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ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

ΠΡΩΣΟ ΣΜΗΜΑ

ΤΠΟΘΔΗ KOLONJA ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ
(Προζθσγή αριθ. 49441/12)

ΑΠΟΦΑΗ

ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ
19 Μαΐνπ 2016

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 Kolonja καηά Ελλάδαρ.
Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (πξψην ηκήκα),
ζπλεδξηάδνληαο ζε ηκήκα, ε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο:
Mirjana Lazarova Trajkovska, πρόεδρος,
Ledi Bianku,
Kristina Pardalos,
Λίλνο-Αιέμαλδξνο ηζηιηάλνο,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, δικαζηές,
θαη Abel Campos, γραμμαηέας ημήμαηος,
Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ζηηο 26 Απξηιίνπ 2016,
Δθδίδεη ηελ αθφινπζε απφθαζε, ε νπνία ειήθζε ηελ πην πάλσ εκεξνκελία:
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1. Η ππφζεζε έρεη εηζαρζεί κε κία πξνζθπγή (αξηζ. 49441/12) ζηξεθφκελε θαηά
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ νπνία έλαο αιβαλφο ππήθννο, ν θ. Stefan
Kolonja («ν πξνζθεχγσλ»), πξνζέθπγε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 4 Απγνχζηνπ
2012 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 Β. Υεηξδάξε θαη θπξία Δ.
αιακνχξα, δηθεγφξνπο Αζελψλ. Η ειιεληθή θπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε»)
εθπξνζσπήζεθε

απφ

ηηο

εληεηαικέλεο

ηνπ

αληηπξνζψπνπ

ηεο,

θπξία Α.

Γεκεηξαθνπνχινπ, πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη θπξία Κ.
Καξαβαζίιε, δηθαζηηθή αληηπξφζσπν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Η
αιβαληθή θπβέξλεζε δελ έθαλε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα παξέκβεη ζηελ
δηαδηθαζία (άξζξν 36 § 2 ηεο χκβαζεο).
3. Ο πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη κία παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ζεβαζκφ
ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο εμαηηίαο ηεο ηζφβηαο απαγφξεπζεο πνπ ηνπ επηβιήζεθε ζην
λα επηζηξέςεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
4. ηηο 16 Μαξηίνπ 2015, ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ Κπβέξλεζε.
Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ
Ι. ΟΙ ΤΝΘΗΚΔ ΣΗ ΤΠΟΘΔΗ

5.

Ο πξνζθεχγσλ γελλήζεθε ην 1968 θαη θαηνηθεί ζήκεξα ζηελ Αιβαλία.

6. Ο πξνζθεχγσλ γελλήζεθε ζηελ Αιβαλία απφ γνλείο νκνγελείο αιβαληθήο
ππεθνφηεηαο. Γηέκελε ζηελ λήζν Κέξθπξα απφ ην 1989 φπνπ αζθνχζε ην επάγγεικα
ηνπ νηθνδφκνπ. ηηο 13 Απξηιίνπ 1994, παληξεχηεθε κία γπλαίθα απφ ην ρσξηφ ηνπ
ηεο Κέξθπξαο, αιβαλίδα επίζεο νκνγελή, θαη απέθηεζε δχν ηέθλα: έλα θνξίηζη, ην
νπνίν γελλήζεθε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1994, θαη έλα αγφξη, ην νπνίν γελλήζεθε ζηηο 30
Απξηιίνπ 2009. Η ζχδπγφο ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη
ηνπο ρνξεγήζεθαλ δειηία ηαπηφηεηαο ειιήλσλ ππεθφσλ, ελψ ζηνπο ηξεηο αδειθνχο
ηνπ είρε ρνξεγεζεί ε εηδηθή θάξηα νκνγελνχο αιινδαπνχ. Πξάγκαηη, νη νκνγελείο
αιβαλνί ππήθννη απνιακβάλνπλ ζηελ Διιάδα ελφο εηδηθνχ θαζεζηψηνο πνπ
πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ηεο απφθηεζεο εηδηθψλ δειηίσλ ηαπηφηεηαο. Η ζχδπγνο
ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη δχν απφ ηνπο αδειθνχο ηνπ δηαζέηνπλ κία νηθνδνκηθή
επηρείξεζε.
7. Με ηελ απφθαζε αξηζ. 24/1999 ηεο 12 Οθησβξίνπ 1999, ην πεληακειέο
εθεηείν Κέξθπξαο, δηθάδνλ σο πξσηνβάζκην δηθαζηήξην,

θαηαδίθαζε ηνλ

πξνζθεχγνληα ζε πνηλή θάζεηξμεο επηά εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηψλ
εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ γηα αγνξά λαξθσηηθψλ. Σν εθεηείν δηέηαμε επίζεο ηελ
νξηζηηθή απαγφξεπζή ηνπ απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αθνχ απηφο ζα είρε εθηίζεη
ηελ πνηλή ηνπ ζηελ βάζε ηνπ άξζξνπ 17 § 2 ηνπ λφκνπ 1729/1987. Σν εθεηείν
ππνγξάκκηζε φηη ε θαηαγσγή ηνπ πξνζθεχγνληνο, αθφκε θαη αλ δερζνχκε φηη είλαη
ειιεληθή, δελ επαξθνχζε γηα λα απνθχγεη απηφο ηελ απέιαζε.
8. ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1999, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ πιεκκειεηνδηθείνπ
Κέξθπξαο απνθάζηζε ηελ πθ’φξσλ απφιπζε ηνπ πξνζθεχγνληνο, εθηηκψληαο φηη
ζηελ πεξίπησζή ηνπ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφσξε απφιπζε πιεξνχληαλ.
ηελ απφθαζή ηνπ κε αξηζκφ 225/1999, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ππνγξάκκηδε φηη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπ ήηαλ θαιή, φηη δελ ηνπ είρε
επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή, φηη ήηαλ εξγαηηθφο θαη θαηλφηαλ λα κεηαλνεί γηα ηελ
πξάμε ηνπ. εκείσλε επίζεο φηη ε απέιαζή ηνπ θαη ζπλεπψο ν ρσξηζκφο απφ ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ, ζα πξνθαινχζε ζε απηφλ θαζψο θαη ζηελ ζχδπγν θαη ζηελ θφξε ηνπ
πνιχ ζνβαξά ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.
9. Σν 2004, ν πξνζθεχγσλ ζηάιζεθε παξά ηαχηα ζηελ Αιβαλία ζε εθηέιεζε ηεο
πην πάλσ απφθαζεο αξηζ. 24/1999. Απφ ηελ δηθνγξαθία δελ πξνθχπηεη αλ ππήξμε
εμέιημε ζηελ δηαδηθαζία κεηαμχ ηνπ 1999 θαη ηνπ 2004.

