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ΑΠΟΦΑΗ 

Ζ Απφθαζε δηνξζψζεθε ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 βάζεη ηνπ άξζξνπ 81 ησλ 

Θαλνληζκψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ 

22 Απξηιίνπ 2010 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε ζα θαηαζηεί νξηζηηθή κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 44 παξα.2 ηεο χκβαζεο. Δλδερνκέλσο λα ππνζηεί 

ζπληαθηηθή αλαζεψξεζε. 
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 ηην ςπόθεζη ηεθάνος καηά Δλλάδαρ, 

 Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ (Πξψην Σκήκα), 

ζπλεδξηάδνληαο κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

  Nina Vajić, Πξφεδξνο 

  Υξήζηνο Ρνδάθεο, 

  Khanlar Hajiyev, 

  Dean Spielmann, 

  Sierre Eric Jebens, 

  Giorgio Malinverni, 

  Γεψξγηνο Ληθνιάνπ, Γηθαζηέο 

 Θαη Søren Nielsen, Γξακκαηέαο Σκήκαηνο, 

 Αθνχ δηαζθέθζεθε κπζηηθά ζηηο 25 Καξηίνπ 2010, 

 Γεκνζηεχεη ηελ αθφινπζε απφθαζε πνπ εθδφζεθε θαηά ηελ ίδηα 

εκεξνκελία: 

ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ 

  1. Ζ ππφζεζε έρεη ηελ βάζε ηεο ζε κία πξνζθπγή (κε αξηζκφ 

2954/07) πνπ ππνβιήζεθε θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (ηελ 

‘χκβαζε’) απφ έλαλ Έιιελα ππήθνν, ηνλ θ.Θεφδσξν ηεθάλνπ (ηνλ 

‘πξνζθεχγνληα’) ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2007. 

 2. Ο πξνζθεχγσλ εθπξνζσπήζεθε απφ ην Διιεληθφ 

Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, κία κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε 

κε έδξα ηελ Διιάδα. Ζ Διιεληθή Θπβέξλεζε (ε ‘Θπβέξλεζε’) 

εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο, 

θ.Θ.Γεσξγηάδε, Πάξεδξν ηνπ Λνκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο θαη ηελ θα 

Ε.Υαηδεπαχινπ, Γηθαζηηθή Αληηπξφζσπν ηνπ Λνκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Θξάηνπο. 

 3. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλα φηη έρνπλ δηαπξαρζεί 

παξαβηάζεηο ησλ άξζξσλ 3 (νπζηαζηηθή θαη δηαδηθαζηηθή παξαβίαζε), 6 

παξα.1 (δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, πξφζβαζε ζε δηθαζηήξην θαη 

επηθαινχκελε παξάιεηςε ηνπ Δθεηείνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ απφθαζή ηνπ) 

θαη 14 (δηάθξηζε ιφγσ εζλνηηθήο πξνέιεπζεο) ηεο χκβαζεο. 

 4. ηηο 8 Ηνπιίνπ 2008, ην Γηθαζηήξην απνθάζηζε λα θνηλνπνηήζεη 
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ηελ πξνζθπγή ζηελ Θπβέξλεζε. Απνθάζηζε επίζεο λα εμεηάζεη ηελ νπζία 

ηεο πξνζθπγήο ζπγρξφλσο κε ηελ εμέηαζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο (άξζξν 29 

παξα.3). 

ΣΑ ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΘΑ 

Η. ΣΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΘΑ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ 

 5. Ο πξνζθεχγσλ είλαη Έιιελαο ππήθννο θαηαγσγήο Ρνκ, πνπ 

γελλήζεθε ην 1985 θαη δεη ζηελ Αζήλα. Θαηά ηνλ ρξφλν πνπ έιαβαλ ρψξα 

ηα πεξηζηαηηθά ήηαλ δεθαέμη εηψλ. 

 Α. Η διαδικαζία ενώπιον ηων ποινικών δικαζηηπίων  

 6. ηηο 5 Απγνχζηνπ 2001, ν ΠΠ, έλαο ηδηνθηήηεο πεξηπηέξνπ ζην 

Αξγνζηφιη ηεο Θεθαινληάο, αλέθεξε ζηελ ηνπηθή αζηπλνκία φηη ηνπ είραλ 

θιέςεη πεξίπνπ 9.500.000 Γξαρκέο (ΓΡΥ, 28.000 Δπξψ (EUR)). Θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξναλάθξηζεο πνπ δηεμήρζε ακέζσο απφ ηελ ηνπηθή αζηπλνκία, 

ηέζζεξηο λεαξνί Ρνκά νδεγήζεθαλ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα Αξγνζηνιίνπ. Σελ 

ίδηα εκέξα, νη ηέζζεξηο λεαξνί κεηαθέξζεθαλ ζηελ Δηζαγγειία Θεθαιιελίαο 

θαη θαηφπηλ, ζηηο 6 Απγνχζηνπ 2001, ζην δηθαζηήξην γηα δίθε  κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ απηφθσξνπ, φπνπ απαιιάρζεθαλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο.  

 7. Ο πξνζθεχγσλ, πνπ ήηαλ θίινο ησλ ηεζζάξσλ λεαξψλ, 

εκθαλίζηεθε νηθεηνζειψο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ζηηο 5 Απγνχζηνπ 2001 γηα 

λα ζπκπαξαζηαζεί ζηνπο θίινπο ηνπ. Σνλ έδεημαλ επίζεο ζηνλ ηδηνθηήηε 

ηνπ πεξηπηέξνπ, ν νπνίνο δελ ηνλ αλαγλψξηζε. 

 8. χκθσλα κε ηνλ πξνζθεχγνληα, φζν βξηζθφηαλ ζην 

αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνλ αλέθξηλαλ ζρεηηθά κε ην αλ είρε αλακηρζεί ζηελ 

θινπή ή φρη. Ζ πξνζθεχγσλ ππνζηήξημε φηη έλαο αζηπλνκηθφο, ν Λ.Θ., ηνπ 

είρε δψζεη κπνπληέο θαη ηνλ είρε ραζηνπθίζεη δπλαηά ζην πξφζσπν γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηεο ψξαο, παξνπζία ηνπ δηνηθεηή 

ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο πνπ ηνλ αλέθξηλε πξνζπαζψληαο λα ηνλ θάλεη 

λα νκνινγήζεη φηη είρε ζπκκεηάζρεη ζηελ θινπή. Αθνινχζσο ηνπ επεηξάπε 

λα θχγεη απφ ην αζηπλνκηθφ ηκήκα. Ο αζηπλνκηθφο, φκσο, θξάηεζε ην 

θηλεηφ ηνπ, φπσο ηζρπξίζηεθε ν πξνζθεχγσλ, γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ήηαλ 

θιεκκέλν. 

 9. Ιίγεο ψξεο αθνχ αθέζεθε ειεχζεξνο ζηηο 5 Απγνχζηνπ 2001, ν 

πξνζθεχγσλ εηζήρζε ζην ηνπηθφ λνζνθνκείν, ην Γεληθφ Λνκαξρηαθφ 

Λνζνθνκείν Θεθαιιελίαο, γηα λα ηνλ εμεηάζνπλ. Παξέκεηλε εθεί επί 
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ηέζζεξηο ψξεο. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ αλέθεξε ηα εμήο: 

 ‘[Ο πξνζθεχγσλ] πξνζήιζε ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ καο ζηηο 5 Απγνχζηνπ 2001 θαη δηαπηζηψζεθε φηη έθεξε 

θαθψζεηο ηεο θεθαιήο πνπ αλέθεξε φηη πξνθιήζεθαλ απφ θηππήκαηα, 

εκθάληδε δάιε, έληνλν πνλνθέθαιν, νίδεκα θαη επαηζζεζία ζηε κχηε, 

θαζψο θαη δπζρέξεηα δηαηήξεζεο εζηίαζεο ηνπ νθζαικνχ. Γελ 

δηαπηζηψζεθε θάηαγκα θξαλίνπ. Παξέκεηλε ζην λνζνθνκείν γηα έλα ζχληνκν 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ σξψλ. Σνπ ρνξεγήζεθε Lonarid...’ 

 10. ηηο 7 Απγνχζηνπ 2001, ν πξνζθεχγσλ πξνζήιζε ζηελ 

Δηζαγγειία Θεθαιιελίαο. Δίρε ζθνπφ λα ππνβάιεη κήλπζε θαηά ησλ 

αζηπλνκηθψλ πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ μπινδαξκφ ηνπ αιιά ν 

εηζαγγειέαο ήηαλ εθηφο γξαθείνπ. Ο πξνζθεχγσλ ηζρπξίζηεθε φηη ε 

γξακκαηέαο ηνπ εηζαγγειέα εληππσζηάζηεθε ηφζν πνιχ απφ ηνπο κψισπεο 

ζην πξφζσπφ ηνπ πνπ θάιεζε ην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη δήηεζε απφ ηνπο 

αζηπλνκηθνχο λα ηνλ αθήζνπλ ήζπρν ζην κέιινλ. Ο πξνζθεχγσλ δελ 

ππέβαιε κήλπζε εθείλε ηελ εκέξα. 

 11. ηηο 5 επηεκβξίνπ 2001, ν πξνζθεχγσλ ζπλειήθζε απφ ηνλ 

αζηπλνκηθφ Λ.Θ. επεηδή δελ κπνξνχζε λα εκθαλίζεη ηελ απφδεημε αγνξάο 

ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ θαη ν αζηπλνκηθφο ζεψξεζε φηη ην είρε θιέςεη. 

Οδεγήζεθε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, αλαθξίζεθε θαη αθέζεθε θαη πάιη 

ειεχζεξνο. 

 12. ηηο 27, 28 θαη 29 επηεκβξίνπ 2001 δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

δεκνζίεπζαλ κία δήισζε πνπ είρε θάλεη ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2001 ε 

Παγθφζκηα Οξγάλσζε θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ (OMTC) κε ηελ νπνία 

θαηαγγειιφηαλ ε παξάλνκε θαθνκεηαρείξηζε ηνπ πξνζθεχγνληα. Ζ δήισζε, 

πνπ είρε ηίηιν ‘Έθθιεζε ηνπ OMTC ζε ζρέζε κε ηελ θαθνκεηαρείξηζε δχν 

λεαξψλ Ρνκά ζην Αξγνζηφιη – δχν Ρνκά ζην ζθαγείν ηεο Θεθαινληάο’, 

αλέθεξε φηη ν [πξνζθεχγσλ], πνπ είρε αλαθξηζεί ζρεηηθά κε κία θινπή, είρε 

δερζεί ρηππήκαηα θαη δπλαηά ραζηνχθηα ζην πξφζσπν απφ έλαλ 

αζηπλνκηθφ ηνπ νπνίνπ ην κηθξφ φλνκα ήηαλ Λίθνο, παξνπζία ηνπ δηνηθεηή 

ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο. 

