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Η παρούζα απόθαζε ζα θαηαζηεί ορηζηηθή ζύκθωλα κε ηοσς όροσς ποσ προβιέποληαη 

από ηο άρζρο 44 § 2 ηες Σύκβαζες. Μπορεί λα σποζηεί ησπηθές δηορζώζεης. 



 Σηην ςπόθεζη Σςγγελίδηρ καηά Δλλάδαρ, 

 Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (πξψην ηκήκα), 

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

 Nina Vajić, πρόεδρος, 

Anatoly Kovler, 

Khanlar Hajiyev, 

Dean Spielmann, 

Giorgio Malinverni, 

Γεψξγην Νηθνιάνπ, δηθαζηές, 

 ππξίδσλ Φινγαΐηε, ad hoc δηθαζηής, 

θαη Søren Nielsen, γρακκαηέας ηκήκαηος. 

 Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε ζπκβνχιην ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2010, 

 Δθδίδεη ηελ πην θάησ απφθαζε, ε νπνία ειήθζε ηελ εκεξνκελία απηή: 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 1. Ζ ππφζεζε έρεη εηζαρζεί κε κία πξνζθπγή (αξηζ. 24895/07) ζηξεθφκελε 

θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ε νπνία αζθήζεθε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε χκβαζε») απφ έλαλ Έιιελα 

ππήθνν, ηνλ θχξην Πνιπρξφλε πγγειίδε («ν πξνζθεχγσλ»), ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2007. 

 2. Ο πξνζθεχγσλ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο θπξίνπο Κ. Υξηζηνδνχινπ θαη . 

Σζαθπξάθε, δηθεγφξνπο Αζελψλ, θαη ηνλ θχξην D. Pannick, δηθεγφξν Λνλδίλνπ. Ζ 

Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε») εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο απεζηαικέλνπο 

ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο, θχξην Γ. Καλειιφπνπιν, πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ θπξία Ε. Υαηδεπαχινπ, δηθαζηηθή αληηπξφζσπν ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 3. ηηο 27 Μαΐνπ 2008, ε πξφεδξνο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο απνθάζηζε λα 

θνηλνπνηήζεη ηελ πξνζθπγή ζηελ Κπβέξλεζε. Απνθαζίζζεθε επηπιένλ λα 

εμεηαζζνχλ ζπγρξφλσο ην παξαδεθηφ θαη ε νπζία ηεο πξνζθπγήο (άξζξν 29 § 3 ηνπ 

Καλνληζκνχ). 

 4. Ο θχξηνο Ρνδάθεο, ν δηθαζηήο ν νπνίνο είρε επηιεγεί γηα ηελ Διιάδα, 

απνζχξζεθε απφ ηε ζπλεδξίαζε επί ηεο ππφζεζεο (άξζξν 28 ηνπ Καλνληζκνχ). Ζ 

Κπβέξλεζε δηφξηζε ηνλ θχξην . Φινγαΐηε, σο ad hoc δηθαζηή (άξζξν 29 ηνπ 

Καλνληζκνχ). 



 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 

 

Η. ΟΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ 

 

 Α. Ηζηοπικό ηηρ ςπόθεζηρ 

 5. Ο πξνζθεχγσλ έρεη γελλεζεί ην 1957 θαη θαηνηθεί ζηελ Αζήλα. Δίλαη 

επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο λπκθεχζεθε ηελ Μ.Α. ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2003. Καηά ηνλ 

γάκν ηνπο, ε Μ.Α. ήηαλ ήδε κέινο ηεο Διιεληθήο Βνπιήο. ηηο 24 Μαξηίνπ 2004, 

γελλήζεθε ν γηνο ηνπο. 

 6. ηα ηέιε ηνπ 2004, ν γάκνο ηνπ πξνζθεχγνληνο δηαιχζεθε. Ζ θνηλή 

ζπλαηλέζεη ιχζε ηνπ θεξχρζεθε απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ ζηηο 7 

Ηνπιίνπ 2005. 

 7. Ο πξνζθεχγσλ θαη ε Μ.Α. ππέγξαςαλ έλα ζπκθσλεηηθφ ζηηο 14 

Γεθεκβξίνπ 2004 κε ην νπνίν ξπζκίδνληαλ ζέκαηα επηκέιεηαο θαη επηθνηλσλίαο 

αλαθνξηθά κε ηνλ γην ηνπο. Απηνί νη δηαθαλνληζκνί επηθπξψζεθαλ κε επίζεκε 

απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηεο 20
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2005 

(απφθαζε αξηζ. 528/2005). Δηδηθφηεξα, ε Μ.Α. ζα είρε ηελ θεδεκνλία ηνπ παηδηνχ 

έσο ηελ ελειηθίσζή ηνπ θαη ζα έκελε καδί ηεο. Ο πξνζθεχγσλ κπνξνχζε λα έρεη 

ειεχζεξε επηθνηλσλία κε ηνλ γην ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, θαη 

νξίζηεθαλ ειάρηζηνη πεξίνδνη θαη εκέξεο επηθνηλσλίαο. Πξάγκαηη, κπνξνχζε λα 

βιέπεη ηνλ γην ηνπ θάζε κέξα κεηαμχ 5 κκ θαη 8 κκ. 

 8. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν πξνζθεχγσλ δελ κπφξεζε λα έρεη επηθνηλσλία κε 

ηνλ γην ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

 

 Β. Δθνική διαδικαζία 

 9. ηηο 20 Οθησβξίνπ 2005, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε κήλπζε ελψπηνλ ηνπ 

Δηζαγγειέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 232A ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα. Αμίσζε ην πνζφ ησλ δέθα επξψ σο νλνκαζηηθή απνδεκίσζε γηα ηελ εζηθή 

βιάβε πνπ ππέζηε ιφγσ ηεο παξαβίαζεο ηεο απφθαζεο αξηζ. 528/2005 απφ ηελ Μ.Α., 

επηθπιαζζφκελνο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα δηεθδηθήζεη πεξαηηέξσ απνδεκίσζε 

ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 



 10. ηηο 24 Απγνχζηνπ 2006, ν Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ Αζελψλ παξέπεκςε 

ηε κήλπζε ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Ζ ππφζεζε παξαπέκθζεθε ζηνλ 

Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2006 πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζζεί ζηε 

ζπλέρεηα ζην πξφεδξν ηνπ Διιεληθήο Βνπιήο θαη λα δεηεζεί άδεηα ηεο Βνπιήο γηα 

ηελ άζθεζε δίσμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο. Ο 

θάθεινο ειήθζε απφ ηε Βνπιή ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2006. 

 11. ηηο 28 Ννεκβξίνπ 2006, ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηεο Βνπιήο 

απνθάλζεθε φηη ε αζπιία ηεο Μ.Α. δελ έπξεπε λα αξζεί. ηελ έθζεζή ηεο, ε 

Δπηηξνπή έθξηλε φηη «έλαο εθ ησλ ιφγσλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 83 § 3 ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο είρε εθαξκνγή ζηελ παξνχζα ππφζεζε». 

 12. ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2006, κε πιεηνςεθία 107 ςήθσλ έλαληη 68 θαηφπηλ 

κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, ε νινκέιεηα ηεο Βνπιήο αξλήζεθε λα ρνξεγήζεη άδεηα. Γε 

δφζεθαλ ιφγνη γηα ηελ απφθαζή ηεο. 

 

 Γ. Δξελίξειρ ζηην ςπόθεζη 

 

 13. Δλ ησ κεηαμχ, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2005, ε Μ.Α. θίλεζε πνηληθή δηαδηθαζία 

θαηά ηνπ πξνζθεχγνληνο δηφηη είρε ηνπνζεηήζεη θχιαθα έμσ απφ ηελ νηθία ηεο 

ππνζηεξίδνληαο φηη είρε ιάβεη απεηιεηηθά ηειεθσλήκαηα γηα εθείλνλ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ αίηεζε απηή απνξξίθζεθε ελ ζπλερεία ηφζν ζε πξψην φζν θαη ζε 

δεχηεξν βαζκφ. 

 14. ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2005, ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ ηξνπνπνίεζε ηνπο 

φξνπο ηεο άζθεζεο ηεο γνληθήο επηκέιεηαο. Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πξνέβιεπε 

ηδίσο ηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ 1.000 επξψ απφ ηελ Μ.Α. αλ παξαβίαδε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο (απφθαζε αξηζ. 9599/2005). Ζ Μ.Α. θέξεηαη λα απέηπρε 

επαλεηιεκκέλα λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο ηξνπνπνηεζέληεο φξνπο. ηηο 20 Μαξηίνπ 

2007 θαη ζηηο 26 Μαξηίνπ 2007 ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε δχν αθφκα κελχζεηο 

ελψπηνλ ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ ιφγσ επηθαινχκελσλ παξαβηάζεσλ 

ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ο πξνζθεχγσλ θαη πάιη αμίσζε απνδεκίσζε γηα 

εζηθή βιάβε. 