10. ηηο 22 Απξηιίνπ 2005, ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο απέξξηςε κία αίηεζε ηνπ
πξνζθεχγνληνο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 99 § 3 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα λα γίλεη θαη πάιη
δεθηφο ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζήο ηνπ. Ο ππνπξγφο
αηηηνιφγεζε ηελ απφθαζή ηνπ κε ην επηρείξεκα φηη νη επηθαινχκελνη απφ ηνλ
πξνζθεχγνληα νηθνγελεηαθνί ιφγνη δελ επαξθνχζαλ γηα λα πξνθξηζνχλ έλαληη ησλ
ιφγσλ νη νπνίνη αηηηνιφγεζαλ ηελ απέιαζή ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηδηαίηεξα ηελ
θχζε θαη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ αδηθεκάησλ γηα ηα νπνία απηφο είρε θαηαδηθαζηεί.
11. ηηο 18 Ινπλίνπ 2007, ν πξνζθεχγσλ εηζήιζε ιαζξαία ζηελ Διιάδα.
12. ηηο 22 Ννεκβξίνπ 2010, ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο απέξξηςε κία λέα αίηεζε
ηνπ πξνζθεχγνληνο δηαηππσζείζα ζηελ βάζε ηνπ άξζξνπ 99 § 3 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα
γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κε εθείλνπο πνπ είραλ αλαθεξζεί ζηελ απφθαζε ηεο 22
Απξηιίνπ 2005 (πην πάλσ παξάγξαθνο 10).
13. ηηο 18 Απξηιίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ εηζαγγειέσο
πιεκκειεηνδηθψλ ηεο Κέξθπξαο αληηξξήζεηο θαηά ηνπ ηζφβηνπ ραξαθηήξα ηεο
απέιαζήο ηνπ, ε νπνία είρε δηαηαρζεί απφ ηελ απφθαζε αξηζ. 24/1999. ηηο 20
Απξηιίνπ 2011, ην πιεκκειεηνδηθείν Κεξθχξαο απέξξηςε ηηο αληηξξήζεηο. Γέρζεθε
φηη, θαζψο ε απέιαζε είρε ήδε εθηειεζηεί ζε βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο, απηή
παξέκελε ζε ηζρχ, δελ είρε ππνθχςεη ζε παξαγξαθή θαη κπνξνχζε λα εθηειεζηεί εθ
λένπ δπλάκεη ηεο ίδηαο απφθαζεο. εκείσζε εμάιινπ φηη ν πξνζθεχγσλ δελ είρε
απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη φηη ε ειιεληθή θαηαγσγή ηνπ δελ αξθνχζε
αθ’εαπηήο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ απέιαζή ηνπ. Σέινο, ζεκείσζε φηη ν
πξνζθεχγσλ δελ ηεινχζε ελ αλακνλή ηεο απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, αθνχ
δελ πξνέθππηε απφ ηελ δηθνγξαθία φηη είρε θαηαζέζεη αίηεζε πνιηηνγξάθεζεο
ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.
14. ηηο 17 Μαΐνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ άζθεζε αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο
απφθαζεο απηήο. ηεξηδφηαλ, κεηαμχ άιισλ, ζην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο θαη
επηθαιέζηεθε ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεψλ ηνπ
ζηελ Διιάδα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηψπηδε ε νηθνγέλεηά ηνπ, αλ
απαγνξεπφηαλ ηειεζίδηθα ζε απηφλ ε είζνδνο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
15. ηηο 5 Οθησβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ ζπλειήθζε θαη ηέζεθε ππφ θξάηεζε
ελφςεη ηεο απέιαζήο ηνπ ζηελ Αιβαλία.
16. ηηο 6 Οθησβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε αληηξξήζεηο θαηά ηεο
απφθαζεο ζέζεο ηνπ ππφ θξάηεζε ελψπην λ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο.

17. Δπίζεο, ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2011, ν δηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο
Κέξθπξαο δηέηαμε ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηελ Αιβαλία. Καηά ηεο
απφθαζεο απηήο, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε κία ηεξαξρηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ
γεληθνχ αζηπλνκηθνχ δηεπζπληή ησλ Ινλίσλ Νήζσλ, ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο απέξξηςε
ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2011.
18. ηηο 7 Οθησβξίνπ 2011, ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο
δέρζεθε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη δηέηαμε ηελ απφιπζή ηνπ (απφθαζε
αξηζ. 14/2011). Γηαπίζησζε φηη ζε νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ
Διιάδα αθνχ εμέηηζε ηελ πνηλή ηνπ, ν πξνζθεχγσλ δελ επέδεημε πνηληθά
αμηνινγήζηκε ζπκπεξηθνξά ή αληηθνηλσληθφηεηα ηθαλή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ
δεκφζηα ηάμε. εκείσζε επίζεο φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο δηέκελε θαηά
ηξφπν ζηαζεξφ θαη κφληκν ζε κία νηθία ηεο νπνίαο απηή ήηαλ ηδηνθηήηξηα, φηη απηφο
δελ ήηαλ επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα ηάμε, φηη δελ ήηαλ χπνπηνο θπγήο θαη φηη, αλ
αθελφηαλ ειεχζεξνο, ζα ήηαλ εχθνιν λα βξεζεί θαη πάιη.
19. ηηο 21 Οθησβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο κία αίηεζε αθχξσζεο θαηά ηεο απφ 12 Οθησβξίνπ 2011
απφθαζεο ηνπ γεληθνχ αζηπλνκηθνχ δηεπζπληή ησλ Ινλίσλ Νήζσλ, κε ηελ νπνία είρε
δηαηαρζεί ε απέιαζε, θαζψο θαη κία αίηεζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ
απηνχ.
20. Με ηελ απφθαζή ηνπ αξηζ. 26/2012 ηεο 24 Φεβξνπαξίνπ 2012, ην δηνηθεηηθφ
πξσηνδηθείν Κέξθπξαο (δηθάδνληαο ζε δηθαζηηθφ ζπκβνχιην) δέρζεθε ηελ αίηεζε
αλαζηνιήο ηεο απέιαζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο. Έθξηλε φηη ε απέιαζε ηνπ
πξνζθεχγνληνο ζα ηνπ πξνθαινχζε δπζρεξψο επαλνξζψζηκε βιάβε, ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ηηο νπνίεο είρε κέρξη ηφηε
δηακνξθψζεη ζηελ Διιάδα. Πξνο ηνχην, αλαθέξζεθε ζηα γεγνλφηα φηη ε ζχδπγφο ηνπ
θαη έλα απφ ηα ηέθλα ηνπ είραλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, φηη απηφο
θαηνηθνχζε ζε κία θαηνηθία νη ηδηνθηήηεο ηεο νπνίαο ήηαλ ε ζχδπγφο ηνπ θαη νη δχν
αδειθνί ηνπ θαη φηη νη γνλείο θαη νη αδειθνί ηνπ δηέκελαλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα θαη
ήηαλ εθνδηαζκέλνη κε εηδηθή θάξηα δηακνλήο αιβαλνχ ππεθφνπ ειιεληθήο
θαηαγσγήο. Σν δηθαζηήξην εθηίκεζε, επίζεο, φηη ην επίδηθν κέηξν δελ
δηθαηνινγνχληαλ απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
21. ηηο 22 Μαΐνπ 2012, ν Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ηελ απφ 17 Μαΐνπ 2011
αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο (απφθαζε αξηζ. 902/2012). Έθξηλε φηη ε
πξνζβιεζείζα απφθαζε ήηαλ επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Όζνλ αθνξά ηνλ ιφγν ηνλ

