξκνζηέεο αξρέο είλαη παξά ηαχηα ζπγθξίζηκεο. 



Δηδηθφηεξα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δίθαηε 

ηζνξξνπία πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ ζπκθεξφλησλ (Odièvre 

καηά Γαλλίας [GC], αξηζ. 42326/98, § 40, CEDH 2003-ΗΗΗ, S.H. και λοιποί καηά 

Ασζηρίας [GC], αξηζ. 57813/00, § 87, CEDH-2011), ιακβάλνληαο ππφςε ελ ηνχηνηο 

φηη ην αλψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ ηέθλνπ πξέπεη λα ζπληζηά ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

(πξνο ηνχην, Gnahoré καηά Γαλλίας, αξηζ. 40031/98, § 59, CEDH 2000-ΗΥ), ηθαλφ, 

ζχκθσλα κε ηελ θχζε θαη ηελ ζνβαξφηεηά ηνπ, λα ππεξηζρχεη εθείλνπ ησλ γνλέσλ 

(Sahin καηά Γερμανίας [GC], αξηζ. 30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII). Σν ζπκθέξνλ 

ησλ ηειεπηαίσλ, ηδηαίηεξα ηνπ λα απνιακβάλνπλ ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην ηέθλν, 

παξακέλεη ελ ηνχηνηο έλαο παξάγσλ ζηελ ηζνξξνπία ησλ δηαθφξσλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη (Haase καηά Γερμανίας, αξηζ. 11057/02, § 89, CEDH 2004-ΗΗΗ 

(απνζπάζκαηα). 

59. Σν άξζξν 8 ζπλεπάγεηαη επίζεο ην δηθαίσκα ελφο γνλέσο ζε κέηξα θαηάιιεια 

γηα λα ηνλ «επαλελψζνπλ» κε ην ηέθλν ηνπ θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ εζληθψλ αξρψλ λα 

ηα πηνζεηήζνπλ (Hokkanen καηά Φινλανδίας, απφθαζε ηεο 23 επηεκβξίνπ 1994, 

série A no. 299-A, Sommerfeld καηά Γερμανίας [GC], αξηζ. 31871/96, §§ 60-66, 

CEDH 2003-VIII). Σν Γηθαζηήξην έρεη ππνγξακκίζεη ηελ ζεκαζία ηνπ δηθαηψκαηνο 

ελφο γνλέσο λα έρεη πξφζβαζε ζηα θξίζηκα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα κέζα ζηηο παηδνςπρηαηξηθέο εθζέζεηο, θαη λα εκπιαθεί 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπφλεζεο ησλ εθζέζεσλ απηψλ (Κοζμοπούλοσ καηά Ελλάδας, 

αξηζ. 60457/00, § 49, 5 Φεβξνπαξίνπ 2004). 

60. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε ππνρξέσζε ησλ εζληθψλ αξρψλ λα 

ιακβάλνπλ κέηξα πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ δελ είλαη απφιπηε δηφηη ζπκβαίλεη ε 

επαλάιεςε ησλ επαθψλ ελφο γνλέσο κε ην ηέθλν ηνπ ην νπνίν έρεη δήζεη θάπνην 

ρξφλν κε άιια πξφζσπα λα κελ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ακέζσο θαη λα απαηηεί 

πξνεηνηκαζία. Ζ θχζε ηνπο θαη ην εχξνο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε 

πεξίπησζεο, αιιά ε θαηαλφεζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πξνζψπσλ ζα απνηειεί πάληνηε έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα. Αλ θαη νη εζληθέο αξρέο 

νθείινπλ λα πξνζπαζνχλ λα δηεπθνιχλνπλ κία ηέηνηα ζπλεξγαζία, ε ππνρξέσζή ηνπο 

λα θαηαθχγνπλ ζηνλ ζρεηηθφ εμαλαγθαζκφ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε: νθείινπλ 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζπκθέξνληα θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο απηψλ ησλ 

ηδίσλ πξνζψπσλ, θαη εηδηθφηεξα ηα αλψηεξα ζπκθέξνληα ηνπ ηέθλνπ θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδεη ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο. Πξάγκαηη, ην Γηθαζηήξην 

