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ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ
15 Οθησβξίνπ 2009
Η παξνύζα απόθαζε ζα θαηαζηεί νξηζηηθή ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 44 § 2 ηεο ύκβαζεο. Μπνξεί λα ππνζηεί ηππηθέο
δηνξζώζεηο.

ςπόθεζη Σζοςπλάκηρ καηά Δλλάδαρ,
Σν Δπξσπατθό Γηθαζηήξην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (πξώην ηκήκα),
ζπλεδξηάδνληαο ζε ηκήκα απνηεινύκελν από ηνπο:
Nina Vajić, πρόεδρο,
Υξήζην Ρνδάθε,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
Γεώξγην Νηθνιάνπ, δικαζηές,
θαη ηνλ André Wampach, αναπληρωηή γραμμαηέα ημήμαηος.
Αθνύ δηαζθέθζεθε ζε ζπκβνύιην ζηηο 24 επηεκβξίνπ 2009,
Δθδίδεη ηελ πην θάησ απόθαζε, ε νπνία ειήθζε ηελ εκεξνκελία απηή:
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1. Η ππόζεζε έρεη εηζαρζεί κε κία πξνζθπγή (αξηζ. 50796/07) ζηξεθόκελε
θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο από έλαλ ππήθνν ηνπ Κξάηνπο απηνύ, ηνλ θύξην
Κσλζηαληίλν Σζνπξιάθε («ν πξνζθεύγσλ»), ν νπνίνο πξνζέθπγε ελώπηνλ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2007 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο ύκβαζεο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ («ε
ύκβαζε»).
2. Ο πξνζθεύγσλ εθπξνζσπείηαη από ηνλ θύξην Δ. Μπηηζαμή, δηθεγόξν
Αζελώλ. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε») εθπξνζσπείηαη από ηνπο
απεζηαικέλνπο ηνπ αληηπξνζώπνπ ηεο, θύξην . ππξόπνπιν, πάξεδξν ηνπ Ννκηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη θπξία . Σξεθιή, δηθαζηηθή αληηπξόζσπν ηνπ Ννκηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
3. Ο πξνζθεύγσλ ππνζηήξηδε εηδηθόηεξα όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ
δηθαηώκαηόο ηνπ ζην ζεβαζκό ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ην νπνίν εγγπάηαη ην
άξζξν 8 ηεο ύκβαζεο.
4. ηηο 25 επηεκβξίνπ 2008, ε πξόεδξνο ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο απνθάζηζε λα
θνηλνπνηήζεη ηελ πξνζθπγή ζηελ Κπβέξλεζε. Όπσο επηηξέπεη ην άξζξν 29 § 3 ηεο
ύκβαζεο, απνθαζίζζεθε επηπιένλ λα απνθαλζεί ην ηκήκα ζπγρξόλσο επί ηνπ
παξαδεθηνύ θαη επί ηεο νπζίαο.