ειθφκελν απφ ην άξζξν 8, ζεκείσζε φηη, αλ θαη ην άξζξν απηφ πξνζηάηεπε ην
δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, δελ απέθιεηε ηελ δπλαηφηεηα
ηνπ Κξάηνπο, κέζα ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα επηβάιιεη θπξψζεηο
θαη κέηξα αζθαιείαο αθφκε θαη αλ απηά είραλ ζπλέπεηεο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ηνπ
θαηαδηθαζζέληνο.
22. Σελ 1ε Απγνχζηνπ 2012, ν πξνζθεχγσλ ζπλειήθζε εθ λένπ ελφςεη ηεο
απέιαζήο ηνπ.
23. ηηο 3 Απγνχζηνπ 2012, ν γεληθφο αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο ησλ Ινλίσλ Νήζσλ
δηέηαμε ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηελ Αιβαλία.
24. Με ηελ απφ 28 Μαΐνπ 2013 απφθαζή ηνπ (αξηζ. 142/2013), ην δηνηθεηηθφ
πξσηνδηθείν Κέξθπξαο απέξξηςε σο απαξάδεθηε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηελ νπνία ν
πξνζθεχγσλ είρε θαηαζέζεη ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2011. Σν δηθαζηήξην ζεκείσζε φηη ν
πξνζθεχγσλ δελ είρε ηεξήζεη ηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ησλ είθνζη εκεξψλ γηα
ηελ απνζηνιή ελφο πιεξεμνπζίνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ απφ ηνλ δηθεγφξν ηνπ
ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνχ. Πξάγκαηη, ην πιεξεμνχζην έθζαζε ζην δηθαζηήξην
ηξεηο εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο.
25. ηηο 15 Ινπιίνπ 2013, ν πξνζθεχγσλ πξνζέθπγε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ πιεκκειεηνδηθείνπ Κεξθχξαο δεηψληαο λα ηνπ επηηξαπεί λα
επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα θαη, ελαιιαθηηθά, λα ηνπ νξηζηεί έλα δηάζηεκα απαγφξεπζεο
επηζηξνθήο.
26. ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2013, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην απέξξηςε ηελ αίηεζε.
Έθξηλε φηη ε παξακνλή ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηελ Διιάδα ήηαλ αζχκβαηε κε ηηο
ζπλζήθεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο κέζα ζηελ ρψξα απηή, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο
ζνβαξφηεηαο ησλ αδηθεκάησλ πνπ είρε δηαπξάμεη, ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφο είρε
επηζηξέςεη ιαζξαία παξά ηελ ηζφβηα απαγφξεπζε θαη φηη ήηαλ επηθίλδπλνο γηα ηελ
δεκφζηα ηάμε. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο,
ζεκείσζε φηη δελ επαξθνχζε ε δηθαηνινγία ησλ πξάμεψλ ηνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν
αθνχ απηέο είραλ δηαπξαρζεί ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν απηφο είρε ήδε δεκηνπξγήζεη
νηθνγέλεηα θαη είρε αδηαθνξήζεη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ νη πξάμεηο απηέο ζα είραλ γηα
ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
ΙΙ. ΣΟ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ
27. Σα εθαξκνζηέα άξζξα ηνπ πνηληθνχ θψδηθα νξίδνπλ:
Άξζξν 74

« 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θπξσζεί απφ ηε ρψξα, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα
δηαηάμεη ηελ απέιαζε αιινδαπνχ πνπ θαηαδηθάζζεθε ζε θάζεηξμε, εάλ θξίλεη
φηη ε παξακνλή ηνπ αιινδαπνχ ζηε ρψξα δελ ζπκβηβάδεηαη πξνο ηνπο φξνπο
ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ην είδνο ηνπ
εγθιήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε, ην βαζκφ ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ
αιινδαπνχ, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο, ηηο ζπλέπεηεο απηήο, ην
ρξφλν παξακνλήο ηνπ αιινδαπνχ ζην ειιεληθφ έδαθνο, ηε λνκηκφηεηα ή κε
ηεο παξακνλήο ηνπ, ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά, ηνλ επαγγεικαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ χπαξμε νηθνγέλεηαο θαη γεληθφηεξα ην βαζκφ έληαμεο
απηνχ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. (...) Η απέιαζε εθηειείηαη ακέζσο κεηά ηελ
έθηηζε ηεο πνηλήο ή ηελ απφιπζε απφ ηηο θπιαθέο. (...)
(...)
3. Σν δηθαζηήξην πνπ απνθαζίδεη ηελ απέιαζε ηνπ αιινδαπνχ δξάζηε
επηβάιιεη ζε απηφλ απαγφξεπζε επαλεηζφδνπ ηνπ ζηε ρψξα, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ ή επ` αφξηζηνλ. Σν ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ
ηφπνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ επέβαιε ηελ απέιαζε, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο, κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ επηζηξνθή ηνπ
αιινδαπνχ ζηε ρψξα χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ, αθνχ πεξάζεη κηα ηξηεηία απφ
ηελ εθηέιεζε ηεο απέιαζεο (...). Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ν νπνίνο έρεη ηειέζεη γάκν κε
Έιιελα ππήθνν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ν γάκνο, θαζψο θαη ζε
πεξίπησζε παιηλλνζηνχληνο ειιεληθήο θαηαγσγήο».
Άξζξν 99 § 3
«Ο απειαζείο αιινδαπφο, ηνπ νπνίνπ έρεη αλαζηαιεί ε πνηλή θαηά ηα
αλσηέξσ, κπνξεί λα επηζηξέθεη ζηε ρψξα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Γηθαηνζχλεο αθνχ πεξάζεη πεληαεηία απφ ηελ απέιαζε θαη γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δχλαηαη λα παξαηείλεηαη"." Ο Τπνπξγφο
Γηθαηνζχλεο δελ δεζκεχεηαη απφ ην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ν νπνίνο έρεη ηειέζεη γάκν κε Έιιελα
ππήθνν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ν γάκνο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε
παιηλλνζηνχληνο ειιεληθήο θαηαγσγήο».

28. Σν άξζξν 17 ηνπ λφκνπ 1729/1987 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ,
φπσο απηφ ίζρπε θαηά ηνλ ρξφλν ησλ γεγνλφησλ, πξνέβιεπε:
«1. ε θάζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε πνηλή θάζεηξμεο γηα παξάβαζε ηνπ
λφκνπ απηνχ, ην δηθαζηήξην, αλ θξίλεη φηη ε δηακνλή ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ ζε
νξηζκέλνπο ηφπνπο ζα είλαη βιαπηηθή, είηε γηα ηνλ ίδην είηε θαη γηα ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ απαγφξεπζε ηεο δηακνλήο ηνπ
ζηνπο ηφπνπο απηνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κέρξη πέληε εηψλ.
2. Γηα αιινδαπνχο ελήιηθνπο ή αλήιηθνπο πνπ θαηαδηθάδνληαη γηα παξάβαζε
ηνπ λφκνπ απηνχ, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ ηζφβηα απέιαζή ηνπο απφ ηε
ρψξα, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ζπνπδαίνη ιφγνη, ηδίσο νηθνγελεηαθνί, πνπ
δηθαηνινγνχλ ηελ παξακνλή ζηελ ρψξα (...)».
29. Με ηελ απφθαζή ηνπ αξηζ. 73/2013, ν Άξεηνο Πάγνο έθξηλε φηη, ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο αιινδαπνχ, ππεθφνπ ρψξαο κε κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην
δηθαζηήξην πνπ ηνλ θαηαδίθαζε νθείιεη λα δηαηάμεη ηελ ηζφβηα απέιαζή ηνπ απφ ηελ
ρψξα, εθηφο αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη, ηδίσο νηθνγελεηαθνί, πνπ δηθαηνινγνχλ
λα ζπλερίζεη απηφο λα δηακέλεη κέζα ζηε ρψξα. ηελ ππφζεζε εθείλε, ν Άξεηνο
Πάγνο αλαίξεζε ηελ απφθαζε ηνπ θαησηέξνπ δηθαζηεξίνπ ην νπνίν είρε δηαηάμεη ηελ
απέιαζε ηνπ αιινδαπνχ, γηα ηνλ ιφγν φηη δελ είρε αηηηνινγεζεί επαξθψο ε απφξξηςε
ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αιινδαπνχ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζπλέηξεραλ ζην πξφζσπφ
ηνπ ζεκαληηθνί ιφγνη δηθαηνινγνχληεο ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ επηθξάηεηα.
30. Ωζαχησο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 1550/2009, ν Άξεηνο Πάγνο είρε
αλαηξέζεη κία απφθαζε, ιφγσ έιιεηςεο αηηηνινγίαο, δηφηη δελ δηεπθξίληδε αλ ε ηζφβηα
απέιαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ είρε δηαηαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ πνηληθνχ
θψδηθα ή κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ θψδηθα ησλ λφκσλ πεξί λαξθσηηθψλ.
Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΝΟΜΟ
Ι. ΔΠΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
31. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη φηη ε ππνρξέσζή ηνπ λα εγθαηαιείςεη νξηζηηθά
ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, δπλάκεη ηεο απφθαζεο αξηζ. 24/1999 ηνπ εθεηείνπ
Κέξθπξαο, θαη ε ηζφβηα απαγφξεπζε επαλεηζφδνπ ηνπ έζημε θαηά ηξφπν δπζαλάινγν
ην δηθαίσκά ηνπ γηα ζεβαζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Δπηθαιείηαη ηελ παξαβίαζε
ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:

«1. Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηνλ 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. Επί ηος παπαδεκηού
32. Η Κπβέξλεζε θαιεί ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ηελ πξνζθπγή ιφγσ κε
εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ελδίθσλ κέζσλ, αθνχ ν πξνζθεχγσλ παξέιεηςε: (α) λα
πξνβάιεη ελψπηνλ ηνπ εθεηείνπ Κεξθχξαο ην νπνίν δηέηαμε ηελ νξηζηηθή απαγφξεπζε
ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηελ επηθξάηεηα (απφθαζε αξηζ. 24/1999) ηνπο ζεκαληηθνχο
νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχζαλ ηελ ζπλέρηζε ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ
επηθξάηεηα, (β) λα αζθήζεη αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο απφθαζεο απηήο, (γ) λα
πξνζθχγεη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ
δηθαζηεξίνπ ην νπνίν δηέηαμε ηελ νξηζηηθή απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ηνπ, ην νπνίν ζα
κπνξνχζε, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ, λα επηηξέςεη ηελ
επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα, (δ) πξνζθχγεη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 99 §§ 2 θαη 3, ζηνλ
ππνπξγφ Γηθαηνζχλεο κε κία αίηεζε γηα άδεηα λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα, (ε) λα
ζπληάμεη κία εμνπζηνδφηεζε γηα ηνλ δηθεγφξν ηνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ε νπνία
θαηέιεμε κε ηελ απφθαζε αξηζ. 142/2013 ελψ απηφο είρε επηηχρεη ήδε κία επλντθή
απφθαζε (αξηζ. 26/2012) πνπ αλέζηεηιε ην κέηξν ηεο απέιαζεο.
33. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ θαη ηδίσο ηνπ γεγνλφηνο
φηη ν πξνζθεχγσλ δελ άζθεζε αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο απφθαζεο αξηζ. 24/1999
ηνπ εθεηείνπ Κέξθπξαο, ε Κπβέξλεζε θαηαινγίδεη επίζεο ζηνλ πξνζθεχγνληα φηη δελ
θαηέζεζε ηελ πξνζθπγή ηνπ εληφο έμη κελψλ απφ ηηο 12 Οθησβξίνπ 1999,
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην εθεηείν εμέδσζε ηελ απφθαζή ηνπ.
34. Ο πξνζθεχγσλ ππνγξακκίδεη φηη, πξνζθεχγνληαο ελψπηνλ ηνπ εηζαγγειέα
πιεκκειεηνδηθψλ ζηηο 18 Απξηιίνπ 2011 θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ ζηηο
15 Ινπιίνπ 2013 θαη θαηαζέηνληαο δχν αηηήζεηο ελψπηνλ ηνπ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο,
έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πξνυπφζεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ.

35. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε πξνυπφζεζε ηεο εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ
ελδίθσλ κέζσλ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ην άξζξν 35 § 1 ηεο χκβαζεο, ζηεξίδεηαη ζηελ
ππφζεζε φηη ε εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε πξνζθέξεη κία απνηειεζκαηηθή πξνζθπγή σο
πξνο ηελ επηθαινχκελε παξαβίαζε. Η Κπβέξλεζε ε νπνία επηθαιείηαη ηελ κε
εμάληιεζε έρεη ηελ επζχλε λα πείζεη ην Γηθαζηήξην φηη ππήξρε θαηά ηνλ ρξφλν ησλ
ζπκβάλησλ κία απνηειεζκαηηθή θαη δηαζέζηκε πξνζθπγή, ηφζν ζηελ ζεσξία φζν θαη
ζηελ πξαθηηθή, ήηνη πξνζβάζηκε θαη ηθαλή λα πξνζθέξεη ζηνλ πξνζθεχγνληα
εχινγεο πξννπηηθέο απνθαηάζηαζεο ησλ αηηηάζεψλ ηνπ (V. καηά Ηνωμένοσ Βαζιλείοσ
[GC], αξηζ. 24888/94. § 57, CEDH 1999-IX).
36. Σν Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη επίζεο φηη νθείιεη λα εθαξκφδεη ηνλ θαλφλα ηεο
εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ελδίθσλ κέζσλ ιακβάλνληαο πξνζεθφλησο ππφςε ηηο
ζπλζήθεο: ηνλ κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηα
ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζπκθψλεζαλ λα θαζηεξψζνπλ. Έρεη επίζεο αλαγλσξίζεη φηη ην
άξζξν 35 § 1 πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε θάπνηα ειαζηηθφηεηα θαη ρσξίο ππεξβνιηθή
ηππνιαηξία. Δπίζεο, ν πξνζθεχγσλ νθείιεη λα έρεη θάλεη θαλνληθή ρξήζε ησλ
εζληθψλ πξνζθπγψλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη επαξθείο θαη
φηη, φηαλ έλα έλδηθν κέζν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, ε ρξήζε ελφο άιινπ κέζνπ ηνπ νπνίνπ
ν ζθνπφο είλαη ζηελ νπζία φκνηνο δελ απαηηείηαη (Riad και Idiab καηά Βελγίοσ, αξηζ.
29787/03 θαη 29810/03, § 84, 24 Ιαλνπαξίνπ 2008, θαη Kozacioğlu καηά Τοσρκίας
[GC], αξηζ. 2334/03, § 40, 19 Φεβξνπαξίνπ 2009).
37. Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη δχν θνξέο, ην 2005 θαη ην 2010,
ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο, δηαζέηνληαο απνθαζηζηηθή εμνπζία επ’απηνχ, απέξξηςε ηηο
αηηήζεηο ηνπ πξνζθεχγνληαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαη πάιη δεθηφο ζηελ Διιάδα
εμαηηίαο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζήο ηνπ (πην πάλσ παξάγξαθνη 10 θαη 12).
εκεηψλεη επίζεο φηη ζηηο 18 Απξηιίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ
εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ Κέξθπξαο αληηξξήζεηο θαηά ηνπ ηζφβηνπ ραξαθηήξα ηεο
απέιαζήο ηνπ ε νπνία δηαηάρζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ. 24/1999. ηηο 17 Μαΐνπ
2011, απηφο θαηέζεζε αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο απφθαζεο απηήο, ζηεξηδφκελνο ζην
άξζξν 8 ηεο χκβαζεο θαη ππνγξακκίδνληαο ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη
θνηλσληθψλ ζρέζεψλ ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ε νηθνγέλεηά ηνπ ζα
αληηκεηψπηδε αλ ηνπ απαγνξεπφηαλ νξηζηηθά ε είζνδνο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
ηελ ζπλέρεηα, ηφζν ην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν Κέξθπξαο, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ
2012 (πην πάλσ παξάγξαθνο 20), φζν θαη ν Άξεηνο Πάγνο, ζηηο 22 Μαΐνπ 2012 (πην
πάλσ παξάγξαθνο 21), θαη, αξγφηεξα, ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ, ζηηο 4