 15. ηηο 9 Μαΐνπ 2007, ν Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ Αζελψλ παξέπεκςε ηε 

κήλπζε κε εκεξνκελία 26 Μαξηίνπ 2007 ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Ζ 

ππφζεζε παξαπέκθζεθε ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ζηηο 22 Μαΐνπ 2006 

πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζζεί ζηε ζπλέρεηα ζην πξφεδξν ηνπ Διιεληθήο Βνπιήο θαη λα 



δεηεζεί άδεηα ηεο Βνπιήο γηα ηελ άζθεζε δίσμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ 

Διιεληθνχ πληάγκαηνο. ηηο 22 Μαΐνπ 2006, ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηεο Βνπιήο 

απνθάλζεθε φηη ε αίηεζε έπξεπε λα απνξξηθζεί ρσξίο λα ηεζεί ζηελ θξίζε ηεο 

νινκέιεηαο γηα ην ιφγν φηη ε αίηεζε άξζεο ηεο αζπιίαο ήηαλ θαη’νπζία ίδηα κε ηελ 

πξψηε αίηεζε. 

 

 ΗΗ. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

  

Α. Το Σύνηαγμα 

16. Σα εθαξκνζηέα απνζπάζκαηα ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδνο πξνβιέπνπλ: 

 

Άπθπο 53 

«1. Οη βνπιεπηέο εθιέγνληαη γηα ηέζζεξα ζπλερή έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 

εκέξα ησλ γεληθψλ εθινγψλ (...).» 

Άπθπο 61 

 «1. Ο βνπιεπηήο δελ θαηαδηψθεηαη νχηε εμεηάδεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

γηα γλψκε ή ςήθν πνπ έδσζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ βνπιεπηηθψλ θαζεθφλησλ. (...) 

2. Ο βνπιεπηήο δηψθεηαη κφλν γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαηά ην λφκν, 

χζηεξα απφ άδεηα ηεο Βνπιήο. (...)» 

Άπθπο 62 

«1. Όζν δηαξθεί ε βνπιεπηηθή πεξίνδνο ν βνπιεπηήο δελ δηψθεηαη νχηε 

ζπιιακβάλεηαη νχηε θπιαθίδεηαη νχηε κε άιιν ηξφπν πεξηνξίδεηαη ρσξίο άδεηα ηνπ 

ψκαηνο (...) 

(...) Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηα απηφθσξα θαθνπξγήκαηα...» 

 

 Β. Ο Ποινικόρ Κώδικαρ 

 

 17. Σα εθαξκνζηέα απνζπάζκαηα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνβιέπνπλ: 

 

Άπθπο 63 ηος Κώδικα Ποινικήρ Γικονομίαρ 

 «Ζ πνιηηηθή αγσγή γηα ηελ απνδεκίσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε απφ ην 

έγθιεκα θαη γηα ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο κπνξεί λα αζθεζεί 

ζην πνηληθφ δηθαζηήξην απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζχκθσλα κε ηνλ αζηηθφ θψδηθα.» 

 



Άπθπο 232Α ηος Ποινικού Κώδικα 

 «Όπνηνο κε πξφζεζε δε ζπκκνξθψζεθε ζε πξνζσξηλή δηαηαγή δηθαζηή ή 

δηθαζηεξίνπ ή ζε δηάηαμε δηθαζηηθήο απνθάζεσο κε ηελ νπνία ππνρξεψζεθε ζε 

παξάιεηςε (...) ή ζε πξάμε (...) ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο (...)» 

 

 Γ. Ο Αζηικόρ κώδικαρ 

 

 18. Σα εθαξκνζηέα απνζπάζκαηα ηνπ ειιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα 

πξνβιέπνπλ: 

Άπθπο 914 

 «Όπνηνο δεκηψζεη άιινλ παξάλνκα θαη ππαίηηα έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ 

απνδεκηψζεη.» 

 

Άπθπο 932 

 «ε πεξίπησζε αδηθνπξαμίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ απνδεκίσζε γηα 

πεξηνπζηαθή δεκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη εχινγε (...) ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο (...)» 

 

 Γ. Ο Κώδικαρ Πολιηικήρ Γικονομίαρ 

 

 19. Σα άξζξα 946 θαη 947 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο νκνίσο 

παξέρνπλ ζην δηθαζηήξην ηε δπλαηφηεηα λα ηηκσξήζεη ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο κία 

απφθαζε ή δηαηαγή κε θπιάθηζε ή κε πξφζηηκν έσο 5.900 επξψ. 

 20. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1048 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, έλα 

δηθαζηήξην κπνξεί λα κε δηαηάμεη ηε θπιάθηζε ελφο βνπιεπηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπ θαη γηα ηέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε απηήο. 

 

 Δ. Ο Κανονιζμόρ ηηρ Βοςλήρ 

 

 21. Σν άξζξν 83 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο έρεη σο εμήο: 

 

 «1. Οη αηηήζεηο ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο 

πνηληθήο δίσμεο θαηά Βνπιεπηή, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61 παξ.2 θαη 62 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο, αθνχ ειεγρζνχλ απφ ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ππνβάιινληαη 



ζηε Βνπιή δηα ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη θαηαρσξίδνληαη ζε ηδηαίηεξν βηβιίν 

θαηά ηε ζεηξά ηεο ππνβνιήο ηνπο (...) 

(...) 

3. Ζ Δπηηξνπή [Κνηλνβνπιεπηηθήο Γενληνινγίαο], αθνχ αθνχζεη ηνλ 

Βνπιεπηή ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε άξζε ηεο αζπιίαο, εθφζνλ απηφο ην επηζπκεί, (...) 

εξεπλά, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε, αλ ε πξάμε γηα ηελ νπνία 

δεηείηαη ε άξζε ηεο αζπιίαο ζπλδέεηαη κε ηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Βνπιεπηή 

ή αλ ε δίσμή ηνπ ππνθξχπηεη πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα ή απνζθνπεί ελδερνκέλσο ζην λα 

ηξσζεί ην θχξνο ηεο Βνπιήο ή ηνπ Βνπιεπηή ή λα παξαθσιπζεί νπζηαζηηθψο ε 

άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ ή λα επεξεαζζεί ε ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο ή ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ν Βνπιεπηήο. 

4. Ζ Δπηηξνπή δελ εμεηάδεη ηε βαζηκφηεηα ηεο θαηεγνξίαο (...) θαη ζπληάζζεη 

ζρεηηθή έθζεζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη ην παξαπεκπηηθφ έγγξαθν ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο. 

(...) 

6. Οη αηηήζεηο γηα ηελ άξζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο εγγξάθνληαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο. 

7. Ζ Βνπιή απνθαζίδεη, κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ (...). Ο ιφγνο δίλεηαη πάληα 

εθφζνλ δεηεζεί ζηνλ Βνπιεπηή ζηνλ νπνίν αθνξά ε αίηεζε θαη ζηνπο Πξνέδξνπο 

ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Οκάδσλ ή ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο (...). Ζ Βνπιή απνθαζίδεη 

κε κπζηηθή ςεθνθνξία αλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ή ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ν βνπιεπηήο (...)» 

 

Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΝΟΜΟ 

 

Η. ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 § 1 

ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΑ ΚΑΗ Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

22. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλέζεθε, ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 6 § 1 κεκνλσκέλα 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 14 ηεο χκβαζεο φηη ε άξλεζε ηεο Διιεληθήο Βνπιήο 

λα άξεη ηε βνπιεπηηθή αζπιία ηεο Μ.Α. πξνζέβαιε ην δηθαίσκά ηνπ πξφζβαζεο ζε 

δηθαζηήξην. Απηέο νη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, ζην κέηξν πνπ είλαη εθαξκνζηέεο, 

έρνπλ σο εμήο: 



Άπθπο 6 § 1 

«Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα φπσο ε ππφζεζίο ηνπ δηθαζζή δηθαίσο (...) 

ππφ (...) δηθαζηεξίνπ (...), ην νπνίνλ ζα απνθαζίζε (...) επί ησλ 

ακθηζβεηήζεσλ επί ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ αζηηθήο θχζεσο 

(...)» 