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ
Ι. ΟΙ ΤΝΘΗΚΔ ΣΗ ΤΠΟΘΔΗ
5. Ο πξνζθεύγσλ έρεη γελλεζεί ην 1956 θαη θαηνηθεί ζηελ Αζήλα.
6. Ο πξνζθεύγσλ λπκθεύζεθε ην 1989 θαη, θαηά ην ίδην έηνο, απέθηεζε έλαλ
γην. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2000, νη ζύδπγνη πήξαλ δηαδύγην ελώ ην ηέθλν ήηαλ πεξίπνπ
έληεθα εηώλ. ηηο 20 επηεκβξίνπ θαη 7 Ννεκβξίνπ 2000, ν πξνζθεύγσλ θαη ε
ζύδπγόο ηνπ αληίζηνηρα θαηέζεζαλ ελώπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ αίηεζε
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ θαη
ηελ απνρώξεζε ηνπ ζπδύγνπ από ηε ζπδπγηθή εζηία. ηηο 16 Μαξηίνπ 2001, ην
δηθαζηήξην δηέηαμε ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζπδύγνπ ηνπ πξνζθεύγνληνο από ηε
ζπδπγηθή εζηία θαη ηελ πξνζσξηλή παξαρώξεζε ηεο ρξήζε απηήο ζηνλ
πξνζθεύγνληα, ζηνπ νπνίνπ ηελ θπξηόηεηα αλήθε. Αλέζεζε ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ
ζηε κεηέξα θαη όξηζε ην πνζό ηεο δηαηξνθήο πνπ έπξεπε λα θαηαβάιιεη ν
πξνζθεύγσλ ζε 147 επξώ γηα ηε κεηέξα θαη ζε 294 επξώ γηα ην ηέθλν.
7. Η ζύδπγνο ηνπ πξνζθεύγνληνο θαηέζεζε ελώπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ νξηζηηθή επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ, θαζώο
θαη ην πνζό ησλ 1.470 επξώ σο δηαηξνθή. Ο πξνζθεύγσλ, από ηελ πιεπξά ηνπ,
δήηεζε ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ ή ηνπιάρηζηνλ λα νξηζζεί ππεύζπλνο γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηέθλνπ ηνπ θαη ηελ εθπξνζώπεζή ηνπ ζε θάζε
δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ηελ ελ ιόγσ πεξηνπζία.
8. Με απόθαζε ηεο 21 Ννεκβξίνπ 2001, ην Πξσηνδηθείν Αζελώλ αλέζεζε ηελ
επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ απνθιεηζηηθά ζηε κεηέξα. Παξαρώξεζε ζηνλ πξνζθεύγνληα ηε
ρξήζε ηεο ζπδπγηθήο εζηίαο θαη ηνλ δηέηαμε λα θαηαβάιιεη ζην γην ηνπ δηαηξνθή
352,16 επξώ.
9. ηηο 3 Ινπλίνπ θαη 4 επηεκβξίνπ 2003, ν πξνζθεύγσλ θαη ε ζύδπγόο ηνπ
άζθεζαλ έθεζε θαηά ηεο απόθαζεο απηήο ελώπηνλ ηνπ εθεηείνπ Αζελώλ ην νπνίν, κε
πξνδηθαζηηθή απόθαζε ηεο 31 Μαξηίνπ 2004 (αξηζ. 1935/2004), δηέηαμε ηε
δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ ηέθλνπ. Η ελ
ιόγσ έξεπλα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κία έθζεζε ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο
αλειίθσλ Αζελώλ, ζηελ νπνία αλαηέζεθε ε ζύληαμε έθζεζεο θαη ε θαηάζεζή ηεο ζην
δηθαζηήξην κε πξσηνβνπιία ηνπ επηκειέζηεξνπ δηαδίθνπ. Καζώο ν πξνζθεύγσλ θαη ε

ζύδπγόο ηνπ δελ παξέζηεζαλ απηνπξνζώπσο ελώπηνλ ηνπ εθεηείνπ, απηό αλέβαιε
ηελ εμέηαζε ηεο ππόζεζεο σο πξνο ηελ νπζία πξνθεηκέλνπ νη δηάδηθνη λα παξαζηνύλ
απηνπξνζώπσο γηα λα επηρεηξεζεί θηιηθόο δηαθαλνληζκόο ηεο δηαθνξάο ηνπο,
πξνθεηκέλνπ ην ηέθλν (ην νπνίν ήηαλ πεξίπνπ δεθαπέληε εηώλ εθείλε ηελ πεξίνδν) λα
εκθαληζζεί νκνίσο ώζηε λα εμεηαζζεί, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ε έθζεζε ηεο
Δηαηξίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ από ηνλ επηκειέζηεξν δηάδηθν.
10. ηηο 9 Ινπλίνπ 2004, ν πξνζθεύγσλ θάιεζε ηελ Δηαηξία πξνζηαζίαο
αλειίθσλ λα πξνβεί ζηελ έξεπλα πνπ είρε δεηήζεη ην δηθαζηήξην.
11. ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ηελ πξνεγνπκέλε ηεο ζπδήηεζεο
ελώπηνλ ηνπ εθεηείνπ, ν πξνζθεύγσλ δηεπθξίληδε ηα εμήο:
«(...) ζπκκνξθνύκελνο πξνο ην δηαηαθηηθό ηεο απόθαζεο αξηζ. 1935/2004 ηνπ
δηθαζηεξίνπ ζαο (...) ήκνπλ ν κόλνο πνπ επέδεημε επηκέιεηα (...) απεπζύλνληαο
αίηεκα

ζηελ

Δηαηξία

πξνζηαζίαο

αλειίθσλ

(...)