 13. ηηο 8 Οθησβξίνπ 2001, ν πξνζθεχγσλ ππέβαιε κήλπζε ζηελ 

Δηζαγγειία Θεθαιιελίαο γηα ηε θαθνκεηαρείξηζή ηνπ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα 

ζηηο 5 Απγνχζηνπ 2001 θαη δήηεζε λα παξαζηαζεί σο πνιηηηθή αγσγή  

δεηψληαο απνδεκίσζε, απφ θνηλνχ κε ηνλ παηέξα ηνπ. Ζ κήλπζε 

ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ δηνηθεηή ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη παληφο άιινπ 
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εκπιεθφκελνπ πξνζψπνπ. ηε κήλπζή ηνπ, ν πξνζθεχγσλ πεξηέγξαςε ηελ 

αλάθξηζή ηνπ, πνπ είρε δηαξθέζεη θαηά πξνζέγγηζε κία ψξα. Γήισζε 

ζπγθεθξηκέλα φηη φηαλ δελ κπφξεζε λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

έθαλαλ νη αζηπλνκηθνί, έλαο απφ απηνχο άξρηζε λα ηνλ ρηππά βίαηα θαη 

επίκνλα ζην θεθάιη, πξνζπαζψληαο λα ηνλ θάλεη λα νκνινγήζεη. Ο 

δηνηθεηήο εμαθνινχζεζε λα ηνπ θάλεη εξσηήζεηο φζν ηνλ θηππνχζαλ. 

Αθέζεθε ειεχζεξνο φηαλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ πεξηπηέξνπ βεβαίσζε φηη δελ ηνλ 

αλαγλψξηδε. Ο πξνζθεχγσλ ππέβαιε ζε ππνζηήξημε ηεο κήλπζήο ηνπ ην 

ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 141. ηηο 21 Λνεκβξίνπ 2001, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο 

Γηεχζπλζεο Θεθαιιελίαο έδσζε εληνιή εθηέιεζεο Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο 

Δμέηαζεο (ΔΓΔ), ε νπνία εθηειέζηεθε απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηεο 

Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεθαιιελίαο, δειαδή ηελ πξντζηάκελε αξρή ηεο 

αζηπλνκίαο ηνπ Αξγνζηνιίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ζην ίδην θηήξην.  

 15. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ΔΓΔ, ζηηο 2 Καΐνπ 2002, εθιήζε ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ πεξηπηέξνπ λα θαηαζέζεη ελψπηνλ ηνπ Αλαπιεξσηή 

Γηεπζπληή. Θαηέζεζε, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  

 ‘Όπσο κε πιεξνθφξεζαλ, ην πξνεγνχκελν βξάδπ ην ζχκα [ν 

πξνζθεχγσλ] είρε πέζεη θαη είρε ρηππήζεη ή είρε αλακηρζεί ζε θαβγά κε 

πξφζσπα ηεο ίδηαο θπιήο...’. 

 16. ηηο 15 Καΐνπ 2002, ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο, πνπ είρε 

πιένλ πξναρζεί ζηελ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο 

Θεθαιιελίαο, έθιεηζε ηελ ΔΓΔ, ζπκπεξαίλνληαο φηη νη ηζρπξηζκνί ηνπ 

πξνζθεχγνληα ήηαλ ‘πξνθαλψο αβάζηκνη’ θαη δελ ζπλέζηεζε ηελ ιήςε 

θαλελφο πεηζαξρηθνχ κέηξνπ. 

 17. χκθσλα κε ην πφξηζκα ηεο ΔΓΔ: 

 ‘... φινη νη ηζρπξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφ 25 επηεκβξίνπ 

2001 θαηαγγειία ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ, ηα 

ζπλεκκέλα δειηία ηχπνπ, ηα άξζξα Βξεηαλψλ ππεθφσλ, ηελ επηζηνιή ηήο 

Γηεζλνχο Ακλεζηίαο θαη ζηηο επηζηνιέο άιισλ ππεξεζηψλ είλαη ςεπδείο 

ρσξίο ίρλνο αιήζεηαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ 

αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ, πνιηηψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ Ρνκά πνπ ππνηίζεηαη φηη 

ππέζηεζαλ βαζαληζκφ θαη θαθνκεηαρείξηζε απφ αζηπλνκηθνχο. 

                                                 
1
  Διοπθώθηκε ηην 1 Ιοςλίος 2010. Το κείμενο έγπαθε: ‘η Ειζαγγελία έδωζε ενηολή εκηέλεζηρ 

Ένοπκηρ Διοικηηικήρ Εξέηαζηρ (ΕΔΕ)’. 
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Αληηθξνχνληαη επίζεο απφ ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα: ην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ηνπ λνζνθνκείνπ θιπ. 

...  

 Όιεο νη θαηεγνξίεο θαηά ηνπ Γηνηθεηή Γ.Υ. είλαη ςεπδείο, δεδνκέλνπ 

φηη θαηά ηελ εθηέιεζε πξναλάθξηζεο ζρεηηθά κε ηελ θινπή κεγάινπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ (9.500.000 ΓΡΥ) απφ ηνλ Π.Π. ελέξγεζε 

ζπκκνξθνχκελνο κε ηα ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ΘΠΓ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εξεπλήζεη εάλ ε θαηεγνξία ήηαλ 

αιεζήο ή ςεπδήο, πξνζηαηεχνληαο ηνπο ππφπηνπο θαη ζεβφκελνο φια ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη θεξφκελνο άκεκπηα, κε επγέλεηα θαη κε ζεβαζκφ 

γηα ην πξφζσπν φισλ ησλ ππφπησλ. 

 Οη θαηεγνξίεο θαηά ηνπ Αξρηθχιαθα Λ.Θ. είλαη επίζεο ςεπδείο, 

δεδνκέλνπ φηη ελέξγεζε ζπκκνξθνχκελνο κε ηα ππεξεζηαθ΄αηνπ 

θαζήθνληα, κε επγέλεηα θαη ζεβαζκφ γηα ην πξφζσπν ησλ ππφπησλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο θινπήο, πάληα ζχκθσλα κε ηηο 

ξεηέο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ δηνηθεηή ηνπ, Γηνηθεηή Γ.Υ.’ 

 18. Όζνλ αθνξά ηελ απφ 8 Οθησβξίνπ 2001 κήλπζε ηνπ 

πξνζθεχγνληα, ην απφ 19 Γεθεκβξίνπ 2003 βνχιεπκα ηνπ Γηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ Θεθαιιελίαο απέξξηςε ηηο θαηεγνξίεο θαηά ηνπ δηνηθεηή ηνπ 

αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη ελφο αθφκε αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ. πλέζηεζε, 

φκσο, λα απαγγειζνχλ θαηεγνξίεο θαθνκεηαρείξηζεο θαηά ηνπ αζηπλνκηθνχ 

Λ.Θ. θαη λα παξαπεκθζεί ζε δίθε. 

 19. ηηο 12 Απξηιίνπ 2006, ην Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν 

Θεθαιιελίαο έθξηλε έλνρν ηνλ αζηπλνκηθφ Λ.Θ. θαη ηνλ θαηαδίθαζε ζε 

θπιάθηζε ηξηψλ εηψλ, κεηαηξέςηκε ζε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, θαη κε 

αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα ζε πεξίπησζε έθεζεο. Σν δηθαζηήξην επηδίθαζε 

επίζεο ζηνλ πξνζθεχγνληα ρξεκαηηθή απνδεκίσζε πελήληα Δπξψ. Σν 

δηθαζηήξην θαηέιεμε, αθνχ εμέηαζε δψδεθα κάξηπξεο, φηη ν αζηπλνκηθφο 

Λ.Θ. είρε επαλεηιεκκέλα ρηππήζεη κε ηηο γξνζηέο ηνπ ηνλ πξνζθεχγνληα 

ζην θεθάιη θαη ην πξφζσπν πξνθαιψληαο ηνπ ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ αλαγθάζεη λα νκνινγήζεη ηελ θινπή. πγθεθξηκέλα, ην 

δηθαζηήξην έθξηλε ηα αθφινπζα: 

 ‘Γηαπηζηψζεθε απφ ηελ δηαδηθαζία, ηα αλαγλσζζέληα έγγξαθα, ηηο 

θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ, ηελ εμέηαζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληα, ηελ 

θαηάζεζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη ηελ δηάζθεςε, φηη ηα κεζάλπρηα ηεο 4 
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Απγνχζηνπ 2001, ν Π.Π., ηδηνθηήηεο πεξηπηέξνπ, αλέθεξε ζηελ αζηπλνκία 

Αξγνζηνιίνπ ηελ θινπή κεγάινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ (9.500.000 Γξρ). Σν 

ηκήκα αζθάιεηαο Αξγνζηνιίνπ δηεμήγαγε πξναλάθξηζε. Οη αζηπλνκηθνί 

πξνζπάζεζαλ λα βξνχλ [ηνλ πξνζθεχγνληα] ζηνλ θαηαπιηζκφ ησλ Ρνκά 

ζην Αξγνζηφιη, φπνπ δνχζε κε ηελ αδειθή ηνπ, αιιά δελ ήηαλ εθεί. Όηαλ 

επέζηξεςε θαη ε αδειθή ηνπ ηνλ ελεκέξσζε φηη ηνλ έςαρλε ε αζηπλνκία, 

παξνπζηάζηεθε νηθεηνζειψο ζην ηκήκα αζθάιεηαο Αξγνζηνιίνπ, φπνπ 

αλαθξίζεθε ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ θινπή. Ο θαηεγνξνχκελνο, πνπ 

ππεξεηνχζε σο αζηπλνκηθφο ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ Αξγνζηνιίνπ, 

ζπκκεηείρε ζηελ αλάθξηζε. ηηο 5 Απγνχζηνπ 2001, γηα λα θάλεη ηνλ 

πξνζθεχγνληα λα νκνινγήζεη φηη είρε δηαπξάμεη ηελ θινπή, ηνλ 

γξνλζνθφπεζε ζην θεθάιη θαη ην πξφζσπν πξνθαιψληαο ηνπ ζσκαηηθή 

βιάβε, ζπγθεθξηκέλα έληνλν πνλνθέθαιν, νίδεκα θαη επαηζζεζία ζηε κχηε, 

θαζψο θαη δπζρέξεηα δηαηήξεζεο εζηίαζεο ηνπ νθζαικνχ. πλεπψο, ζα 

πξέπεη λα θξηζεί έλνρνο’. 