 

 Άπθπο 14 

Ζ ρξήζηο ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ ελ ηε παξνχζε πκβάζεη δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ δένλ λα εμαζθαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο θχινπ, θπιήο, 

ρξψκαηνο, γιψζζεο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή 

θνηλσληθήο πξνειεχζεσο, ζπκκεηνρήο εηο εζληθήλ κεηνλφηεηα, πεξηνπζίαο, 

γελλήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο.» 

 

Α. Δπί ηος παπαδεκηού 

 

1. Ιζτσρηζκοί ηωλ δηαδίθωλ 

23. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ε άξλεζε ηεο ειιεληθήο Βνπιήο λα άξεη ηελ 

αζπιία ηεο Μ.Α. δελ δεκηνχξγεζε δεηήκαηα ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 6 ηεο χκβαζεο 

δηφηη δελ έζημε ηα δηθαηψκαηα αζηηθήο θχζεσο ηνπ πξνζθεχγνληα. Καηά πξψηνλ, 

ππνζηήξημε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζθεχγνληα έδεημε φηη ν ζθνπφο ηεο δήισζεο 

παξάζηαζήο ηνπ σο πνιηηηθήο αγσγήο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν λα επηηχρεη ηελ 

θαηαδίθε ηεο θαηεγνξνπκέλεο. Ζ Κπβέξλεζε επεζήκαλε σο πξνο ηνχην φηη φηαλ 

θαηέζεζε ηε κήλπζή ηνπ ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ, ν πξνζθεχγσλ 

απιψο αμίσζε ην ζπκβνιηθφ πνζφ ησλ δέθα επξψ, ρσξίο λα παξαβιάπηεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αζηηθήο θχζεσο ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ. Καηά δεχηεξνλ, ε Κπβέξλεζε ηζρπξίζηεθε φηη αθφκα θη αλ ν 

πξνζθεχγσλ θαηάθεξλε λα επηηχρεη κία θαηαδίθε ζε βάξνο ηελ πξψελ ζπδχγνπ ηνπ, 

απηή δε ζα ήηαλ «άκεζα απνθαζηζηηθή» θαζψο νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο ηεο ελ ιφγσ 

θαηαδίθεο επί ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο πξνο ηνπο φξνπο ηεο πξφζβαζεο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ζην παηδί ηνπ ζα ήηαλ αβέβαηεο θαη αφξηζηεο. Καηά ηξίηνλ, ε 

Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ε παξνχζα πξνζθπγή δελ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ άξζξνπ 

6 § 1 δηφηη ε απφθαζε αξηζ. 528/2005, κε ηελ νπνία ε ζχδπγνο ηνπ πξνζθεχγνληνο 

παξέιεηςε λα ζπκκνξθσζεί, ζπληζηνχζε πξνζσξηλφ κέηξν ζχκθσλα κε ην εζληθφ 

δίθαην. 



24. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηήξημε πεξαηηέξσ φηη ν πξνζθεχγσλ δελ είρε 

εμαληιήζεη ηα εζληθά έλδηθα κέζα. εκείσζε φηη, επηπιένλ ηεο πνηληθήο δίσμεο, ην 

άξζξν 947 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πξνέβιεπε φηη κπνξνχζε λα αζθεζεί 

αγσγή θαηά φπνηνπ παξέιεηςε λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζε έλα παηδί. Ζ 

Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη δεδνκέλνπ φηη ε άξζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο δελ 

απνηεινχζε αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε αγσγήο θαηά ηεο Μ.Α., ν 

πξνζθεχγσλ έπξεπε λα έρεη θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ λα πξνζθχγεη 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

25. Ο πξνζθεχγσλ παξαηήξεζε φηη ην άξζξν 6 § 1 είρε εθαξκνγή ζηελ 

παξνχζα ππφζεζε θαζψο ε Κπβέξλεζε δελ επεζήκαλε φηη ε ππφζεζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο είρε ην ραξαθηήξα κίαο actio popularis. Δπίζεο, ν πξνζθεχγσλ 

επεζήκαλε φηη δελ ήηαλ κία ππφζεζε ζηελ νπνία επεδίσθε πξνζσπηθή εθδίθεζε 

θαζψο είρε θαηαζηήζεη ζαθέο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εζληθήο δηαδηθαζίαο φηη ζθνπφο 

ηνπ ήηαλ λα ιάβεη απνδεκίσζε γηα ηελ εζηθή βιάβε θαη ηε ςπρηθή νδχλε πνπ ηνπ 

πξνθάιεζε ε παξάιεηςε ηεο ζπδχγνπ ηνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ απφθαζε ηνπ 

εζληθνχ δηθαζηεξίνπ. Ο πξνζθεχγσλ πξνζέζεζε φηη ε εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε ζηελ 

παξνχζα ππφζεζε ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξή δεδνκέλνπ φηη ε δηαηαγή ηνπ δηθαζηεξίνπ 

αθνξνχζε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εθείλνπ θαη ηνπ γηνπ ηνπ, ε νπνία βξηζθφηαλ ζηελ 

θαξδηά ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπο. Όζνλ αθνξά ην επηρείξεκα ηεο 

Κπβέξλεζεο φηη κία θαηαδίθε ζε βάξνο ηεο ζπδχγνπ ηνπ πξνζθεχγνληνο δε ζα 

επεξέαδε άκεζα ηελ πξφζβαζή ηνπ ζηνλ γην ηνπ, ν πξνζθεχγσλ ππνζηήξημε φηη απηφο 

ν ηζρπξηζκφο ήηαλ κε ζπλαθήο. Δηδηθφηεξα, επεζήκαλε φηη ην επίκαρν δηθαίσκα 

αζηηθήο θχζεσο ζηελ παξνχζα ππφζεζε ήηαλ ην δηθαίσκα λα παξαζηεί σο πνιηηηθψο 

ελάγσλ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία ζε βάξνο ηεο πξψελ ζπδχγνπ ηνπ θαη λα αμηψζεη 

απνδεκίσζε γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε κε ζπκκφξθσζή ηεο πξνο 

ηηο δηαηαγέο δηθαζηεξίνπ πνπ ξχζκηδαλ ηελ πξφζβαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ γην 

ηνπ. Σέινο, ν πξνζθεχγσλ ππνζηήξημε φηη παξφιν πνπ ε αξρηθή δηαηαγή ηνπ εζληθνχ 

δηθαζηεξίνπ ήηαλ πξνζσξηλή, ε αγσγή πνπ πξνηίζεην λα αζθήζεη ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο ππφζεζεο απνηεινχζε, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, έλα εληειψο 

απηνηειέο αίηεκα. 

26. Γεχηεξνλ, ν πξνζθεχγσλ ππνζηήξημε φηη ην εζληθφ δίθαην ηνπ έδηλε ην 

δηθαίσκα λα θαηαζέζεη κήλπζε ζε ζπλδπαζκφ κε αίηεκα ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχεη ην άξζξν 6 ηεο χκβαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε, ήηαλ πιήξσο 



εθαξκνζηέα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ελεξγήζεη αλαιφγσο. Δπηπιένλ, ν πξνζθεχγσλ 

ππνζηήξημε φηη νη αγσγέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε Κπβέξλεζε δελ ήηαλ πιήξσο 

δηαζέζηκεο ζε εθείλνλ εμαηηίαο ηεο βνπιεπηηθήο ηδηφηεηαο ηεο πξψελ ζπδχγνπ ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ν πξνζθεχγσλ ππνζηήξημε φηη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο βάζεη ησλ 

άξζξσλ 950 § 2 ή 947 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπνπ ν παξαβάηεο είλαη, 

φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ελ ελεξγεία βνπιεπηήο, δελ κπνξεί λα δηαηαρζεί 

θπιάθηζε. 

 

2. Δθηίκεζε ηοσ Γηθαζηερίοσ 

 

α) Ωρ ππορ ηην εθαπμογή ηος άπθπος 6 § 1 ηηρ Σύμβαζηρ 

27. ε φ,ηη αθνξά ηελ αζηηθή θχζε ηεο δηαδηθαζίαο, ην Γηθαζηήξην 

επαλαιακβάλεη φηη ε χκβαζε δελ παξαρσξεί αθ’εαπηνχ ην δηθαίσκα ηεο δίσμεο ή 

θαηαδίθεο ηξίησλ γηα έλα πνηληθφ αδίθεκα. Πξνθεηκέλνπ λα ππεηζέξρεηαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα πξέπεη λα είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ ζχκαηνο άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα αζθήζεη 

ηελ αζηηθή αγσγή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην εζληθφ δίθαην, έζησ θαη ελφςεη ηεο 

επίηεπμεο κηαο ζπκβνιηθήο επαλφξζσζεο ή ηεο πξνζηαζίαο ελφο δηθαηψκαηνο 

αζηηθήο θχζεσο, φπσο ην δηθαίσκα ηεο απφιαπζεο κηαο «θαιήο θήκεο» (βιέπε Perez 

θαηά Γαιιίας [GC], no.47287/99, § 70, ECHR 2004-I). 