ππνγξάκκηζε φηη επηβάιιεηαη ε κεγαιχηεξε ζχλεζε φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζθπγή ζε 



εμαλαγθαζκφ ζε απηφλ ηνλ επαίζζεην ηνκέα (Reigado Ramos καηά Πορηογαλίας, 

αξηζ. 73229/01, § 53, 22 Ννεκβξίνπ 2005). ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη επαθέο 

κε ηνλ γνλέα θηλδπλεχνπλ λα απεηιήζνπλ απηά ηα ζπκθέξνληα ή λα πξνζβάιινπλ ηα 

δηθαηψκαηα απηά, νη εζληθέο αξρέο είλαη αξκφδηεο λα κεξηκλήζνπλ γηα κία δίθαηε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο. Σν απνθαζηζηηθφ ζεκείν ζπλίζηαηαη ζην θαηά πφζνλ νη 

εζληθέο αξρέο έρνπλ ιάβεη, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επαθψλ, φια ηα 

αλαγθαία κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλακέλνληαη εχινγα απφ απηέο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (βιέπε πην πάλσ αλαθεξφκελε Hokkanen, § 58, Zawadka 

καηά Πολωνίας, αξηζ. 48542/99, § 56, 23 Ηνπλίνπ 2005, θαη πην πάλσ αλαθεξφκελε 

Reigado Ramos, § 48). 

61. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο φηη, ζηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή, ε δηάξξεμε ηεο επαθήο κε έλα πνιχ κηθξφ παηδί κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κία απμαλφκελε αιινίσζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ γνλέα ηνπ (βιέπε, 

κεηαμχ άιισλ, Pini και λοιποί καηά Ροσμανίας, αξηζ. 78028/01 θαη 78030/01, § 175, 

CEDH 2004-V (απνζπάζκαηα)). Οη πξννπηηθέο κηαο νηθνγελεηαθήο έλσζεο ζα 

εμαζζελίζνπλ ζηαδηαθά θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην λα εθκεδεληζηνχλ εθφζνλ δελ 

επηηξαπεί ζηνπο βηνινγηθνχο γνλείο θαη ζηα ηέθλα λα ζπλαληνχληαη ή εθφζνλ 

ζπλαληνχληαη ηφζν αξαηά πνπ θαλείο θπζηνινγηθφο δεζκφο δελ ζα έρεη πηζαλφηεηεο 

λα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπο (Κ.Α. καηά Φινλανδίας, αξηζ. 27751/95, § 139, 14 

Ηαλνπαξίνπ 2003). 

 

 γ) Δθαπμογή ηυν απσών ζηην παπούζα ςπόθεζη 

62. Έλαο ηέηνηνο θίλδπλνο ήηαλ πξφδεινο ζηελ παξνχζα ππφζεζε. Πξάγκαηη, απφ 

ηφηε πνπ ν πξνζθεχγσλ αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ ζπδπγηθή θαηνηθία, ζηηο 21 

Ηαλνπαξίνπ 2010, είρε ειάρηζηεο θνξέο ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ή λα πάξεη ηα παηδηά 

ηνπ κέζα ζην πιαίζην ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ. Απφ ηελ δηθνγξαθία 

πξνθχπηεη ζαθψο φηη ε Η.Π. επηρείξεζε ηνπιάρηζηνλ λα δηαθφςεη ηηο επαθέο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο κε ηα ηέθλα ηνπ. 

63. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, ελψ θαηαηέζεθε ελψπηφλ ηνπ κία αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2010, ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν Αζελψλ 

εμέδσζε ηελ απφθαζή ηνπ κφιηο ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2010 θαζνξίδνληαο, κεηαμχ άιισλ, ην 

δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο. Δπηζπκψληαο λα επηηχρεη ηελ 

απαγφξεπζε ησλ επαθψλ ηνπ πξνζθεχγνληνο κε ηα ηέθλα ηεο, ε Η.Π. πξνζέθπγε εθ 

λένπ ζην δηθαζηήξην κε κία ηέηνηα αίηεζε. Σν δηθαζηήξην αλέζεζε πξνζσξηλά ηελ 



επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ζηελ Η.Π., αιιά ππνγξάκκηζε φηη ην πξαγκαηηθφ ζπκθέξνλ ησλ 

