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ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ
ΠΡΩΣΟ ΣΜΗΜΑ

ΤΠΟΘΔΖ ΡΔΚΛΟ ΚΑΗ ΓΑΒΟΤΡΛΖ καηά ΔΛΛΑΓΑ
(Προζθσγή αριθ. 1234/05)

ΑΠΟΦΑΗ
ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ
15 Ιαλνπαξίνπ 2009
Η παξνχζα απφθαζε ζα θαηαζηεί νξηζηηθή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 44 § 2 ηεο χκβαζεο. Μπνξεί λα ππνζηεί ηππηθέο
δηνξζψζεηο.

ηην ςπόθεζη Ρέκλορ και Γαβοςπλή καηά Δλλάδαρ,
Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (πξψην ηκήκα),
ζπλεδξηάδνληαο ζε ηκήκα απνηεινχκελν απφ ηνπο:
Nina Vajić, πρόεδρο,
Υξήζην Ρνδάθε,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Γεψξγην Νηθνιάνπ, δικαζηές,
θαη ηνλ Søren Nielsen, γραμμαηέα ημήμαηος.
Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε ζπκβνχιην ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2008,
Δθδίδεη ηελ πην θάησ απφθαζε, ε νπνία ειήθζε ηελ εκεξνκελία απηή:
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1. Η ππφζεζε έρεη εηζαρζεί κε κία πξνζθπγή (αξηζ. 1234/05) ζηξεθφκελε
θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο απφ δχν ππεθφνπο ηνπ Κξάηνπο απηνχ, ηνλ θχξην
Γεκήηξην Ρέθιν θαη ηελ θπξία Βαζηιηθή Γαβνπξιή («νη πξνζθεχγνληεο»), νη νπνίνη
πξνζέθπγαλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2004 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
34 ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ
Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε χκβαζε»).
2. Οη πξνζθεχγνληεο εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ πξψην εμ απηψλ, ν νπνίνο είλαη
δηθεγφξνο ηνπ ζπιιφγνπ ηεο Αζήλαο. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε»)
εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο, θχξην Κ. Γεσξγηάδε,
πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. θαη θπξία . Αιεμαλδξίδνπ,
δηθαζηηθή αληηπξφζσπν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
3. Οη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη εηδηθφηεξα φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ 6 § 1, ζε φ,ηη αθνξά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο
χκβαζεο.
4. Με απφθαζε ηεο 6 επηεκβξίνπ 2007, ην Γηθαζηήξην θήξπμε ηελ
πξνζθπγή παξαδεθηή.
5. Σφζν νη πξνζθεχγνληεο φζν θαη ε Κπβέξλεζε θαηέζεζαλ γξαπηέο
παξαηεξήζεηο επί ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο (άξζξν 59 § 1 ηνπ θαλνληζκνχ).

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ
Ι. ΟΙ ΤΝΘΗΚΔ ΣΗ ΤΠΟΘΔΗ
6. Οη πξνζθεχγνληεο είλαη γνλείο ηνπ Αλαζηάζηνπ Ρέθινπ πνπ γελλήζεθε ζηηο
31 Μαξηίνπ 1997 ζηελ ηδησηηθή θιηληθή Ι. Ακέζσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπ, ην
λενγέλλεην ηνπνζεηήζεθε ζε κνλάδα απνζηείξσζεο ππφ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θιηληθήο. Η πξφζβαζε ζην ρψξν απηφ επηηξεπφηαλ κφλν ζηνπο
γηαηξνχο θαη ηηο λνζνθφκεο ηεο θιηληθήο.
7. Σελ 1ε Απξηιίνπ 1997, ζηε δεχηεξε πξνζθεχγνπζα δείρζεθαλ δχν
θσηνγξαθίεο αλθαο ηνπ λενγέλλεηνπ. Οη θσηνγξαθίεο είραλ ιεθζεί εληφο ηεο
κνλάδαο απνζηείξσζεο απφ επαγγεικαηία θσηνγξάθν πνπ δηαηεξνχζε γξαθείν ζηνλ
πξψην φξνθν ηεο θιηληθήο. Η θιηληθή ελεκέξσλε ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηηο ππεξεζίεο
πνπ παξείρε ν θσηνγξάθνο.
8. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλέζεθαλ ζηνπο ππεχζπλνπο ηεο θιηληθήο γηα ηελ
εηζβνιή ηνπ θσηνγξάθνπ ζε έλα ρψξν φπνπ κφλν ην πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο έπξεπε
λα έρεη πξφζβαζε, γηα ηελ πηζαλή νδχλε πνπ πξνθιήζεθε ζην λενγέλλεην ιφγσ ηεο
ιήςεο ησλ θσηνγξαθηψλ απφ εκπξφο θαη, θπξίσο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
ζπγθαηάζεζή ηνπο.
9. Όληαο αληηκέησπνη κε ηελ αδηαθνξία ησλ ππεξεζηψλ ηεο θιηληθήο σο πξνο
ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο θαη κε ηελ άξλεζή ηνπο λα ηνπο δψζνπλ ηα αξλεηηθά ησλ
θσηνγξαθηψλ, νη πξνζθεχγνληεο άζθεζαλ, ζηηο 25 Απγνχζηνπ 1997, ελψπηνλ ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ αγσγή απνδεκίσζεο, ζηε βάζε ησλ άξζξσλ 57,
59 θαη 932 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Δλεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηέθλνπ ηνπο,
αμίσλαλ ην πνζφ ησλ 4.000.000 δξαρκψλ (πεξίπνπ 11.739 επξψ) σο εζηθή βιάβε γηα
ηελ επηθαινχκελε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηνχ.
10. ηηο 24 Ινπλίνπ 1998, ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ απέξξηςε ηελ αγσγή ηνπο
σο αβάζηκε. Έθξηλε φηη:
«(...) ε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ θσηνγξάθνπ δε ζεκειηψζεθε απφ ηηο
ζπλζήθεο ιήςεο ησλ επίδηθσλ θσηνγξαθηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ λενγέλλεηνπ δελ κπνξεί λα εζίγε δηφηη ν ςπρηθφο θαη
ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο ηνπ δελ είρε αθφκα ζρεκαηηζζεί ακέζσο κεηά ηε
γέλλεζή ηνπ θαη ε απνηχπσζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ζε κία θσηνγξαθία δε