 20. Ο θαηεγνξνχκελνο άζθεζε έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο απηήο 

ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Παηξψλ. 

 21. Θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2007, 

νχηε ν πξνζθεχγσλ νχηε ν εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ 

ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, πνπ ήηαλ κεηαμχ ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο 

ηεο πξσηνβάζκηαο δίθεο, θιήζεθαλ ζηελ δίθε. Ζ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

θαηφπηλ αλαβιήζεθε, πξψηα γηα ηηο 21 επηεκβξίνπ 2007 θαη θαηφπηλ γηα 

ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2008. πλερίζηεθε ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2008 θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη θαηφπηλ αλαβιήζεθε 

κέρξη ηηο 15 Απξηιίνπ 2008 επεηδή κία θαηαηγίδα είρε θαηαζηήζεη αδχλαηε 

ηελ παξνπζία πνιιψλ καξηχξσλ πνπ δελ ήηαλ θάηνηθνη ηεο πφιεο.  

 22. ηηο 15 Απξηιίνπ 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε κία αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνζθεχγνληα θαη 

ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ θαη ν αζηπλνκηθφο απαιιάρζεθε ιφγσ έιιεηςεο 

απνδείμεσλ. πγθεθξηκέλα, ην Δθεηείν δήισζε ηα αθφινπζα: 

 ‘Οη θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο θαη ππεξάζπηζεο, ε 

εμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο δηαδηθαζίαο θαη ησλ εθεί 

αλαθεξφκελσλ εγγξάθσλ, ε δήισζε ππεξάζπηζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη 

ε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ελ γέλεη εγείξνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην εάλ ν 

θαηεγνξνχκελνο αζηπλνκηθφο πξάγκαηη δηέπξαμε ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 

137Α παξα.3-1 ηνπ ΠΘ θαηά ηνπ Θεφδσξνπ ηεθάλνπ. Οη ακθηβνιίεο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ εληζρχνληαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1) ην πεξηερφκελν ηνπ 
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ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ππ’αξηζ.4433 ηνπ Λνκαξρηαθνχ Λνζνθνκείνπ 

Θεθαιιελίαο... 

 Πεξαηηέξσ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο ηνπ 

κάξηπξα Π.Π. (πνπ αλέθεξε ηελ θινπή), πνπ αλαγλψζζεθε ζην δηθαζηήξην, 

φηαλ ην ζχκα έθηαζε ζην Σκήκα Αζθαιείαο Αξγνζηνιίνπ ηηο πξψηεο 

πξστλέο ψξεο ηεο 5 Απγνχζηνπ 2001, είρε ην έλα ρέξη ηνπ δεκέλν ζε 

επίδεζκν, επεηδή φπσο θαηέζεζε ν κάξηπξαο Π.Π. ην ζχκα είρε εκπιαθεί ζε 

θαβγά κε άιινπο Ρνκά ην πξνεγνχκελν βξάδπ (4 Απγνχζηνπ 2001)... Βάζεη 

ησλ αλσηέξσ είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ φηη νη ζσκαηηθέο βιάβεο ζηηο νπνίεο 

αλαθέξεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ Θεθαιιελίαο πξνθιήζεθαλ 

ζην ζχκα φρη απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν, αζηπλνκηθφ Λ.Θ., αιιά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζπκπινθήο πνπ είρε ιάβεη ρψξα ην βξάδπ ηεο 4 Απγνχζηνπ 2001, 

ζηελ νπνία ην ζχκα είρε ζπκκεηάζρεη ελεξγά, δεδνκέλνπ φηη εκθαλίζηεθε 

ζην Σκήκα Αζθαιείαο Αξγνζηνιίνπ κε ζπαζκέλν ην δεμί ηνπ ρέξη... 

Πεξαηηέξσ, εάλ νη ζσκαηηθέο βιάβεο ηνπ ζχκαηνο είραλ πξνθιεζεί απφ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν αζηπλνκηθφ εληφο ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο θαη εάλ ήηαλ 

ηφζν βίαηεο φπσο ηζρπξίδεηαη ην ζχκα, ηφηε ηα ηξαχκαηα ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ ζα ήηαλ πνιχ πηφ ζνβαξά θαη ζίγνπξα ζα ήηαλ επαιεζεχζηκα απφ έλαλ 

γηαηξφ. 

 Δάλ ν θαηεγνξνχκελνο αζηπλνκηθφο είρε πξνθαιέζεη ηηο ζσκαηηθέο 

βιάβεο ζην ζχκα γηα λα ην αλαγθάζεη λα νκνινγήζεη ηελ θινπή... ν 

θαηεγνξνχκελνο ή νη άιινη ζπλάδειθνί ηνπ ζα είραλ δείμεη ηελ ίδηα βίαηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζε ... γλσζηνχο θαη θίινπο ηνπ ζχκαηνο, πνπ ήηαλ νη 

κφλνη πνπ παξαπέκθζεθαλ ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ 

Θεθαιιελίαο γηα απηφθσξα αδηθήκαηα (ελψ ην ζχκα δελ παξαπέκθζεθε)... 

Ο θαηεγνξνχκελνο δελ είρε ιφγν λα ρξεζηκνπνηήζεη βία θαηά ηνπ ζχκαηνο, 

ηδηαίηεξα δεδνκέλνπ φηη ην ζχκα δελ αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ Π.Π. σο έλαο 

απφ ηνπο ηέζζεξηο ππφπηνπο ηεο θινπήο ελαληίνλ ηνπ...’ 

 Β. Ππόζθεηερ μηνύζειρ ηος πποζθεύγονηα 

 1. Ζ κήλπζε ηεο 4 επηεκβξίνπ 2003 

 23. ηηο 4 επηεκβξίνπ 2003, ν πξνζθεχγσλ ππέβαιε κελπηήξηα 

αλαθνξά ζηελ εηζαγγειία Θεθαιιελίαο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, ςεπδή 

βεβαίσζε, ςεπδνκαξηπξία, παξαθίλεζε ζε ςεπδνκαξηπξία, πιαζηνγξαθία, 

παξαθίλεζε ζε πιαζηνγξαθία θαη εθβηαζκφ θαηά έληεθα αζηπλνκηθψλ πνπ 

είραλ αλακηρζεί ζηα πεξηζηαηηθά ηεο 5 Απγνχζηνπ 2001, ζηελ ΔΓΔ θαη ηελ 

δηαδηθαζία πνπ είρε σο απφξξνηα ηελ πξψηε κήλπζε ηνπ πξνζθεχγνληα, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηνηθεηή ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη ηνπ 

αζηπλνκηθνχ Λ.Θ. 

 24. ηηο παξαηεξήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ηεο 

25 Καΐνπ 2004, ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ αζηπλνκηθνχ 

ηκήκαηνο, ν πξνζθεχγσλ αλέθεξε φηη ν δηνηθεηήο είρε ρξεζηκνπνηήζεη 

θπιεηηθά ζηεξεφηππα φηαλ παξαδέρζεθε φηη είρε αληηκεησπίζεη ηνλ 

πξνζθεχγνληα σο ‘νπηηθά χπνπην’ κφλνλ γηα ηελ αηηία φηη ‘είρε ηελ ίδηα 

ειηθία θαη εκθάληζε φπσο νη ππφινηπνη λεαξνί Ρνκά’. Τπνζηήξημε επίζεο φηη 

νη αζηπλνκηθνί είραλ εμεηάζεη ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν δχν θνξέο, 

ππνςηαδφκελνη φηη ην είρε θιέςεη, γηα ηνλ κνλαδηθφ ιφγν φηη θαηλφηαλ λα 

έρεη αμία δπζαλάινγε κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε επεηδή ήηαλ Ρνκ. Ηζρπξίζηεθε 

πεξαηηέξσ φηη ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ ππέβαιε ζε ππεξάζπηζή ηνπ, ν 

δηνηθεηήο θαη πάιη ρξεζηκνπνίεζε θπιεηηθά ζηεξεφηππα ραξαθηεξίδνληαο 

ηνπο Ρνκά σο εγθιεκαηίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο φξσλ φπσο 

‘θπιεηηθφ πεξηβάιινλ’ θαη ηεο θξάζεο ‘νη Ρνκά είλαη άλζξσπνη αλεπάγγειηνη 

πνπ αλαδεηνχλ πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά αγαζά θαη πνπ έρνπλ επηιέμεη σο 

κφληκν ηξφπν απφθηεζήο ηνπο ηελ παξάλνκε απφθηεζε ρξεκάησλ’. 

Τπνγξάκκηζε φηη ε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε ηνπ δηνηθεηή εμεγνχζε γηαηί 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέηνηεο κέζνδνη θαηά ηελ αλάθξηζε ηνπ πξνζθεχγνληα, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε νκνινγία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνηηζέκελε θινπή 

κεγάινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ, πνπ πνηέ δελ βξέζεθε ζηελ θαηνρή ηνπ 

πξνζθεχγνληα. Ο πξνζθεχγσλ ηζρπξίζηεθε φηη είρε παξαβηαζηεί ν Λφκνο 

927/79 θαηά ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. 

 25. ηηο 11 Απγνχζηνπ 2004, ε Δηζαγγειία Θεαιιελίαο απνθάζηζε 

λα κελ απαγγείιεη θαηεγνξίεο θαηά ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ αθνξνχζε ε 

κήλπζε, επεηδή δελ ππήξραλ ζηνηρεία ζηνλ θάθειν φηη είραλ δηαπξάμεη 

νπνηαδήπνηε παξαβίαζε θαζήθνληνο. 

