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Απηή ε απφθαζε ζα γίλεη νξηζηηθή ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο άξζξνπ 44, παξάγξαθνο 2 ηεο
χκβαζεο. Μπνξεί λα ππνζηεί ηππηθέο δηνξζψζεηο.
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ηην ςπόθεζη Memlika καηά ΔΛΛΑΓΑ,
Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (πξψην ηκήκα), ζπλεδξηάδνληαο
ζε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο:
András Sajó, Πξφεδξν,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Λίλν-Αιέμαλδξν ηζηιηάλν,
Erik Møse,
Dmitry Dedov, Γηθαζηέο
Καη απφ ηνλ Søren Nielsen, γξακκαηέα ηνπ ηκήκαηνο,
Αθνχ ζπζθέθζεθε ζε επηηξνπή ηελ 8ε επηεκβξίνπ 2015, εθδίδεη ηελ αθφινπζε απφθαζε
ε νπνία πηνζεηήζεθε απηή ηελ εκεξνκελία:
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
1. Ζ ππφζεζε πξνέθπςε κεηά απφ κία πξνζθπγή (απ. 37991/12) ε νπνία ζηέθεηαη θαηά
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο νπνίαο ηέζζεξηο Αιβαλνί ππήθννη, νη Novrus
Memlika, Leonora Memlika, Sebastian Memlika θαη Katerina Memlika («οι
πποζθεύγονηερ) πξνζέθπγαλ ζην Γηθαζηήξην ηελ 7η Ηοςνίος 2012, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
34 ηεο χκβαζεο Πξνζηαζίαο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Θεκειησδψλ
Διεπζεξηψλ («η ύμβαζη»).
2. Οη πξνζθεχγνληεο εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηνλ K. ΦΑΡΜΑΚΗΓΖ-ΜΑΡΚΟΤ, Γηθεγφξν
ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε («η Κςβέπνηζη»)
εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην ηεο, ηνλ Κο Β. ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟ, Πάξεδξν ηνπ
Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Δλεκεξσκέλε γηα ην δηθαίσκα ηεο λα ζπκκεηάζρεη
ζηε δηαδηθαζία (άξζξν 36, παξάγξαθνο 1 ηεο χκβαζεο θαη άξζξν 44, παξάγξαθνο 1 ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ), ε Αιβαληθή Κπβέξλεζε δελ απάληεζε.
3. Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 5, παξάγξαθνο 1 θαη 8 ηεο
χκβαζεο θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηφθνιινπ 1 ηεο χκβαζεο, ρσξηζηά θαη
ζπλδπαζκέλα κε ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο.
4. ηηο 11 επηεκβξίνπ 2012, ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηε Κπβέξλεζε. Όπσο
επηηξέπεηαη απφ ην άξζξν 29, παξάγξαθνο 1 ηεο χκβαζεο, απνθαζίζηεθε επίζεο φηη ην
ηκήκα ζα απνθαλζεί ηαπηφρξνλα επί ηνπ παξαδεθηνχ θαη ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο.

3

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΚΔΛΟ
Α. ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΣΖ ΤΠΟ ΚΡΗΖ ΤΠΟΘΔΖ
5. Οη πξνζθεχγνληεο γελλήζεθαλ αληίζηνηρα ην 1968, 1978, 2000 θαη 2004 θαη δηακέλνπλ
ζην Παλαηηψιην ηεο Αηησιναθαξλαλίαο.
6. Ζ πξνζθεχγνπζα Leonora Memlika είλαη ε ζχδπγνο ηνπ πξνζθεχγνληνο Novrus
Memlika. Οη ηξίηνο θαη ηέηαξηε πξνζθεχγνληεο είλαη ηα παηδηά ησλ δχν πξψησλ
πξνζθεπγφλησλ. Έρνπλ εγθαηαζηαζεί φινη ζηελ Διιάδα εδψ θαη δέθα ρξφληα,
ηνπιάρηζηνλ. Ο πξψηνο πξνζθεχγσλ παξνπζίαδε εδψ θαη θαηξφ δεξκαηνινγηθά
πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία είρε εμεηαζηεί επαλεηιεκκέλα απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ
Ννζνθνκείνπ ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ θαη γηα ηα νπνία αθνινπζνχζε κία αγσγή.
7. Σνλ Μάξηην ηνπ 2011, έλα γηαηξφο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Ρίνπ, ζηελ Πάηξα, ν νπνίνο
εμέηαζε ηνλ πξψην πξνζθεχγνληα, ζπλέζηεζε ζηνλ ηειεπηαίν λα εμεηαζηεί απφ έλα
δεξκαηνιφγν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σελ 5ε Μαΐνπ 2011, ν ελδηαθεξφκελνο πήγε ζην
Ννζνθνκείν ζην νπνίν ππνβιήζεθε ζε εμέηαζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γεξκαηνινγηθνχ
Σκήκαηνο, ε νπνία εμέηαζε ζπλίζηαην ζε αθαίξεζε εθθξίζεσλ απφ ηε κχηε θαη η’ απηηά,
βαζηζκέλε ζηε κέζνδν ιεγφκελε «ρξψζε ηνπ Ziehl-Neelsen ». Σελ επνκέλε ππεβιήζε ζε
βηνςία.
8. ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ν πξψηνο πξνζθεχγσλ δειψλεη φηη,
εθείλε ηελ εκέξα- δειαδή ζηηο 6 Μαΐνπ 2011- ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεξκαηνινγηθνχ
Σκήκαηνο ηνλ ελεκέξσζε φηη είρε πξνζβιεζεί απφ ιέπξα (ή λφζν ηνπ Hansen) θαη ηνπ
ρνξήγεζε ακέζσο ηαηξηθή αγσγή, θαη φηη ηνπ αλαθνίλσζε επίζεο, φηη ιφγσ ηεο
κεηαδνηηθφηεηαο απηήο ηεο λφζνπ, έπξεπε λα εηζαρζεί ζην Ννζνθνκείν θαη λα θέξεη ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ γηα εμεηάζεηο. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη, αληηζέησο, φηη ε αγσγή ηνπ
πξνζθεχγνληνο άξρηζε ζηηο 13 Μαΐνπ 2011 θαη φρη ζηηο 6 Μαΐνπ δεδνκέλνπ φηη έπξεπε,
ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηα ηαηξηθά ηεζη ζην πξψην
πξνζθεχγνληα γηα λα εμαθξηβσζεί ε απνπζία αληέλδεημεο ζηε πξνηεηλφκελε αγσγή θαη λα
θέξνπλ απφ ην εμσηεξηθφ (Διβεηία) ην έλα απφ ηα ηξία θάξκαθα, αλαγθαία γηα ηελ αγσγή
απηή.
9. ηηο 16 Μαΐνπ 2011, νη ηξεηο άιινη πξνζθεχγνληεο εηζήρζεζαλ ζην Ννζνθνκείν θαη
ππνβιήζεθαλ ζε ηεζη αθφκε θαη δηάγλσζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο. ηηο 20
Μαΐνπ 2011, ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεξκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπο γλσζηνπνίεζε φηη είραλ
επίζεο πξνζβιεζεί απφ ιέπξα.

4
10. ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ε Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη φηη ε
εηζαγσγή ησλ πξνζθεπγφλησλ ζην Ννζνθνκείν είρε γίλεη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ν
λφκνο επηβάιιεη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, ηελ λνζειεία κφλν πξνζψπσλ πνπ είλαη ρσξίο
θαηνηθία ή ρσξίο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Γηεπθξηλίδεη φηη νη ελδηαθεξφκελνη δελ είραλ
ηεζεί ζε απνκφλσζε κέζα ζην Ννζνθνκείν θαη φηη ηα δχν παηδηά είραλ ηνπνζεηεζεί ζην
ίδην δσκάηην κε ηε κεηέξα ηνπο. Αλαθέξεη επίζεο φηη νη γηαηξνί ηνπ Ννζνθνκείνπ είραλ
δηαβεβαηψζεη ηνπο πξνζθεχγνληεο φηη ε εηζαγσγή ηνπο είρε σο ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη ή
λα απνθιείζεη ηηο ππφλνηεο ζρεηηθά κε ηε λφζν θαη λα ηνπο ρνξεγήζεη κία αγσγή γηα
πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, φηη απηνί νη γηαηξνί ηνπο είραλ επίζεο πξνεηδνπνηήζεη γηα ηνλ
θίλδπλν ελδερφκελσλ παξελεξγεηψλ θαη φηη νη πξνζθεχγνληεο είραλ δψζεη γξαπηψο ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα λα ππνβιεζνχλ ζηε πξνηεηλφκελε ζεξαπεία.
11. ηηο 20 Μαΐνπ 2011, πνιιά άξζξα δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ ηχπν. Δξεπλνχζαλ ηέζζεξηο
πεξηπηψζεηο ιέπξαο ζηε πεξηνρή ηνπ Αγξηλίνπ, εθ ησλ νπνίσλ δχν παηδηά πνπ πεγαίλνπλ
ζηε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο πεξηνρήο. Κάπνηα άξζξα αλαπαξήγαγαλ δειψζεηο ηνπ
Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο θαη άιια
αλέθεξαλ φηη νη αζζελείο ήηαλ «παξάλνκνη κεηαλάζηεο», ραξαθηεξίδνληαο ηνπο σο
πιεζπζκφ πνπ απνηειεί πγεηνλνκηθφ θίλδπλν. Σελ ίδηα κέξα, ην ηειενπηηθφ θαλάιη MEGA
αλέθεξε ζην θχξην δειηίν εηδήζεσλ ηνπ ηε πεξίπησζε ησλ πξνζθεπγφλησλ. Δξσηεζείο
απφ ηνπο ηειεπηαίνπο γηα ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ
Γεξκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπο απάληεζε φηη επξφθεηην γηα ην Τπνπξγείν Τγείαο.
12. ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε Κπβέξλεζε δηαβεβαηψλεη φηη
θαλέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεξκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ είρε ελεκεξψζεη
ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο γηα ηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πξνζθεπγφλησλ. Καηφπηλ
ηνπ ξεπνξηάδ ηνπ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ MEGA θαη απαληψληαο ζε εξψηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, νη γηαηξνί θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεξκαηνινγηθνχ
Σκήκαηνο δήισζαλ φηη θακία πιεξνθνξία πνπ λα ηνπο αθνξά δελ είρε δηαβηβαζζεί ζην
ηχπν.
13. Αξρήο γηλνκέλεο απφ ηηο 21 Μαΐνπ 2011, ε δεχηεξε, ε ηξίηε θαη ν ηέηαξηνο εθ ησλ
πξνζθεπγφλησλ άξρηζαλ λα παίξλνπλ ηε πξνβιεπφκελε ηαηξηθή αγσγή. Απηή ε αγσγή
επέθεξε ακέζσο παξελέξγεηεο ζηε ηέηαξηε πξνζθεχγνπζα θπξίσο έλα πνζνζηφ, αθχζηθα
ρακειφ, ηνπ αηκαηνθξίηε. Καηφπηλ αγσγήο κε ζίδεξν, απηφ ην πνζνζηφ ζηαζεξνπνηήζεθε
κέρξη ηελ έμνδν ηεο ελδηαθεξφκελεο απφ ην Ννζνθνκείν.
14. ηηο 25 Μαΐνπ 2011, νη πγεηνλνκηθέο αξρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο
πξνέβεζαλ ζε νπηηθή εμέηαζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ηξίηνπ θαη ηεο ηέηαξηεο εθ ησλ
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πξνζθεπγφλησλ θαζψο θαη ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ νπνία ε δεχηεξε
πξνζθεχγνπζα εξγαδφηαλ σο νηθηαθή βνεζφο ελεκεξψλνληαο ηνπο ζπγρξφλσο φηη ε
εμέηαζε ιάκβαλε ρψξα ιφγσ ηεο πξνζβνιήο ησλ πξνζθεπγφλησλ απφ ιέπξα. χκθσλα κε
ηε Κπβέξλεζε, νη αξρέο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα πξνβνχλ ζηελ εμέηαζε απηή κε βάζε ην
άξζξν 1, παξάγξαθνο 2 ηνπ Νφκνπ 1137/1981 ζρεηηθά κε ηε λνζειεία θαη ηε θνηλσληθή
πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηε λφζν ηνπ Ζansen ιφγσ ηνπ
ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ ηεζη αλίρλεπζεο γηα ηνπο θαηαγγέινληεο.
15. ηηο 2 Ηνπλίνπ 2011, επηηξάπεθε ζηνπο πξνζθεχγνληεο λα εγθαηαιείςνπλ ην
Ννζνθνκείν ηνπ Ρίν. Ο Πξνηζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδνο ηνπο ελεκέξσζε φηη νη αλήιηθνη πξνζθεχγνληεο δελ πξέπεη πιένλ λα
πάλε ζην ζρνιείν θαη φηη έπξεπε φινη λα πεγαίλνπλ ζην Ννζνθνκείν ηνπ Αγξηλίνπ κία
θνξά ηελ εβδνκάδα γηα λα ππνβάιινληαη ζε εμεηάζεηο θαη λα παίξλνπλ ηελ αγσγή ηνπο.
ε επηζηνιή κε εκεξνκελία ηεο ίδηαο κέξαο θαη ε νπνία εζηάιε ζην δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ φπνπ θνηηνχζαλ ηα δχν παηδηά, ν δηεπζπληήο ηεο ελ ιφγσ δηεχζπλζεο αλέθεξε
φηη «ε θνίηεζε ησλ δχν καζεηψλ ζα ζπλερηδφηαλ αθνχ ε επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 1137/1981 γλσκνδνηήζεη».
16. ε απφθαζε ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2011, απηφο ν ίδηνο ππεχζπλνο θάιεζε ηνπο
πξνζθεχγνληεο λα πξαγκαηνπνηνχλ εβδνκαδηαίεο αηκνιεςίεο ζην Ννζνθνκείν ηνπ
Αγξηλίνπ. ηελ απφθαζε απηή, δηεπθξηλίζζεθε φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ παξνπζίαδαλ
θαλέλα θίλδπλν κεηάδνζεο λφζνπ γηα απηνχο πνπ ηνπο πιεζίαδαλ.
17. ηηο 9 Ηνπλίνπ 2011, ελψ νη πξνζθεχγνληεο είραλ πάεη ζην Ννζνθνκείν ηνπ Αγξηλίνπ,
ν δηεπζπληήο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο δηεχζπλζεο ηνπο ελεκέξσζε φηη έλα λέν
θάξκαθν ελαληίνλ ηεο ιέπξαο δηαηίζεην ζην Ννζνθνκείν ηνπ Ρίν, ζηε Πάηξα θαη φηη
έπξεπε λα πάλε εθεί γηα λα ην πξνκεζεπηνχλ. Οη πξνζθεχγνληεο αξλήζεθαλ λα πάλε ζην
λνζνθνκείν απηφ. Δπηζηξέθνληαο ζην ζπίηη ηνπο, δέρζεθαλ ζηηο 2.00 ην απφγεπκα ηελ
επίζθεςε ηνπ δηεπζπληή απηήο ηεο δηεχζπλζεο. Ο ηειεπηαίνο ζπλνδεπφκελνο απφ
αζηπλνκηθνχο παξφηξπλε ηνπο κελπηέο λα πάλε ζην λνζνθνκείν απηφ θαη ηνπο
πξνεηδνπνίεζε φηη ζα ηνπο νδεγνχζε ν ίδηνο κε ηε βνήζεηα ηεο αζηπλνκίαο ζε πεξίπησζε
άξλεζεο. Ωζηφζν δελ εθηέιεζε απηή ηε ηειεπηαία πξνεηδνπνίεζε.
18. Καζψο ε δεχηεξε πξνζθεχγνπζα παξνπζίαδε ζεκάδηα ζην ζψκα θαη απφ ηηο εμεηάζεηο
ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ε ίδηα ζην Ννζνθνκείν ηνπ Αγξηλίνπ πξνέθππηαλ νξγαληθέο
αιινηψζεηο ζηα λεθξά θαη ζην ήπαξ, νη δχν πξψηνη πξνζθεχγνληεο πήγαλ κε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία ζην Ννζνθνκείν ηνπ Ρίν ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2011. Οη λέεο εμεηάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ννζνθνκείν απηφ έδεημαλ φηη απηά ηα πξνβιήκαηα είραλ σο
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πξνέιεπζε ηελ ηαηξηθή αγσγή ε νπνία είρε ρνξεγεζεί ζηε δεχηεξε πξνζθεχγνπζα. Οη
αξρέο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνζπάζεζαλ λα εηζαγάγνπλ ζην Ννζνθνκείν ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο αιιά νη ηειεπηαίνη ελαληηψζεθαλ θαη ππέγξαςαλ ππεχζπλε δήισζε
αλαθέξνληαο φηη εγθαηέιεηπαλ ην Ννζνθνκείν ελ γλψζεη ηνπο θαη παξά ηηο ζπζηάζεηο ησλ
γηαηξψλ.
19. ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011, ν πξψηνο πξνζθεχγσλ πήγε ζην Ννζνθνκείν «Αγία Βαξβάξα»
Γπηηθήο Αηηηθήο, εμεηδηθεπκέλν ζηηο ινηκψδεηο λφζνπο, θαη ην νπνίν δηαζέηεη θέληξν
ζεξαπείαο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηε λφζν ηνπ Hansen. Oη πξψηεο
θιηληθέο εμεηάζεηο πνπ έγηλαλ απφ ην δηεπζπληή ηεο Γεξκαηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ
λνζνθνκείνπ απηνχ θαηλφηαλ λα απνθιείνπλ φηη ν πξψηνο πξνζθεχγσλ είρε πξαγκαηηθά
πξνζβιεζεί απφ ηελ λφζν απηή. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο πνπ έγηλε ζην
Ννζνθνκείν ηνπ Ρίν, ν Γηεπζπληήο ηνπ αλσηέξσ Γεξκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο δήηεζε
επίζεο κηα βηνςία ε νπνία απέδεημε φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ ππέθεξε απφ ηε λφζν ηνπ
Hansen. πλέζηεζε ινηπφλ ζην ηειεπηαίν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ λα δηαθφςνπλ ηελ
αγσγή πνπ αθνινπζνχζαλ. Γηα ηε ζηήξημε απηήο ηεο ζχζηαζεο, δηεπθξίληζε φηη δελ
κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ην απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο ιακβάλνληαο ππφςε πνιιά
ζηνηρεία θπξίσο: Σνλ ζπάλην ραξαθηήξα ηεο λφζνπ θαη ηελ αλππαξμία γλσζηψλ
θξνπζκάησλ ζηε πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ηελ απνπζία πξνεγνχκελεο δηάγλσζεο
απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ Ησαλλίλσλ ηνπο νπνίνπο είρε επηζθεθζεί ζην
παξειζφλ ν πξψηνο πξνζθεχγσλ, ην γεγνλφο φηη ηα δεξκαηνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζίαδε ν ηειεπηαίνο εδψ θαη είθνζη ρξφληα δελ είραλ θαηαζηξέςεη ηζηνχο ηεο
επηδεξκίδαο ελψ απηφ ζα έπξεπε λα παξνπζηαζζεί ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ηεο λφζνπ,
ηελ αδπλακία ππνρψξεζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ κε ηελ ηαηξηθή αγσγή πνπ
ρνξεγήζεθε εδψ θαη έλα κήλα θαη κηζφ κφλν θαζψο θαη ν κε αλαγλσξηζκέλνο
ραξαθηήξαο ηεο εμέηαζεο πνπ βαζίζζεθε ζηε «ρξψζε ηνπ Ziehl-Neelsen » επί ηεο νπνίαο
είρε ζηεξηρζεί ε δηάγλσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Ρίν σο κία θχξηα κέζνδνο γηα ηε
δηάγλσζε ηεο λφζνπ ηνπ Hansen.
20. ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε Κπβέξλεζε ακθηζβεηεί ηελ
επηζηεκνληθή νξζφηεηα ηεο δηάγλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ
Γεξκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ "Αγία Βαξβάξα" θαη ζηεξίδεηαη, απφ απηή
ηελ άπνςε, ζηελ έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε, κε αίηεζε ηεο, απφ έλα θαζεγεηή
δεξκαηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Παηξψλ.
21. ηηο 15 Ηνπιίνπ 2011, ν πξψηνο πξνζθεχγσλ θνηλνπνίεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ
Ννζνθνκείνπ "Αγία Βαξβάξα" ζην Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο
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Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο. Εήηεζε ηελ άξζε ησλ κέηξσλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζηελ
νηθνγέλεηα ηνπ θαη ζηνλ ίδην, δειαδή ηελ ππνβνιή ζηελ ηαηξηθή αγσγή ε νπνία είρε
παξελέξγεηεο γηα ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηε θφξε ηνπ θαζψο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ παηδηψλ
ηνπ απφ ην ζρνιείν. Εήηεζε επίζεο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θήκεο θαη ηεο ηηκήο ηνπο, ηα
νπνία πξνζβιήζεθαλ θαηφπηλ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ ζην ηχπν. Ο
δηεπζπληήο ηεο ελ ιφγσ δηεχζπλζεο αξλήζεθε λα δηαηάμεη ηε παχζε ηεο ελ ιφγσ αγσγήο
θαη δηαβεβαίσζε φηη ηα παηδηά δελ κπνξνχζαλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν απφ ηε ζηηγκή
πνπ ε πξνβιεπφκελε, απφ ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 1137/1981, επηηξνπή, αιιά ε νπνία δελ
είρε αθφκε ζπγθξνηεζεί, δελ είρε εμεηάζεη ην δήηεκα.
22. Δλψ ε ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ζηηο 13 Οθησβξίνπ 2011, ν
δηθεγφξνο ηνλ νπνίν νη πξνζθεχγνληεο είραλ πξνζιάβεη πξνζέθπγε ζην Τπνπξγείν Τγείαο,
ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηε Γηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ- Γπηηθήο Διιάδαο- Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο αζθψληαο πξνζθπγή ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζηα άξζξα
2, παξάγξαθνο 3 θαη 8 ηνπ Νφκνπ 1137/1981, κε ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη
ακθηζβεηνχζαλ ηε ηαηξηθή δηάγλσζε πνπ ζπληάρζεθε θαη δεηνχζαλ ηελ άξζε ησλ
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ηε ζχζηαζε ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο επηηξνπήο.
23. ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2011, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ησλ αλήιηθσλ πξνζθεπγφλησλ
ελεκέξσζε ηε δηεχζπλζε ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο φηη ε δεχηεξε
πξνζθεχγνπζα είρε απνξξίςεη ηε πξφηαζε ηνπ λα νξηζζεί έλαο δάζθαινο λα δίλεη
καζήκαηα θαη’ νίθνλ ζηα παηδηά ηνπο.
24. ηηο 18 Ννεκβξίνπ 201, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ελεκέξσζε ηνπο πξνζθεχγνληεο φηη δελ είρε εθδψζεη θακία
επίζεκε απφθαζε πνπ λα απαγνξεχεη ζην ηξίην θαη ζηε ηέηαξηε εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ λα
ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε ηνπο θαη φηη, θαηά ζπλέπεηα, ε πξνζθπγή ηνπο ήηαλ ρσξίο
αληηθείκελν ζρεηηθά κε απηή ηε πηπρή ησλ επίδηθσλ κέηξσλ.
25. ηηο 21 Ννεκβξίνπ 2011, ην Τπνπξγείν Τγείαο ελεκέξσζε ηνπο πξνζθεχγνληεο φηη ε
επηηξνπή πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ 1137/1981 είρε ζπγθξνηεζεί.
26. ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2011, νη πξνζθεχγνληεο εμεηάζηεθαλ απφ ηα κέιε ηεο ελ ιφγσ
επηηξνπήο ζην Ννζνθνκείν "Αλδξέαο πγγξφο". Απηή ε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ην
Καζεγεηή ηεο έδξαο ηεο δεξκαηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, απφ ην Γηεπζπληή
ηνπ Γεξκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ "Αγία Βαξβάξα" θαη απφ έλα
δεξκαηνιφγν γηαηξφ πνπ είραλ επηιέμεη νη θαηαγγέιινληεο, ζπκπέξαλε φηη θαλέλαο εμ
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απηψλ δελ είρε πξνζβιεζεί απφ ηε λφζν ηνπ Hansen θαη δελ απνηεινχζαλ θίλδπλν γηα ηε
δεκφζηα πγεία.
27. ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2011, ε δεχηεξε πξνζθεχγνπζα έθεξε ηνλ ηξίην θαη ηε ηέηαξηε εθ
ησλ πξνζθεπγφλησλ ζην ζρνιείν ηνπο αιιά ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ δήισζε φηη δελ
κπνξνχζε λα ηνπο δερζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ είρε ιάβεη κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο νδνχ
αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο θαη πξφζζεζε φηη απηή ηελ απφθαζε "ηελ είραλ
δεηήζεη νη γνλείο ησλ καζεηψλ". Σελ ίδηα κέξα, ν δηθεγφξνο ησλ πξνζθεπγφλησλ έγξαςε
ζηνλ ελ ιφγσ δηεπζπληή πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θνηλνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
απφθαζε ηεο επηηξνπήο θαη λα ηνλ παξνηξχλεη λα δεηήζεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ηε
δηαβίβαζε αληηγξάθνπ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2011, ν ηξίηνο θαη ε
ηέηαξηε εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ μαλάξρηζαλ ηε θνίηεζε ηνπο.
28. ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ν πξψηνο θαη ε δεχηεξε εθ ησλ
πξνζθεπγφλησλ νη νπνίνη εξγαδφηαλ, αληίζηνηρα, σο νηθνδφκνο θαη νηθηαθή βνεζφο,
αλαθέξνπλ φηη έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη δελ κπφξεζαλ λα βξνπλ άιιε. Γηαβεβαηψλνπλ
επίζεο φηη, αθφκε θαη κεηά ηελ απφθαζε ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο επηηξνπήο, νη
θάηνηθνη ηνπ Παλαηησιίνπ είραλ ακθηζβεηήζεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη
είραλ δεηήζεη λα δνπλ απηή ηελ απφθαζε.
29. Σνλ Μάξηην ηνπ 2015, ε Κπβέξλεζε ελεκέξσζε ην Γηθαζηήξην φηη ν πξψηνο
πξνζθεχγσλ είρε απνβηψζεη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 ιφγσ λεθξηθήο αλεπάξθεηαο,
ζπρλή επηπινθή ησλ θνξέσλ ηεο λφζνπ Hansen πνπ δελ ιακβάλνπλ ηε θαηάιιειε ηαηξηθή
αγσγή. Ο ζάλαηνο ηνπ πξψηνπ πξνζθεχγνληνο επηβεβαηψζεθε απφ ηνπο άιινπο
πξνζθεχγνληεο ζε επηζηνιή ηεο 2αο Μαΐνπ 2015 γλσζηνπνηψληαο ηελ πξφζεζε ηνπο λα
ζπλερίζνπλ ηε πξνζθπγή ελ νλφκαηη ηνπ.
ΗΗ. ΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ
30. Οη θαηάιιειεο δηαηάμεηο, ζηε παξνχζα ππφζεζε, ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 3172/2003
ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο
δηαβάδνληαη σο αθνινχζσο:
A. 1. ε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο θηλδχλνπ δηάδνζεο κεηαδνηηθνχ λνζήκαηνο, ε νπνία
ελδέρεηαη λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία, κπνξεί λα επηβάιινληαη κέηξα ζηελ
είζνδν θαη ηε δηαθίλεζε πξνζψπσλ ζηε ρψξα, κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε θαη ηελ απνηξνπή ηεο
δηάδνζεο ηεο λφζνπ.
2. Σα κέηξα απηά ζπλίζηαληαη:
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(α) ζηελ ππνρξεσηηθή

ππνβνιή

ζε θιηληθφ

θαη

εξγαζηεξηαθφ ηαηξηθφ έιεγρν,

παξαθνινχζεζε, εκβνιηαζκφ, θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη λνζειεία πξνζψπσλ γηα ηα νπνία
ππάξρνπλ εχινγεο ππφλνηεο φηη κπνξεί λα κεηαδψζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηε λφζν,
(β) ζηνλ πξνζσξηλφ πεξηνξηζκφ ησλ ίδησλ πξνζψπσλ ππφ ζπλζήθεο πνπ απνηξέπνπλ ηε
ζπλάθεηα κε ηξίηα πξφζσπα, απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη κεηάδνζε ηεο λφζνπ,
ηδίσο ν πεξηνξηζκφο ζε θαηάιιειν ρψξν ζεξαπεπηηθνχ θαηαζηήκαηνο ή θαη’ νίθνλ.
(...)
4. Σα αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ φξγαλα κπνξνχλ λα δεηνχλ
ηε ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζε θάζε πεξίπησζε αληίζηαζεο ή δηαηάξαμεο ηεο ηάμεο απφ
εθείλνλ πνπ ππνρξενχηαη λα αλερζεί ηε ιήςε ηνπ κέηξνπ.