δχλαην λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο επί ηεο κειινληηθήο αλάπηπμήο ηνπ»
(απφθαζε αξηζ. 3049/1998).
11. ηηο 22 επηεκβξίνπ 1998, νη πξνζθεχγνληεο άζθεζαλ έθεζε. ηηο 14
επηεκβξίνπ 1999, ην Δθεηείν Αζελψλ επηθχξσζε ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε.
Έθξηλε εηδηθφηεξα φηη:
«(...) ζχκθσλα κε φζα καο δηδάζθεη ε ζπλήζεο πξαθηηθή, ε εζηθή
πξνζσπηθφηεηα, ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο θαη ε πλεπκαηηθή σξηκφηεηα ελφο
λενγέλλεηνπ, ειηθίαο κφλν κίαο εκέξαο, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο ψζηε
απηφ λα ληψζεη ηελ επηθαινχκελε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη λα
πθίζηαηαη αληζνξξνπία ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν (...)» (απφθαζε αξηζ.
7758/1999).
12. ηηο 28 Απγνχζηνπ 2002, νη πξνζθεχγνληεο, εθπξνζσπνχκελνη απφ ηνλ
πξψην εμ απηψλ, άζθεζαλ αίηεζε αλαίξεζεο. Δμέζεζαλ ζηελ αίηεζε αλαίξεζήο ηνπο
ηελ ειηθία ηνπ ηέθλνπ ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαζψο
θαη φιεο ηηο ζθέςεηο ηνπ θαηψηεξνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ην νδήγεζαλ λα απνξξίςεη ηελ
έθεζή ηνπο. Ο κνλαδηθφο ιφγνο αλαίξεζεο πνπ πξνέβαιαλ αθνξνχζε ηελ εξκελεία
ησλ άξζξσλ 57 θαη 932 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο απηή έγηλε απφ ην εθεηείν. Καηά
ηελ άπνςε ησλ πξνζθεπγφλησλ, ε εξκελεία απηή πξνζέβαιε ην άξζξν 2 ηνπ
πληάγκαηνο θαη 8 ηεο χκβαζεο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθεχγνληεο ππνζηήξηδαλ φηη ην
θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα εζληθά δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ αλ ε
εηθφλα θαη, a fortiori, ε πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ, κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ,
εξρφηαλ ζε αληίθαζε κε ην δηθαίσκα ζηελ «αμηνπξέπεηα» θαη ζηελ «πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο». Δπηπιένλ, ηζρπξίδνληαλ φηη ην ελ ιφγσ θξηηήξην ζα κπνξνχζε λα
είλαη θαη επηθίλδπλν αλ εθαξκνδφηαλ ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Η εηθφλα ηνπο θαη,
a fortiori, ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο, δε ζα πξνζηαηεχνληαλ θαζψο δε ζα κπνξνχζαλ
πνηέ λα θζάζνπλ ζην απαηηνχκελν απφ ηε λνκνινγία επίπεδν «πλεπκαηηθήο
σξηκφηεηαο».
13. ηηο 8 Ινπιίνπ 2004, ν Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ηελ αίηεζε αλαίξεζεο σο
αφξηζηε. Βαζηδφκελν ζηα άξζξα 118 θαη 566 § 1 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
ην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην έθξηλε φηη νη πξνζθεχγνληεο «δελ είραλ

δηεπθξηλίζεη ζηελ αίηεζή ηνπο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηα νπνία βαζίζζεθε ην
εθεηείν γηα λα απνξξίςεη ηελ έθεζή ηνπο (απφθαζε αξηζ. 990/2004).
ΙΙ. ΣΟ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ
14. Σν άξζξν 2 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο πξνβιέπεη:
«1. Ο ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ
πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο.
2. Η Διιάδα, αθνινπζψληαο ηνπο γεληθά αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηνπ
δηεζλνχο δηθαίνπ, επηδηψθεη ηελ εκπέδσζε ηεο εηξήλεο, ηεο δηθαηνζχλεο,
θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ησλ
θξαηψλ.»
15. Σα εθαξκνζηέα άξζξα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνβιέπνπλ:
Άξζξν 34
«Κάζε άλζξσπνο είλαη ηθαλφο λα έρεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο.»
Άξζξν 35
«Σν πξφζσπν αξρίδεη λα ππάξρεη κφιηο γελλεζεί θαη παχεη λα ππάξρεη κε ην
ζάλαηφ ηνπ.»
Άξζξν 57
«Όπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ έρεη δηθαίσκα λα
απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ (...)
Αμίσζε απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο δελ
απνθιείεηαη.»
Άξζξν 59
«ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ην δηθαζηήξην κε ηελ
απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ αίηεζε απηνχ πνπ έρε πξνζβιεζεί θαη αθνχ ιάβεη
ππφςε ην είδνο ηεο πξνζβνιήο, κπνξεί επηπιένλ λα θαηαδηθάζεη ηνλ ππαίηην
λα ηθαλνπνηήζεη ηελ εζηθή βιάβε απηνχ πνπ έρεη πξνζβιεζεί. Η ηθαλνπνίεζε