 2. Ζ κήλπζε ηεο 18 Ηνπιίνπ 2005 

 26. ηηο 18 Ηνπιίνπ 2005 ν πξνζθεχγσλ ππέβαιε κελπηήξηα 

αλαθνξά ζηελ Δηζαγγειία Αζελψλ θαηά ησλ ίδησλ έληεθα αζηπλνκηθψλ 

(θαηά ησλ νπνίσλ ζηξεθφηαλ ε απφ 4 επηεκβξίνπ 2003 κήλπζή ηνπ) θαη 

δήηεζε λα παξαζηεί ζηελ δηαδηθαζία σο πνιηηηθή αγσγή δεηψληαο 

απνδεκίσζε ηξηάληα Δπξψ. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλέζεθε θαη πάιη γηα 

παξάβαζε θαζήθνληνο, ςεπδή βεβαίσζε, ςεπδνκαξηπξία, παξαθίλεζε ζε 

ςεπδνκαξηπξία, πιαζηνγξαθία, παξαθίλεζε ζε πιαζηνγξαθία θαη εθβηαζκφ 

απφ κέξνπο απηψλ ησλ αζηπλνκηθψλ θαη πξνζέζεζε ηελ θαηεγνξία ηεο 

παξαβίαζεο ησλ Λφκσλ 927/1979 θαη 3304/2005 θαηά ησλ θπιεηηθψλ 
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δηαθξίζεσλ. Ηζρπξίζηεθε ζρεηηθά φηη ππήξρε αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο 

εζλνηηθήο ηνπ πξνέιεπζεο θαη ηεο θαθνκεηαρείξηζήο ηνπ.  

 27. Ζ Δηζαγγειία Αζελψλ πξνψζεζε ηε κήλπζε ζηελ Δηζαγγειία 

Θεθαιιελίαο. 

 28. ηηο 29 Λνεκβξίνπ 2005, ε Δηζαγγειία Θεθαιιελίαο παξέπεκςε 

ηξεηο αζηπλνκηθνχο ελψπηνλ ηνπ Πιεκκειεηνδηθείνπ Θεθαιιελίαο κε ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο πιαζηνγξαθίαο θαη ςεπδνξθίαο θαηά ζπξξνή. 

Θαηεγνξήζεθαλ φηη ζηηο 5 επηεκβξίνπ 2001 είραλ πιαζηνγξαθήζεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ πξνζθεχγνληα, ελ αγλνία ηνπ, ζηα πξαθηηθά ηεο αλάθξηζεο. 

ηελ απφθαζή ηνπ πνπ εθδφζεθε ηελ ίδηα εκέξα, ν Δηζαγγειέαο δήισζε φηη 

δελ αλαθεξφηαλ ζηνλ θάθειν λα έρεη θάλεη ν δηνηθεηήο ηνπ αζηπλνκηθνχ 

ηκήκαηνο πξνζβιεηηθέο δειψζεηο γηα ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ηνπ Ρνκ 

πξνζθεχγνληα. 

 29. Οη ηξεηο αζηπλνκηθνί άζθεζαλ έθεζε θαηά ηεο παξαπνκπήο 

ηνπο ζε δίθε. ηηο 27 Ηνπλίνπ 2006 επηδφζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα 

αληίγξαθν ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ Θεθαιιελίαο κε 

εκεξνκελία 13 Ηνπλίνπ 2006, ζχκθσλα κε ην νπνίν απνξξίθζεθαλ φιεο νη 

θαηεγνξίεο θαηά ησλ ηξηψλ αζηπλνκηθψλ. 

ΗΗ. ΥΔΣΗΘΟ ΔΘΛΗΘΟ ΓΗΘΑΗΟ ΘΑΗ ΠΡΑΘΣΗΘΖ 

 30. χκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, νη αζηπλνκηθνί 

πνπ εθηεινχλ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξναλάθξηζε ππφθεηληαη ζηηο 

νδεγίεο θαη ηελ επνπηεία ελφο εηζαγγειέα πνπ δηθαηνχηαη λα παξεπξίζθεηαη 

απηνπξνζψπσο ή δηα αληηπξνζψπνπ ζηελ δηελέξγεηα φισλ ησλ αλαθξηηηθψλ 

πξάμεσλ θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο.  

 31. Σν άξζξν 137Α ηνπ Πνηληθνχ Θψδηθα πνηληθνπνηεί ηα 

βαζαληζηήξηα θαη άιιεο πξνζβνιέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.  

 32. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 137Α.1: 

 ‘Τπάιιεινο ή ζηξαηησηηθφο, ζηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ε 

δίσμε ή ε αλάθξηζε ή ε εμέηαζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ή πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ ή ε εθηέιεζε πνηλψλ ή ε θχιαμε ή ε επηκέιεηα 

θξαηνπκέλσλ, ηηκσξείηαη ... εάλ ππνβάιιεη ζε βαζαληζηήξηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία 

ηνπ κε ζθνπφ: α) λα απνζπάζεη απφ απηφ ην πξφζσπν ή απφ ηξίην 

πξφζσπν νκνινγία, θαηάζεζε, πιεξνθνξία ή δήισζε ηδίσο απνθήξπμεο ή 
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απνδνρήο πνιηηηθήο ή άιιεο ηδενινγίαο. β) λα ηηκσξήζεη. γ) λα εθθνβίζεη 

απηφ ή ηξίηα πξφζσπα.’ 

 33. Κεηαγελέζηεξα απφ ηα πεξηζηαηηθά ηεο παξνχζαο ππφζεζεο 

θαη πξνθεηκέλνπ λα εγγπεζεί ηελ ακεξνιεςία ησλ αλαθξίζεσλ ζε ππνζέζεηο 

βαζαληζηεξίσλ θαη απάλζξσπεο κεηαρείξηζεο, ην δηάηαγκα 3/2004 φξηζε φηη 

νη ζρεηηθέο αλαθξίζεηο δελ κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε αζηπλνκηθφ πνπ 

ππεξεηεί ζηελ ίδηα δηεχζπλζε κε ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ είλαη χπνπηνη 

θαθνκεηαρείξηζεο. 

Ο ΛΟΚΟ 

Η. ΔΠΗΘΑΙΟΤΚΔΛΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΖ ΤΚΒΑΖ 

 34. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλέζεθε φηη, φληαο αλήιηθνο θαηά ηνλ 

ρξφλν ηνπ ζπκβάληνο, είρε ππνζηεί ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε θαη ςπρηθή 

νδχλε ζηα ρέξηα ηεο αζηπλνκίαο ζηηο 5 Απγνχζηνπ 2001. Παξαπνλέζεθε 

επίζεο φηη νη αλαθξηηηθέο θαη δησθηηθέο αξρέο δελ δηεμήγαγαλ κία ηαρεία,  

εθηελή θαη απνηειεζκαηηθή εμέηαζε ηθαλή λα δψζεη πηζηεπηή εμήγεζε ησλ 

ηξαπκάησλ πνπ είρε ππνζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο θξάηεζήο ηνπ 

ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη λα νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηηκσξία φισλ 

ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνη. Τπνζηήξημε φηη ε ίρε ππάξμεη 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο πνπ νξίδεη φηη: 

 ‘Οπδείο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζή εηο βαζάλνπο νχηε εηο πνηλάο ή 

κεηαρείξηζηλ απαλζξψπνπο ή εμεπηειηζηηθάο’. 

 Α. Παπαδεκηό 

 35. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε αηηίαζε δελ είλαη πξνδήισο 

αβάζηκε ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 παξα.3 ηεο χκβαζεο θαη 

φηη δελ είλαη απαξάδεθηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν. πλεπψο, πξέπεη λα 

θεξπρζεί παξαδεθηή. 

 Β. Δπί ηηρ Οςζίαρ 

 Η. Οη παξαηεξήζεηο ησλ κεξψλ 

 36. Ζ Θπβέξλεζε παξαηήξεζε φηη κεηά ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ 

Δθεηείνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ είρε απνδεηρζεί φηη ην αδίθεκα ηνπ 

άξζξνπ 137Α ηνπ Πνηληθνχ Θψδηθα είρε πξάγκαηη δηαπξαρζεί, δελ γελλάην 

δήηεκα απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 3. Θαηά ηελ άπνςε ηεο Θπβέξλεζεο, ην Γηθαζηήξην δελ είρε 
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αξκνδηφηεηα λα εμεηάζεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη λα ππνθαηαζηήζεη ηα 

εζληθά δηθαζηήξηα ζηελ θξίζε ηνπο. Όζνλ αθνξά ηα ηξαχκαηα ηνπ 

πξνζθεχγνληα, ην Δθεηείν βαζίζηεθε ζηηο απνδείμεηο ελψπηφλ ηνπ θαη 

ηδηαηηέξσο ζην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ είρε εθδνζεί απφ ην λνζνθνκείν 

Θεθαιιελίαο θαη ζπκπέξαλε φηη ν πξνζθεχγσλ είρε ππνζηεί ηα ηξαχκαηα 

πξηλ απφ ηελ θξάηεζή ηνπ θαη απφ άιιε αηηία. 

 37. Ζ Θπβέξλεζε ππνζηήξημε πεξαηηέξσ φηη ε ππφζεζε ηνπ 

πξνζθεχγνληα είρε εξεπλεζεί πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά ζε δηνηθεηηθφ θαη 

δηθαζηηθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη είρε εθηειεζηεί έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε 

θαη είραλ εθδνζεί δχν βνπιεχκαηα θαη δχν απνθάζεηο απφ ηνλ Δηζαγγειέα 

Θεθαιιελίαο θαη δχν πνηληθά δηθαζηήξηα, αληίζηνηρα. Πεξαηηέξσ, φιεο νη 

θαηεγνξίεο πνπ είραλ απαγγειζεί θαηά αξθεηψλ αζηπλνκηθψλ πνπ είραλ 

αλακηρζεί ζηελ ππφζεζε ηνπ πξνζθεχγνληα κεηά ηελ κήλπζε πνπ ππέβαιε 

ν πξνζθεχγσλ ζηηο 18 Ηνπιίνπ 2005 απνξξίθζεθαλ.  

 38. Ο πξνζθεχγσλ ηφληζε φηη βγήθε απφ ην αζηπλνκηθφ ηκήκα κε 

ηξαχκαηα πνπ δελ έθεξε κπαίλνληαο κέζα. 