5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Aπνθέληξσζεο,
Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, πνπ εθδίδεηαη
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Κέληξνπ
Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ, εμεηδηθεχνληαη ηα κέηξα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νξίδνληαη ηα αξκφδηα
φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο, νη ρψξνη θαη ηα θαηαζηήκαηα εθηέιεζήο ηνπο,
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο ηεο απφθαζεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ
επφκελε παξάγξαθν θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
6. Ζ εθαξκνγή φισλ ή νξηζκέλσλ απφ ηα κέηξα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλαιφγσο ηεο
πεξηπηψζεσο, δηαηάζζεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θάζε θνξά πνπ ε
εθαξκνγή ηνπο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή θηλδχλσλ ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ζ
δηάξθεηα ηζρχνο ησλ κέηξσλ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
πνπ δηαηάζζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε φκνην ηξφπν. (...).
7. Κάζε πξφζσπν πνπ ζίγεηαη απφ ηα κέηξα ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη
ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ ιακβάλεηαη ην
κέηξν, αληηξξήζεηο θαηά ηνπ κέηξνπ.
31. Σα άξζξα 2, 3, 8 θαη 11 ηνπ λφκνπ 1137/1981 ζρεηηθά κε ηε λνζειεία θαη ηε θνηλσληθή
πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηε λφζν ηνπ Hansen πξνβιέπνπλ:
Άπθπο 2
" 1. Κάζε βέβαηε πεξίπησζε λφζνπ ηνπ Υάλζελ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ηαηξφ
πνπ εμέηαζε ηνλ αζζελή ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη
παξαπέκπεηαη ζ’ απηέο θάζε χπνπην πεξηζηαηηθφ, γηα έιεγρν θαη επηβεβαίσζε ή
απνθιεηζκφ ηεο λφζνπ.
(...)
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3. Αλ ν αζζελήο ή ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηα ηεο δηαγλψζεσο
γίλεηαη λέα ηαηξηθή εμέηαζε ηνπ αζζελνχο απφ θνηλνχ απφ έλα Καζεγεηή ή Τθεγεηή ηεο
Γεξκαηνινγίαο, απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Υαλζεληθψλ θαη απφ έλα
ηαηξφ ηεο εθινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
4. Οη Τγεηνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαζψο θαη νη ηαηξνί θαη ην ινηπφ
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ νθείινπλ λα ηεξνχλ απφξξεην απφ ηνπο κε ππεξεζηαθνχο
παξάγνληεο ηελ πξνζβνιή ελφο αηφκνπ απφ ηε λφζν ηνπ Υάλζελ".
Άπθπο 3
" 1. Οη ραλζεληθνί αζζελείο λνζειεχνληαη απνθιεηζηηθά ζηα Γεξκαηνινγηθά Κέληξα ηεο
ρψξαο ή ζην Ννζνθνκείν Λνηκσδψλ Νφζσλ θαηά ηελ ειεχζεξε εθινγή ηνπο. Ζ λνζειεία
ησλ επηθίλδπλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία ραλζεληθψλ αζζελψλ ζην Ννζνθνκείν Λνηκσδψλ
Νφζσλ είλαη ππνρξεσηηθή κφλνλ αλ δηάγνπλ βίν επαίηε ή αιήηε ή ζηεξνχληαη
νηθνγελεηαθήο ζηέγεο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
2. Δπηηξέπεηαη ε θαη’ νίθνλ λνζειεία ησλ ραλζεληθψλ αζζελψλ αλ θαη θαηά ηελ θξίζε
ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο αξρήο είλαη δπλαηή ε δηαβίσζή ηνπο ζε ηδηαίηεξν δσκάηην
νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνβνιήο ησλ δψλησλ βαθίισλ.
(...)"
Άπθπο 8
" (...)
2. Οη αθίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία ραλζεληθνί αζζελείο κπνξνχλ:
α) αλ είλαη καζεηέο ή ζπνπδαζηέο αλσηέξσλ ή αλσηάησλ ρνιψλ λα ζπλερίζνπλ ηα
καζήκαηα ή ηηο ζπνπδέο ηνπο καδί κε άιινπο καζεηέο ή ζπνπδαζηέο,
β) αλ είλαη εξγαδφκελνη λα ζπλάπηνπλ θάζε είδνπο ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη λα
αζθνχλ θάζε είδνπο επάγγεικα κεηά απφ γλσκάηεπζε ηεο θαηά πεξίπησζε, ηξηκεινχο
Δπηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο θαζεγεηάο Γεξκαηνινγίαο, Μηθξνβηνινγίαο θαη
Τγηεηλήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (...).
Ο δηνξηζκφο ησλ αλσηέξσ Καζεγεηψλ ζα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ
Τπεξεζηψλ κεηά απφ πξφηαζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηξηεηή
ζεηεία.
Ζ αλσηέξσ επηηξνπή ζα ζπλέξρεηαη κφλνλ φηαλ ππάξρεη πεξίπησζε πξνο εμέηαζε
απνζεξαπεπκέλνπ ραλζεληθνχ αζζελνχο κε κέξηκλα ηεο Γηεπζχλζεσο Γεκφζηαο Τγηεηλήο
ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, ζηελ νπνία ζα πξνζθεχγεη ν ελδηαθεξφκελνο.
(...)"
Άπθπο 11
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"1. Όπνηνο γλσξίδεη φηη πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ Υάλζελ θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε
ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία, ηηκσξείηαη α) κε ππνρξεσηηθή εηζαγσγή πξνο λνζειεία θαη
παξακνλή κέρξη απνζεξαπείαο ηνπ ζηελ Κιηληθή ηνπ Κέληξνπ Υαλζεληθψλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ Λνηκσδψλ Νφζσλ, β) κε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζσξηλήο εμφδνπ ηεο
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 4 παξαγξ.2 θαη γ) κε δηαθνπή επηδφκαηνο ζεξαπείαο."
32. Σν άξζξν 105 ηνπ εηζαγσγηθνχ λφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα δηαβάδεηαη σο
αθνινχζσο:
Άπθπο 105
«Γηα παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο
δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, ην δεκφζην ελέρεηαη ζε απνδεκίσζε, εθηφο αλ ε
πξάμε ή ε παξάιεηςε έγηλε θαηά παξάβαζε δηάηαμεο, πνπ ππάξρεη γηα ράξε ή γεληθφ
ζπκθέξνλ. Μαδί κε ην δεκφζην επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ θαη ην ππαίηην πξφζσπν κε ηελ
επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επζχλε ησλ ππνπξγψλ.»
33. Σα θαηάιιεια άξζξα, ζηε παξνχζα ππφζεζε, ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, νξίδνπλ:
Άπθπο 57 - Γικαίωμα ζηην πποζωπικόηηηα
" Όπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη
λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ. Αλ ε πξνζβνιή αλαθέξεηαη
ζηελ πξνζσπηθφηεηα πξνζψπνπ πνπ έρεη πεζάλεη, ην δηθαίσκα απηφ έρνπλ ν ζχδπγνο, νη
θαηηφληεο, νη αληφληεο, νη αδειθνί θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ απφ δηαζήθε.
Αμίσζε απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο δελ απνθιείεηαη."
Άπθπο 932
" ε πεξίπησζε αδηθνπξαμίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ απνδεκίσζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή
δεκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη εχινγε θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρξεκαηηθή
ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Απηφ ηζρχεη ηδίσο γηα εθείλνλ πνπ έπαζε πξνζβνιή ηεο
πγείαο, ηεο ηηκήο ή ηεο αγλείαο ηνπ ή ζηεξήζεθε ηελ ειεπζεξία ηνπ. (...)"
Ω ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΚΔΛΟ
Η. ΓΗΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΦΔΤΓΟΝΣΟ
34. Καηφπηλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πξψηνπ πξνζθεχγνληνο, ε ζχδπγνο ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ,
επίζεο πξνζθεχγνληεο, γλσζηνπνίεζαλ ηε πξφζεζε ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε πξνζθπγή ελ
νλφκαηη ηνπ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ, ην Γηθαζηήξην
εθηηκά φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζέκα ηεο παξνχζαο ππφζεζεο θαη ην ζχλνιν ησλ
ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη, ε ρήξα θαη ηα παηδηά ηνπ πξνζθεχγνληνο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ
λα δηαηεξήζνπλ ηε πξνζθπγή ελ νλφκαηη ηνπ απνζαλφληνο. Δπνκέλσο ηνπο αλαγλσξίδεη
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ηελ ηδηφηεηα λα ππνθαηαζηήζνπλ ζην εμήο απηφλ ηνλ πξνζθεχγνληα (Carrella θ. Ηηαιίαο,
αξ. 33955/07, παξάγξαθνο 51, 9 επηεκβξίνπ 2014).
ΗΗ. ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΔΚΣΟΤ
35. Οη πξνζθεχγνληεο δειψλνπλ φηη κία πξψηε θιηληθή εμέηαζε δηέγλσζε φηη ήηαλ θνξείο
ηεο λφζνπ ηoπ Hansen θαη φηη, θαηφπηλ απηήο ηεο εμέηαζεο, θξαηήζεθαλ ζε Γεκφζην
Ννζνθνκείν θαη ππνβιήζεθαλ ζηε ρνξήγεζε ηαηξηθήο αγσγήο. Τπνζηεξίδνπλ φηη απηή ε
θαηάζηαζε έδσζε αθνξκή ζε ηέζζεξηο παξαβηάζεηο ηεο χκβαζεο. Πξψηνλ,
επηθαινχκελνη ην άξζξν 5 ηεο χκβαζεο, νη ελδηαθεξφκελνη θαηεγνξνχλ ηηο αξρέο φηη
ηνπο θξάηεζαλ κέζα θαη απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ρσξίο επηβεβαίσζε δηάγλσζεο
θαη αηηηνινγεκέλεο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, επηδεθηηθήο πξνζθπγήο. Γεχηεξνλ,
ζηεξηδφκελνη ζην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο θαη ζηε ζσκαηηθή βιάβε πνπ ππέζηεζαλ ιφγσ
ηεο ηαηξηθήο ηνπο αγσγήο, δηακαξηχξνληαη γηα πξνζβνιή ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο.