αλειίθσλ ηέθλσλ ππαγφξεπε ηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία ησλ ηειεπηαίσλ κε ηνλ παηέξα 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ραιάξσζεο ησλ δεζκψλ ηνπο θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε ςπρνζσκαηηθή ηζνξξνπία ηνπο θαη κία θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Έηζη 

φξηζε λένπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο, 

επηηξέπνληάο ηνπ εηδηθφηεξα λα παίξλεη ηα παηδηά απφ ηελ θαηνηθία ηεο Η.Π. Σέινο, 

δήισζε φηη ε Η.Π. ζα κπνξνχζε λα θξαηεζεί γηα έλα δηάζηεκα ελφο κελφο θαη λα 

θαηαβάιεη έλα πξφζηηκν 500 επξψ θάζε θνξά πνπ ζα παξαβίαδε ηνπο φξνπο ηεο 

απφθαζεο. Απφ ηελ δηθνγξαθία πξνθχπηεη φηη ε θχξηα δίθε ζρεηηθά κε ηελ νξηζηηθή 

αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο εθθξεκνχζε αθφκε. Μία ηέηνηα θαζπζηέξεζε είλαη, 

αθ’εαπηήο, έλδεημε ηεο αζέηεζεο εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο ησλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο ππφζεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ έλσζε ελφο γνλέσο κε ηα παηδηά ηνπ, ηδηαίηεξα φηαλ 

πξφθεηηαη γηα παηδηά πνιχ κηθξήο ειηθίαο ή ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο αιινίσζεο ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζρέζεο (βιέπε πην πάλσ παξαγξάθνπο 59 θαη 61). 

64. Δλ ηνχηνηο, νη φξνη ηεο απφθαζεο απηήο δελ ηεξήζεθαλ απφ ηελ Η,Π. θαη ν 

πξνζθεχγσλ αλαδήηεζε βνήζεηα απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

ηελ ηήξεζή ηεο φπσο ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ έδηλε ηελ ζρεηηθή δπλαηφηεηα. 

65. Δμάιινπ, ζηηο 9 Μαξηίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ απεπζχλζεθε ζηνλ εηζαγγειέα 

αλειίθσλ Αζελψλ. Σνλ θάιεζε λα ιάβεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ 

ζπκθέξνληνο ησλ ηέθλσλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ ίδην. Ο εηζαγγειέαο δηέηαμε κία 

θνηλσληθή έξεπλα απφ ηελ ππεξεζία ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ ηεο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο. Απηή επηζθέθζεθε ηελ θαηνηθία ηεο Η.Π. ηέζζεξηο θνξέο θαη ζπλέηαμε 

ηξεηο εθζέζεηο ζε έλα δηάζηεκα πέληε κελψλ θαη ηηο απέζηεηιε ζηνλ εηζαγγειέα. ηηο 

7 επηεκβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ θάιεζε ηνλ πξνζθεχγνληα λα ηνπ ρνξεγήζεη 

αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ θαη λα δηαηάμεη νπνηνδήπνηε θαηάιιειν κέηξν γηα λα 

δηαηεξήζεη ηηο επαθέο κε ηα ηέθλα ηνπ. Ο εηζαγγειέαο αξλήζεθε ελ ηνχηνηο λα ηνπ 

ρνξεγήζεη αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ. Ο πξνζθεχγσλ ηνλίδεη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ηεο πξνζθπγήο ηνπ ζην Γηθαζηήξην ν εηζαγγειέαο δελ είρε πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα. 

66. Φαίλεηαη ζπλεπψο φηη ν εηζαγγειέαο δελ έιαβε ππφςε ην γεγνλφο φηη ν 

πξνζθεχγσλ δελ είρε επαθέο κε ηα παηδηά ηνπ επί αξθεηνχο κήλεο θαη φηη ε πάξνδνο 

ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ρσξίο επαθή αζθαιψο είρε παίμεη θαη ζα ζπλέρηδε λα παίδεη 

ξφιν ζηελ απνξξηπηηθή ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία εθδήισλαλ ηα ηέθλα έλαληί ηνπ. 