 39. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηήξημε πεξαηηέξσ φηη ππήξμε ζπζηεκαηηθή 

παξάιεηςε ηεο εμέηαζεο ηεο αξρηθήο ηνπ κεηαρείξηζεο θαη ησλ 

επαθφινπζσλ θαηεγνξηψλ ζπγθάιπςεο απφ ηελ Διιεληθή αζηπλνκία, απφ 

ηηο αλεμάξηεηεο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, είηε απηεπαγγέιησο φηαλ 

ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε πηζαλέο παξαβηάζεηο ηεο χκβαζεο είηε θαη κεηά 

ηελ ππνβνιή ησλ κελχζεσλ ηνπ πξνζθεχγνληα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ 

θαζπζηεξεκέλε παξαπνκπή ηνπ αζηπλνκηθνχ Λ.Θ. 

 2. Ζ εθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

  α. Ως προς την επικαλούμενη κακομετατείριση   

 40. Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη ην άξζξν 3 θαηνρπξψλεη κία 

απφ ηηο πην ζεκειηψδεηο αμίεο κίαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Αθφκε θαη ζηηο 

πην δχζθνιεο πεξηζηάζεηο, φπσο είλαη ν αγψλαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ή 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ε χκβαζε απαγνξεχεη κε απφιπηνπο φξνπο 

ηα βαζαληζηήξηα ή ηελ απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία. 

Αληίζεηα κε πνιιέο απφ ηηο νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο θαη ησλ  

Πξσηνθφιινπ αξηζ.1 θαη 4, ην άξζξν 3 δελ πξνβιέπεη θακία εμαίξεζε θαη 

θακία παξέθθιηζε δελ επηηξέπεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο χκβαζεο, 

αθφκε θαη ζε πεξίπησζε δεκφζηνπ θηλδχλνπ πνπ απεηιεί ηελ δσή ηνπ 

έζλνπο (βιέπε Assenov θ.α. θαηά Βνπιγαξίαο, απφθαζε ηεο 28 Οθησβξίνπ 

1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, παξα.93). 
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 41. Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ην 

Γηθαζηήξην γεληθά εθαξκφδεη ηνλ θαλφλα ηεο απφδεημεο ‘πέξαλ πάζεο 

ινγηθήο ακθηβνιίαο’ (βιέπε Ηξιαλδία θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, απφθαζε 

ηεο 18 Ηαλνπαξίνπ 1978, εηξά Α Λν 25, παξα.16). Σέηνηα απφδεημε κπνξεί 

λα πξνθχπηεη θαη απφ ην ζπλδπαζκφ επαξθψο ηζρπξψλ, ζαθψλ θαη ζπλεπψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ή παξφκνησλ ακάρεησλ ηεθκεξίσλ σο πξνο ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. Όηαλ κφλνλ νη αξρέο έρνπλ, ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, γλψζε ησλ 

επίκαρσλ πεξηζηαηηθψλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη 

ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο θαζψο ηεινχλ ππφ θξάηεζε, πξνθχπηνπλ ηζρπξά 

ηεθκήξηα γηα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο 

πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. Κπνξεί κάιηζηα λα 

ζεσξεζεί φηη ην βάξνο ηεο απφδεημεο αλήθεη ζηηο αξρέο, νη νπνίεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα παξάζρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη πεηζηηθέο εμεγήζεηο (βιέπε 

Salman θαηά Σνπξθίαο [GC], Λν 21986/93, παξα.100, ECHR 2000-VII). 

 42. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη απφ ηελ αξρή φηη θαηά θνηλή 

νκνινγία ν πξνζθεχγσλ ππέζηε ζσκαηηθέο βιάβεο ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζχιιεςήο ηνπ ή πεξίπνπ ηφηε. Σα κέξε, φκσο, δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ην 

εάλ ή φρη νη ζσκαηηθέο βιάβεο πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο. 

χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ‘φηαλ θάπνηνο πνπ βξηζθφηαλ 

ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο ηίζεηαη ππφ θξάηεζε απφ ηελ αζηπλνκία θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαπηζηψλεηαη φηη θέξεη ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ, ην Θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα παξάζρεη ινγηθή 

εμήγεζε γηα ηηο αηηίεο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ, ειιείςεη ηεο νπνίαο ζαθψο 

αλαθχπηεη ζέκα βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο (βιέπε Aksoy θαηά 

Σνπξθίαο, Απφθαζε ηεο 18 Γεθεκβξίνπ 1996, Reports 1996-IV, ζει.2278, 

παξα.61). 

 43. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη κφιηο ν πξνζθεχγσλ έθπγε απφ 

ην αζηπλνκηθφ ηκήκα εηζήρζε ζην ηνπηθφ λνζνθνκείν, ην Γεληθφ 

Λνκαξρηαθφ Λνζνθνκείν Θεθαιιελίαο, φπνπ θαηεγξάθεζαλ ηα ηξαχκαηά 

ηνπ. ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ λνζνθνκείν αλαθεξφηαλ ζπγθεθξηκέλα φηη ν 

πξνζθεχγσλ έθεξε θαθψζεηο ηεο θεθαιήο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

θηππήκαηα, φηη εκθάληδε δάιε, έληνλν πνλνθέθαιν, νίδεκα θαη επαηζζεζία 

ζηε κχηε, θαζψο θαη δπζρέξεηα δηαηήξεζεο εζηίαζεο ηνπ νθζαικνχ.  

 44. Σν Πιεκκειεηνδηθείν Θεθαιιελίαο έθξηλε φηη έλαο αζηπλνκηθφο 

είρε εμαθνινπζεηηθά γξνλζνθνπήζεη ηνλ πξνζθεχγνληα ζην θεθάιη θαη ηνπ 

είρε πξνθαιέζεη ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε. Ζ θξίζε ηνπ Πιεκκειεηνδηθείνπ 

βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηα επξήκαηα ηνπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Σν 
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Δθεηείν, φκσο, έθξηλε φηη νη ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ πηζηνπνηνχληαλ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ Θεθαιιελίαο είραλ πξνθιεζεί ζηνλ 

πξνζθεχγνληα φρη απφ ηνλ αζηπλνκηθφ Λ.Θ. αιιά ζηελ δηάξθεηα κίαο 

ζπκπινθήο πνπ είρε ιάβεη ρψξα ηε λχρηα ηεο 4 Απγνχζηνπ 2001, ζηελ 

νπνία ν πξνζθεχγσλ είρε ζπκκεηάζρεη ελεξγά, δεδνκέλνπ φηη είρε 

παξνπζηαζηεί ζην Σκήκα Αζθαιείαο Αξγνζηνιίνπ κε ζπαζκέλν ρέξη. Σν 

Δθεηείν βάζηζε απηφ ην ζπκπέξαζκα ζηελ ζρεηηθή δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε 

ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ είρε αλαθέξεη ηελ θινπή, ν νπνίνο θαηέζεζε φηη είρε 

δεη ηνλ πξνζθεχγνληα λα έρεη ην ρέξη ηνπ δεκέλν. Ήηαλ ν ίδηνο κάξηπξαο 

πνπ ηζρπξίζηεθε φηη ν πξνζθεχγσλ είρε ιάβεη κέξνο ζε ζπκπινθή κε 

άιινπο Ρνκά ην βξάδπ πξηλ ηελ ζχιιεςε. 

 45. Σν Γηθαζηήξην, φκσο, ζεκεηψλεη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ Θεθαιιελίαο, πνπ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηα ηξαχκαηα πνπ 

έθεξε ν πξνζθεχγσλ, δελ αλαθέξεη πνπζελά θαλέλα ζπαζκέλν ρέξη. 

Δπηπξνζζέησο, αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη ν πξνζθεχγσλ είρε πξάγκαηη 

ζπαζκέλν ρέξη, παξαπνλέζεθε φηη ηνλ ρηχπεζαλ ζην θεθάιη ελψ βξηζθφηαλ 

ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ, θαη απηφο ήηαλ πξάγκαηη ν ηχπνο ησλ ηξαπκάησλ 

πνπ πηζηνπνίεζε ν λνζνθνκεηαθφο γηαηξφο πνπ ηνλ εμέηαζε.  

 46. Σν γεγνλφο φηη ν πξνζθεχγσλ δελ αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ αλέθεξε ηελ θινπή θαη ν νπνίνο κπνξεί λα 

είρε ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην εάλ ν πξνζθεχγσλ αλήθε ζηελ ζπκκνξία πνπ 

δηέπξαμε ηελ θινπή, δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα ε αζηπλνκία λα κελ 

πξνζπάζεζε λα ηνλ θάλεη λα νκνινγήζεη εμαηηίαο ηνπ φηη φινη νη 

ζπιιεθζέληεο αλήιηθνη ήηαλ θίινη. 

 47. πλεπψο, ην Γηθαζηήξην έρεη ζνβαξέο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην 

εάλ ε ππνηηζέκελε ζπκπινθή ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν πξνζθεχγσλ παξέρεη 

πξάγκαηη πεηζηηθή εμήγεζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ησλ αηηίσλ ησλ ηξαπκάησλ 

πνπ έθεξε ν πξνζθεχγσλ ζην θεθάιη. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη απηέο νη 

ακθηβνιίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ αλεπάξθεηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν απηφ ζεκείν. Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έλα άηνκν ππνζηεξίμεη πηζηεπηά φηη ππνβιήζεθε ζε 

κεηαρείξηζε πνπ παξαβηάδεη ην άξζξν 3 ζηα ρέξηα ηεο αζηπλνκίαο, ε 

δηάηαμε απηή απαηηεί θαηά ζπλεθδνρή κία απνηειεζκαηηθή επίζεκε έξεπλα. 

Γηαθνξεηηθά, ε γεληθή λνκηθή απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο 

απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηκσξίαο ζα ήηαλ 

αλαπνηειεζκαηηθή ζηελ πξάμε θαη ζα ήηαλ δπλαηφ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο θξαηηθνί ππάιιεινη λα θάλνπλ θαηάρξεζε ησλ δηθαησκάησλ 
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ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο κε νπζηαζηηθή αηηκσξεζία.  