 28. Απφ ηε λνκνινγία απηή πξνθχπηεη φηη ην άξζξν 6 § 1 ηεο χκβαζεο 

εθαξκφδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κελχζεηο κε παξάζηαζε πνιηηηθήο 

αγσγήο απφ ηε ζηηγκή ηεο δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο, εθηφο αλ ν 

κελπηήο έρεη παξαηηεζεί θαηά ηξφπν κε δηθνξνχκελν απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηφο ηνπ ζε επαλφξζσζε (βιέπε πην πάλσ αλαθεξφκελε απφθαζε Perez, § 

66). 

 29. Δλ πξνθεηκέλσ, ν πξνζθεχγσλ δήισζε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο γηα 

πνζφ πνπ ηζνδπλακνχζε κε δέθα επξψ, φηαλ θαηέζεζε κήλπζε ελψπηνλ ηνπ 

Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ, ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 232Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

πλεπψο, ε δηαδηθαζία ήηαλ αζηηθήο θχζεσο θαζψο είρε νηθνλνκηθή πηπρή, θάηη πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην πνζφ ησλ δέθα επξψ, φζν ζπκβνιηθφ θη αλ είλαη απηφ, γηα ην νπνίν 

ν πξνζθεχγσλ δήισζε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο (βιέπε Γώροσ θαηά Διιάδας 

(αρηζ.2) [GC], no. 12686/03, §§ 24-26, 20 Μαξηίνπ 2009). 



 30. Δπηπιένλ, ζε φ,ηη αθνξά ην επηρείξεκα ηεο Κπβέξλεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ην ελ ιφγσ δηθαίσκα, ην 

Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη απηή αθνξνχζε ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζθεχγνληνο γηα 

ηελ εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε ιφγσ ηεο επηθαινχκελεο παξαβίαζεο ηεο απφθαζεο 

αξηζ. 528/2005 απφ ηελ πξψελ ζχδπγφ ηνπ θαη φρη ηε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζήο ηνπ 

ζηνλ γην ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην δηθαίσκα ηνπ πξνζθεχγνληνο λα απνδεκησζεί γηα ηελ 

επηθαινχκελε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ απφθαζε αξηζ. 528/2005 δηαθπβεπφηαλ 

άκεζα ζηελ επίδηθε δηαδηθαζία (βιέπε Gorraiz Lizarraga θαη ιοηποί θαηά Ιζπαλίας, 

αξηζ. 62543/00, §§ 46-47, ECHR 2004-III). 

 31. Σέινο, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη παξφιν πνπ ε κήλπζε πνπ θαηέζεζε 

ν πξνζθεχγσλ ελψπηνλ ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ βαζηδφηαλ ζηελ 

επηθαινχκελε κε ζπκκφξθσζε ηεο πξψελ ζπδχγνπ ηνπ πξνζθεχγνληνο πξνο ηελ 

πξνεγνχκελε πξνζσξηλή δηαηαγή, σζηφζν εηζήγαγε έλα εληειψο απηνηειέο αίηεκα 

απνδεκίσζεο γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε. πλεπψο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ 

ηε θχζε ηεο «πξνζσξηλή». Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαπάλσ, ην Γηθαζηήξην 

ζεσξεί φηη ην άξζξν 6 § 1 έρεη εθαξκνγή ζηελ παξνχζα ππφζεζε θαη φηη νη ελζηάζεηο 

ηεο Κπβέξλεζεο πξέπεη λα απνξξηθζνχλ. 

 

 β) Ωρ ππορ ηην ένζηαζη πεπί μη εξάνηληζηρ ηων εθνικών ενδίκων μέζων 

 32. Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ έλαο 

πξνζθεχγσλ πξέπεη λα θάλεη θπζηνινγηθή ρξήζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ πνπ 

είλαη απνηειεζκαηηθά θαη επαξθή. Όηαλ έρεη ήδε αζθεζεί έλα έλδηθν κέζν, δελ 

απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο άιινπ ελδίθνπ κέζνπ πνπ έρεη θαη’νπζίαλ ην ίδην 

αληηθείκελν (βιέπε Yaşa θαηά Τοσρθίας, 2 επηεκβξίνπ 1998, 1998-VI, § 71, θαη 

Riad and Idiab θαηά Βειγίοσ, αξηζ. 29787/03 θαη 29810/03, § 84, ECHR 2008-...). 

 33. Σν Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη ζηελ παξνχζα ππφζεζε ν πξνζθεχγσλ 

θαηέζεζε κήλπζε ελψπηνλ ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ ζηε βάζε ηνπ 

άξζξνπ 232Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα δηεθδηθψληαο απνδεκίσζε γηα ηελ επηθαινχκελε 

παξαβίαζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 528/2005 απφ ηελ Μ.Α. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ 

κήλπζε δχλαην λα επαλνξζψζεη άκεζα ηελ επίδηθε θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, ήηνη 

ηελ εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε ν πξνζθεχγσλ ιφγσ ηεο επηθαινχκελεο κε εθηέιεζεο 

ηεο απφθαζεο αξηζ. 528/2005 (βιέπε Wiktorko θαηά Ποιωλίας, αξηζ. 14612/02, § 34, 

31 Μαξηίνπ 2009). Τπφ ηηο ζπλζήθεο ηεο ππφζεζεο, απηφ ζπληζηνχζε έλα επαξθέο 

θαη απνηειεζκαηηθφ έλδηθν κέζν κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 ηεο χκβαζεο. 



 34. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη ε αηηίαζε απηή δελ είλαη 

πξνδήισο αβάζηκε κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 3 ηεο χκβαζεο. Δπηπιένλ, 

ζεκεηψλεη φηη απηή δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλαλ άιιν ιφγν απαξαδέθηνπ. Πξέπεη 

επνκέλσο λα θεξπρζεί παξαδεθηή. 

 

 Β. Δπί ηηρ οςζίαρ 

 

1. Δπητεηρήκαηα ηωλ δηαδίθωλ 

35. Ζ Κπβέξλεζε επεζήκαλε φηη ζθνπφο ηεο ρνξήγεζεο αζπιίαο ζηνπο 

βνπιεπηέο σο πξνο ηηο ςήθνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ήηαλ λα δηαζθαιηζζεί φηη νη 

εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ απνιάκβαλαλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ειεπζεξία έθθξαζεο ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πέξα ησλ νξίσλ πνπ επηβάιινληαλ ζηνπο απινχο 

πνιίηεο. 

36. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ε ελ ιφγσ αζπιία, φληαο ζπλδεδεκέλε κε 

έλα θαζήθνλ ην νπνίν πξνβιέπεη ην χληαγκα, δελ παξαβίαζε νχηε ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ ελψπηνλ ηνπ λφκνπ νχηε ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

θνπφο ηεο δελ ήηαλ νχηε λα δεκηνπξγήζεη κία «πξνλνκηνχρα» ηάμε νχηε λα 

επηηξέςεη ζηνπο βνπιεπηέο λα θάλνπλ απζαίξεηε ρξήζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπο. 

Αληηζέησο, επεδίσθε ην ζεκηηφ ζθνπφ ηνπ λα επηηξαπεί ζηε Βνπιή λα ζπδεηά 

ειεχζεξα θαη αλνηθηά νπνηνδήπνηε δήηεκα ηεο δεκφζηαο δσήο ρσξίο ηα κέιε ηεο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν δίσμεο ή πηζαλψλ λνκηθψλ ζπλεπεηψλ. 

37. Δπηπιένλ, ε Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε 

δηθαζηήξην δελ είρε πεξηνξηζζεί ζηελ παξνχζα ππφζεζε δεδνκέλνπ φηη ε εζσηεξηθή 

δηαηαγή δηαζθάιηδε ηελ πηζαλφηεηα δηεθδίθεζεο απνδεκίσζεο ελψπηνλ ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ γηα πιηθή δεκία θαη εζηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ηεο 

επηθαινχκελεο κε λφκηκεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Μ.Α. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη κία 

αζηηθή αγσγή απνηεινχζε έλα έλδηθν κέζν ηζνδχλακν κε ηελ παξάζηαζε σο 

πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία θαηά ηεο Μ.Α. Ζ δηεθδίθεζε αζηηθήο 

απνδεκίσζεο κφλν κέζσ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο ζα ππνλφκεπε νιφθιεξν ηνλ 

ζθνπφ ηεο ρνξήγεζεο αζπιίαο ζηνπο βνπιεπηέο, ήηνη ηελ ειεπζεξία θαη ηνλ 

απζφξκεην ραξαθηήξα ησλ βνπιεπηηθψλ ζπδεηήζεσλ. Δπηπιένλ, ε Κπβέξλεζε 

ππνζηήξημε φηη κε ηελ απφθαζε αξηζ. 9599/2005, ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ 

ηξνπνπνίεζε ηνπο φξνπο άζθεζεο γνληθήο επηκέιεηαο πνπ είρε ζέζεη ε απφθαζε αξηζ. 