Κακία κεζνιάβεζε θαη θακία άιιε κνξθή δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο δελ 

αλαιήθζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ν πξνζθεχγσλ θαη ηα ηέθλα ηνπ λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ζρέζε ηνπο, φπσο κία ζηνρεπκέλε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε θαη/ή κηα ζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε ηεο Η.Π. 

67. Δμάιινπ, θαη’εθαξκνγήλ ηεο απφθαζεο αξηζ. 1376/2011, ν πξνζθεχγσλ 

θαηέζεζε, ησλ άξζξσλ 950 § 2 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη 232Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα, πνιιέο αγσγέο θαη κελχζεηο ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ Αζελψλ: ζηηο 18 θαη 28 Φεβξνπαξίνπ 2011, ζηηο 4, 17, 18 θαη 28 

Μαξηίνπ 2011, ζηηο 12 Απξηιίνπ 2011, ζηηο 9 Μαΐνπ 2011, ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη 

ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2011 (πην πάλσ παξάγξαθνο 21). Όιεο νη ζπδεηήζεηο νξίζηεθαλ 

ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο ην 2013 θαη ην 2014, αιιά ζηηο εκεξνκελίεο απηέο νη δίθεο 

καηαηψζεθαλ κε αίηεκα ηνπ πξνζθεχγνληνο, ν νπνίνο δήισζε φηη δελ ήζειε λα δεη 

ηελ κεηέξα ησλ παηδηψλ ηνπ λα θαηαδηθάδεηαη ζε κία απφ ηηο πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 950 § 2 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ή 232Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα. 

68. Σν Γηθαζηήξην δέρεηαη φηη ηα πην πάλσ κλεκνλεπφκελα δηθαζηηθά κέηξα, ήηνη 

ε αγσγή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 950 § 2 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ε 

ζέζπηζε κηαο πνηληθήο επζχλεο θαη ην κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 1532 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, δελ είλαη πάληνηε ππνρξεσηηθά πξνζαξκνζκέλα ζε θαηαζηάζεηο 

φπσο ε πξνθείκελε. ε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα επηκέιεηαο ησλ ηέθλσλ, ε 

επάξθεηα ελφο κέηξνπ θξίλεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Όηαλ 

εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο, νθεηιφκελεο ζηελ άξλεζε ηνπ γνλέσο κε ηνλ νπνία 

βξίζθεηαη ην ηέθλν λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ δηαηάδεη 

ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ άιινπ γνλέσο, ηα αλαγθαζηηθά κέηξα έλαληη ηνπ 

πξψηνπ είλαη ζπάληα επθηαία ή απνηειεζκαηηθά ζε έλαλ ηφζν επαίζζεην ηνκέα 

(Mitrova και Savik καηά ηης Πρώην Γιοσγκοζλαβικής Δημοκραηίας ηης Μακεδονίας, 

αξηζ. 42534/09, § 77, 11 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη πην πάλσ αλαθεξφκελε Reigado 

Ramos, § 53). Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη νη ζρεηηθέο εμαλαγθαζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη 

βξαδείεο, γεγνλφο πνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα ζηεξήζεη ηνλ ζηγέληα γνλέα λα έρεη 

επαθέο κε ην παηδί ηνπ επί κία καθξά πεξίνδν, ππάξρεη ην ελδερφκελν λα έρνπλ 

επηδήκηεο ζπλέπεηεο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αλειίθνπ ηέθλνπ θαη λα ππνλνκεχζεη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, ήηνη ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

γνλέσλ πξνο ην αλψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ ηέθλνπ. 



69. Δμαηηίαο απηνχ, ην Γηθαζηήξην δελ ζα κπνξνχζε λα εμαγάγεη δπζκελή 

ζπκπεξάζκαηα θαηά ηνπ πξνζθεχγνληνο απφ ην γεγνλφο φηη απηφο απνθάζηζε λα κελ 

ζπλερίζεη ηηο δηάθνξεο αγσγέο θαη κελχζεηο θαηά ηεο Η.Π. Ο πξνζθεχγσλ εμεγεί πξνο 

ηνχην, φρη ρσξίο επζπθξηζία, φηη ε ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ζα ελείρε ηνλ 