 48. Αλαθνξηθά κε ην ζεκείν απηφ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί ε ζρεηηθή 

εμέηαζε ραξαθηεξίζηεθε απφ αξθεηέο ειιείςεηο. Θαη’αξρήλ, ε εμέηαζε 

δηεμήρζε απφ έλαλ αζηπλνκηθφ ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο πνπ ήηαλ 

ππεχζπλε γηα ην αζηπλνκηθφ ηκήκα ησλ θεξφκελσλ σο δξαζηψλ. Γεχηεξνλ,  

ε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα Π.Π., πνπ θαίλεηαη φηη ήηαλ θξίζηκε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ, δελ ήηαλ παξά έκκεζε καξηπξία θαη 

νχηε ε ΔΓΔ νχηε νη αλαθξίζεηο ησλ δησθηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινχζεζαλ 

πξνζδηφξηζαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζθεχγνληα θαηά ηελ άθημή 

ηνπ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα. Γελ θαίλεηαη λα έγηλε θακία ζνβαξή απφπεηξα 

λα δηαιεπθαλζεί εάλ ν πξνζθεχγσλ είρε πξάγκαηη ζπκκεηάζρεη 

πξνεγνπκέλσο ζε ζπκπινθή ή άιιν ζπκβάλ ηθαλφ λα έρεη πξνθαιέζεη ηα 

ηξαχκαηα πνπ έθεξε. 

 49. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε 

Θπβέξλεζε δελ έρεη απνδείμεη πέξαλ πάζεο ινγηθήο ακθηβνιίαο φηη νη 

κψισπεο ζην θεθάιη ηνπ πξνζθεχγνληα πξνυπήξραλ ηεο αλάθξηζήο ηνπ 

ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα. 

 50. Σν επφκελν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη εάλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ζηελ παξνχζα ππφζεζε πθίζηαηαη o ειάρηζηνο βαζκφο 

βαλαπζφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ  3 ηεο 

χκβαζεο (βιέπε, κεηαμχ άιισλ, Ilhan θαηά Σνπξθίαο [GC], αξηζ.22277/93, 

παξα.84, ECHR 2000-VII). Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε εθηίκεζε απηνχ 

ηνπ ειάρηζηνπ βαζκνχ είλαη ζρεηηθή: εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

πεξηζηάζεσλ ηεο ππφζεζεο, φπσο ε δηάξθεηα ηεο κεηαρείξηζεο, νη 

ζσκαηηθέο ή/θαη ςπρηθέο επηπηψζεηο ηεο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην 

θχιν, ε ειηθία θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ζχκαηνο (βιέπε, κεηαμχ 

άιισλ, Tekin θαηά Σνπξθίαο, απφθαζε ηεο 9 Ηνπλίνπ 1998, Reports 1998-

IV, παξα.52). 

 51. Αλαθνξηθά κε απηφ ην ζεκείν, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη 

θαηά ηνλ ρξφλν ησλ ζπκβάλησλ ν πξνζθεχγσλ ήηαλ αλήιηθνο δεθαέμη εηψλ. 

 52. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε πνπ 

ππέζηε ν πξνζθεχγσλ ζηα ρέξηα ηεο αζηπλνκίαο, φπσο βεβαηψλεη ην 

ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ππνβιήζεθε, ζίγνπξα θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ην 

άξζξν 3 ηεο χκβαζεο. ε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο, ην 

Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ζσκαηηθέο βιάβεο 

επηβιήζεθαλ απφ ηελ αζηπλνκία. Απηέο, φπσο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 
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θφβνπ, ηεο αγσλίαο θαη ηεο θαησηεξφηεηαο πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε 

θαηαγγειφκελε κεηαρείξηζε σο απνηέιεζκα ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ, 

πξέπεη λα πξνμέλεζαλ ζηνλ πξνζθεχγνληα αξθεηά ζνβαξφ πφλν ψζηε λα 

κπνξνχλ νη πξάμεηο ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο χκβαζεο (δείηε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, Κπέθνο θαη 

Θνπηξφπνπινο θαηά Διιάδαο, αξηζ.15250/02, 13 Γεθεκβξίνπ 2005, 

παξα.51). Σν Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο χκβαζεο. 

  β. Ως προς την επικαλούμενη ανεπάρκεια της έρεσνας  

 53. Σν Γηθαζηήξην, ελφςεη ησλ αλσηέξσ θξίζεψλ ηνπ, δελ ζεσξεί 

αλαγθαίν λα εμεηάζεη ρσξηζηά εάλ ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

θαθνκεηαρείξηζε πιεξνί ή φρη ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο.  

ΗΗ. ΔΠΗΘΑΙΟΤΚΔΛΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΖ ΤΚΒΑΖ  

 54. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλέζεθε φηη νη Διιεληθέο  αξρέο 

παξέιεηςαλ λα εξεπλήζνπλ άκεζα, λα δηψμνπλ θαη λα ηηκσξήζνπλ ηα 

αδηθήκαηα πνπ είραλ ηειεζηεί θαηά ηνπ. Ηζρπξίζηεθε φηη είρε παξαβηαζηεί 

ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο, πνπ νξίδεη ηα εμήο: 

 ‘Παλ πξφζσπνλ ηνπ νπνίνπ ηα αλαγλσξηδφκελα ελ ηε παξνχζε 

πκβάζεη δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίαη παξεβηάζζεζαλ, έρεη ην δηθαίσκα 

πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ εζληθήο αξρήο, έζησ θαη αλ ε παξαβίαζεο 

δηεπξάρζε ππφ πξνζψπσλ ελεξγνχλησλ ελ ηε εθηειέζεη ησλ δεκνζίσλ 

θαζεθφλησλ ησλ.’ 

 55. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη φηη απηφ ην κέξνο ηεο πξνζθπγήο 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλσηέξσ αηηίαζε αλαθνξηθά κε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο. 

πλεπψο, ζα πξέπεη επίζεο λα ζεσξεζεί παξαδεθηφ. Δλφςεη, φκσο, ηνπ 

ζπκπεξάζκαηφο ηνπ ζρεηηθά κε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο, ην Γηθαζηήξην 

δελ ζεσξεί αλαγθαίν λα εμεηάζεη μερσξηζηά ηελ αηηίαζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο.  

ΗΗΗ. ΔΠΗΘΑΙΟΤΚΔΛΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΖ ΤΚΒΑΖ Δ 

ΤΛΑΡΣΖΖ ΚΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΖ ΤΚΒΑΖ 

 56. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη, ζε ζρέζε κε ην παξάπνλφ ηνπ 

πεξί θαθνκεηαρείξηζεο θαη απνπζίαο απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο θαη δίσμεο 

ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ, φηη ππνβιήζεθε ζε δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ 
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γεγνλφηνο φηη αλήθεη ζηελ εζλνηηθή νκάδα ησλ Ρνκά, θαηά παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο εξκελεπφκελνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην άξζξν 3. Σν 

άξζξν 14 πξνβιέπεη ηα εμήο: 

 ‘Ζ ρξήζηο ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ ελ ηε παξνχζε πκβάζεη 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ δένλ λα εμαζθαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο 

θχιινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζεο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνειεχζεσο, ζπκκεηνρήο εηο εζληθήλ 

κεηνλφηεηα, πεξηνπζίαο, γελλήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο’. 

 57. Ζ Θπβέξλεζε ηζρπξίζηεθε φηη ν πξνζθεχγσλ δελ είρε ππνζηεί 

δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ηνλ ιφγν απηφ. 

 58. Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη θαηά ηελ δηεξεχλεζε βίαησλ 

πεξηζηαηηθψλ, νη Θξαηηθέο αξρέο έρνπλ ην θαζήθνλ λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε 

εχινγε ελέξγεηα γηα λα απνθαιχςνπλ θάζε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν θαη λα 

απνδείμνπλ αλ ην εζλνηηθφ κίζνο ή νη πξνθαηαιήςεηο έπαημαλ ξφιν ζηα 

ζρεηηθά ζπκβάληα. Οκνινγνπκέλσο, ζπρλά είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν ζηελ 

πξάμε λα απνδεηρζνχλ ηα ξαηζηζηηθά θίλεηξα. Ζ ππνρξέσζε ηνπ θαζ ’νχ ε 

πξνζθπγή Θξάηνπο λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή χπαξμε ξαηζηζηηθψλ 

απνρξψζεσλ ζε κία βίαηε πξάμε ζπληζηά ππνρξέσζε θαηαβνιήο θάζε 

δπλαηήο πξνζπάζεηαο, θαη φρη απφιπηε ππνρξέσζε. Οη αξρέο νθείινπλ λα 

πξνβαίλνπλ ζε θάζε εχινγε ελέξγεηα ππφ ηηο πεξηζηάζεηο γηα λα 

ζπγθεληξψλνπλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, λα 

δηεξεπλνχλ φια ηα πξαθηηθά κέζα απνθάιπςεο ηεο αιήζεηαο θαη λα 

εθδίδνπλ πιήξσο αηηηνινγεκέλεο, ακεξφιεπηεο θαη αληηθεηκεληθέο απνθάζεηο, 

ρσξίο λα παξαιείπνπλ χπνπηα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπληζηνχλ έλδεημε 

βίαο κε ξαηζηζηηθά θίλεηξα (βιέπε Turan Cakir θαηά Βειγίνπ, 

αξηζ.44256/06, παξα.77, 10 Καξηίνπ 2009). 

 59. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ήηαλ ζηε κήλπζή ηνπ ηεο 4 

επηεκβξίνπ 2003 πνπ ν πξνζθεχγσλ ηζρπξίζηεθε γηα πξψηε θνξά φηη είρε 

πέζεη ζχκα θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ απφ κέξνπο ηνπ δηνηθεηή ηνπ 

αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη είρε ππνζηεξίμεη αμηνζεκείσηα φηη ν δηνηθεηήο 

είρε ρξεζηκνπνηήζεη θπιεηηθά ζηεξεφηππα φηαλ παξαδέρζεθε φηη είρε 

αληηκεησπίζεη ηνλ πξνζθεχγνληα σο ‘νπηηθά χπνπην’ κφλνλ γηα ηελ αηηία 

φηη ‘είρε ηελ ίδηα ειηθία θαη εκθάληζε φπσο νη ππφινηπνη λεαξνί Ρνκά ’. 