Δθηηκνχλ επίζεο φηη ππέζηεζαλ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ ζηε πφιε ηνπο θαηφπηλ, ζχκθσλα
κε ηνπο ίδηνπο, δεκνζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηε
θαηάζηαζε ηνπο σο "ιεπξνί" απφ ηηο αξρέο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο
Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Σξίηνλ, κε βάζε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηφθνιινπ 1 ηεο
χκβαζεο, θαηεγνξνχλ ηηο αξρέο φηη πξνέβεζαλ ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ ηξίηνπ θαη ηεο
ηέηαξηεο εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ απφ ην ζρνιείν ηνπο γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο.
Σέηαξηνλ, κε βάζε ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο, δηακαξηχξνληαη γηα ηελ απνπζία
πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο ζην ειιεληθφ δίθαην γηα λα δεηήζνπλ ηελ άξζε ησλ αλσηέξσ
αλαθεξφκελσλ κέηξσλ ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ άιια δηαηαθηηθά κέηξα ιηγφηεξν
απζηεξά.
36. Ζ Κπβέξλεζε επηθαιείηαη, πξψηνλ, ηε κε εμάληιεζε ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ κέζσλ.
Τπνγξακκίδεη, γεληθψο θαη φζν αθνξά ην ζχλνιν ησλ αηηηάζεσλ ηνπο, φηη νη
πξνζθεχγνληεο παξέιεηςαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα αθφινπζα έλδηθα κέζα: Σελ αγσγή
απνδεκίσζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηα άξζξα 57 θαη 932 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ζην άξζξν
105 ηνπ εηζαγσγηθνχ λφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Σελ κήλπζε παξά ηα πνηληθά
δηθαζηήξηα πνπ απνβιέπεη ζηε πξνζηαζία ηεο ηηκήο ηνπο θαη ηεο θήκεο ηνπ θαζψο θαη
ζηελ εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ ιφγσ ηεο ηαηξηθήο
αγσγήο. Σε πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο αλσηέξσ εηξεκέλεο επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηα άξζξα 2, παξάγξαθνο 3 θαη 8 ηνπ Νφκνπ 1137/1981 πξνθεηκέλνπ λα ακθηζβεηεζεί ε
νξζφηεηα ηεο δηάγλσζεο. Σε δηαηχπσζε ελζηάζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 20,
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Α1, εδάθην 7 ηνπ Νφκνπ 3172/2003 ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
Σελ αλαθνξά ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε.
37. Οη πξνζθεχγνληεο αληαπαληνχλ φηη είραλ απνκνλσζεί ζην Ννζνθνκείν ηνπ Ρίν ρσξίο
ηελ αξσγή δηθεγφξνπ θαη αδπλαηνχζαλ νηθνλνκηθά λα νξίζνπλ έλα γηαηξφ πξνθεηκέλνπ
λα ηνπο εθπξνζσπήζεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ
1139/1981. Αλαθέξνπλ φηη, φηαλ ν πξψηνο πξνζθεχγσλ δηαγλψζηεθε ζην Ννζνθνκείν
"Αγία Βαξβάξα" σο κε θνξέαο ηεο λφζνπ, ελεκεξψζεθαλ ακέζσο φιεο νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο, αιιά κάηαηα δηφηη, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, δελ έγηλε άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ
κέηξσλ. Άιισζηε, ππνζηεξίδνπλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα πξνζθχγνπλ ζηα δηνηθεηηθά
δηθαζηήξηα δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ηα επίδηθα κέηξα δελ ζηεξηδφηαλ ζε
θακία εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε. Δθηηκνχλ φηη απηά ηα κέηξα ήηαλ έλδηθα κέζα εθ ησλ
πξαγκάησλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ ππαιιήινπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα είλαη ην αληηθείκελν
θακίαο πξνζθπγήο αθχξσζεο.
38. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ν θαλφλαο ηεο εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ
κέζσλ πνπ δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 35, παξάγξαθνο 1 ηεο χκβαζεο είλαη, πξηλ ν
πξνζθεχγσλ πξνζθχγεη ζε δηεζλέο δηθαζηήξην, πξέπεη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα, ζην
ππεχζπλν Κξάηνο, λα επαλνξζψζεη ηηο επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο κε εζσηεξηθά έλδηθα
κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηθαζηηθά κέζα πνπ πξνζθέξεη ε εζληθή λνκνζεζία, αξθεί λα
απνδεηρζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη επαξθή. Πξάγκαηη, ην άξζξν 35, παξάγξαθνο 1 ηεο
χκβαζεο νξίδεη κφλν ηελ εμάληιεζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ πνπ αθνξνχλ ηηο επηθαινχκελεο
παξαβηάζεηο θαη ζπγρξφλσο είλαη δηαζέζηκα θαη επαξθή. Απηά ηα έλδηθα κέζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ ζε επαξθή βαζκφ βεβαηφηεηαο φρη κφλν ζηε ζεσξία αιιά θαη ζηε πξάμε ρσξίο
λα ηνπο ιείπεη ε επηζπκεηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα. Δλαπφθεηηαη ζην
ελαγφκελν Κξάηνο λα απνδείμεη φηη απηέο νη απαηηήζεηο πιεξνχληαη (δείηε, κεηαμχ
πνιιψλ άιισλ, Chkhartishvili θ. Διιάδνο αξ. 22910/10, παξάγξαθνο 47, 2 Μαΐνπ
2013).
39. ρεηηθά κε ηα έλδηθα κέζα πνπ επηθαιείηαη ε Κπβέξλεζε φζν αθνξά ηε κε εμάληιεζε
ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ κέζσλ, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη είλαη αλαπνηειεζκαηηθά ή κε
πξνζαξκνζκέλα ζηηο επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 ηεο
χκβαζεο: Ζ αλαθνξά ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε δεδνκέλνπ φηη νη ζπζηάζεηο ηνπ δελ
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηηο αξρέο, θαζψο θαη ε αγσγή απνδεκίσζεο, ε πνηληθή αγσγή θαη ε
αλαθνξά ζην δηνηθεηηθφ δηθαζηή, δεδνκέλνπ φηη απηά ηα έλδηθα κέζα δελ κπνξνχζαλ λα
έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ άκεζε επαλέλαξμε ησλ καζεκάησλ απφ ην ηξίην θαη ηε ηέηαξηε εθ
ησλ πξνζθεπγφλησλ.
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40. Παξαηεξεί, αληηζέησο, φηη νη ηειεπηαίνη έθαλαλ ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ
πξνζθέξνπλ ηα άξζξα 2, παξάγξαθνο 3 θαη 8 ηνπ Νφκνπ 1137/1981 θαη ζηηο 31
Οθησβξίνπ 2011, άζθεζαλ, κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ ηνπο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή ζε θάζε
ελδηαθεξφκελε δεκφζηα ππεξεζία κε ηελ νπνία ακθηζβεηνχζαλ ηελ ηαηξηθή δηάγλσζε πνπ
ζπληάρζεθε θαη δεηνχζαλ ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ηνπο βάξαηλαλ. Όκσο
απηή ε πξνζθπγή δελ νδήγεζε ζε θακία επίζεκε απάληεζε εθ κέξνπο ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ, εθηφο απηήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ε νπνία ελεκέξσζε ηνπο πξνζθεχγνληεο
φηη ε αξκφδηα επηηξνπή ζα ζπγθξνηείην (παξάγξαθνο 25 αλσηέξσ) θαη απηήο ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο
ελεκεξψλνληαο ηνπο φηη θακία επίζεκε απφθαζε δελ απαγφξεπε ζην ηξίην θαη ζηε ηέηαξηε
εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε ζηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε πξνζθπγή
πνπ απηνί άζθεζαλ κε βάζε ηα άξζξα 2, παξάγξαθνο 3 θαη 8 ηνπ Νφκνπ 1137/1981 ήηαλ
άλεπ αληηθεηκέλνπ φζν αθνξά απηή ηε πηπρή ησλ επίδηθσλ κέηξσλ.
41. Καηά ζπλέπεηα, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ κπνξεί θαλείο λα πξνζάςεη ζηνπο
πξνζθεχγνληεο φηη δελ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλφλα ηεο εμάληιεζεο ησλ
εζσηεξηθψλ έλδηθσλ κέζσλ φζν αθνξά ηφζν ηελ αηηίαζε ηνπο πνπ απνξξέεη απφ ην
άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 φζν θαη απηψλ ζρεηηθά κε ηα άξζξα 5 θαη 8 ηεο χκβαζεο.
42. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 35, παξάγξαθνο 1 ηεο χκβαζεο πξνζβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηθήο
αζθάιεηαο εγγπψληαο φηη νη ππνζέζεηο πνπ εγείξνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ χκβαζε λα
κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία θαη νη πξνεγνχκελεο απνθάζεηο λα κε
κπνξνχλ λα ακθηζβεηνχληαη επ’ αφξηζηνλ. Απηφο ν θαλφλαο ζεκαηνδνηεί ην ρξνληθφ φξην
ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα φξγαλα ηεο χκβαζεο θαη ππνδεηθλχεη ζηνπο
ηδηψηεο φπσο ζηηο αξρέο, ηελ πεξίνδν πέξα ηεο νπνίαο απηφο ν έιεγρνο δελ κπνξεί πιένλ
λα αζθεζεί. Σν Γηθαζηήξην δελ έρεη ινηπφλ ηε δπλαηφηεηα λα κελ εθαξκφζεη ην θαλφλα
ησλ έμη κελψλ κφλν κε ηελ αηηηνινγία φηη κία Κπβέξλεζε δελ πξνέβαιιε πξνθαηαξθηηθή
έλζηαζε ε νπνία ζηεξίδεηαη επάλσ ηεο (Walker θ. Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Γεθέκβξηνο), αξ.