θίλδπλν λα σζήζεη ηελ κεηέξα λα απνκαθξχλεη πεξηζζφηεξα ηα ηέθλα απφ ην 

πξφζσπφ ηνπ, δηφηη ζα παξείρε ζηελ Η.Π. κία πξφζζεηε δηθαηνινγία γηα λα ηνλ 

θαθνινγήζεη ζηα παηδηά. Δπίζεο, αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη νη κελχζεηο ζα είραλ 

επλντθή έθβαζε γηα ηνλ πξνζθεχγνληα, απηέο ζα είραλ θαηαιήμεη ζηελ επηβνιή ζε 

βάξνο ηεο κεηέξαο κηαο ρξεκαηηθήο πνηλήο, ή αθφκε, ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε, 

θπιάθηζεο. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε ρξήζε κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, ζε 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ηεο επηκέιεηαο ή ηεο επηθνηλσλίαο, κηα 

ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ελφο απφ ηνπο γνλείο πξέπεη λα ζεσξείηαη σο εμαηξεηηθφ 

κέηξν θαη δελ πξέπεη ρξεζηκνπνηείηαη παξά κφλνλ φηαλ ηα ππφινηπα κέζα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ή δηεξεπλεζεί. 

70. Σν Γηθαζηήξην δελ κπνξεί παξά λα δηαπηζηψζεη φηη νη αξρέο παξέβεζαλ ην 

θαζήθνλ ηνπο λα ιάβνπλ κέηξα ηαρέα θαη πξαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα κία θαιχηεξε ζπλεξγαζία, έρνληαο πάληνηε ππφςε ην αλψηεξν 

ζπκθέξνλ ησλ ηέθλσλ ην νπνίν ζπλίζηαηαη θαη ζην λα κελ επηηξέςεη κία πξννδεπηηθή 

δηάιπζε ή αθφκε θαη ηελ δηάξξεμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ παηέξα ηνπο. Αθνχ ε 

απφθαζε αξηζ. 1376/2011 φξηζε ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο ηνπ παηέξα, νη αξρέο 

απνδεζκεχζεθαλ απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν ηεο εθηέιεζήο ηεο. Δθηφο απφ ηελ 

θνηλσληθή έξεπλα ε νπνία δηαηάρζεθε απφ ηνλ εηζαγγειέα αλειίθσλ ζηελ ππεξεζία 

ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ κεηά ηελ πξφζθιεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηηο 9 Μαξηίνπ 

2011, ε νπνία δηεμήρζε εληφο πέληε κελψλ, θαλέλα άιιν κέηξν δελ ειήθζε απφ ηηο 

αξρέο. Απηή ε έξεπλα θαη νη πέληε εθζέζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηφπηλ απηήο δελ 

θαηέιεμαλ άιισζηε ζηελ ιήςε νπνηνπδήπνηε ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ. Ζ επηζηνιή 

ηελ νπνία απεχζπλε ν πξνζθεχγσλ ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2011 ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ γηα λα παξαπνλεζεί γηα ηελ αδξάλεηα ηνπ εηζαγγειέσο αλειίθσλ δελ 

απεηέιεζε ην αληηθείκελν νχηε απάληεζεο. Οη αξρέο άθεζαλ έηζη λα παγηνπνηεζεί κία 

de facto θαηάζηαζε θαηά παξάβαζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 1376/2011. 

71. Όκσο, ζηελ δηάξθεηα νιφθιεξεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ν πξνζθεχγσλ είρε 

ζηεξεζεί, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Η.Π., νπνηαζδήπνηε επαθήο κε ηα ηέθλα ηνπ. 

Αθφκε θαη ην εθ πξψηεο φςεσο ππνζρφκελν πείξακα πνπ επηρείξεζε ε 

παηδνςπρίαηξνο Μ.Σ., κε ηελ αξρηθή ζπκθσλία ηεο Η.Π., δηήξθεζε ιίγν, αθνχ ε Η.Π. 



ην δηέθνςε αξλνχκελε λα δψζεη ηα ηέθλα ζηνλ πξνζθεχγνληα γηα ηηο ζεξηλέο 

δηαθνπέο ηνπ 2011. 

72. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ηα ηέθλα ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ κπφξεζαλ λα 

ηχρνπλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα λα δηαθπιάμεη θαη λα επηρεηξήζεη έηζη λα 

βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ παηέξα ηνπο. Σν Γηθαζηήξην δελ αγλνεί ην γεγνλφο 

φηη ην αδηέμνδν ζηηο επαθέο ηνπ πξνζθεχγνληνο κε ηα παηδηά ηνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ηεο Η.Π. Δλ ηνχηνηο, κία ηέηνηα έιιεηςε ζπλεξγαζίαο δελ 

ζα κπνξνχζε λα απαιιάμεη ηηο αξκφδηεο αξρέο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ φια ηα 

κέηξα πνπ είλαη ηθαλά λα επηηξέςνπλ ηελ δηαηήξεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ (πην 

άλσ αλαθεξφκελε Reigado Ramos καηά Πορηογαλίας, § 55). 

73. Όζνλ αθνξά ηελ άξλεζε ησλ αξρψλ λα θνηλνπνηήζνπλ ζηνλ πξνζθεχγνληα 

ηηο εθζέζεηο πνπ ζπλέηαμαλ νη παηδνςπρίαηξνη, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη έρεη 

ήδε ππνγξακκίζεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο γνλείο ην γεγνλφο λα είλαη πάληνηε 

ζε ζέζε λα πξνβάινπλ φια ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα απνθηήζνπλ 

επαθέο κε ην ηέθλν ηνπο θαη ην γεγνλφο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

ςπρηαηξηθψλ εθζέζεσλ πνπ δηαηάρζεθαλ απφ ηνλ εηζαγγειέα ζε ππνζέζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε γνλέσλ ζηα ηέθλα ηνπο (πην πάλσ αλαθεξφκελε 

Κοζμοπούλοσ). Όκσο, φπσο θαη ζηελ παξνχζα ππφζεζε, θαλέλα κέηξν δελ ειήθζε ελ 

πξνθεηκέλσ απφ ηνλ εηζαγγειέα θαηφπηλ ηεο ζχληαμεο δηαθφξσλ εθζέζεσλ ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερφκελν έδεηρλε ηελ αλάγθε ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ε νπνία 

αθνξνχζε αλακθίβνια φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πξνζθεχγνληνο. 

74. Δλ ηέιεη, ην Γηθαζηήξην δελ ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξήζεη ηνλ πξνζθεχγνληα 

γηα ην γεγνλφο φηη δελ ζπλέρηζε ηηο πνιηηηθέο αγσγέο θαη ηηο πνηληθέο κελχζεηο ηνπ νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επηηξέςνπλ ζηηο αξρέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε βάξνο ηεο 

κεηέξαο εμαλαγθαζηηθά κέηξα, φπσο πξφζηηκα ή αθφκε θαη θπιάθηζε. Αλ θαη νη 

αξρέο ήηαλ απνιχησο ελήκεξεο γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο Η.Π. παξεκπφδηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο, δελ αλέιαβαλ θάπνηα ελέξγεηα, 

αξθνχκελεο λα θαηαγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε. Πξνο ηνχην, ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί 

παξά λα ζεκεηψζεη ηελ αδξάλεηα ηνπ εηζαγγειέσο αλειίθσλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ησλ εθζέζεσλ πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ θαζψο θαη ηελ άξλεζε 

ηνπ εηζαγγειέσο λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ πξνζθεχγνληα ηηο εθζέζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζεη απηφο λα αλαιάβεη κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε ηνπο παηδνςπρίαηξνπο. 

75. Σν Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη νη αξρέο έκεηλαλ καθξηά απφ εθείλν πνπ ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα αλακείλεη απφ απηέο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηελ ζεηηθή 



ππνρξέσζή ηνπο λα ιάβνπλ κέηξα θαηάιιεια γηα λα επλνήζνπλ κία ελδερφκελε 

έλσζε ηνπ πξνζθεχγνληνο κε ηα ηέθλα ηνπ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ην δηθαίσκά ηνπ 

γηα ζεβαζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ. 

76. Καηά ζπλέπεηα, ην Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο. 