ζπλίζηαηαη ζε πιεξσκή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζε δεκνζίεπκα, ή ζε νηηδήπνηε
επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο.»
Άξζξν 914
«Όπνηνο δεκηψζεη άιινλ παξάλνκα θαη ππαίηηα έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ
απνδεκηψζεη».
Άξζξν 919
«Όπνηνο κε πξφζεζε δεκίσζε άιινλ θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηα ρξεζηά ήζε
έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ απνδεκηψζεη.»
Άξζξν 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. ε πεξίπησζε ζαλάησζεο πξνζψπνπ ε
ρξεκαηηθή απηή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα επηδηθαζηεί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ
ζχκαηνο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο.»
16. Σα εθαξκνζηέα άξζξα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πξνβιέπνπλ:
Άξζξν 18
«Σα δηθφγξαθα πνπ επηδίδνληαη απφ έλα δηάδηθν ζε άιινλ ή ππνβάιινληαη
ζην δηθαζηήξην πξέπεη λα αλαθέξνπλ (...)
4) ην αληηθείκελν ηνπ δηθνγξάθνπ, θαηά ηξφπν ζαθή, νξηζκέλν θαη επζχλνπην
(...)»
Άξζξν 566 § 1
«Σν έγγξαθν ηεο αλαίξεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη
θαηά ηα άξζξα 118 έσο 120, λα αλαθέξεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ηνπο
ιφγνπο ηεο αλαίξεζεο, αίηεζε γηα ηελ αλαίξεζε, νιηθή ή ελ κέξεη ηεο
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο θαη αίηεζε γηα ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο.»
17. χκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε αίηεζε αλαηξέζεσο
πξέπεη λα αλαθέξεη πνηνο είλαη ν θαλφλαο δηθαίνπ πνπ παξαβηάζηεθε, ζε ηη
ζπλίζηαηαη ε επηθαινχκελε λνκηθή πιεκκέιεηα, δειαδή πνπ έγθεηηαη ε παξαβίαζε
θαηά ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ θαλφλα, θαζψο επίζεο θαη λα

πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πάλσ ζηα νπνία
ζηεξίρζεθε ην Δθεηείν γηα λα απνξξίςεη ηελ έθεζε (Άξεηνο Πάγνο αξηζ. 372/2002
θαη 388/2002).
Ω ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΔΡΟ
Ι. ΔΠΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 § 1 ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
18. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη φηη ε απφξξηςε, απφ ηνλ Άξεην Πάγν,
ηεο αίηεζεο αλαίξεζήο ηνπο κε ηελ αηηηνινγία φηη ήηαλ αφξηζηε, παξαβίαζε ην
δηθαίσκά ηνπο πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 6 § 1
ηεο χκβαζεο. Σν ελ ιφγσ άξζξν έρεη σο εμήο:
«1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα φπσο ε ππφζεζίο ηνπ δηθαζζή δηθαίσο (...)
εληφο ινγηθήο πξνζεζκίαο ππφ (...) δηθαζηεξίνπ (...), ην νπνίνλ ζα απνθαζίζε
(...) επί ησλ ακθηζβεηήζεσλ επί ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ
αζηηθήο θχζεσο (...)»
Α. Δπισειπήμαηα ηων διαδίκων
1. Ζ Κσβέρνηζη
19. Η Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη, θαηαξρήλ, φηη ε αίηεζε αλαίξεζεο θεξχρζεθε
απαξάδεθηε ιφγσ ηνπ αφξηζηνπ ραξαθηήξα ηεο. Αλ νη πξνζθεχγνληεο είραλ
δηαηππψζεη ηελ αηηίαζή ηνπο κε ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηνπο θαλφλεο παξαδεθηνχ πνπ
δηέπνπλ ηελ άζθεζε αλαίξεζεο, απηή δε ζα είρε απνξξηθζεί. πλεπψο, ε Κπβέξλεζε
ππνζηεξίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο παξέιεηςαλ λα εμαληιήζνπλ λφκηκα ηα εζληθά
έλδηθα κέζα.
20. Δπί ηεο νπζίαο, ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη απνζηνιή ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ δελ είλαη λα επαλεμεηάδεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο αιιά λα
αμηνινγεί ηε λνκηκφηεηα ηεο πξνζβιεζείζαο απφθαζεο. Η Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη
φηη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ν θαλφλαο παξαδεθηνχ πνπ εθαξκφδεη ν Άξεηνο Πάγνο
είλαη απζηεξφο ή φρη έρεη θαζαξά ζεσξεηηθή αμία. Καηά ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο,
εθείλν πνπ ππεξηζρχεη ζηελ παξνχζα ππφζεζε είλαη φηη ν Άξεηνο Πάγνο απιψο
εθάξκνζε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ κίαο

αίηεζεο αλαίξεζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία απηή, φηαλ κία έθεζε
απνξξίπηεηαη σο αβάζηκε, ήηνη κεηά ηε δηεμαγσγή απνδείμεσλ απφ ην θαηψηεξν
δηθαζηήξην, ην αλψηαην δηθαζηήξην απαηηεί ν ελδηαθεξφκελνο λα εθζέηεη ζην
δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο φπσο
απηά έγηλαλ δεθηά απφ ην θαηψηεξν δηθαζηήξην. Γηα ηελ Κπβέξλεζε, απηή ε έθζεζε
ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ν Άξεηνο Πάγνο λα
κπνξεί, ζηε ζπλέρεηα, λα αζθήζεη ηνλ έιεγρφ ηνπ επί ηεο εξκελείαο ελφο θαλφλα
δηθαίνπ απφ ην θαηψηεξν δηθαζηήξην. Η Κπβέξλεζε ζεσξεί εχινγν ην γεγνλφο φηη ν
αλαηξεζείσλ ππνρξενχηαη λα εθζέηεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο φπσο
απηά έγηλαλ δεθηά απφ ην εθεηείν κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ απνδείμεσλ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ζα έπξεπε ν ίδηνο ν Άξεηνο Πάγνο λα αλαδεηά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά
πνπ νδήγεζαλ ην εθεηείν ζε κηα εζθαικέλε εξκελεία ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ.
2. Οι προζθεύγονηες
21. Οη πξνζθεχγνληεο αληαπαληνχλ φηη ν θαλφλαο πνπ εθάξκνζε ν Άξεηνο
Πάγνο απνηειεί έλα θαζαξά λνκνινγηαθφ θαηαζθεχαζκα ην νπνίν δελ πξνθχπηεη απφ
θακία δηάηαμε ηνπ εζληθνχ ή δηεζλνχο δηθαίνπ. Πξνζζέηνπλ φηη ε αίηεζε αλαίξεζήο
ηνπο απνηεινχζε έλα έλδηθν κέζν πνπ θαζηζηνχζε πεξηηηή ηελ εθ λένπ απφδεημε ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Πξνζζέηνπλ φηη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, ήηνη ε
αγσγή ηνπο θαη ε έθεζή ηνπο ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαζψο θαη νη
ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηνπ Δθεηείνπ, πεξηέρνληαλ ζην θάθειν ηεο
ππφζεζεο ελψπηνλ ηνπ Άξεηνπ Πάγνπ.
Β. Δκηίμηζη ηος Γικαζηηπίος
22. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη, ζηελ απφθαζή ηνπ επί ηνπ παξαδεθηνχ
ηεο πξνζθπγήο, ζπλέλσζε κε ηελ επί ηεο νπζίαο εμέηαζε ηελ έλζηαζε πνπ πξνέβαιε
ε Κπβέξλεζε σο πξνο ηελ εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ
παξνχζα αηηίαζε.
23. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη απνζηνιή ηνπ είλαη λα εμεηάζεη ελ πξνθεηκέλσ
αλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ην κνλαδηθφ ιφγν αλαίξεζεο πνπ
ππέβαιαλ νη πξνζθεχγνληεο, ηνπο ζηέξεζε, ηνηο πξάγκαζηλ, ην δηθαίσκά ηνπο λα
εμεηαζζεί ην βάζηκν ηεο αίηεζήο ηνπο. Ωο πξνο ηνχην, ην Γηθαζηήξην ζα εμεηάζεη ηελ
αλαινγηθφηεηα ηνπ επηβιεζέληνο πεξηνξηζκνχ ζε ζρέζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο
λνκηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο νξζήο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.