528/2005 ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ θαη πξνέβιεςε πξφζηηκν χςνπο 1.000 επξψ ζε 



πεξίπησζε παξαβίαζεο. πλαθψο, ε Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ζηελ παξνχζα 

ππφζεζε ν πξνζθεχγσλ κπνξνχζε νκνίσο λα έρεη δεηήζεη απφ ην Πξσηνδηθείν 

Αζελψλ λα πξνβιέςεη θάπνην πξφζηηκν θαη θαηφπηλ λα ην επηβάιεη ζηελ Μ.Α. ζε 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο απφθαζεο αξηζ. 528/2005. 

38. ε γεληθέο γξακκέο, ε Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη, αθφκα θη αλ ππνηεζεί 

φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο Μ.Α. δε ζπλδεφηαλ κε ηελ άζθεζε ησλ βνπιεπηηθψλ 

θαζεθφλησλ κε ηελ απζηεξή ηνπο έλλνηα, ν επηβιεζείο πεξηνξηζκφο επί ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζε δηθαζηήξην δε ζα πξέπεη απηφκαηα λα ζεσξεζεί 

σο δπζαλάινγνο πξνο ηνλ δησθφκελν ζθνπφ. Καη κφλν ε χπαξμε άιισλ ελδίθσλ 

κέζσλ ηθαλψλ λα παξέμνπλ επαλφξζσζε σο πξνο ηηο αηηηάζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο 

ηνχ παξείραλ επαξθή κέζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

βάζεη ηεο χκβαζεο. 

39. Ο πξνζθεχγσλ επεζήκαλε φηη ε παξνχζα ππφζεζε έζεηε έλα δήηεκα 

βνπιεπηηθήο αζπιίαο ην νπνίν είρε ήδε επηιπζεί απφ ην Γηθαζηήξην κε ηηο απνθάζεηο 

ηνπ ζηηο ππνζέζεηο Cordova θαηά Ιηαιίας (αρηζ.1) (αξηζ. 40877/98, ECHR 2003-I) θαη 

Τζαιθηηδής θαηά Διιάδας (no. 11801/04, 16 Ννεκβξίνπ 2006). Ο πξνζθεχγσλ 

ζπκθψλεζε κε ηελ Κπβέξλεζε φηη ε βνπιεπηηθή αζπιία βάζεη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ 

δχλαην λα είλαη ζπκβαηή πξνο ηε χκβαζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, θαηά ηελ άζθεζε 

ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηάο ηεο πεξί άξζεο ηεο αζπιίαο ζε αηνκηθέο ππνζέζεηο, ε 

Διιεληθή Βνπιή εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε νξζά ηηο ζρεηηθέο ζπληαγκαηηθέο 

δηαηάμεηο. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηήξημε φηη ε άξλεζε ηεο Διιεληθήο Βνπιήο λα δψζεη 

άδεηα γηα άζθεζε δίσμεο θαηά ηεο Μ.Α. απνηεινχζε κέξνο κίαο επξχηεξεο θαη 

ζηαζεξήο πξαθηηθήο εθ κέξνπο ηεο βνπιήο ζρεηηθήο κε ηε ρξήζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί αζπιίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ νη βνπιεπηέο απφ ηελ 

ηζηκπίδα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. Ο πξνζθεχγσλ πξνζθφκηζε κία έξεπλα ηνπ ηχπνπ, 

φπνπ αλαθεξφηαλ φηη απφ ην 1974 έσο ην 2003 είραλ γίλεη νθηαθφζηεο αηηήζεηο γηα 

ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ αδείαο θαη κφλν ζε πέληε απφ απηέο είρε ρνξεγεζεί ε ελ ιφγσ 

άδεηα. Χο πξνο ηνχην, θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ππφζεζεο, ν πξνζθεχγσλ 

ππνζηήξημε φηη ε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην 

θαζίζηαην αθφκα πην θαηάθσξε δεδνκέλνπ φηη ε Μ.Α. είρε ηε δπλαηφηεηα λα θηλήζεη 

πνηληθή δηαδηθαζία ζε βάξνο ηνπ. 

 

 2. Δθηίκεζε ηοσ Γηθαζηερίοσ 

 



 α) Γενικέρ απσέρ 

 40. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην, ην νπνίν θαζηεξψλεηαη απφ ην 

άξζξν 6 § 1 ηεο πκβάζεσο, δελ είλαη απφιπην αιιά ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο: 

απηνί γίλνληαη ζησπεξψο απνδεθηνί θαζψο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο απαηηεί, εθ ηεο 

θχζεψο ηνπ, ξχζκηζε απφ ην Κξάηνο (βιέπε Kart θαηά Τοσρθίας [GC], no. 8917/05, § 

79, 3 Γεθεκβξίνπ 2009). Χο πξνο ηνχην, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε δηαζέηνπλ έλα 

νξηζκέλν πεξηζψξην εθηηκήζεσο. Απνζηνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ δελ είλαη λα 

ππνθαζηζηά ηα ζρεηηθά εζληθά δηθαζηήξηα. Καη’ αξρήλ αξκφδηεο λα εξκελεχνπλ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία είλαη νη εζληθέο αξρέο, θαη δε ηα δηθαζηήξηα (βιέπε, mutatis 

mutandis, Brualla Gόmez de la Torre θαηά Ιζπαλίας, 19 Γεθεκβξίνπ 1997, § 31, 

Reports of Judgments of Decisions 1997-VIII, θαη Saez Maeso θαηά Ιζπαλίας, αξηζ. 

77837/01, § 22, 9 Ννεκβξίνπ 2004). 

 41. Χζηφζν, αξκφδην λα απνθαίλεηαη ηειεζίδηθα επί ηεο ηθαλνπνηήζεσο ή κε 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο πκβάζεσο, είλαη ην Γηθαζηήξην. Πξέπεη λα δηαβεβαηψλεηαη φηη 

νη ηζρχνληεο πεξηνξηζκνί δελ πεξηνξίδνπλ ή κεηψλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ 

δηνηθνχκελνπ θαηά ηξφπν ή κέρξη ζεκείνπ πνπ λα ζίγεηαη ε ίδηα ε νπζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ. Πεξαηηέξσ, παξφκνηνο πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξνζβάζεσο ζε δηθαζηήξην δελ ζπκβαδίδεη κε ην άξζξν 6 § 1 παξά κφλνλ εάλ έρεη 

ζεκηηφ ζηφρν θαη πθίζηαηαη εχινγε ζρέζε αλαινγηθφηεηαο αλάκεζα ζηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη ζηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ (Waite θαη Kennedy θαηά ηες 

Γερκαλίας [GC], no.
 

26083/94, § 59, CEDH 1999-I, θαη T.P. θαη Κ.Μ. θαηά ηοσ 

Ηλωκέλοσ Βαζηιείοσ [GC] no.
 

28945/95, § 98, CEDH 2001-V). Tν δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην ζίγεηαη φηαλ ε ξχζκηζή ηνπ παχεη λα εμππεξεηεί ηνπο 

ζθνπνχο ηεο λνκηθήο αζθαιείαο θαη ηεο νξζήο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

απνηειεί έλα είδνο εκπνδίνπ ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ επί ηεο νπζίαο εθδίθαζε ηεο 

ππνζέζεσο ηνπ δηαδίθνπ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. 

 42. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί ζπλαθψο φηη φηαλ έλα θξάηνο αλαγλσξίδεη 

αζπιία ζηνπο βνπιεπηέο ηνπ είλαη δπλαηφλ λα ζηγεί ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ. Σνχην σζηφζν δε ζεκαίλεη φηη ε βνπιεπηηθή αζπιία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαηαξρήλ φηη επηβάιιεη έλαλ δπζαλάινγν πεξηνξηζκφ ζην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην, φπσο απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 6 § 1 (βιέπε πην 

πάλσ απφθαζε Kart θαηά Τοσρθίας, § 80). Όπσο ην δηθαίσκα απηφ είλαη 

ζπλπθαζκέλν κε ηελ εγγχεζε γηα δίθαηε δίθε, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη απφ ην άξζξν 

απηφ, έηζη θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζηελ πξφζβαζε πξέπεη νκνίσο λα ζεσξνχληαη 



σο ζπλπθαζκέλνη κε απηή, φπσο γηα παξάδεηγκα νη γεληθψο απνδεθηνί απφ ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ αξρή ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο (βιέπε 

πην πάλσ απφθαζε Α. θαηά Ηλωκέλοσ Βαζηιείοσ, no.
 