Θαηφπηλ, ζηηο 18 Ηπιίνπ 2005, ν πξνζθεχγσλ ππέβαιε  κία δεχηεξε κήλπζε, 

πνπ ήηαλ κία ιεπηνκεξέζηεξε εθδνρή ηεο κήλπζήο ηνπ ηεο 4 επηεκβξίνπ 

2003. ηηο 11 Απγνχζηνπ 2004 θαη ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2006, ε Δηζαγγειία 

Θεθαιιελίαο θαη ην Γηθαζηηθφ πκβνχιην Θεθαιιελίαο απνθάζηζαλ λα κελ 
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αζθήζνπλ δίσμε θαηά ησλ εκπιεθφκελσλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ. 

 60. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε εμάκελε πξνζεζκία γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ μεθίλεζε ζηηο 11 Απγνχζηνπ 

2004 θαη ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2006, εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο ειήθζεζαλ νη 

αλσηέξσ απνθάζεηο επί ησλ κελχζεσλ πνπ είρε αζθήζεη ν πξνζθεχγσλ. Ο 

πξνζθεχγσλ άζθεζε ηελ πξνζθπγή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 4 

Ηαλνπαξίνπ 2007, δειαδή εθπξφζεζκα φζνλ αθνξά ηελ αηηίαζή ηνπ ζρεηηθά 

κε ηα άξζξα 3 θαη 14 ζε ζπλδπαζκφ. 

 61. πλεπψο, απηφ ην κέξνο ηεο πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηεο 

χκβαζεο. 

ΗV. ΔΠΗΘΑΙΟΤΚΔΛΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΠΑΡΑ.1 ΣΖ ΤΚΒΑΖ  

 62. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη φηη ε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηε θαθνκεηαρείξηζή ηνπ πνπ αθνινχζεζε ηελ 

άζθεζε ηεο απφ 8 Οθησβξίνπ 2001 κήλπζήο ηνπ ήηαλ ππεξβνιηθή: ε 

πξσηνβάζκηα δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα, μεπέξαζε ηελ ινγηθή πξνζεζκία. 

Τπνζηήξημε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 παξα.1 ηεο χκβαζεο πνπ 

πξνβιέπεη ηα εμήο: 

 ‘Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα φπσο ε ππφζεζίο ηνπ δηθαζζή (...) εληφο 

ινγηθήο πξνζεζκίαο, ππφ δηθαζηεξίνπ (...), ην νπνίνλ ζα απνθαζίζε (...) επί 

ηνπ βαζίκνπ πάζεο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο...’ 

 63. Ζ πεξίνδνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε μεθίλεζε ζηηο 8 

Οθησβξίνπ 2001, φηαλ ν πξνζθεχγσλ έθαλε αίηεζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο 

αγσγήο δεηψληαο απνδεκίσζε γηα θαθνκεηαρείξηζε, θαη έιεμε ζηηο 15 

Απξηιίνπ 2008, φηαλ εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Παηξψλ. Δπνκέλσο, 

δηήξθεζε έμη έηε, έμη κήλεο θαη επηά εκέξεο γηα δχν βαζκνχο δηθαηνδνζίαο. 

 Α. Παπαδεκηό 

 64. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε αηηίαζε δελ είλαη πξνδήισο 

αβάζηκε ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 παξα.3 ηεο χκβαζεο θαη 

φηη δελ είλαη απαξάδεθηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.  

 Β. Δπί ηηρ Οςζίαρ 

 65. Ζ Θπβέξλεζε ηζρπξίζηεθε φηη ε δηάξθεηα ηεο πξνζβαιιφκελεο 

δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ ππεξβνιηθή, δεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ απνδείμεσλ, 
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ηδηαηηέξσο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κελχζεσλ, ησλ εηζαγγειηθψλ εληνιψλ θαη ησλ πξνζθπγψλ 

θαηά θιήζεσλ θαη απνθάζεσλ. 

 66. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ην ‘εχινγν’ ηεο δηάξθεηαο κίαο 

δηαδηθαζίαο εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο ππφζεζεο θαη 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηε 

λνκνινγία ηνπ, θαη εηδηθφηεξα ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ππφζεζεο, ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη εθείλεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, θαζψο 

θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν (βιέπε, κεηαμχ 

πνιιψλ άιισλ, Frydlender θαηά Γαιιίαο [GC], αξηζ.30979/96, παξα.43, 

ECHR 2000-VII). 

 67. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ην Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν 

Θεθαιιελίαο εμέδσζε ηελ απφθαζή ηνπ ζηηο 12 Απξηιίνπ 2006, θαηά 

πξνζέγγηζε ηεζζεξηζήκηζη ρξφληα κεηά ηελ αίηεζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο 

αγσγήο ηνπ πξνζθεχγνληα. ηελ δηθάζηκε ηεο 23 Φεβξνπαξίνπ 2007 

ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Παηξψλ, ε ππφζεζε αλαβιήζεθε γηα ηηο 21 

επηεκβξίνπ 2007 θαη θαηφπηλ εθ λένπ γηα ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2008. Ζ 

Θπβέξλεζε δελ ππέβαιε ζπγθεθξηκέλεο εμεγήζεηο γηα απηέο ηηο 

θαζπζηεξήζεηο θαη αλαβνιέο ελψ πνπζελά ζηα πξαθηηθά δελ αλαθέξεηαη φηη 

νθείινληαλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζθεχγνληα. 

 68. πλεπψο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο, ην 

Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ζηελ παξνχζα ππφζεζε ε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ήηαλ ππεξβνιηθή θαη δελ πιεξνχζε ηελ απαίηεζε ηεο ‘ινγηθήο πξνζεζκίαο’. 

 69. πλεπψο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 παξα.1. 

V. ΙΟΗΠΔ ΔΠΗΘΑΙΟΤΚΔΛΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΣΖ ΤΚΒΑΖ  

 70. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλέζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

χκβαζεο φηη είρε ζηεξεζεί δχν θνξέο πξφζβαζε ζε δηθαζηήξην (ην 

Λνέκβξην ηνπ 2005 θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006) ζε ζρέζε κε αξθεηέο 

θαηεγνξίεο πεξί ζπγθάιπςεο, ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνο απηφλ θαη 

παξαβίαζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά 

ηνπ δεδνκέλα. Παξαπνλέζεθε επίζεο φηη ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Παηξψλ 

δελ ήηαλ επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλέζεθε βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 6 παξα.2 ζρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Δηζαγγειέα Παηξψλ φηη ν 

πξνζθεχγσλ είρε ππνγξάςεη πιαζηνγξαθεκέλν έληππν γηα λα ελνρνπνηήζεη 

ηνπο αζηπλνκηθνχο. Σέινο, ν πξνζθεχγσλ παξαπνλέζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 
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8 ηεο χκβαζεο γηα παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ δσήο, 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη έλαο απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο αζηπλνκηθνχο 

είρε γλσζηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε παιαηφηεξε εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγγελψλ ηνπ πξνζθεχγνληα ζε κία πξνζπάζεηα λα 

απαμηψζεη ηηο δειψζεηο ηνπ πξνζθεχγνληα. 

 71. Σν Γηθαζηήξην εμέηαζε ηηο ππφινηπεο αηηηάζεηο ηνπ 

πξνζθεχγνληα θαη ζεσξεί φηη, ππφ ην πξίζκα φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη 

θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία παξαπνλείηαη ν πξνζθεχγσλ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, δελ θαίλεηαη λα ζπληζηνχλ παξαβίαζε 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ πνπ πξνζηαηεχεη ε χκβαζε ή ηα 

Πξσηφθνιιά ηεο. Δπνκέλσο, απηφ ην κέξνο ηεο πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα 

θεξπρζεί απαξάδεθην θαη’εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 

35 ηεο χκβαζεο. 

VI. ΔΦΑΡΚΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΖ ΤΚΒΑΖ 

 72. Σν Άξζξν 41 ηεο χκβαζεο νξίδεη ηα εμήο: 

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

Πξσηνθφιισλ ηεο, θαη αλ ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ Τςεινχ πκβαιιφκελνπ 

Κέξνπο δελ επηηξέπεη παξά κφλνλ αηειή εμάιεηςε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παξαβίαζεο απηήο, ην Γηθαζηήξην ρνξεγεί, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ζηνλ 

παζφληα δίθαηε ηθαλνπνίεζε’. 

 Α. Αποζημίωζη 

 73. Ο πξνζθεχγσλ ηζρπξίζηεθε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απνγνήηεπζεο θαη αλεκπνξηάο πνπ έλησζε, ε απαιιαγή ηνπ αζηπλνκηθνχ 

θαη νη ειιείςεηο ηεο αλαθξηηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δελ νδήγεζε ζε ηηκσξία, 

ήηαλ εμίζνπ ζνβαξά κε εθείλα άιισλ ππνζέζεσλ ίδηνπ ηχπνπ πνπ ην 

Γηθαζηήξην έρεη εμεηάζεη ζην παξειζφλ, φπσο ζηελ πξναλαθεξφκελε 

ππφζεζε Κπέθνπ θαη Θνπηξφπνπινπ, φπνπ ην Γηθαζηήξην επηδίθαζε 

απνδεκίσζε 10.000 Δπξψ γηα εζηθή βιάβε. Ο πξνζθεχγσλ αμηψλεη 

απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε πνπ λα αληαλαθιά ηνλ αθξαίν πφλν, ηελ 

ςπρηθή νδχλε θαη ηελ αγσλία πνπ πέξαζε απφ ηελ ειηθία ησλ δεθαέμη θαη 

κεηά, ιακβαλνκέλνπ επίζεο ππφςε φηη έρεη επηθαιεζζεί ππέξβαζε ηεο 

ινγηθήο πξνζεζκίαο ηεο δηαδηθαζίαο. Αμηψλεη έλα ζπλνιηθφ πνζφ 25.000 

Δπξψ. 

 74. Ζ Θπβέξλεζε ζεψξεζε ην αμηνχκελν πνζφ ππεξβνιηθφ θαη 

παξαηήξεζε φηη κία δηαπίζησζε παξαβίαζεο ζα ζπληζηνχζε εθ’εαπηήο 
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επαξθή θαη δίθαηα ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή βιάβε. Γηαθνξεηηθά, ε 

Θπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη έλα πνζφ 5.000 Δπξψ επηδηθαδφκελν γηα ηελ 

αηηία απηήλ ζηνλ πξνζθεχγνληα ζα ήηαλ επαξθέο θαη εχινγν.  