24. Δλ πξνθεηκέλσ, ην αλψηαην ειιεληθφ δηθαζηήξην φξηζε κε πξαηηνξηαλφ
ηξφπν κία πξνυπφζεζε παξαδεθηνχ ζρεηηθά κε ηνλ αφξηζην ή κε ραξαθηήξα ησλ
ιφγσλ αλαίξεζεο. Ο θαλφλαο απηφο ππφθεηηαη, γεληθψο, ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκηθήο
αζθάιεηαο θαη ηεο νξζήο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Όηαλ ν αλαηξεζείσλ πξνζάπηεη
ζην εθεηείν κία ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο
ελ ζρέζεη κε ηνλ θαλφλα δηθαίνπ ηνλ νπνίν εθάξκνζε, εχινγν είλαη λα απαηηείηαη απφ
απηφλ λα εθζέηεη ζηελ αίηεζε αλαίξεζήο ηνπ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία
απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο αίηεζήο ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην αλψηαην
δηθαζηήξην δε ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αζθήζεη ηνλ έιεγρν αθχξσζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζβαιιφκελε απφθαζε. Θα ήηαλ κάιηζηα ππνρξεσκέλν λα πξνβεί ζε εθ λένπ
απφδεημε ησλ ζρεηηθψλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη λα ηα εξκελεχζεη ην ίδην ζε
ζρέζε κε ηνλ θαλφλα δηθαίνπ πνπ εθάξκνζε ην εθεηείν. Όκσο απηφ δελ είλαη δπλαηφλ
λα ζπκβεί δηφηη ζα ζήκαηλε φηη απαηηείηαη απφ ην αλψηαην δηθαζηήξην λα δηαηππψζεη
ην ίδην ηνπο ιφγνπο αλαίξεζεο, ηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε, ζηε ζπλέρεηα, λα εμεηάζεη.
Δλ νιίγνηο, ν εθαξκνζζείο θαλφλαο ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ξφινπ
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν έιεγρνο ηνπ νπνίνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ
(βιέπε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, Μπρέτος καηά Δλλάδας (déc.), no 7632/04, 11
Απξηιίνπ 2006).
25. Δλ ηνχηνηο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη
δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε αίηεζε αλαίξεζεο ησλ πξνζθεπγφλησλ
ππνρξέσλε ηνλ Άξεην Πάγν λα πξνβεί ζε εθ λένπ απφδεημε ησλ πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ. Καηά ην Γηθαζηήξην, ηξία ζηνηρεία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.
Πξψηνλ, ν κνλαδηθφο ιφγνο αλαίξεζεο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηελ εξκελεία, εθ
κέξνπο ηνπ εθεηείνπ, ησλ εθαξκνζηέσλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηαηάμεσλ.
πλεπψο, ε ζχγρξνλε έθζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, φπσο απηά
απνδείρζεθαλ ελψπηνλ ηνπ εθεηείνπ, δελ ήηαλ αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ην αλψηαην
δηθαζηήξην λα κπνξέζεη λα αζθήζεη ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρφ ηνπ (βιέπε Δσζηαθίοσ και
λοιποί καηά Δλλάδας, αξηζ. 36998/02, § 31, 27 Ινπιίνπ 2006).
26. Γεχηεξνλ, ηα θαζνξηζηηθά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά γηα ηελ εμέηαζε ηεο
ππφζεζεο ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δελ ήηαλ ηδηαηηέξσο πεξίπινθα. Πξάγκαηη,
ζπλνςίδνληαλ ζε έλα κφλν ζηνηρείν, ήηνη ηελ ειηθία ηνπ λενγέλλεηνπ θαηά ηνλ ρξφλν
ιήςεο ησλ επίδηθσλ θσηνγξαθηψλ, θαη ην ζηνηρείν απηφ πξνέθππηε πξνδήισο απφ ηηο
ζθέςεηο ηνπ εθεηείνπ πνπ εθηίζελην ζην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο
(Εοσμποσλίδης καηά Δλλάδας, αξηζ. 77574/01, § 29, 14 Γεθεκβξίνπ 2006).