34979/97, ΔΓΓΑ 2000-Η). Καηά γεληθφ θαλφλα, ε πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ αξρίδεη λα
ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πνπ επήιζε ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ κέζσλ. Ωζηφζν, φηαλ είλαη ζαθέο εθ
ησλ πξνηέξσλ φηη ν πξνζθεχγσλ δελ δηαζέηεη θαλέλα πξαγκαηηθφ έλδηθν κέζν, ε
πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ησλ θαηαγγειζέλησλ
πξάμεσλ ή κέηξσλ, ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ιακβάλεη γλψζε απηψλ
ή πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ή ηε δεκηά (Βαξλάβα θαη άιινη θ. Σνπξθίαο (GC), αξ.
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16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 θαη
16073/90, παξάγξαθνη 156-157, 18 επηεκβξίνπ 2009).
43. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φζν αθνξά ηηο αηηηάζεηο βάζεη ησλ άξζξσλ 5 θαη 8 ηεο
χκβαζεο ζρεηηθά κε ηε λνζειεία ηνπο θαη ηελ αγσγή ηνπο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη,
νη πξνζθεχγνληεο εγθαηέιεηςαλ ην Ννζνθνκείν ζην νπνίν ηζρπξίδνληαη φηη θξαηήζεθαλ
ζηηο 2 Ηνπλίνπ 2011, θαη φηη ε αγσγή ηνπο γηα ηελ αξρηθά δηαγλσζζείζα λφζν ηειείσζε
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 φηαλ ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεξκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ
«Αγία Βαξβάξα» ηνπο ζπλέζηεζε λα ηε δηαθφςνπλ. Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεη φηη νη
πξνζθεχγνληεο άζθεζαλ πξνζθπγή ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2012, δειαδή εθηφο ηεο πξνζεζκίαο
ησλ έμη κελψλ πνπ νξίδεη ην άξζξν 35, παξάγξαθνο 1 ηεο χκβαζεο. Δθηηκά φηη ηζρχεη ην
ίδην γηα ηε δεχηεξε αηηίαζε ζρεηηθά κε ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο πνπ αθνξά ηε
δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, αθνχ ε δεκνζίεπζε ησλ
άξζξσλ ηνπ ηχπνπ απνθαιχπηνληαο ζην επξχ θνηλφ ηε πεξίπησζε ησλ πξνζθεπγφλησλ
θαζψο θαη ε κεηάδνζε ηνπ επίδηθνπ ξεπνξηάδ ζην ηειενπηηθφ θαλάιη MEGA αλέξρνληαη
ζηηο 20 Μαΐνπ 2011.
44. Πξνθχπηεη φηη ην κέξνο ηεο πξνζθπγήο ζρεηηθά κε ηηο αηηηάζεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 8
ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη ε αηηίαζε πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα απηά, πξέπεη λα απνξξηθζεί γηα κε ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ
έμη κελψλ.
45. Αληηζέησο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ν ηξίηνο θαη ε ηέηαξηε εθ ησλ
πξνζθεπγφλησλ επέζηξεςαλ ζην ζρνιείν ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2011, δειαδή, ιηγφηεξν απφ
έμη κήλεο πξηλ ηελ αλαθνξά ηεο απφ ηνπο θαηαγγέιινληεο. Τπφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο,
εθηηκά φηη απηφ ην κέξνο ηεο πξνζθπγήο πνπ αθνξά ηελ επηθαινχκελε παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 αζθήζεθε κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 35, παξάγξαθνο 1 ηεο χκβαζεο.
46. Σν Γηθαζηήξην, δηαπηζηψλνληαο φηη απηή ε αηηίαζε δελ είλαη πξνθαλψο αβάζηκε κε
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35, παξάγξαθνο 3 α) ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ αληηηίζεηαη ζε
θαλέλα άιιν ιφγν απαξάδεθηνπ, ηε θεξχζζεη παξαδεθηή.
ΗΗΗ. ΔΠΗ ΣΖ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 1 ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΥΩΡΗΣΑ ΚΑΗ Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ
ΑΡΘΡΟ 13 ΣΖ ΤΜΒΑΖ.
47. Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη φηη ν απνθιεηζκφο ηνπ ηξίηνπ θαη ηεο ηέηαξηεο εθ ησλ
πξνζθεπγφλησλ απφ ην ζρνιείν γηα ηηο αλάγθεο αγσγήο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ιάζνο
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δηάγλσζε, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, πξφζβαιιε ην δηθαίσκα ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ
θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 ηεο χκβαζεο. Γηακαξηχξνληαη
επίζεο φηη δελ δηέζεηαλ πξαγκαηηθφ έλδηθν κέζν, φπσο ην απαηηεί ην άξζξν 13 ηεο
χκβαζεο, κέζα απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ ηελ αηηίαζε ηνπο γηα ηελ
θαθή εθηίκεζε ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ άξζξνπ. Απηά ηα άξζξα νξίδνπλ:
Άπθπο 2 ηος Ππωηοκόλλος 1 ηηρ ύμβαζηρ
« Οπδείο δχλαηαη λα ζηεξεζή ηνπ δηθαηψκαηνο φπσο εθπαηδεπζή. Παλ Κξάηνο ελ ηε
αζθήζεη ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππ’ απηνχ θαζεθφλησλ επί ηνπ πεδίνπ ηεο κνξθψζεσο
θαη ηεο εθπαηδεχζεσο ζα ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ φπσο εμαζθαιίδσζη ηελ
κφξθσζηλ θαη εθπαίδεπζηλ ηαχηελ ζπκθψλσο πξνο ηαο ηδίαο απηψλ ζξεζθεπηηθάο θαη
θηινζνθηθάο πεπνηζήζεηο.»
Άπθπον 13 ηηρ ύμβαζηρ
«Παv πξφζσπov ηoπ oπoίoπ ηα αvαγvσξηδφκεvα εv ηε παξoχζε πκβάζεη δηθαηψκαηα θαη
ειεπζεξίαη παξεβηάζζεζαv, έρεη ηo δηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξoζθπγήο εvψπηov εζvηθήο
αξρήο, έζησ θαη άv ε παξαβίαζηο δηεπξάρζε ππφ πξoζψπσv εvεξγoχvησv εv ηε εv ηε
εθηειέζεη ησv δεκoζίσv θαζεθφvησv ηoπ.»
48. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ ηξίηνπ θαη ηεο ηέηαξηεο
εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ απφ ην ζρνιείν ήηαλ λφκηκνο θαη αλαγθαίνο, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 3172/2003 θαη ησλ άξζξσλ 3 θαη 8 ηνπ λφκνπ
1371/1981 πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε πγεία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηαβεβαηψλεη επίζεο φηη ε δεχηεξε πξνζθεχγνπζα απέξξηςε
ηε πξνζθνξά ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ λα νξίζεη έλα δάζθαιν γηα λα θάλεη καζήκαηα
θαη’ νίθνλ ζηα απνθιεηζκέλα παηδηά.
49. Οη θαηαγγέιινληεο ππνζηεξίδνπλ φηη ν απνθιεηζκφο de facto (εθ ησλ πξαγκάησλ) ηνπ
ηξίηνπ θαη ηεο ηέηαξηεο εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ απφ ην ζρνιείν ήηαλ απζαίξεηε θαη δελ
δηθαηνινγείηαη λνκηθά. Γηαβεβαηψλνπλ φηη νη αξρέο δελ ηνπο πξφηεηλαλ πνηέ ηνλ δηνξηζκφ
ελφο δαζθάινπ γηα λα θάλεη καζήκαηα θαη’νίθνλ ζηα απνθιεηζκέλα παηδηά. Πξνζζέηνπλ
φηη ε Κπβέξλεζε δελ παξέρεη θαλέλα έγγξαθν, ηθαλφ λα απνδείμεη φηη ν Γηεπζπληήο ησλ
Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ Δθπαίδεπζεο ή ην Τπνπξγείν Παηδείαο είραλ ζπλαηλέζεη ζε παξφκνην
δηνξηζκφ. Άιισζηε, αλαθέξνπλ φηη δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αξλεζνχλ κία ηέηνηα πξφηαζε
ιφγσ ηεο εκβέιεηαο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία βαξχλεη επίζεο ηνπο γνλείο, λα
δηαζθαιίδεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ.
50. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηε πάγηα Ννκνινγία ηνπ, ην δηθαίσκα
ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε πξψηε θξάζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1
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ηεο χκβαζεο, εγγπάηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ
πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ «δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ
ππάξρνπλ κία δεδνκέλε ζηηγκή», ε πξφζβαζε ζ’ απηά απνηειεί έλα κέξνο κφλν απηνχ ηνπ
ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο (Τπφζεζε «ζρεηηθή κε θάπνηεο πηπρέο ηεο γιψζζαο ζηελ
εθπαίδεπζε ζην Βέιγην» θ. Βειγίνπ, 23 Ηνπιίνπ 1968, παξάγξαθνη 3-5, ζεηξά Α αξ. 6,
Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen θ. Γαλίαο, 7 Γεθεκβξίνπ 1976, παξάγξαθνο 52,
ζεηξά Α αξ. 23, Leyla Șahim θ. Σνπξθίαο (GC), αξ. 44774/98, παξάγξαθνο 152, ΔΓΓΑ
2005-XI, Oršuš θαη άιινη, αλσηέξσ αλαθεξφκελε, παξάγξαθνο 146, θαη Catan θαη άιινη
θ. Γεκνθξαηίαο ηεο Μνιδαβίαο θαη Ρσζίαο (GC), αξ. 43370/04, 8252/05 θαη 18454/06,
παξάγξαθνο 137, ΔΓΓΑ 2012). Αλ θαη ζεκαληηθφ, ην δηθαίσκα απηφ δελ είλαη απφιπην.
Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζησπεξψο απνδεθηνχο πεξηνξηζκνχο επεηδή «δεηά, σο εθ ηεο
θχζεσο ηνπ, ξχζκηζε απφ ην Κξάηνο». Βεβαίσο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα κπνξνχλ λα πνηθίινπλ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αλάινγα, κεηαμχ άιισλ, κε ηηο
αλάγθεο θαη ηνπο πφξνπο ηεο θνηλφηεηαο θαζψο θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο εθπαίδεπζεο
δηαθφξσλ επηπέδσλ. πλεπψο, νη εζληθέο αξρέο έρνπλ ζην ζέκα έλα νξηζκέλν πεξηζψξην
αμηνιφγεζεο, αιιά ελαπφθεηηαη ζην Γηθαζηήξην λα απνθαλζεί νξηζηηθά γηα ηε ηήξεζε ησλ
απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί φηη νη πεξηνξηζκνί πνπ
εθαξκφδνληαη δελ κεηψλνπλ ην δηθαίσκα πεξί ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη ζε ζεκείν πνπ λα ην
πξνζβάιινπλ ζηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε ηνπ θαη λα ην ζηεξνχλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ, ην Γηθαζηήξην πξέπεη λα πεηζηεί φηη απηνί είλαη αλακελφκελνη γηα ηνλ πνιίηε πνπ
επηδεηεί έλλνκε πξνζηαζία θαη απνβιέπνπλ ζε ζεκηηφ ζθνπφ. Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηα
άξζξα 8 έσο 11 ηεο χκβαζεο, δελ δεζκεχεηαη απφ έλα δηεμνδηθφ θαηάινγν ησλ
«λφκηκσλ ζθνπψλ» ζην πεδίν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 (δείηε, mutatis
mutandis, Podkolzina θ. Λεηνλίαο, αξ. 46726/99, παξάγξαθνο 36, ΔΓΓΑ 2002-ΗΗ).
Δπηπιένλ, παξφκνηνο πεξηνξηζκφο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ην ελ ιφγσ άξζξν κφλν εάλ
ππάξρεη εχινγε ζρέζε αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
απνβιεπφκελνπ ζθνπνχ (Leyla Șahin, αλσηέξσ, παξάγξαθνο 154 θαη Ali θ. Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ, αξ. 40385/06, παξάγξαθνο 53, 11 Ηαλνπαξίνπ 2011).
51. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Γηθαζηήξην επηβεβαηψλεη φηη νη αλήιηθνη
πξνζθεχγνληεο, ειηθίαο ηελ επνρή εθείλε 11 θαη 7 εηψλ, απνθιείζζεθαλ απφ ην δεκνηηθφ
ηνπο ζρνιείν απφ ηηο 2 Ηνπλίνπ έσο ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2011. Ωο εθ ηνχηνπ δελ κπφξεζαλ
λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηνπο γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο αξρήο
γηλνκέλεο απφ ηε ζρνιηθή έλαξμε ηνπ 2011. Ο απνθιεηζκφο πνπ αλήγγεηιαλ νη αξρέο
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ζηεξηδφηαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ 3172/2003 θαη ησλ άξζξσλ 3 θαη 8
ηνπ Νφκνπ 1371/1981. Ήηαλ ινηπφλ λφκηκνο θαη αλακελφκελνο.
52. Άιισζηε, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη, ζηηο 2 Ηνπλίνπ 2011, εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία επηηξάπεθε ζηνπο πξνζθεχγνληεο λα εγθαηαιείςνπλ ην Ννζνθνκείν ηνπ Ρίν, ν
Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο έζηεηιε
ζην δηεπζπληή ηνπ αλσηέξσ νλνκαδφκελνπ ζρνιείνπ κία επηζηνιή ζηελ νπνία δηεπθξίληδε
φηη ε θνίηεζε ησλ αλήιηθσλ πξνζθεπγφλησλ ζα ζπλερηδφηαλ κφλν κεηά απφ
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ 1137/1981.
Γηαπηζηψλεη φηη ν ίδηνο απηφο ππεχζπλνο επαλέιαβε ηε ζέζε ηνπ, ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2011,
αθνχ νη πξνζθεχγνληεο ηνπ θνηλνπνίεζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη ζηα νπνία
ππνβιήζεθαλ ζην Ννζνθνκείν «Αγία Βαξβάξα», ηα νπνία ακθηζβεηεί ε Κπβέξλεζε, θαη
δήηεζαλ ηελ άξζε ησλ επίδηθσλ κέηξσλ. εκεηψλεη επίζεο φηη ε αλσηέξσ αλαθεξφκελε
επηηξνπή δελ είρε ζπγθξνηεζεί νχηε ηε πξψηε αιιά νχηε ηε δεχηεξε εκεξνκελία.
53. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2011, παξά ηε ζέζε ηνπ
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνίηεζε ησλ αλήιηθσλ πξνζθεπγφλησλ δελ ήηαλ δπλαηή πξηλ
ηελ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο απφ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή, ν Πξντζηάκελνο
ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ελεκέξσζε ηνπο θαηαγγέιινληεο φηη δελ είρε πάξεη θακία
επίζεκε απφθαζε πνπ λα απαγνξεχεη ηε ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο ηνπ ηξίηνπ θαη ηεο
ηέηαξηεο εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ.
54. Σέινο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε επηηξνπή πεξί ηεο νπνίαο πξφθεηηαη, δελ
ζπγθξνηήζεθε παξά κφλν ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2011. πλήιζε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη
θαηέιεμε φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ είραλ πξνζβιεζεί απφ ηε λφζν Hansen θαη δελ
απνηεινχζαλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Ζ δηαβίβαζε αληηγξάθνπ απηήο ηεο επηηξνπήο
κέζσ δηνηθεηηθήο νδνχ έιαβε ρψξα ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2011, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
ν ηξίηνο θαη ε ηέηαξηε πξνζθεχγνληεο κπφξεζαλ λα ζπλέρηζνπλ ηε θνίηεζε ηνπο.
55. Δλφςεη ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην Γηθαζηήξην έρεη ζπλαίζζεζε
ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηηο αξρέο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο λα πάξνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζνχλ φηη κία λφζνο ηφζν
ζνβαξή θαη κεηαδνηηθή φπσο ε ελ ιφγσ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε παχεη λα έρεη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θαη λα απνθεπρζεί έηζη θάζε θίλδπλν κεηάδνζεο λφζνπ. πλεπψο ην επίδηθν
κέηξν επεδίσθε έλα λφκηκν ζθνπφ: Σε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά, σζηφζν, φηη πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί
ε αλαινγηθφηεηα κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζπλφινπ θαη απηή ηνπ
ζπκθέξνληνο ησλ αηφκσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ηέηνηα κέηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ,
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απφ ηε θχζε ηνπο, ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηε δσή ησλ ηειεπηαίσλ, νη αξρέο είλαη
ππνρξεσκέλεο λα επηδείμνπλ δήιν θαη ηαρχηεηα ζηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ κέηξσλ.
Δθηηκά φηη αξκφδεη λα θξνληίζνπλ ψζηε κέηξα ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθά θαη εμαλαγθαζηηθά
λα δηαηεξεζνχλ κφλν θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ην
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ειήθζεζαλ θαη λα αξζνχλ κφιηο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηβιήζεθαλ
ζα έρεη παχζεη λα ππάξρεη.
56. Απηέο νη εθηηκήζεηο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο ζε κία πεξίπησζε φπσο απηή ηεο
παξνχζαο ππφζεζεο. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε αξρηθή
δηάγλσζε πνπ έγηλε ζην Ννζνθνκείν ηνπ Ρίν δηθαηνινγνχζε ηελ θιηληθή εμέηαζε ησλ
ηξίηνπ θαη ηέηαξηεο εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ, θαη άξα, ηελ ππνρξεσηηθή απνπζία ηνπο απφ
ην ζρνιείν γηα θάπνηα πεξίνδν. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, ζηελ
απφθαζε ηνπ κε εκεξνκελία 6 Ηνπλίνπ 2011, ελψ είρε επηηξαπεί ζηνπο πξνζθεχγνληεο λα
εγθαηαιείςνπλ ην Ννζνθνκείν ζηηο 2 Ηνπλίνπ 2011, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο
Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο δηεπθξίληδε φηη απηνί δελ θηλδχλεπαλ
πιένλ λα κνιχλνπλ απηνχο πνπ ηνπο πιεζίαδαλ. Παξαηεξεί σζηφζν, φηη δχν θνξέο,
πξψηνλ ζηηο 2 Ηνπλίνπ, θαη θπξίσο ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2011, κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ
Ννζνθνκείνπ πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ ηνπ Hansen, ν ίδηνο απηφο
πξντζηάκελνο είρε ππνβάιιεη ηε ζπλέρηζε ησλ καζεκάησλ ησλ δχν αλειίθσλ
πξνζθεπγφλησλ ζηελ απφθαζε ηεο αλσηέξσ εηξεκέλεο επηηξνπήο ελψ ε ηειεπηαία δελ
είρε αθφκε ζπγθξνηεζεί. Γηαπηζηψλεη επίζεο φηη, παξά ηελ ζπλέρηζε ησλ καζεκάησλ
αξρέο επηεκβξίνπ θαη ηα δηαβήκαηα ησλ πξνζθεπγφλησλ λα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία,
ε ελ ιφγσ επηηξνπή δελ ζπγθξνηήζεθε παξά κφλν ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2011 θαη δελ
πξνέβε ζηελ εμέηαζε ησλ πξνζθεπγφλησλ παξά κφλν ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2011.