Γεθεκβξίνπ 2013 (πην πάλσ παξάγξαθνο 26), είραλ ηελ επθαηξία λα απνθαλζνχλ επί
ηεο νπζίαο ησλ αηηηάζεσλ ηνπ πξνζθεχγνληνο ζρεηηθά κε ηηο νηθνγελεηαθέο ζπλέπεηεο
ηεο ηζφβηαο απέιαζήο ηνπ. Δίλαη ζπλεπψο πξνθαλέο φηη ν πξνζθεχγσλ επηθαιέζηεθε
πνιιέο θνξέο ηφζν ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ φζν θαη ελψπηνλ ηνπ ππνπξγνχ
Γηθαηνζχλεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξαηψζνπλ ηελ ηζφβηα απαγφξεπζε ηεο
επαλεηζφδνπ ηνπ ζηελ Διιάδα, ηηο αηηηάζεηο ηηο νπνίεο πξνβάιιεη ηψξα ελψπηνλ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
38. Όζνλ αθνξά ηελ έλζηαζε εθπξνζέζκνπ, ην Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ν
πξνζθεχγσλ θαηέζεζε ηελ πξνζθπγή ηνπ εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ
απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηεο 22 Μαΐνπ 2012 θαη πνιχ πξηλ ην ζπκβνχιην
πιεκκειεηνδηθψλ απνθαλζεί επί ηεο αίηεζήο ηνπ λα ηνπ επηηξαπεί λα επηζηξέςεη ζηελ
Διιάδα.
39. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ φζσλ εθηίζεληαη αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην
ζπκπεξαίλεη φηη ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα θαηαινγηζηεί ζηνλ πξνζθεχγνληα φηη δελ
άζθεζε νξηζκέλεο απφ ηηο πξνζθπγέο πνπ κλεκνλεχνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη φηη
ν πξνζθεχγσλ έπξαμε φ,ηη ζα κπνξνχζε λα αλακέλεη επιφγσο θαλείο απφ απηφλ
πξνθεηκέλνπ λα εμαληιήζεη ηα εζληθά έλδηθα κέζα, θαη φηη απηφο ηήξεζε ηνλ θαλφλα
ησλ έμη κελψλ ν νπνίνο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 35 § 1 ηεο χκβαζεο.
40. Καηά ζπλέπεηα, ην Γηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ πξνθαηαξθηηθή έλζηαζε ηεο
Κπβέξλεζεο.
41. 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. Επί ηηρ οςζίαρ
1. Τα επιτειρήμαηα ηων διαδίκων
42. Ο πξνζθεχγσλ ππνγξακκίδεη φηη πνιιέο απνθάζεηο ησλ ειιεληθψλ
δηθαζηεξίσλ αλαγλψξηζαλ ηελ πξνζβνιή ηελ νπνία επέθεξε ε ηζφβηα απέιαζή ηνπ
ζην δηθαίσκά ηνπ γηα ζεβαζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ. Τπνγξακκίδεη φηη
παξήιζαλ δεθαέμη έηε κεηαμχ ηεο δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο θαη ηεο απέιαζήο ηνπ
ζηελ Αιβαλία ζηηο 3 Απγνχζηνπ 2012, έλα δηάζηεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ
είρε γίλεη παηέξαο δχν ηέθλσλ θαη είρε σξηκάζεη. Ιζρπξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο νη
ζρεηηθέο κε ηελ ηζφβηα απέιαζε δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ εθαξκνγή ζην πξφζσπφ ηνπ,

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη γνλείο ηνπ θαη απηφο ήηαλ ειιεληθήο
θαηαγσγήο θαη φηη, σο ηέηνηνο, δελ ζα έπξεπε λα ηχρεη ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο κε έλαλ
αιινδαπφ ν νπνίνο ζα είρε θαηαδηθαζηεί. Σέινο, φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ
θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Κέξθπξα απφ ην 1989. Σα παηδηά ηνπ γελλήζεθαλ θαη
πήγαλ ζην ζρνιείν ζηελ Διιάδα θαη δελ έρνπλ θαλέλα πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ δεζκφ
κε ηελ Αιβαλία, δελ νκηινχλ ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη ζα έρνπλ έηζη ζνβαξά
πξνβιήκαηα πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ κέζα ζηελ αιβαληθή θνηλσλία.
43. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη επίζεο φηη εηζήιζε ιαζξαία ζηελ Διιάδα ην 2007
εμαηηίαο ηεο επηζπκίαο ηνπ λα δεη πάιη ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηελ θφξε ηνπ ηηο νπνίεο
δελ είρε δεη επί ηξία έηε.
44. Η Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη φηη ε ηζφβηα απέιαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ήηαλ
απαξαίηεηε γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο κειινληηθψλ αδηθεκάησλ,
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηδίσο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία απηφο είρε
θαηαδηθαζηεί, θαη φηη απηή δελ παξαγλσξίδεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Δμάιινπ,
ζηελ απφθαζή ηνπ κε αξηζκφ 902/2012, ν Άξεηνο Πάγνο έθξηλε φηη, αλ θαη ην άξζξν 8
ηεο χκβαζεο πξνζηάηεπε ην δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ,
δελ απέθιεηε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ Κξάηνπο, κέζα ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα επηβάιιεη θπξψζεηο θαη κέηξα αζθαιείαο αθφκε θαη αλ απηά
είραλ ζπλέπεηεο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ηνπ θαηαδηθαζζέληνο. Δλ πξνθεηκέλσ, δελ
ππάξρεη θαη δελ ππήξρε θάπνην κέηξν ιηγφηεξν απζηεξφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα
εμππεξεηήζεη ηνπο ζεκηηνχο ζθνπνχο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ
πνηληθψλ αδηθεκάησλ.
45. Η Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη επίζεο φηη, αθφκε θαη κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ γηα
εκπνξία λαξθσηηθψλ θαη αθνχ είρε εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ, ν πξνζθεχγσλ είρε
δηαπξάμεη έλα λέν αδίθεκα επηζηξέθνληαο ιαζξαία ζηελ Διιάδα ην 2007. Απηή ε λέα
παξάβαζε ησλ ειιεληθψλ λφκσλ απνδεηθλχεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ είρε εληαρζεί
κέζα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δμάιινπ, ν πξνζθεχγσλ δελ απνδεηθλχεη φηη ε
απέιαζή ηνπ ζηελ Αιβαλία ζα πξνθαιέζεη ζηνλ ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ
δπζθνιίεο επηβίσζεο ή πξνζαξκνγήο εμαηηίαο, γηα παξάδεηγκα, ηεο άγλνηαο ηεο
γιψζζαο θαη ηεο απνπζίαο ζηελψλ ζπγγελψλ κέζα ζηελ ρψξα απηή. Γελ απνδεηθλχεη
νχηε φηη ε ζχδπγφο ηνπ θαη ε θφξε ηνπ, ε νπνία είλαη ζήκεξα ελήιηθε, αζθνχλ ζηελ
Διιάδα έλα επάγγεικα ην νπνίν δελ ζα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζηελ Αιβαλία.
2. Η εκηίμηζη ηοσ Γικαζηηρίοσ