27. Σέινο, ε επίδηθε απφθαζε ηνπ εθεηείνπ επηζπλαπηφηαλ ζηελ αίηεζε
αλαίξεζεο. Ο αλψηαηνο δηθαζηήο ήηαλ σο εθ ηνχηνπ ζε ζέζε λα αλαηξέμεη
απξφζθνπηα ζην θείκελν ηεο πξνζβιεζείζαο απφθαζεο θαη λα επαιεζεχζεη ηελ
αθξίβεηα ελφο απινχ γεγνλφηνο, ην νπνίν είρε παξαηεζεί ζην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο
αλαίξεζεο (βιέπε πην πάλσ αλαθεξφκελε απφθαζε Δσζηαθίοσ καηά Δλλάδας, § 31).
28. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά, φπσο απηά απνδείρζεθαλ ελψπηνλ ηνπ εθεηείνπ, πεξηήιζαλ ζε γλψζε
ησλ αλψηαησλ δηθαζηψλ. Η θήξπμε ηνπ απαξαδέθηνπ ηνπ επίκαρνπ κνλαδηθνχ
ιφγνπ αλαίξεζεο γηα ηνλ ιφγν φηη νη πξνζθεχγνληεο «δελ είραλ δηεπθξηλίζεη ζην
δηθφγξαθφ ηνπο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηα νπνία είρε ζηεξηρζεί ην εθεηείν γηα
λα απνξξίςεη ηελ έθεζή ηνπο», εληάζζεηαη ζε κία ππεξβνιηθά ηππνιαηξηθή
πξνζέγγηζε, ε νπνία εκπφδηζε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ην λα ηχρνπλ νη αηηηάζεηο
ηνπο κηαο επί ηνπ βαζίκνπ εμέηαζεο εθ κέξνπο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (βιέπε, σο πξνο
ηνχην, Běleš και λοιποί καηά Γημοκραηίας ηης Τζετίας, αξηζ. 47273/99, § 69, CEDH
2002-IX, θαη Zvolský και Zvolská καηά Γημοκραηίας ηης Τζετίας, αξηζ. 46129/99, §
55, CEDH 2002-IX).
πλεπψο, ην Γηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ πξνθαηαξθηηθή έλζηαζε ηελ
ειθφκελε απφ ηε κε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ πνπ πξνέβαιε ε
Κπβέξλεζε θαη δηαπηζηψλεη ηελ παξαβίαζε ην άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο.
ΙΙ. ΔΠΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
29. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη γηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ
ηέθλνπ ηνπο γηα ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο ιφγσ ηεο απφξξηςεο ηεο αγσγήο
απνδεκίσζεο πνπ άζθεζαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο. Δηδηθφηεξα, αληηθξνχνπλ
ηνλ ιφγν πνπ πξνέβαιαλ ηα δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο, ήηνη φηη ε πλεπκαηηθή σξηκφηεηα
ηνπ πηνχ ηνπο, ειηθίαο κφιηο κίαο εκέξαο, δελ είρε ζρεκαηηζζεί επαξθψο ψζηε λα έρεη
ληψζεη ηελ επηθαινχκελε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δπηθαινχληαη ην άξζξν
8 ηεο χκβαζεο, δηάηαμε ηεο νπνίαο ηα εθαξκνζηέα ηκήκαηα έρνπλ σο εμήο:
«1. Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο 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 δηά 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. Δπισειπήμαηα ηων διαδίκων
1. Ζ Κσβέρνηζη
30. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη θαηαξρήλ φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ
επηθαιέζηεθαλ, νχηε ξεηά νχηε θαη’νπζίαλ, ηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 θαηά ηε
δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. Γελ έδσζαλ σο εθ ηνχηνπ ζηηο εζληθέο
αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα ζεξαπεχζνπλ ηελ επηθαινχκελε παξαβίαζε. Η Κπβέξλεζε
ακθηζβεηεί επηπιένλ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.
Ιζρπξίδεηαη φηη δελ δηαηέζεθαλ νη επίκαρεο θσηνγξαθίεο θαη, ζπλεπψο, δε
δηαθπβεχηεθε ε «ηδησηηθή δσή» ηνπ πηνχ ησλ πξνζθεπγφλησλ.
31. Δπί ηεο νπζίαο, ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη πξφζεζε ηνπ θσηνγξάθνπ
ήηαλ κφλν ε πψιεζε ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ λενγέλλεηνπ ζηνπο γνλείο ηνπ θαη φρη ε
επξεία δηάζεζή ηνπο. Καηά ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο, ην ζηνηρείν απηφ απνδεηθλχεη
φηη ελ πξνθεηκέλσ δελ ππήξμε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο εηθφλαο ηνπ λενγέλλεηνπ.
Η Κπβέξλεζε ζπκπεξαίλεη φηη, ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ην δηθαίσκα ηνπ πηνχ ησλ
πξνζθεπγφλησλ ζηελ ηδησηηθή δσή δελ εζίγε. Δπηπιένλ, πξνζζέηεη ζην ζεκείν απηφ
φηη είλαη επλφεην φηη ε πλεπκαηηθή σξηκφηεηα ελφο λενγέλλεηνπ, ειηθίαο κφιηο κίαο
εκέξαο, δελ είλαη επαξθψο ζρεκαηηζκέλε ψζηε απηφ λα κπνξεί λα ληψζεη ηελ
επηθαινχκελε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.
2. Οι προζθεύγονηες
32. Οη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζέγγηζε ησλ εζληθψλ
δηθαζηεξίσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηέθλνπ ηνπο είλαη
επηθίλδπλε. Δηδηθφηεξα, ηζρπξίδνληαη φηη αλ ε αληίιεςε απφ έλα άηνκν κίαο πηζαλήο
πξνζβνιήο ηεο εηθφλαο ηνπ θαη, a fortiori, ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ απνηεινχζε