35373/97, § 83, θαη, mutatis 

mutandis, Al-Adsani θαηά Ηλωκέλοσ Βαζηιείοσ [GC], no.
 

35763/97, § 56, ECHR 

2001-XI). Σν Γηθαζηήξην έρεη ήδε αλαγλσξίζεη φηη είλαη καθξφρξνλε πξαθηηθή ησλ 

Κξαηψλ λα ρνξεγνχλ ελ γέλεη δηάθνξνπο βαζκνχο αζπιίαο ζηνπο βνπιεπηέο, κε 

ζθνπφ λα επηηξέπεηαη ε ειεπζεξία ιφγνπ γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ιανχ θαη λα 

απνηξέπεηαη ε αλάκεημε ησλ παξαπφλσλ ησλ νπαδψλ κε ηελ άζθεζε ησλ 

βνπιεπηηθψλ θαζεθφλησλ (βιέπε πην πάλσ απφθαζε Α. θαηά Ηλωκέλοσ Βαζηιείοσ, §§ 

75-77, πην πάλσ απφθαζε Cordova, § 55, θαη De Jorio θαηά Ιηαιίας, no. 73936/01, § 

49, 3 Ηνπλίνπ 2004). Γεδνκέλνπ ηνχηνπ, ε δεκηνπξγία εμαηξέζεσλ ζε απηή ηελ 

αζπιία, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή εμαξηάηαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ηεο 

θάζε ππφζεζεο, ζα ππνλφκεπε ζεκαληηθά ηνπο δησθφκελνπο ζεκηηνχο ζθνπνχο (βιέπε 

πην πάλσ απφθαζε Α. θαηά Ηλωκέλοσ Βαζηιείοσ, § 88). 

43. Δλ ηνχηνηο, ζα ήηαλ νκνίσο αζχκβαην πξνο ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν 

ηεο χκβαζεο εάλ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε, πηνζεηψληαο θάπνην απφ ηα ζπζηήκαηα 

ηα νπνία ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο εμαζθάιηζε αζπιίαο ζηνπο βνπιεπηέο, 

απαιιάζζνληαλ θαη’απηφλ ηνλ ηξφπν απφ θάζε επζχλε έλαληη ηεο πκβάζεσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο βνπιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηνο. Σν Γηθαζηήξην ππνκηκλήζθεη φηη ζθνπφο ηεο 

πκβάζεσο είλαη ε πξνζηαζία δηθαησκάησλ φρη ζεσξεηηθψλ ή θελψλ νπζηαζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, αιιά ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξαγκαηηθψλ. Ζ παξαηήξεζε απηή ηζρχεη 

εηδηθφηεξα γηα ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δηθαζηήξηα, ιφγσ ηεο εμέρνπζαο ζέζεο 

ηελ νπνία θαηέρεη ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία (βιέπε 

Aït-Mouhoub θαηά Γαιιίας, 28 Οθησβξίνπ 1998, § 52, Reports 1998-VIII). Θα ήηαλ 

αζπκβίβαζην κε ηελ ππεξνρή ηνπ δηθαίνπ ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία ή κε ηε 

ζεκειηψδε αξρή πνπ δηέπεη ην άξζξν 6 § 1, εάλ έλα Κξάηνο είρε ηε δπλαηφηεηα, 

αλεπηθπιάθησο θαη άλεπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, λα απνθιείεη ηεο 

δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ κία νιφθιεξε ζεηξά πξνζθπγψλ αζηηθήο θχζεσο ή λα 

παξέρεη αζπιίεο ζε θαηεγνξίεο πξνζψπσλ (βιέπε Fayed θαηά Ηλωκέλοσ Βαζηιείοσ, 

21 επηεκβξίνπ 1994, § 65, Series A no.
 

294-Β). 

44. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε βνπιεπηηθή αζπιία 

παξεκπνδίδεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε, ην 

Γηθαζηήξην, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαινγηθφηεηαο ή κε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

κέηξνπ, εμεηάδεη εάλ νη επίδηθεο πξάμεηο ζπλδένληαλ κε ηελ άζθεζε ησλ βνπιεπηηθψλ 



θαζεθφλησλ κε ηελ απζηεξή έλλνηά ηνπο (βιέπε πην πάλσ απνθάζεηο Cordova (no.1), 

§ 62 θαη De Jorio, § 53). Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε 

απνπζία πξνθαλνχο ζρέζεσο κε ηε βνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα απαηηεί κία ζηελή 

εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ δησθφκελνπ ζθνπνχ θαη ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 

πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα πξφζβαζεο απνξξένπλ απφ ηελ απφθαζε ελφο πνιηηηθνχ 

νξγάλνπ (βιέπε πην πάλσ απφθαζε Kart θαηά Τοσρθίας, § 83 θαη Τζαθηιηδής θαηά 

Διιάδας, αξηζ. 11801/04, § 49, 16 Ννεκβξίνπ 2006). Δπηπιένλ, φζν πην επξεία είλαη 

ε αζπιία, ηφζν πην επηηαθηηθφο πξέπεη λα είλαη ν ιφγνο απηήο (βιέπε πην πάλσ 

απφθαζε Α. θαηά Ηλωκέλοσ Βαζηιείοσ, § 78). 

 

β) Δθαπμογή ηων πιο πάνω απσών ζηην παπούζα ςπόθεζη 

 

45. Σν Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη ην θχξην επηρείξεκα ηεο Κπβέξλεζεο 

εζηηάδεη ζηελ χπαξμε ελδίθσλ κέζσλ δηαζέζηκσλ ζηνλ πξνζθεχγνληα άιισλ απφ ηελ 

ππνβνιή κήλπζεο γηα ηε δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο γηα ηελ επηθαινχκελε κε λφκηκε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Μ.Α. Καηά ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο, θαη κφλν ε χπαξμε ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ελδίθσλ κέζσλ πνπ ηνπ παξείραλ άιινπο ηξφπνπο επαλφξζσζεο 

ζήκαηλε φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηεο νπζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζθεχγνληνο 

γηα πξφζβαζε ζε δηθαζηήξην. Σν Γηθαζηήξην δηαθσλεί κε απηή ηελ πξνζέγγηζε. 

Όπσο έρεη ήδε παξαηεξήζεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε 

πξνζθέξεη έλα έλδηθν κέζν φπσο ε ππνβνιή κήλπζεο κε δήισζε παξάζηαζεο 

πνιηηηθήο αγσγήο, ην Κξάηνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε ν πνιηηηθψο ελάγσλ λα 

απνιακβάλεη ηηο ζεκειηψδεηο εγγπήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 (βιέπε Αλαγλωζηόποσιος θαηά 

Διιάδας, αξηζ. 54589/00, § 32, 3 Απξηιίνπ 2003). Χο εθ ηνχηνπ, ην επηρείξεκα ηεο 

Κπβέξλεζεο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ νπζία ηεο αηηίαζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο αιιά κε ην 

δήηεκα ηεο εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ, δήηεκα ην νπνίν έρεη ήδε 

επηιχζεη ην Γηθαζηήξην. πλεπψο, ππφ ην θσο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηάζεσλ ηεο 

ππφζεζεο, ην Γηθαζηήξην πξέπεη λα αμηνινγήζεη αλ ε άξλεζε ηεο Βνπιήο λα 

ρνξεγήζεη άδεηα γηα ηελ άζθεζε δίσμεο ζε βάξνο ηεο Μ.Α. πξνζέβαιε ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην ηνπ πξνζθεχγνληνο. 