 

ΗΗ. ΔΠΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

77. χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 41 ηεο χκβαζεο, 

«Δάλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ή ησλ 

Πξσηνθφιισλ ηεο, θαη αλ ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ Τςεινχ πκβαιιφκελνπ 

Μέξνπο δελ επηηξέπεη παξά κφλν αηειή εμάιεηςε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαβίαζεο 

απηήο, ην Γηθαζηήξην ρνξεγεί, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ζηνλ παζφληα δίθαηε 

ηθαλνπνίεζε.» 

 

Α. Εημία 

78. Ο πξνζθεχγσλ δεηεί 50.000 επξψ (EUR) γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ππέζηε εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη επί πέληε έηε ζηεξήζεθε κία 

νηθνγελεηαθή δσή κε ηα ηέθλα ηνπ. 

79. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ην δεηνχκελν πνζφ είλαη ππέξνγθν θαη φηη, ζε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβίαζεο, ε δηαπίζησζε απηή ζα ζπληζηνχζε επαξθή 

ηθαλνπνίεζε. 

80. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ζπληξέρεη ιφγνο λα επηδηθάζεη ζηνλ πξνζθεχγνληα 

7.000 EUR γηα ηελ εζηθή βιάβε. 

 

Β. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη 

81. Ο πξνζθεχγσλ δεηεί επίζεο 8.450 EUR γηα ηα έμνδα θαη ηελ δηθαζηηθή 

δαπάλε ζηα νπνία ππνβιήζεθε ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ (εηδηθφηεξα γηα ηελ 

αγσγή ε νπνία θαηέιεμε ζηελ απφθαζε αξηζ. 1376/2011 θαη ηηο δηάθνξεο κελχζεηο) 

θαη 12.300 EUR γηα ηα έμνδα θαη ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ζηα νπνία ππνβιήζεθε 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

82. Ζ Κπβέξλεζε θαιεί ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ηηο αμηψζεηο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο δηφηη απηφο δελ πξνζθφκηζε ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά. 

83. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ 

πξνζθνκίδεη θάπνην ηηκνιφγην φζνλ αθνξά ηα έμνδα θαη ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ζηα 



νπνία ππνβιήζεθε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ, 

εθηφο εθείλνπ πνπ αθνξά ηελ δίθε επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε απφθαζε αξηζ. 

1376/2011. Δλ ηνχηνηο, πξφθεηηαη γηα ηελ απφθαζε πνπ φξηζε ην δηθαίσκα 

επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη φρη γηα κία δηαδηθαζία ή ελέξγεηα πνπ ζηφρεπε 

ζηελ εθηέιεζή ηεο, ε νπνία ζπληζηά ηελ αηηίαζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

84.  Πξέπεη επνκέλσο λα απνξξηθζνχλ νη αμηψζεηο ηνπ γηα έμνδα θαη δηθαζηηθή 

δαπάλε. 

 

Γ. Τόκοι ςπεπημεπίαρ 

85. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη πξνζήθνλ λα επζπγξακκίζεη ην επηηφθην ησλ ηφθσλ 

ππεξεκεξίαο κε ην επηηφθην ηεο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ, 

1. Κηρύζζει νκφθσλα ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή. 

2. Αποθαίνεηαι νκφθσλα φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο, 

3. Αποθαίνεηαι νκφθσλα, 

(α) φηη ην ελαγφκελν Κξάηνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ πξνζθεχγνληα, εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε απφθαζε ζα θαηαζηεί 

ηειεζίδηθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 § 2 ηεο χκβαζεο, 7.000 EUR (επηά 

ρηιηάδεο επξψ) πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη γηα ηνλ 

θφξν, γηα ηελ εζηθή βιάβε, 

(β) φηη απφ ηελ ιήμε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή, ηα 

πνζά απηά ζα πξνζαπμεζνχλ κε έλαλ απιφ ηφθν κε επηηφθην ίζν πξνο εθείλν 

ηεο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 

πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. 

4. Απορρίπηει ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηα ινηπά. 

 πληάρζεθε ζηα γαιιηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 16 

Ηνπλίνπ 2016, θαη’εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. 

(ππνγξαθή)     (ππνγξαθή) 

Abel Campos     Mirjana Lazarova Trajkovska 

Γξακκαηέαο     Πξφεδξνο  

 