α) Γενικέρ απσέρ
46. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη επί δεηεκάησλ κεηαλάζηεπζεο, ην άξζξν 8 δελ
ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο ζπλεπαγφκελν γηα έλα Κξάηνο ηελ γεληθή ππνρξέσζε
λα ζέβεηαη ηελ επηινγή, εθ κέξνπο ησλ εγγάκσλ δεπγαξηψλ, ηεο ρψξαο θαηνηθίαο ηνπο
θαη λα επηηξέπεη ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κέζα ζην έδαθνο ηεο ρψξαο απηήο. Δλ
ηνχηνηο, ζε κία ππφζεζε ε νπνία αθνξά ηφζν ηελ νηθνγελεηαθή δσή φζν θαη ηελ
κεηαλάζηεπζε, ην εχξνο ηεο ππνρξέσζεο γηα ην Κξάηνο λα απνδερζεί κέζα ζην
έδαθφο ηνπ ζπγγελείο πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ εθεί πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ
ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ θαη ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο.
Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε κέζα ζε απηφ ην πιαίζην είλαη ν
βαζκφο ζηνλ νπνίν πθίζηαηαη πξάγκαηη παξεκπφδηζε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ην
εχξνο ησλ δεζκψλ πνπ έρνπλ ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα κέζα ζην ελ ιφγσ
ζπκβαιιφκελν Κξάηνο, ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ππάξρνπλ ή φρη αλππέξβιεηα
εκπφδηα ζην λα δήζεη ε νηθνγέλεηα ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
αιινδαπνχ θαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ πθίζηαληαη ή φρη ζηνηρεία ηα νπνία
αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο κεηαλάζηεπζεο (γηα παξάδεηγκα, ηζηνξηθφ παξαβάζεσλ ησλ
λφκσλ πεξί κεηαλάζηεπζεο) ή ζέκαηα δεκφζηαο ηάμεο ηείλνληα ππέξ κηαο απέιαζεο
(Butt καηά Νορβηγίας, αξηζ. 47017/09, § 78, 4 Γεθεκβξίνπ 2012).
47. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ε
νηθνγελεηαθή δσή άξρηζε ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ηα ελδηαθεξφκελα άηνκα γλψξηδαλ
φηη ε θαηάζηαζε ελφο απφ απηά σο πξνο ηνπο λφκνπο πεξί κεηαλάζηεπζεο ήηαλ ηέηνηα
πνπ λα απνδίδεη επζχο εμαξρήο έλαλ επηζθαιή ραξαθηήξα ζηελ επηδίσμε απηήο ηεο
νηθνγελεηαθήο δσήο κέζα ζην Κξάηνο ππνδνρήο. Γπλάκεη κηαο πάγηαο λνκνινγίαο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ, φηαλ ηνχην ζπκβαίλεη, είλαη θαη’αξρήλ κφλνλ ππφ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο
πνπ ε απνκάθξπλζε ηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο
επηθέξεη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8. Όηαλ ηνχην αθνξά ηέθλα, ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ην αλψηεξν ζπκθέξνλ ηνπο (Jeunesse καηά Ολλανδίας [GC], αξηζ.
12738/10, §§ 108-109, CEDH 2014, θαη άιιεο παξαπνκπέο αλαθεξφκελεο εθεί).
48. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη, εμάιινπ, ζθφπηκν κα ππελζπκίζεη ηα θξηηήξηα ηα νπνία
απαξηζκνχληαη ζηελ απφθαζε Üner καηά Ολλανδίας ([GC], αξηζ. 46410/99, §§ 54-60,
CEDH 2006-XII) θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δεηήκαηνο
θαηά πφζνλ έλα κέηξν απέιαζεο, φπσο εθείλν ηεο πξνθείκελεο πεξίπησζεο, φηαλ
αλαγθαίν κέζα ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη αλάινγν πξνο ηνλ δησθφκελν ζεκηηφ
ζθνπφ. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ηα αθφινπζα:

-

ε θχζε θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο πνπ δηαπξάρζεθε απφ ηνλ

πξνζθεχγνληα,
-

ε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέζα ζηελ ρψξα απφ ηελ

νπνία πξέπεη λα απειαζεί,
-

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν παξήιζε απφ ην αδίθεκα θαη ε δηαγσγή ηνπ

πξνζθεχγνληνο ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο,
-

ε ηζαγέλεηα ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ,

-

ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ηδηαίηεξα, αλάινγα κε ηελ

πεξίπησζε, ε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ ηνπ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ καξηπξνχλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηαο νηθνγελεηαθήο δσήο κέζα ζε έλα δεπγάξη,
-

ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ν/ε ζχδπγνο είρε γλψζε ηνπ αδηθήκαηνο θαηά ηνλ

ρξφλν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο,
-

ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ έρνπλ γελλεζεί παηδηά απφ ηνλ γάκν θαη, ζηελ

πεξίπησζε απηή, ε ειηθία ηνπο,
-

ε ζνβαξφηεηα ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ν/ε ζχδπγνο θηλδπλεχεη λα αληηκεησπίζεη

κέζα ζηελ ρψξα πξνο ηελ νπνία ν πξνζθεχγσλ πξέπεη λα απειαζεί,
-

ην ζπκθέξνλ θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ ηέθλσλ θαη ηδηαίηεξα ε ζνβαξφηεηα

ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ηα ηέθλα ηνπ πξνζθεχγνληνο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ κέζα
ζηελ ρψξα πξνο ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα απειαζεί, θαη
-

ε ζηεξεφηεηα ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ κε

ηελ ρψξα θηινμελίαο θαη κε ηελ ρψξα πξννξηζκνχ.
β) Εθαπμογή ηων κπιηηπίων ζηην πποκείμενη πεπίπηωζη
49. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε ηζφβηα απαγφξεπζε ε νπνία επηβιήζεθε ζηνλ
πξνζθεχγνληα ζην λα επηζηξέςεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζπλέζηεζε επέκβαζε ζην
δηθαίσκα ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ζεβαζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ε νπνία
πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ λφκν θαη επεδίσθε ηνπο ζεκηηνχο ζθνπνχο πνπ απνηεινχλ ε
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ε ππεξάζπηζε ηεο ηάμεο θαη ε πξφιεςε
πνηληθψλ αδηθεκάησλ. Μέλεη ινηπφλ λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ ε επέκβαζε απηή ήηαλ
αλάινγε πξνο ηνπο δησθφκελνπο ζθνπνχο θαη επνκέλσο αλαγθαία κέζα ζε κία
δεκνθξαηηθή θνηλσλία.
50. Δλ πξνθεηκέλσ, ν πξνζθεχγσλ ήηαλ έλαο αιβαλφο ππήθννο ειιεληθήο
θαηαγσγήο ν νπνίνο δηέκελε θαη εξγαδφηαλ ζηελ Διιάδα απφ ην 1989, παληξεκέλνο
κε κία ειιελίδα ππήθνν κε ηελ νπνία απέθηεζε δχν παηδηά πνπ έρνπλ ειιεληθή