46. πλαθψο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, νξζψο εξκελεπκέλν ππφ ην θσο 

ηνπ άξζξνπ 6 § 1, ην άξζξν 62 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο δίδεη ην δηθαίσκα ζηελ 

Διιεληθή Βνπιή λα αξλεζεί λα ρνξεγήζεη άδεηα γηα άζθεζε δίσμεο κφλν φηαλ νη 



πξάμεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε δίσμε ζπλδένληαη ζαθψο κε ηε βνπιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ππφζεζεο, δελ πθίζηαην αληηιεπηφο 

δεζκφο κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Μ.Α. ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ βνπιεπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο. Ζ 

επηθαινχκελε κε ζπκκφξθσζή ηεο πξνο ηνπο φξνπο επηθνηλσλίαο πνπ δηέηαμε ην 

εζληθφ δηθαζηήξην δηφινπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο σο 

κέινπο ηεο βνπιήο θαη ελ γέλεη κε ηε ιεηηνπξγία θαη θήκε ηεο Βνπιήο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε κία πξνζσπηθή δηακάρε κεηαμχ ελφο 

πξψελ αλδξφγπλνπ φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ηέθλν ηνπο. 

47. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηεο 

Βνπιήο δελ πξνέβαιε ιφγνπο γηα ηε κε άξζε ηεο αζπιίαο ηεο Μ.Α. Δηδηθφηεξα, ε 

Δπηηξνπή έθαλε κία γεληθή αλαθνξά ζην άξζξν 83 § 3 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο 

πξνζζέηνληαο φηη ζπλέηξερε κία εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ άξλεζεο ηεο άξζεο ηεο 

αζπιίαο ηεο Μ.Α., ρσξίο σζηφζν λα δηεπθξηλίζεη αλ ην αδίθεκα γηα ην νπνίν δεηείην 

ε άξζε ηεο αζπιίαο ζρεηηδφηαλ κε ηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Μ.Α., αλ ε δίσμε 

βαζηδφηαλ ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο ή αλ ζηφρεπε ζην λα ππνλνκεχζεη ην θχξνο ηεο 

Βνπιήο. πλεπψο, ε απνπζία νπνηνπδήπνηε επηρεηξήκαηνο πνπ λα θαηαδεηθλχεη ην 

ζθεπηηθφ ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο ζηέξεζε ηνλ πξνζθεχγνληα αθφκα θαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη νπνηαδήπνηε ζαθή πιεξνθνξία γηα ηε βάζε θαη ηα θξηηήξηα επί 

ησλ νπνίσλ ε Βνπιή αξλήζεθε λα άξεη ηελ αζπιία ηεο Μ.Α. 

48. Σέινο, ην Γηθαζηήξην πξνζδίδεη ζεκαζία ζην γεγνλφο φηη ε επίδηθε 

πξνζέγγηζε ηεο Βνπιήο δεκηνχξγεζε κία αληζνξξνπία ζηε κεηαρείξηζε κεηαμχ ηνπ 

πξνζθεχγνληνο θαη ηεο Μ.Α., θαζψο ε ηειεπηαία είρε ηε δπλαηφηεηα λα θηλήζεη 

πνηληθή δηαδηθαζία θαηά ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηηο 31 Μαξηίνπ, ελψ νη ζρεηηθέο 

αηηήζεηο ηεο απνξξίθζεθαλ θαηφπηλ ηφζν ζε πξψην φζν θαη ζε δεχηεξν βαζκφ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Διιεληθήο Βνπιήο ήηαλ φηη ε Μ.Α. 

παξέκεηλε εμ’νινθιήξνπ εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο ζρεηηθά κε ηηο κελχζεηο πνπ θαηέζεζε ν πξνζθεχγσλ, ελψ ήηαλ 

ειεχζεξε λα επηδηψμεη ηελ θίλεζε πνηληθήο δηαδηθαζίαο ζε βάξνο ηνπ. 

49. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί σο εθ ηνχηνπ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε απφθαζε 

πεξί κε εηζαγσγήο πεξαηηέξσ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πξνζθεχγνληνο, δελ εμαζθάιηζε κία δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ. 



50. Οη παξαπάλσ ζθέςεηο αξθνχλ ψζηε λα νδεγεζεί ην Γηθαζηήξην ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο. Δπηπιένλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ηεο παξνχζαο ππφζεζεο θαη 

ησλ ιφγσλ πνπ ην νδήγεζαλ ζηε δηαπίζησζε παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 6 § 1, ην 

Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη δελ είλαη αλαγθαίν λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε θαη ππφ ην 

πξίζκα ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο (βιέπε πην πάλσ απφθαζε Cordova θαηά 

Ιηαιίας (αρηζ.1), § 75). 

 

IΗ. ΔΠΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

51. 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 

 52. Ο πξνζθεχγσλ ηζρπξίζηεθε φηη ππέζηε εζηθή βιάβε ιφγσ ηεο 

απνγνήηεπζεο πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε κε δπλαηφηεηά ηνπ λα παξαζηαζεί σο πνιηηηθή 

αγσγή ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία ζε βάξνο ηεο πξψελ ζπδχγνπ ηνπ ιφγσ κε 

ζπκκφξθσζεο πξνο κία δηθαζηηθή δηαηαγή θαη λα ιάβεη απνδεκίσζε γηα εζηθή 

βιάβε. Εήηεζε απφ ην Γηθαζηήξην λα ηνπ επηδηθάζεη ην πνζφ πνπ εθείλν έθξηλε 

πξνζήθνλ. 

 53. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη κία απφθαζε πνπ δηαπηζηψλεη ηελ 

παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ζα ζπληζηνχζε αθ’εαπηήο κία επαξθή δίθαηε ηθαλνπνίεζε. 

Δλαιιαθηηθά, ε Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ην επηδηθαζηέν πνζφ γηα εζηθή βιάβε δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηα 3.000 επξψ. 

 54. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ ππέζηε κία βέβαηε εζηθή 

βιάβε. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηάθνξεο ζρεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη απνθαηλφκελν 

θαηά δίθαηε θξίζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο χκβαζεο, ηνπ επηδηθάδεη 12.000 

επξψ γηα ηελ αηηία απηή, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο. 

 

 Β. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη 



 55. Ο πξνζθεχγσλ νκνίσο αμίσζε 62.500 ιίξεο Αγγιίαο (GBP) (πεξίπνπ 

73.026 επξψ) γηα ηα έμνδα θαη ηε δηθαζηηθή δαπάλε ζηα νπνία ππνβιήζεθε ελψπηνλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Πξνζθφκηζε ηέζζεξα ηηκνιφγηα, ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.500 ιηξψλ 

Αγγιίαο (πεξίπνπ 14.603 επξψ), γηα ηα έμνδα ηα νπνία είρε ήδε θαηαβάιεη γηα ηελ 

εθπξνζψπεζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 56. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη νη δηθεγνξηθέο ακνηβέο γηα ηε δηαδηθαζία 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ήηαλ ππεξβνιηθέο θαη φηη έλα ζπλνιηθφ πνζφ φρη 

κεγαιχηεξν απφ 5.000 επξψ ζα ήηαλ πξνζήθνλ γηα ηα δηθαζηηθά έμνδα. 

 57. Σν Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ, ε 

επηδίθαζε εμφδσλ θαη δηθαζηηθήο δαπάλεο ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 41 πξνυπνζέηεη ηελ 

απφδεημε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο αλαγθαηφηεηάο ηνπο θαη, επηπιένλ, ηνπ εχινγνπ 

ραξαθηήξα ηνπ χςνπο ηνπο (βιέπε Ιαηρίδες θαηά Διιάδας (δίθαηε ηθαλνπνίεζε) [GC], 

no. 31107/96, § 54, ECHR 2000-XI). 

Δλ πξνθεηκέλσ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ θαη ησλ πξναλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ, ην Γηθαζηήξην θξίλεη εχινγν λα 

επηδηθάζεη 7.000 επξψ γηα ηε δηαδηθαζία ελψπηφλ ηνπ, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ 

κπνξεί λα νθείιεη ν πξνζθεχγσλ σο θφξν. 

 

Γ. Τόκοι ςπεπημεπίαρ 

58. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη πξνζήθνλ λα βαζίζεη ην επηηφθην ησλ ηφθσλ 

ππεξεκεξίαο ζην επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ, 

 

1. Κερύζζεη θαηά πιεηνςεθία ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή. 

 

2. Αποθαίλεηαη κε έμη ςήθνπο έλαληη κίαο φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 

§ 1 ηεο χκβαζεο. 

 

3. Αποθαίλεηαη νκφθσλα φηη δε ζπληξέρεη ιφγνο λα εμεηάζεη ρσξηζηά ηελ 

αηηίαζε ηελ ειθφκελε απφ ην άξζξν 14 ηεο χκβαζεο. 