πξνυπφζεζε ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ, ε αμηνπξέπεηα θαη ε αθεξαηφηεηα
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ ζα ηίζεην ζηελ πεξίπησζε απηή ζε θίλδπλν.
Β. Δκηίμηζη ηος Γικαζηηπίος
1. Δπί ηων προκαηαρκηικών ενζηάζεων
33. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ζηελ απφθαζή ηνπ επί ηνπ παξαδεθηνχ ηεο
πξνζθπγήο κε εκεξνκελία 6 επηεκβξίνπ 2007, έρεη ήδε θαηαιήμεη φηη νη
πξνζθεχγνληεο είραλ επηθαιεζηεί ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ ην δηθαίσκα
ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη φηη είραλ εμαληιήζεη ηα εζληθά έλδηθα κέζα
φζνλ αθνξά ηελ αηηίαζε ηελ ειθφκελε απφ ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο. Καηέιεμε
επηπιένλ φηη φηη ην άξζξν 8 έρεη εθαξκνγή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Ωο εθ
ηνχηνπ, δε ζεσξεί αλαγθαίν λα πξνβεί γηα δεχηεξε θνξά ζηελ εμέηαζε ησλ
ελζηάζεσλ πνπ πξνέβαιε ε Κπβέξλεζε.
Πξέπεη επνκέλσο λα απνξξηθζνχλ νη ελ ιφγσ ελζηάζεηο.
2. Δπί ηης οσζίας
α) Δπί ηηρ εμβέλειαρ ηηρ ςπόθεζηρ
34. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί θαηαξρήλ αλαγθαίν λα πεξηνξίζεη ηελ εκβέιεηα ηεο
παξνχζαο ππφζεζεο. Πξάγκαηη, δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζην γεληθφ εξψηεκα πνπ
έζεζαλ νη πξνζθεχγνληεο ζρεηηθά κε ην αλ ε αλαγλψξηζε κίαο ελδερφκελεο
πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ελφο αηφκνπ ζηελ εηθφλα πξνυπνζέηεη ην ελ ιφγσ άηνκν
λα έρεη ζπλείδεζε ηεο πξνζβνιήο απηήο. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα θαζνξίζεη αλ ε ιήςε
ησλ επίκαρσλ θσηνγξαθηψλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ησλ γνληψλ ηνπ
θαη ε δηαηήξεζε ησλ αξλεηηθψλ κπνξεί λα έζημε ην δηθαίσκα ηνπ λενγέλλεηνπ ζηελ
ηδησηηθή δσή, δηθαίσκα ην νπνίν θαζηεξψλεη ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο. πλεπψο, ε
παξνχζα ππφζεζε ζέηεη ην εξψηεκα ηεο επαξθνχο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ
πηνχ ησλ πξνζθεπγφλησλ απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα.
35. Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη παξφιν πνπ αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ 8
είλαη θπξίσο λα πξνθπιάζζεη ην άηνκν απφ ηηο απζαίξεηεο επεκβάζεηο ησλ δεκφζησλ
εμνπζηψλ, σζηφζν δελ αξθείηαη ζην λα επηβάιιεη ζην Κξάηνο λα απέρεη απφ
παξφκνηεο επεκβάζεηο: ζε απηή ηελ αξλεηηθή ππνρξέσζε πξνζηίζεληαη θαη ζεηηθέο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο

ή νηθνγελεηαθήο δσήο. Μπνξεί λα απαηηήζνπλ ηε ζέζπηζε κέηξσλ κε ζθνπφ ην
ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο κέρξη θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο. Σνχην
ηζρχεη νκνίσο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εηθφλα απφ ηελ εθ κέξνπο
ηξίησλ θαηάρξεζε (Von Hannover καηά Γερμανίας, αξηζ. 59320/00, § 57, CEDH
2004-V).
36. Σν φξην κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Κξάηνπο σο
πξνο ην άξζξν 8 δελ πξνζθέξεηαη γηα έλα ζαθή νξηζκφ. Ωζηφζν, νη εθαξκνζηέεο
αξρέο είλαη ζπγθξίζηκεο. Δηδηθφηεξα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε δίθαηε ηζνξξνπία πνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο
θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αηφκνπ, κε ην Κξάηνο λα απνιακβάλεη δηαθξηηηθήο
επρέξεηαο σο πξνο ηνχην (Von Hannover καηά Γερμανίας, loc.cit).
37. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη φηη ελ πξνθεηκέλσ ν πηφο ησλ
πξνζθεπγφλησλ δελ εθηέζεθε εθνπζίσο ή αθνπζίσο ζην θαθφ ελφο θσηνγξάθνπ
κέζα ζηα πιαίζηα κίαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα θαηαγξαθφηαλ ή ζα εθηίζεην
δεκνζίσο. Αληηζέησο, νη θσηνγξαθίεο ειήθζεζαλ ζε έλα ρψξν φπνπ είραλ πξφζβαζε
κφλν νη γηαηξνί θαη νη λνζνθφκεο ηεο θιηληθήο Ι. θαη ε εηθφλα ηνπ λενγέλλεηνπ, ε
νπνία ειήθζε εθ πξνζέζεσο απφ ηνλ θσηνγξάθν, απνηεινχζε ην κνλαδηθφ ζέκα ησλ
επίκαρσλ θσηνγξαθηψλ.
β) Οι γενικέρ απσέρ
38. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ηα επηρεηξήκαηα ηεο Κπβέξλεζεο
επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ην γεγνλφο φηη ελ πξνθεηκέλσ δελ ππήξμε δηάζεζε ησλ
επίκαρσλ εηθφλσλ αιιά κφλν αλαπαξαγσγή ηνπο κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ζηνπο
γνλείο ηνπ λενγέλλεηνπ. Η Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη σο εθ ηνχηνπ φηη εθφζνλ δελ
ππήξμε δηάζεζε ησλ επίδηθσλ εηθφλσλ, δελ κπνξεί λα ππήξμε πξνζβνιή ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λενγέλλεηνπ. Σν Γηθαζηήξην πξέπεη, ζπλεπψο, λα εμεηάζεη ην
εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ππήξμε πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πηνχ ησλ
πξνζθεπγφλησλ ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, δεδνκέλνπ φηη, ελ πξνθεηκέλσ,
νη επίδηθεο εηθφλεο δε δηαηέζεθαλ. Ωο πξνο ηνχην, είλαη αλαγθαίν ην Γηθαζηήξην λα
ελζθχςεη ζην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εηθφλα, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη
κέρξη ζήκεξα ε λνκνινγία έρεη εμεηάζεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε δηάδνζε
θσηνγξαθηψλ, είηε πξφθεηηαη γηα πνιηηηθά θαη δεκφζηα πξφζσπα (Schüssel καηά
Ασζηρίας (déc.), no 42409/98, 21 Φεβξνπαξίνπ 2002 θαη Von Hannover καηά