ηζαγέλεηα. Οη ηξεηο αδειθνί ηνπ δηέζεηαλ εηδηθά δειηία ηαπηφηεηαο αιινδαπψλ
νκνγελψλ. Αλ θαη ην επίζεκν θαζεζηψο ηνπ πξνζθεχγνληνο, θαη εηδηθφηεξα ε
λνκηκφηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπ κέζα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, κεηαμχ ηνπ έηνπο ηεο
άθημήο ηνπ ην 1989 θαη εθείλνπ ηεο απέιαζήο ηνπ ην 2004, δελ πξνθχπηεη απφ ηελ
δηθνγξαθία, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη νχηε ε Κπβέξλεζε ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο
ελψπηφλ ηνπ, νχηε ηα εζληθά δηθαζηήξηα ηα νπνία απνθάλζεθαλ επί ηεο πεξίπησζεο
ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ έθαλαλ λχμε ζρεηηθά κε έλα ηπρφλ θαζεζηψο παξάλνκνπ
κεηαλάζηε ηνπ ηειεπηαίνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηαγσγή ηνπ πξνζθεχγνληνο,
ην εηδηθφ θαζεζηψο ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηελ Διιάδα γηα ηνπο αιβαλνχο
ππεθφνπο ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα επί κεγάιν
δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ην νπνίν ηνπ θφζηηζε ηελ απέιαζή
ηνπ, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη κπνξεί λα εμνκνηψζεη ηελ πεξίπησζή ηνπ κε εθείλε
ελφο «εγθαηεζηεκέλνπ κεηαλάζηε» κε ηελ έλλνηα ηεο πην πάλσ αλαθεξφκελεο
λνκνινγίαο Üner. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ αλαινγηθφηεηα ηεο επίδηθεο
παξέκβαζεο, ην Γηθαζηήξην ζα ζηεξηρζεί έηζη ζηα θξηηήξηα ηα νπνία παξαηίζεληαη
ζηελ απφθαζε απηή.
51. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη ζθφπηκν λα ππνγξακκίζεη επζχο εμαξρήο ηα αθφινπζα
γεγνλφηα. Σν εθεηείν Αζελψλ ην νπνίν θαηαδίθαζε ην 1999 ηνλ πξνζθεχγνληα γηα
αγνξά λαξθσηηθψλ δηέηαμε ηαπηφρξνλα έλα κέηξν νξηζηηθήο απαγφξεπζεο εηζφδνπ
ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αθνχ απηφο ζα είρε εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ. Αθνχ απηφο
αθέζεθε πθ’φξνπο ειεχζεξνο κέζα ζην ίδην έηνο, απηφο απειάζεθε ζηελ Αιβαλία, ην
2004, ζε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ εθεηείνπ. Δλ ηνχηνηο, ηνλ Ινχλην 2007, απηφο
επαλήιζε ιαζξαία ζηελ Διιάδα. ηηο 5 Οθησβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ ζπλειήθζε
θαη ηέζεθε ππφ θξάηεζε ελφςεη ηεο απέιαζήο ηνπ, ε νπνία δηαηάρζεθε ζηηο 6
Οθησβξίνπ 2011 απφ ηνλ αζηπλνκηθφ δηεπζπληή ηεο Κέξθπξαο. Αθεζείο ειεχζεξνο
ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ απειάζεθε δπλάκεη ηεο απφθαζεο ηεο 3
Απγνχζηνπ 2012 ηνπ γεληθνχ αζηπλνκηθνχ δηεπζπληή ησλ Ινλίσλ Νήζσλ. Ο
πξνζθεχγσλ ζπλεπψο παξαβίαζε ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ηνπ κέζα ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα. Απηφο επαλήιζε θαη εξγάζηεθε παξάλνκα επί πεξηζζφηεξα απφ
ηέζζεξα έηε ελψ δελ κπνξνχζε λα αλακέλεη επιφγσο φηη ζα κπνξνχζε λα παξακείλεη
εθεί λνκίκσο.
52. Δλ ηνχηνηο, απνιχνληαο ηνλ πξνζθεχγνληα ππφ φξνπο, ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ
1999, ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ Κέξθπξαο έθξηλε ζηελ απφθαζή ηνπ κε αξηζκφ
225/1999, φηη απηφο δελ επέδεημε εγθιεκαηηθφ δπλακηθφ: ππνγξάκκηζε φηη ε

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζθεχγνληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπ ήηαλ θαιή,
φηη δελ ηνπ είρε επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή, φηη ήηαλ εξγαηηθφο θαη θαηλφηαλ λα
κεηαλνεί γηα ηελ πξάμε ηνπ. εκείσζε επίζεο φηη ε απέιαζή ηνπ θαη ζπλεπψο ν
ρσξηζκφο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζα πξνθαινχζε ζε απηφλ θαζψο θαη ζηελ ζχδπγν
θαη ζηελ θφξε ηνπ πνιχ ζνβαξά ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Έηζη, απηή
ε ζεηηθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ζηελ
ζηάζκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ δηαθπβεχνληαη.
53. Καηά δεχηεξνλ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, ηελ εκεξνκελία ηεο απέιαζήο
ηνπ ζηελ Αιβαλία, ηνλ Αχγνπζην 2012, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ
πξνζθεχγνληνο ζηελ Διιάδα αλεξρφηαλ ζε είθνζη έηε πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ ζπληζηά
έλα ζεκαληηθφ δηάζηεκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ζρεδφλ ηεο ειηθίαο ηνπ. Γελ
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε Διιάδα απνηειεί απφ καθξνχ ρξφλνπ ην θέληξν ηεο
ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ.
54. Σξίηνλ,

ηα

εζληθά

δηθαζηήξηα

ππνγξάκκηζαλ

ηελ

πξνζβνιή

ηνπ

θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο πνπ πξνθιήζεθε απφ ην επίδηθν κέηξν. Δθηφο απφ ηελ
πην πάλσ απφθαζε αξηζ. 225/1999 ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηελ απφθαζή ηνπ
αξηζ. 14/2011, ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο δηαπίζησζε φηη,
ζε νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα αθνχ εμέηηζε ηελ πνηλή
ηνπ,

ν

πξνζθεχγσλ

δελ

επέδεημε

πνηληθά

αμηνινγήζηκε

ζπκπεξηθνξά

ή

αληηθνηλσληθφηεηα ηθαλή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ δεκφζηα ηάμε. εκείσζε επίζεο φηη
ε νηθνγέλεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο δηέκελε θαηά ηξφπν ζηαζεξφ θαη κφληκν ζε κία νηθία
ηεο νπνίαο απηή ήηαλ ηδηνθηήηξηα, φηη απηφο δελ ήηαλ επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα
ηάμε, φηη δελ ήηαλ χπνπηνο θπγήο θαη φηη, αλ αθελφηαλ ειεχζεξνο, ζα ήηαλ εχθνιν λα
βξεζεί θαη πάιη. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζπιινγηζκφ απηφ, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη
ην εγθιεκαηηθφ παξειζφλ ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη
απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζηελ ππφζεζε απηή.
55. Σέινο ην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν Κέξθπξαο, ζηελ απφθαζή ηνπ αξηζ.
26/2012, έθξηλε φηη ε απέιαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ζα ηνπ πξνθαινχζε δπζρεξψο
επαλνξζψζηκε βιάβε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ νηθνγελεηαθψλ
ζρέζεσλ ηηο νπνίεο είρε κέρξη ηφηε δηακνξθψζεη ζηελ Διιάδα. Πξνο ηνχην,
αλαθέξζεθε ζηα γεγνλφηα φηη ε ζχδπγφο ηνπ θαη έλα απφ ηα ηέθλα ηνπ είραλ
απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, φηη απηφο θαηνηθνχζε ζε κία θαηνηθία νη
ηδηνθηήηεο ηεο νπνίαο ήηαλ ε ζχδπγφο ηνπ θαη νη δχν αδειθνί ηνπ θαη φηη νη γνλείο θαη
νη αδειθνί ηνπ δηέκελαλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα θαη ήηαλ εθνδηαζκέλνη κε εηδηθή