 

4. Αποθαίλεηαη, κε πέληε ςήθνπο έλαληη δχν, 



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

ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε απφθαζε ζα θαηαζηεί 

ηειεζίδηθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 § 2 ηεο χκβαζεο, 12.000 (δψδεθα 

ρηιηάδεο) επξψ γηα εζηθή βιάβε, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη σο θφξνο, θαη 7.000 (επηά ρηιηάδεο) επξψ γηα έμνδα θαη δηθαζηηθή 

δαπάλε, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ κπνξεί λα νθείιεη ν πξνζθεχγσλ σο 

θφξν, 

β) φηη, απφ ηε ιήμε ηεο ηξίκελεο απηήο πξνζεζκίαο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή, 

ηα πνζά απηά ζα πξνζαπμεζνχλ 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. Απορρίπηεη νκφθσλα ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηα ινηπά. 

 

πληάρζεθε ζηε αγγιηθή γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο 

ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2010, θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ. 

 (ππνγξαθή)    (ππνγξαθή) 

Søren Nielsen    Nina Vajić 

Γξακκαηέαο    Πξφεδξνο 

 

ηελ παξνχζα απφθαζε έρεη επηζπλαθζεί, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 45 § 2 ηεο 

χκβαζεο θαη 74 § 2 ηνπ θαλνληζκνχ, ε έθζεζε ηεο απνθιίλνπζαο γλψκεο ηνπ 

δηθαζηή Φινγαΐηε. 

(αθνινπζνχλ δχν κνλνγξαθέο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΚΛΗΝΟΤΑ ΓΝΧΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖ ΦΛΟΓΑΨΣΖ 

 

 Γε ζπκθσλψ κε ηελ πιεηνςεθία ζηελ παξνχζα ππφζεζε. Καηαλνψ φηη 

πθίζηαληαη ζεκαληηθά  λνκνινγηαθά πξνεγνχκελα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θαηαηέζεθαλ 

δειψζεηο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο ζε πνηληθέο δίθεο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ. 

Πηζηεχσ σζηφζν φηη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο πνηληθήο δηαδηθαζίαο κε 

εκπνδίδνπλ απφ ην λα δερζψ φηη ε επίδηθε δηαδηθαζία ήηαλ απφ ηε θχζε ηεο αζηηθή 

θαη, ζπλεπψο, απφ ην λα θαηαιήμσ φηη ην άξζξν 6 § 1 έρεη εθαξκνγή. 

 

 χκθσλα κε ην ειιεληθφ πνηληθφ δίθαην, κία πνηληθή δίθε έρεη εμ νινθιήξνπ 

δεκφζην ραξαθηήξα: ν εηζαγγειέαο είλαη εθείλνο πνπ απνθαζίδεη πνηνλ λα ζπιιάβεη, 

αζθνχληαη δηψμεηο ζην φλνκα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαη είλαη επζχλε ηνπ 

εηζαγγειέα ε εηζαγσγή κίαο ππφζεζεο ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαηά ελφο 

αηφκνπ πνπ ζεσξείηαη χπνπην γηα παξαβίαζε ηνπ λφκνπ. Ζ πνηληθή δίθε γίλεηαη σο εθ 

ηνχηνπ αλάκεζα ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηνλ 

θαηεγνξνχκελν. 

 

 Όηαλ ην «ζχκα» ελφο εγθιήκαηνο επηζπκεί λα παξέκβεη ζηε δηαδηθαζία, κφλν 

έλαο ζεζκφο ηνπ επηηξέπεη λα ζπκκεηάζρεη επηζήκσο ζηελ πνηληθή δίθε: ε αζηηθή 

αγσγή. 

 

 Ο πνιηηηθψο ελάγσλ πνπ αμηψλεη απνδεκίσζε ζπκκεηέρεη ζηελ πνηληθή δίθε 

κε πξφζρεκα ηε δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, επηδηψθεη λα απνδείμεη ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

παξνπζηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ σο ην άηνκν πνπ ππέθεξε σο απνηέιεζκα ηνπ 

εγθιήκαηνο θαη πνπ επηδηψθεη λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα. Άιισο εηπείλ, δεηψληαο 

απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην λα ηνπ επηδηθάζεη απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε, ν 

πνιηηηθψο ελάγσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηδεηεί ηελ αλαγλψξηζε ηνπ βαζάλνπ ηνπ 

απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο πξνο φθειφο ηνπ. Σνχην ζα 

ζπκβεί κφλν αλ ν θαηεγνξνχκελνο θξηζεί έλνρνο γηα ην έγθιεκα κε απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Δπηπιένλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην έγθιεκα απνηειεί ζηνηρείν ηνπ δεκφζηνπ ζθνπνχ ηεο πνηληθήο 

πνηλήο αθνχ φρη κφλν παξέρεη επαλφξζσζε γηα ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα αιιά είλαη 



νκνίσο ζεκαληηθή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζηελ 

θνηλσλία
1
. 

 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληα πνπ αμηψλεη απνδεκίσζε ζηελ πνηληθή 

δίθε νκνίσο ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε κίαο θαιχηεξεο δηάγλσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ζε κία κεγαιχηεξε απνζαθήληζε ηφζν ησλ ςπρνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε ην έγθιεκα φζν θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Όηαλ 

ιακβάλνληαη ππφςε απηνί νη παξάγνληεο, ηα εζληθά δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα 

εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ην επίπεδν επζχλεο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη ηελ πξνζήθνπζα 

πνηλή
2
. Ζ παξνπζία ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο είλαη νκνίσο αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ηα 

δηθαζηήξηα ή νη δεκφζηεο αξρέο λα θηλνχλ κε ηαρχηεηα ηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο
3
. 

 

 Σν επηρείξεκα φηη ζθνπφο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληα ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία 

είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηληθή θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ νκνίσο εληζρχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη α) ην πνζφ πνπ αμηψλεη ν πνιηηηθψο ελάγσλ σο απνδεκίσζε είλαη 

πνιχ κηθξφ, 10 ή 20 επξψ, θαη ζπλήζσο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα εηζάγεη 

ηελ ππφζεζε ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ γηα κεγαιχηεξε απνδεκίσζε, θαη
4
 

β) ε πνηληθή δηαδηθαζία επηηξέπεη ζην ζχκα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πνηληθή δίθε θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ρσξίο λα αμηψζεη 

αζηηθή απνδεκίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνχην είλαη δπλαηφ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ i) 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ ην 

έγθιεκα είλαη θάπνηνο ηξίηνο θαη φρη ν θαηεγνξνχκελνο, ii) νη δεκφζηεο αξρέο αζθνχλ 

αζηηθή αγσγή γηα έλα έγθιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε θφξνπο θαη δαζκνχο, iii) o 

εηζαγγειέαο αζθεί έθεζε θαηά ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο, θαη γ) ε δηαδηθαζία 

δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο είλαη απινπζηεπκέλε θαζψο απηή κπνξεί λα 

γίλεη πξνθνξηθά ζηελ πνξεία ηεο δίθεο, κπνξεί λα δηνξηζζεί δηθεγφξνο, ε πνιηηηθή 

αγσγή θαιείηαη λα εκθαληζζεί ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα 

αθξφαζεο. 
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 Ο ξφινο ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία σο «ηδηψηε» 

εηζαγγειέα νκνίσο επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αθφκα θη αλ ν θαηεγνξνχκελνο 

πξνζθέξεη ζηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ αμηψλεη 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνηληθήο δίθεο, ν ελάγσλ κπνξεί λα αξλεζεί απηή ηελ πξνζθνξά 

θαη λα επηκείλεη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδξάκεη ην δηθαζηήξην ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαδίθεο. Σν ίδην ηζρχεη φηαλ ε 

πνιηηηθή αγσγή ππνβάιιεη ηελ αμίσζε ηεο γηα απνδεκίσζε δεκνζίσο κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο δίθεο, αιιά ν ελάγσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

πνηληθή δίθε σο πνιηηηθή αγσγή (βιέπε απφθαζε αξηζ. 1/1997 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ)
5
. 

 

 Σέινο, ε πνιηηηθή αγσγή, εθφζνλ επηζπκεί πξαγκαηηθά λα απνδεκησζεί, ζα 

ππνβάιεη ηελ ππφζεζή ηεο ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ελψπηνλ ησλ ελ 

ιφγσ δηθαζηεξίσλ ζα ηθαλνπνηεζεί ην αζηηθφ δηθαίσκα. Πξάγκαηη, ν εμ νινθιήξνπ 

πνηληθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, φηαλ απνθαίλνληαη επί ηεο ίδηαο ππφζεζεο, δε δεζκεχνληαη 

λνκηθά απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη ε αζηηθή δηαδηθαζία είλαη 

αλεμάξηεηε. 

 

 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, θαηαιήγσ φηη ε παξνχζα ππφζεζε έπξεπε λα έρεη 

απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε. 
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