57. Καηά ηε γλψκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κία ηέηνηα θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο
δηαδηθαζίαο ε νπνία έπξεπε λα θαηαιήμεη ζε νξηζηηθή απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ πνπ έρνπλ ζνβαξή ζπλέπεηα ζηε δσή ησλ πξνζθεπγφλησλ- θπξίσο ζηε θνίηεζε
ησλ δχν παηδηψλ- δελ ήηαλ, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, αλαινγηθή κε ηνλ
επηδησθφκελν λφκηκν ζθνπφ. πλεπψο, ην επίδηθν κέηξν δελ εθηίκεζε ζσζηά ην δηθαίσκα
ησλ αλήιηθσλ πξνζθεπγφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηδίσο φζν αθνξά ηε πξφζβαζε ζην
ζρνιείν ηνπο. Τπήξμε ινηπφλ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 ηεο
χκβαζεο.
58. Λακβάλνληαο ππφςε απηφ ην ζπκπέξαζκα, ην Γηθαζηήξην δελ ζεσξεί αλαγθαίν λα
εμεηάζεη ρσξηζηά ηελ αηηίαζε πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ ην άξζξν ζπλδπαζκέλν κε ην
άξζξν 13 ηεο χκβαζεο.
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IV. ΔΠΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΖ ΤΜΒΑΖ
59. χκθσλα κε ην άξζξν 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. Εημιέρ
60. Ο πξψηνο θαη ε δεχηεξε εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ δεηνχλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
22.993,37 Δπξψ σο πιηθή βιάβε πνπ ιέλε φηη ππέζηεζαλ ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο
αληίζηνηρεο απαζρφιεζεο ησλ θαη ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν
πνπ αληηζηνηρεί ζηε λνζειεία ηνπο. Εεηνχλ επίζεο 20.000,00 Δπξψ ν θαζέλαο σο εζηθή
βιάβε. ρεηηθά κε ηνλ ηξίην θαη ηε ηέηαξηε εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ, δεηνχλ 30.000,00
Δπξψ ν θαζέλαο γηα εζηθή βιάβε. Οη πξνζθεχγνληεο δηεπθξηλίδνπλ επηπιένλ φηη δελ
δηαζέηνπλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαη θαινχλ ην Γηθαζηήξην λα απνθαλζεί γηα ηε
θαηαβνιή ησλ ρνξεγεζέλησλ, απφ ην ίδην, πνζψλ, απεπζείαο ζην δηθεγφξν ηνπο.
61. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε απψιεηα ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ πξψηνπ θαη ηεο
δεχηεξεο εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ είλαη ε ζπλέπεηα ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
γλσξίδεη ε Διιάδα. ρεηηθά κε ηε εζηθή βιάβε, εθηηκά φηη ε δηαπίζησζε παξαβίαζεο ζα
απνηεινχζε επαξθή δίθαηε ηθαλνπνίεζε.
62. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη θαηέιεμε κφλν ζηε δηαπίζησζε παξαβίαζεο ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 ηεο χκβαζεο ιφγσ ηνπ δηαξθή απνθιεηζκνχ ηνπ ηξίηνπ
θαη ηεο ηέηαξηεο εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ απφ ην ζρνιείν ηνπο. Δθηηκά, ζπλεπψο, φηη
ζπληξέρεη ιφγνο λα ρνξεγεζεί ζηνπο δεχηεξε, ηξίην θαη ηέηαξηε εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ ην
πνζφ ησλ 5.000,00 Δπξψ γηα εζηθή βιάβε.
Β. Έξοδα και δαπάνερ
63. Οη πξνζθεχγνληεο δεηνχλ επίζεο 3.920,00 Δπξψ σο έμνδα θαη δαπάλεο. Απηφ ην πνζφ
πεξηιακβάλεη ηηο ακνηβέο ηνπ δηθεγφξνπ γηα ηε δηαδηθαζία, ηα έμνδα ζηα νπνία απηνί
ππνβιήζεθαλ κε ηελ επθαηξία δηαθφξσλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ ζηα λνζνθνκεία θαη
ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ην λφκν 1137/1981.
64. Ζ Κπβέξλεζε εθηηκά φηη ν αξηζκφο σξψλ εξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη είλαη πςειφο γη’
απηφ ην ηχπν ππνζέζεσλ θαη ππνζηεξίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ ππνβάιινπλ θαλέλα
δηθαηνινγεηηθφ.
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65. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ, έλαο πξνζθεχγσλ
κπνξεί λα έρεη ηελ επηζηξνθή ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ κφλν ζην κέηξν πνπ
απνδεηθλχεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπο, ε αλαγθαηφηεηα ηνπο θαη ν εχινγνο ραξαθηήξαο
ηνπ πνζνζηνχ ηνπο. Τπελζπκίδεη επηπιένλ φηη έρεη απνθαζίζεη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, λα
θαηαβάιιεη απεπζείαο ην πνζφ πνπ ρνξεγείηαη γηα έμνδα θαη δαπάλεο ζην ινγαξηαζκφ ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ πξνζθεπγφλησλ (δείηε κεηαμχ άιισλ, Cobzaru θ. Ρνπκαλίαο, αξ.
48254/99, 4 Μαξηίνπ 2008, Stoica θ. Ρνπκαλίαο, αξ. 42722/02, 16 Γεθεκβξίνπ 2008,
Rupa θ. Ρνπκαλίαο, αξ. 58478/00, 2 Απξηιίνπ 2009, Gavril Georgiev θ. Βνπιγαξίαο, αξ.
31211/03, 2 Απξηιίνπ 2009, Βίρνο θ. Διιάδνο, αξ. 34692/08, 10 Φεβξνπαξίνπ 2011,
Γήκεηξαο θαη άιινη θ. Διιάδνο (αξ. 2), αξ. 34207/08 θαη 6365/09, 3 Ννεκβξίνπ 2011,
θαη Λαβίδα θαη άιινη θ. Διιάδνο, αξ. 7973/10, 30 Μαΐνπ 2013).
66. ηε πεξίπησζε απηή, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη νη πξνζθεχγνληεο πξνζθνκίδνπλ
ζπκθσλίεο πνπ ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ δηθεγφξνπ ηνπο, ππνγεγξακκέλεο
απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη πνπ νξίδνπλ ηνπο φξνπο ακνηβήο ηνπ ελ ιφγσ
δηθεγφξνπ. Ο ηειεπηαίνο πξνζθνκίδεη κία ιεπηνκεξή ιίζηα εμφδσλ ζηα νπνία
ππνβιήζεθαλ ζην ζηάδην ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα δηαβήκαηα πνπ
αλαθέξνπλ νη πξνζθεχγνληεο ζηελ αίηεζε ηνπο σο έμνδα θαη δαπάλεο, ηα νπνία αλέιαβαλ
ελψπηνλ ησλ λνζνθνκείσλ, ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ησλ αλήιηθσλ πξνζθεπγφλησλ
θαη ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο, απνζθνπνχζαλ ζηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, ην
Γηθαζηήξην εθηηκά φηη πξέπεη επίζεο λα δψζνπλ αθνξκή ζε επηζηξνθή ρξεκάησλ επηπιένλ
απφ ηα έμνδα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ άξρηζαλ ελψπηνλ ηνπ. Απνθαίλνληαο κε βάζε
ηηο πξνζθνκηδφκελεο παξαηεξήζεηο, εθηηκά δίθαην λα ρνξεγεζεί ζηνπο πξνζθεχγνληεο,
απφ θνηλνχ, ην πνζφ ησλ 2.000,00 Δπξψ, λα θαηαβιεζεί ζην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Γηθεγφξνπ Φαξκαθίδε-Μάξθνπ.
Γ. Σόκοι ςπεπημεπίαρ
32. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη θαηάιιειν λα ππνινγηζζνχλ νη ηφθνη ππεξεκεξίαο επί ηνπ
επηηνθίνπ νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνζαπμεκέλν
θαηά ηξία ηνηο εθαηφ.
ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Κεξχζζεη ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή ζρεηηθά κε ηηο αηηηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην
άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 ηεο χκβαζεο, κφλν θαη ζπλδπαζκέλν κε ην άξζξν 13 ηεο
χκβαζεο, θαη απαξάδεθηε γηα ηα επηπιένλ.
2. Kξίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 ηεο χκβαζεο.

22
3. Κξίλεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο εμέηαζεο ηεο αηηίαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2
ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 ηεο χκβαζεο, ζπλδπαζκέλν κε ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο.
4. Οξίδεη φηη
α) Σν ελαγφκελν Κξάηνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζηνπο δεχηεξε, ηξίην θαη ηέηαξηε εθ ησλ
πξνζθεπγφλησλ, κέζα ζηνπο ηξεηο (3) κήλεο, αξρήο γηλνκέλεο απφ ηελ εκέξα πνπ ε
απφθαζε ζα γίλεη νξηζηηθή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44, παξάγξαθνο 2 ηεο χκβαζεο, ηα
αθφινπζα πνζά:
i. Πέληε ρηιηάδεο Δπξψ (5.000,00 Δπξψ), επηπιένλ θάζε άιιν πνζφ πνπ κπνξεί λα
νθείιεηαη σο θφξνο γηα εζηθή βιάβε.
ii. Γχν ρηιηάδεο Δπξψ (2.000,00 Δπξψ), επηπιένλ θάζε άιιν πνζφ πνπ κπνξεί λα
νθείιεηαη σο θφξνο απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο γηα έμνδα θαη δαπάλεο, λα θαηαβιεζνχλ ζην
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
β) Αξρήο γηλνκέλεο απφ ηελ ιήμε ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή, απηά
ηα πνζά ζα πξνζαπμεζνχλ κε απιφ ηφθν ζε επηηφθην ίζν κε απηφ ηεο νξηαθήο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλν θαηά ηξία ηνηο
εθαηφ.
5. Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηα επηπιένλ.
πλεηάγε ζηε Γαιιηθή γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε γξαπηψο ηελ 6ε
Οθησβξίνπ 2015, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
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