θάξηα δηακνλήο αιβαλνχ ππεθφνπ ειιεληθήο θαηαγσγήο. Σν δηθαζηήξην εθηίκεζε,
επίζεο, φηη ην επίδηθν κέηξν δελ δηθαηνινγνχληαλ απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
56. Σέηαξηνλ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ηφζν ε ζχδπγνο ηνπ πξνζθεχγνληνο
φζν θαη ηα δχν παηδηά ηνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Αλ θαη ε θφξε ηνπ είλαη ήδε
21 εηψλ, ν γηνο ηνπ, ν νπνίνο έρεη επίζεο γελλεζεί ζηελ Διιάδα, είλαη κφλνλ έμη εηψλ
θαη καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ. Απηφο, φπσο θαη ε αδειθή ηνπ, έρεη δήζεη φιε ηνπ ηελ
δσή ζηελ Διιάδα θαη δελ έρεη θάπνην δεζκφ κε ηελ Αιβαλία. Δπνκέλσο, νη δεζκνί
ηνπ πξνζθεχγνληνο κε ηελ Διιάδα ήηαλ ηδηαίηεξα ηζρπξνί. Η ηζφβηα απνκάθξπλζή
ηνπ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα λα κεγαιψζεη ν γηνο ηνπ ρσξηζηά απφ ηνλ παηέξα ηνπ,
ελψ ην αλψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ είλαη απηφο λα κεγαιψζεη θνληά ζηνπο δχν γνλείο ηνπ.
57. Λακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ λνκνινγία ηνπ
(πην πάλσ αλαθεξφκελε απφθαζε Üner) φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ, θαη ηδηαίηεξα
ηνλ ηζφβην ραξαθηήξα ηεο απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηελ επηθξάηεηα, ηελ νηθνγελεηαθή
ζρέζεο ε νπνία πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ θα ησλ
παηδηψλ ηνπ, ην γεγνλφο φηη ν πξνζθεχγσλ δηέπξαμε έλα κφλνλ ζνβαξφ αδίθεκα ην
1999 θαη φηη απφ ηελ κεηαγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα ππνηεζεί, ζχκθσλα
θαη κε ηελ γλψκε ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, φηη απηφο δελ δείρλεη ξνπή πξνο ηελ
εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηελ
Διιάδα, ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ
δεχηεξνπ παηδηνχ ηνπ πξνζθεχγνληνο, ην ζπκθέξνλ θαη ηελ επεκεξία ηνπ ηειεπηαίνπ,
ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ έρεη ηεξεζεί ελ πξνθεηκέλσ κία νξζή ηζνξξνπία, ζην
κέηξν πνπ ε ηζφβηα απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ε νπνία
επηβιήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα δελ είλαη αλάινγε πξνο ηνπο δησθφκελνπο ζθνπνχο.
58. πλεπψο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο.
ΙΙ. ΔΠΙ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΗ ΤΜΒΑΗ
59. 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. Ζημία
60. Ο πξνζθεχγσλ δεηεί 100.000 επξψ (EUR) γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ
ππνζηεξίδεη φηη ππέζηε εμαηηίαο ηνπ φηη ππνρξεψζεθε λα δήζεη γηα πάληα καθξηά απφ
ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
61. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ην δεηνχκελν πνζφ είλαη ππέξνγθν θαη
αδηθαηνιφγεην. Καη’απηήλ κία δηαπίζησζε παξαβίαζεο ζα ζπληζηνχζε επαξθή
ηθαλνπνίεζε.
62. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ζπληξέρεη ιφγνο λα επηδηθάζεη ζηνλ πξνζθεχγνληα
3.500 EUR γηα ηελ εζηθή βιάβε.
63. Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο κηαο
απφθαζεο θαη’εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 46 ηεο χκβαζεο, κία απφθαζε πνπ
δηαπηζηψλεη παξαβίαζε ζπλεπάγεηαη γηα ην ελαγφκελν Κξάηνο ηελ λνκηθή ππνρξέσζε
ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή λα ζέζεη ηέινο ζηελ παξαβίαζε θαη λα εμαιείςεη ηηο
ζπλέπεηέο ηεο θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ε
πξνηεξαία θαηάζηαζε. Απφ απηφ πξνθχπηεη εηδηθφηεξα φηη ην ελαγφκελν Κξάηνο, ην
νπνίν αλαγλσξίζηεθε ππεχζπλν γηα κία παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ή ησλ
Πξσηνθφιισλ ηεο, θαιείηαη φρη κφλνλ λα θαηαβάιεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηα πνζά
πνπ επηδηθάζηεθαλ σο δίθαηε ηθαλνπνίεζε, αιιά θαη λα επηιέμεη, θάησ απφ ηνλ
έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ, ηα γεληθά θαη/ή, αλαιφγσο, αηνκηθά κέηξα πνπ ζα
πηνζεηήζεη εληφο ηεο εζληθήο έλλνκεο ηάμεο ηνπ (Ilaşcu και λοιποί καηά Μολδαβίας
και Ρωζίας [GC], αξηζ. 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII, Assanidzé καηά Γεωργίας
[GC], αξηζ. 71503/01, § 198, CEDH 2004-II). Καηά ζπλέπεηα, ην ελαγφκελν Κξάηνο
είλαη ππεχζπλν λα κεξηκλά γηα ηελ εμάιεηςε θάζε εκπνδίνπ ζηελ πξνζήθνπζα
επαλφξζσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο (Maestri καηά Ιηαλίας [GC], αξηζ.
29748/98, § 47, CEDH 2004-I).
Β. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη
64. Ο πξνζθεχγσλ δεηεί επίζεο 400 EUR πεξίπνπ γηα ηα έμνδα θαη ηελ δηθαζηηθή
δαπάλε ζηα νπνία ππνβιήζεθε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
65. Η Κπβέξλεζε εθηηκά φηη ην δεηνχκελν πνζφ είλαη ππεξβνιηθφ, ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ηδίσο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππήξμε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ζηελ παξνχζα ππφζεζε.
66. χκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ν πξνζθεχγσλ κπνξεί λα
επηηχρεη ηελ επηδίθαζε ησλ εμφδσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ηνπ κφλνλ ζην κέηξν

πνπ απνδεηρζεί ην πξαγκαηηθφ ηνπο, ε αλαγθαηφηεηά ηνπο θαη ν εχινγνο ραξαθηήξαο
ηνπ χςνπο ηνπο. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ππφζεζεο, ησλ εγγξάθσλ
πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ, ην Γηθαζηήξην εθηηκά εχινγν ην
πνζφ ησλ 400 EUR γηα ηελ δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ην επηδηθάδεη
ζηνλ πξνζθεχγνληα.
Γ. Τόκοι ςπεπημεπίαρ
67. 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.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ,
1. Κηρύζζει ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή.
2. Αποθαίνεηαι φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο,
3. Αποθαίνεηαι
(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 § 3 ηεο χκβαζεο, ηα αθφινπζα πνζά:
i) 3.500 EUR (ηξεηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ) πιένλ νπνηνπδήπνηε
πνζνχ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη γηα ηνλ θφξν, γηα ηελ εζηθή βιάβε,
ii) 400 EUR (ηεηξαθφζηα επξψ) πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ
κπνξεί λα νθείιεηαη γηα ηνλ θφξν, γηα ηα έμνδα θαη ηελ δηθαζηηθή
δαπάλε,
(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 29
Μαΐνπ 2016, θαη’εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
(ππνγξαθή)

(ππνγξαθή)
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