Γερμανίας, no 59320/00, § 50, CEDH 2004-V, αληηζηνίρσο), ή γηα απινχο αλζξψπνπο
Sciacca καηά Ηηαλίας, no 50774/99, § 28, CEDH 2005-I).
39. Γεληθά, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε λνκνινγία αλαγλσξίδεη φηη ε
ηδησηηθή δσή απνηειεί κία επξεία έλλνηα ε νπνία δελ πξνζθέξεηαη γηα εμαληιεηηθφ
νξηζκφ. Η έλλνηα απηή πεξηιακβάλεη νκνίσο ην δηθαίσκα ζηελ ηαπηφηεηα (Wisse
καηά Γαλλίας, αξηζ. 71611/01, § 24, 20Γεθεκβξίνπ 2005) θαη εθείλν ζηελ πξνζσπηθή
αλάπηπμε, είηε κε ηε κνξθή ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Christine Goodwin
καηά Ζνωμένοσ Βαζιλείοσ [GC], αξηζ. 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI) ή ππφ ην
πξίζκα ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο, έλλνηα ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη κία ζεκαληηθή αξρή
ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε εξκελεία ησλ εγγπήζεσλ ηνπ άξζξνπ 8 (Evans καηά
Ζνωμένοσ Βαζιλείοσ [GC], αξηζ. 6339/05, § 71, CEDH 2007-..., Pretty καηά
Ζνωμένοσ Βαζιλείοσ, αξηζ. 2346/02, § 61, CEDH 2002-III).
40. Η εηθφλα ελφο αηφκνπ απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ δεδνκέλνπ φηη εθθξάδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θαη ηνπ επηηξέπεη
λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο νκνίνπο ηνπ. Σν δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζηελ πξνζηαζία
ηεο εηθφλαο ηνπ απνηειεί σο εθ ηνχηνπ έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο
αλάπηπμήο ηνπ θαη πξνυπνζέηεη θαηά θχξην ιφγν ηνλ έιεγρν απηήο απφ ην άηνκν. Αλ
ν έιεγρνο ηεο εηθφλαο ηνπ ζπλεπάγεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηε
δπλαηφηεηα, γηα ην άηνκν, λα αξλεζεί ηε δηάδνζε ηεο εηθφλαο ηνπ, ζπκπεξηιακβάλεη
ζπγρξφλσο ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα αληηηεζεί ζηε ιήςε, δηαηήξεζε θαη
αλαπαξαγσγή απηήο απφ ηξίηνπο. Πξάγκαηη, δεδνκέλνπ φηη ε εηθφλα απνηειεί έλα
απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο, ε
πξαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο πξνυπνζέηεη, θαηαξρήλ θαη ππφ ζπλζήθεο παξφκνηεο κε
ηελ πξνθεηκέλε ππφζεζε (βιέπε πην πάλσ παξάγξαθν 37), ηε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ
απφ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηεο θαη φρη κφλν απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο δηάζεζεο ηεο
εηθφλαο ζην επξχ θνηλφ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, έλα βαζηθφ γλψξηζκα ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηξίησλ ρσξίο ν
ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ ελδερφκελε κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ.
γ) Ζ εθαπμογή ηων απσών ζηην πποκειμένη πεπίπηωζη
41. Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη θαηαξρήλ φηη ζε φ,ηη αθνξά ηεο
ζπλζήθεο ιήςεο ησλ επίκαρσλ θσηνγξαθηψλ, νη πξνζθεχγνληεο δελ έδσζαλ ζε
θακία ζηηγκή ηε ζπλαίλεζή ηνπο νχηε ζηε δηεχζπλζε ηεο θιηληθήο νχηε ζηνλ ίδην ηνλ
θσηνγξάθν γηα λα ηηο ηξαβήμεη. Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκαλζεί φηη ν