 75. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ έρεη αλακθηζβήηεηα 

ππνζηεί εζηθή βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα απνδεκησζεί κφλνλ κε ηελ 

δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ησλ άξζξσλ 3 θαη 6 παξα.1 ηεο χκβαζεο. 

Ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππφζεζεο, ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξαβηάζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη απνθαηλφκελν θαηά 

δίθαηα θξίζε, επηδηθάδεη ζηνλ πξνζθεχγνληα 20.000 Δπξψ, πιένλ 

νπνηνπδήπνηε θφξνπ πνπ ελδερνκέλσο ζα επηβιεζεί ζην πνζφ απηφ. 

 Β. Έξοδα και δικαζηικέρ δαπάνερ 

 76. Ο πξνζθεχγσλ δήηεζε λα επηδηθαζηεί ην πνζφ ησλ 3.000 Δπξψ 

γηα έμνδα θαη δηθαζηηθέο δαπάλεο ζε ζρέζε κε φια ηα ζηάδηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ ησλ εζληθψλ αξρψλ θαζψο θαη ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ απεπζείαο ζην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ 

Διζίλθη πνπ ηνλ εθπξνζσπεί δσξεάλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πιεξσηέν 

ζηνλ δηθεγφξν Σ.Α., βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ εθδφζεθε ζηηο 30 Λνεκβξίνπ 

2008. Ο πξνζθεχγσλ θάιεζε ην Γηθαζηήξην λα νξίζεη ξεηψο ζηελ απφθαζε 

φηη ε επηδηθαδφκελε απνδεκίσζε ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί απεπζείαο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα νξίζεη ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ 

πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη. 

 77. Ζ Θπβέξλεζε ζεκείσζε φηη ην ηηκνιφγην ηεο 30 Λνεκβξίνπ 

2008 ήηαλ δηαηππσκέλν αζαθψο θαη δελ αλέθεξε ηελ θχζε ησλ δαπαλψλ 

θαη ελεξγεηψλ γηα ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα πιεξσζεί ν δηθεγφξνο. 

Πεξαηηέξσ, ν δηθεγφξνο Σ.Α. δελ αλακίρζεθε ζηελ δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. 

 78. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη γηα λα απνδεκηψλνληαη ηα έμνδα 

θαη νη δαπάλεο βάζεη ηνπ Άξζξνπ 41, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ 

πξάγκαηη ιάβεη ρψξα, φηη ήηαλ αλαγθαία θαη φηη ήηαλ εχινγα σο πξνο ην 

πνζφλ (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Nilsen θαη Johnsen θαηά Λνξβεγίαο [GC], 

αξηζ.23118/93, παξα.62, ECHR 1999-VIII, θαη Boicenco θαηά Κνιδαβίαο, 

αξηζ.41088/05, παξα.176, 11 Ηνπιίνπ 2006). χκθσλα κε ην άξζξν 60 

παξα.2 ησλ Θαλνληζκψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

αλαιπηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα φιεο ηηο αμηψζεηο, δηαθνξεηηθά ην αξκφδην 

Σκήκα κπνξεί λα απνξξίπηεη ηελ αμίσζε εμνινθιήξνπ ή κεξηθψο.  
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 79. ηελ παξνχζα ππφζεζε ην Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ν 

πξνζθεχγσλ ελεκέξσζε φηη ν ίδηνο δελ ρξεηάζηεθε λα θαηαβάιεη θαλέλα 

έμνδν θαη θακία δαπάλε (παξάγξαθνο 76 αλσηέξσ), ζπλεπψο ν 

πξνζθεχγσλ δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θακία απνδεκίσζε ζρεηηθά.  

 Γ. Άλλα αιηήμαηα 

 80.  Αλαθεξφκελνο ζηελ απφ θνηλνχ ζχκθσλε γλψκε ζηελ 

απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο Salduz θαηά Σνπξθίαο (αξηζ.36391/02, 27 

Λνεκβξίνπ 2008) θαη ζηελ απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο Nită θαηά Ρνπκαλίαο 

(αξηζ.10778/02, παξα.35-36, 4 Λνεκβξίνπ 2008), ν πξνζθεχγσλ θάιεζε ην 

Γηθαζηήξην αλαινγηθά λα εμεηάζεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηελ 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ησλ ππεχζπλσλ ηεο παξαβίαζεο ηνπ 

άξζξνπ 3 ζηελ παξνχζα ππφζεζε, ή ηνπιάρηζηνλ, εάλ θξίλεη φηη απηφ δελ 

είλαη εθηθηφ, λα επηδηθάζεη απνδεκίσζε θαηαβιεηέα ζηνλ πξνζθεχγνληα σο 

πνηλή. 

 81.  Ζ Θπβέξλεζε δελ ππέβαιε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην ζεκείν 

απηφ. 

 82. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ζε αξθεηέο ππνζέζεηο έρεη 

απνξξίςεη αηηήκαηα ησλ πξνζθεπγφλησλ γηα απνδεκίσζε κε ηε κνξθή 

παξαδεηγκαηηθήο ηηκσξίαο (δείηε, κεηαμχ άιισλ, Selçuk θαη Asker θαηά 

Σνπξθίαο, απφθαζε ηεο 24 Απξηιίνπ 1998, Reports 1998-II, ζει.918, 

παξα.119, Lustig-Prean θαη Beckett θαηά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], 

αξηζ.31417/98 θαη 32377/96, παξα.22-23, 27 επηεκβξίνπ 1999 θαη 

İkincisoy θαηά Σνπξθίαο, αξηζ.26144/95, παξα.149, 27 Ηνπιίνπ 2004). 

 83. Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη ζε νξηζκέλεο  απφ 

ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηα θαζ’ψλ νη πξνζθπγέο 

Θξάηε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 46 

ηεο χκβαζεο, πξνζπάζεζε λα ηνπο ππνδείμεη ηελ θχζε ησλ γεληθψλ 

κέηξσλ πνπ ζα έπξεπε λα πηνζεηνχλ ζε ππνζέζεηο πνπ  αθνξνχλ νξγαληθά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία ζίγνπλ κεγάιν αξηζκφ πξνζψπσλ θαη φπνπ δεθάδεο 

πξνζθπγέο ηνπ ηδίνπ ηχπνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηφ. Σν Γηθαζηήξην 

πξνέβε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζηελ πηνζέηεζε αηνκηθψλ κέηξσλ ζε ππνζέζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ θπζηθή ειεπζεξία ησλ πξνζθεπγφλησλ θαη ζε 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ απνθαηάζηαζε πεξηνπζίαο, πξνζθέξνληαο 

ζηα Θξάηε ηελ επηινγή κεηαμχ απνθαηάζηαζεο θαη απνδεκίσζεο (βιέπε De 

Clerck θαηά Βειγίνπ, αξηζ.34316/02, 25 επηεκβξίνπ 2007, παξα.99).  



 

 - 23 - 

 

 84. Ζ παξνχζα ππφζεζε, φκσο, δελ αλήθεη ζε θακία απφ απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο. Σν Γηθαζηήξην δελ έρεη θακία αξκνδηφηεηα λα δψζεη ηελ εληνιή 

ζηελ Θπβέξλεζε λα επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνξά έλα ηξίην πξνο 

ην Γηθαζηήξην κέξνο, ηδηαίηεξα δεδνκέλνπ φηη ε χκβαζε, θαη ηδηαίηεξα ην 

άξζξν 6 παξα.1, δελ εγγπάηαη ην δηθαίσκα ηεο θίλεζεο πνηληθήο δίσμεο 

θαηά ηξίησλ νχηε ην δηθαίσκα ηεο εμαζθάιηζεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

ζε πνηληθέο δίθεο. 

 85. Σν Γηθαζηήξην επνκέλσο απνξξίπηεη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ηνπ 

πξνζθεχγνληα. 

 Γ. Σόκορ ςπεπημεπίαρ 

 86. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη νξζφ ν ηφθνο ππεξεκεξίαο λα βαζηζηεί 

ζην επηηφθην νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Σξάπεδαο, 

πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΙΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΘΑΣΖΡΗΟ ΟΚΟΦΩΛΑ 

1. Θεξχζζεη ηηο αηηηάζεηο ζρεηηθά κε ην άξζξν 3, ην άξζξν 6 παξα.1 

(δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο) θαη ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο παξαδεθηέο θαη 

ην ππφινηπν ηεο πξνζθπγήο απαξάδεθην, 

2. Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο νπζίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

χκβαζεο. 

3. Απνθαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε λα εμεηαζηεί μερσξηζηά ε 

αηηίαζε πεξί ηεο δηαδηθαζίαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο.  

4. Απνθαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε λα εμεηαζηεί μερσξηζηά ε 

αηηίαζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο. 

5. Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 παξα.1 ηεο 

χκβαζεο. 

6. Απνθαίλεηαη 

 (α) φηη ην θαζ’νχ Θξάηνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ 

πξνζθεχγνληα, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ε παξνχζα απφθαζε ζα θαηαζηεί νξηζηηθή ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 44 παξα.2 ηεο χκβαζεο, ην πνζφ ησλ 20.000 (είθνζη 

ρηιηάδσλ) Δπξψ, πιένλ πιένλ νπνηνπδήπνηε θφξνπ ελδερνκέλσο 

επηβιεζεί ζην πνζφ απηφ, σο απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε,  
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 (β) φηη απφ ηελ εθπλνή ηεο αλσηέξσ ηξίκελεο πξνζεζκίαο θαη 

κέρξη ηελ εμφθιεζε, ζα ρξεψλεηαη απιφο ηφθνο επί ηνπ αλσηέξσ  

πνζνχ κε επηηφθην ίζν κε ην επηηφθην νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Σξάπεδαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ππεξεκεξίαο, 

πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  

7. Απνξξίπηεη ηα ππφινηπα αηηήκαηα ηνπ πξνζθεχγνληα γηα δίθαηε 

ηθαλνπνίεζε. 

 πληάρζεθε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 

22 Απξηιίνπ 2010, θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 παξα.2 & 3 ησλ 

Θαλνληζκψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

(Τπνγξαθέο) 

Søren Nielsen             Nina Vajić 

Γξακκαηέαο             Πξφεδξνο 