πηφο ησλ πξνζθεπγφλησλ δελ ήηαλ νχηε δεκφζην πξφζσπν νχηε πξφζσπν ηεο
επηθαηξφηεηαο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα αηηηνινγήζεη,
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ηε ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ
ελ αγλνία ηνπ θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ (βιέπε Krone Verlag GmbH & Co. KG
καηά Ασζηρίας, αξηζ. 34315/96, § 37, 26 Φεβξνπαξίνπ 2002). Αληηζέησο, ην
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ήηαλ αλήιηθν θαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
δηθαηψκαηφο ηνπ ζηελ πξνζηαζία ηεο εηθφλαο ήηαλ νη γνλείο ηνπ. πλεπψο, ε
πξνεγνχκελε άδεηα ησλ πξνζθεπγφλησλ γηα ηε ιήςε ηεο εηθφλαο ηνπ πηνχ ηνπο ήηαλ
απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζζεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή ζα
ρξεζηκνπνηείην. Ωζηφζν, ε δηνίθεζε ηεο θιηληθήο Ι., αληί λα ιάβεη ηε ζπλαίλεζε ησλ
πξνζθεπγφλησλ, επέηξεςε κάιηζηα ζηνλ ελ ιφγσ θσηνγξάθν λα εηζρσξήζεη ζηε
κνλάδα απνζηείξσζεο πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμεη ηηο επίδηθεο εηθφλεο, ρψξν ζηνλ
νπνίν ε πξφζβαζε επηηξεπφηαλ κφλν ζηνπο γηαηξνχο θαη ηηο λνζνθφκεο ηεο θιηληθήο.
42. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί κε ακειεηέν ην γεγνλφο φηη ν
θσηνγξάθνο κπφξεζε λα δηαηεξήζεη ηα αξλεηηθά ησλ επίδηθσλ θσηνγξαθηψλ, παξά
ην ξεηφ αίηεκα ησλ πξνζθεπγφλησλ, νη νπνίνη αζθνχζαλ γνληθή κέξηκλα, λα ηνπο
παξαδνζνχλ ηα ελ ιφγσ αξλεηηθά. Δίλαη αιήζεηα φηη νη θσηνγξαθίεο απεηθφληδαλ
κφλν ην λενγέλλεην αλθάο. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ απεηθφληδαλ ηνλ πηφ ησλ
πξνζθεπγφλησλ ζε κία θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εμεπηειηζηηθή ή, ελ
γέλεη, ηθαλή λα πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Δλ ηνχηνηο, ην θπξίαξρν ζηνηρείν
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ είλαη ε αλψδπλε ή κε απεηθφληζε ηνπ πηνχ ησλ
πξνζθεπγφλησλ ζηηο επίδηθεο θσηνγξαθίεο, αιιά ην γεγνλφο φηη ν θσηνγξάθνο ηηο
δηαηήξεζε ρσξίο λα ιάβεη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζθεπγφλησλ. Η εηθφλα ηνπ
λενγέλλεηνπ παξάκεηλε σο εθ ηνχηνπ ζηελ θαηνρή ηνπ θσηνγξάθνπ ππφ
παλνκνηφηππε κνξθή θαη κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν κίαο κεηαγελέζηεξεο
εθκεηάιιεπζεο, αληίζεηεο πξνο ηε βνχιεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη/ή ησλ γνλέσλ
ηνπ (βιέπε, mutatis mutandis, P.G. και J.H. καηά Ζνωμένοσ Βαζιλείοσ, αξηζ.
44787/98, § 57, CEDH 2001-IX).
43. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο πξνθεηκέλεο
ππφζεζεο, ηα εζληθά δηθαζηήξηα δελ έιαβαλ ππφςε ηελ απνπζία ζπλαίλεζεο εθ
κέξνπο ησλ πξνζθεπγφλησλ φζνλ αθνξά ηφζν ηε ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ πηνχ
ηνπο φζν θαη ηε δηαηήξεζε, απφ ηνλ θσηνγξάθν, ησλ αξλεηηθψλ ησλ θσηνγξαθηψλ
πνπ ηξάβεμε. Έρνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία απηά, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ηα ειιεληθά

δηθαζηήξηα δελ εγγπήζεθαλ επαξθψο, ελ πξνθεηκέλσ, ην δηθαίσκα ηνπ ηέθλνπ ηνπο
ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο.
Ωο εθ ηνχηνπ, ππήξμε παξαβίαζε νπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο.

ΙΙΙ. ΔΠΙ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΗ ΤΜΒΑΗ
44. χκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο χκβαζεο:
«Δάλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ή ησλ
Πξσηνθφιισλ ηεο θαη εάλ ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ Τςεινχ πκβαιινκέλνπ
Μέξνπο επηηξέπεη ηελ αηειή κφλνλ επαλφξζσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο
παξαβίαζεο απηήο, ην Γηθαζηήξην επηδηθάδεη ζηνλ δεκησζέληα δηάδηθν,
εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, κία δίθαηε ηθαλνπνίεζε.»
Α. Εημία
45. Οη πξνζθεχγνληεο αμηψλνπλ απφ θνηλνχ 36.000 επξψ γηα ηελ εζηθή βιάβε
πνπ ππέζηεζαλ ελ πξνθεηκέλσ.
46. Η Κπβέξλεζε θαιεί ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ην αίηεκα απηφ θαη
ππνζηεξίδεη φηη ην επηδηθαζηέν πνζφ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 5.000 επξψ.
47. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη νη πξνζθεχγνληεο ππέζηεζαλ κία βέβαηε εζηθή
βιάβε, ιφγσ ηεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα πξφζβαζε ζε δηθαζηήξην θαη
ηεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ηέθλνπ ηνπο ζηελ ηδησηηθή δσή, ηελ νπνία δελ
απνδεκηψλνπλ

επαξθψο

νη

δηαπηζηψζεηο

ηεο

παξαβίαζεο

ηεο

χκβαζεο.

Απνθαηλφκελν θαηά δίθαηε θξίζε, επηδηθάδεη απφ θνηλνχ ζηνπο πξνζθεχγνληεο 8.000
επξψ γηα ηελ αηηία απηή, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο.
Β. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη
48. Οη πξνζθεχγνληεο δελ πξνβάιινπλ θάπνην αίηεκα γηα έμνδα θαη
δηθαζηηθή δαπάλε. πλεπψο, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη δε ζπληξέρεη ιφγνο λα ηνπο
επηδηθάζεη θάπνην πνζφ γηα ηελ αηηία απηή.
Γ. Σόκοι ςπεπημεπίαρ

49. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη πξνζήθνλ λα βαζίζεη ην επηηφθην ησλ ηφθσλ
ππεξεκεξίαο ζην επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ,
1. Απορρίπηει ηηο πξνθαηαξθηηθέο ελζηάζεηο πνπ πξνέβαιε ε Κπβέξλεζε.
2. Αποθαίνεηαι φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο.
3. Αποθαίνεηαι φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο.
4. Αποθαίνεηαι
α) φηη ην ελαγφκελν Κξάηνο νθείιεη λα θαηαβάιεη απφ θνηλνχ ζηνπο
πξνζθεχγνληεο, κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε
απφθαζε ζα θαηαζηεί ηειεζίδηθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 § 2 ηεο χκβαζεο,
8.000 (νθηψ ρηιηάδεο) επξψ γηα εζηθή βιάβε, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ
κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο,
β) φηη, απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή, ην πνζφ
απηφ ζα πξνζαπμεζεί κε ηφθνπο ππνινγηδφκελνπο κε επηηφθην ίζν κε ην
επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην νπνίν ζα ηζρχεη
θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.
5. Απορρίπηει νκφθσλα ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηα ινηπά.
πληάρζεθε ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο
ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ 2009 θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ.
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