γηα

ηελ

ηαρεία

πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ ηέθλνπ καο (...) ε
αλαθνξά ηεο νπνίαο ζα θαηαηεζεί ζην δηθαζηήξηό ζαο ζηε ζπδήηεζε ηεο 25
Ννεκβξίνπ 2004 (...)».
12. Ο πξνζθεύγσλ θαηέζεζε νκνίσο ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ ηα νπνία
απαξηζκνύληαλ ζε έληεθα ζειίδεο.
13. ηε ζπδήηεζε ηεο 25 Ννεκβξίνπ 2004, ν πξνζθεύγσλ θαη ε ζύδπγόο ηνπ
παξαζηάζεθαλ απηνπξνζώπσο. Απέθιεηζαλ νπνηαδήπνηε πηζαλόηεηα θηιηθνύ
δηαθαλνληζκνύ θαη δήισζαλ όηη δελ επηζπκνύζαλ λα εκθαληζηεί ην ηέθλν ηνπο
ελώπηνλ ηνπ εθεηείνπ. Η έθζεζε ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ θαηαηέζεθε θαηά
ηελ ελ ιόγσ ζπδήηεζε.
14. Καηόπηλ ηεο ζπδήηεζεο, ν πξνζθεύγσλ θαηέζεζε, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ
2004, πξνζζήθε όπνπ αληέθξνπε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο ζπδύγνπ ηνπ.
15. Με απόθαζε ηεο 19 Μαΐνπ 2005, ην εθεηείν αλέζεζε νξηζηηθά ηελ
επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ ζηε κεηέξα. Σν εθεηείν ζεκείσζε όηη ε ζύδπγνο ηνπ
πξνζθεύγνληνο, παξά ηελ αληηδηθία κε εθείλνλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ
επηθνηλσλία ηνπ ηέθλνπ κε ηνλ παηέξα ηνπ, είρε ελνηθηάζεη δηακέξηζκα ην νπνίν
βξηζθόηαλ πιεζίνλ ηεο παιαηάο ζπδπγηθήο εζηίαο. Η κεηέξα αζρνιείην πξνζσπηθά κε
ηνλ γην ηεο, θξνληίδνληάο ηνλ κε πνιιή αγάπε θαη ζηνξγή θαη εμαζθαιίδνληαο γηα
εθείλνλ έλα ήξεκν πεξηβάιινλ θαη θαιέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ. Δπέηξεπε ηελ επηθνηλσλία ηνπ ηέθλνπ κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη

πξνγξακκάηηδε θαηά βνύιεζε επηζθέςεηο ηόζν ζηελ θαηνηθία ηνπ παηέξα όζν θαη
ζηε δηθή ηεο. Σν γεγνλόο όηη ν πξνζθεύγσλ είρε πηπρίν παλεπηζηεκίνπ, αληίζεηα κε
ηε κεηέξα πνπ είρε κόλν απνιπηήξην ιπθείνπ, δελ κπνξνύζε λα απνηειέζεη
θαζνξηζηηθό θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ ηέθλνπ ζηνλ παηέξα. Ο
παηέξαο κπνξνύζε λα βνεζά ηνλ γην ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο
επίζθεςεο. Αλαγλσξίδνληαο όηη ν παηέξαο επεδείθλπε κεγάιε ζηνξγή πξνο ηνλ γην
ηνπ, ην εθεηείν έθξηλε όηη ην ζπκθέξνλ ηνπ ηέθλνπ επέβαιε λα κελ απνκαθξπλζεί
απηό από ηε κεηέξα ηνπ, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηδίσο ηνπ γεγνλόηνο όηη ηίπνηα ην
επηιήςηκν δελ κπνξνύζε λα πξνζαθζεί ζε απηήλ.
16. Ο πξνζθεύγσλ δελ άζθεζε αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο απόθαζεο απηήο.
17. Καηόπηλ ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο, ν πξνζθεύγσλ επερείξεζε λα ιάβεη
αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο πνπ πεξηερόηαλ ζηνλ θάθειν πνπ ηεξνύζε ην
εθεηείν. Δλ ηνύηνηο, απνθαιύθζεθε όηη ν θάθεινο δελ πεξηείρε ην ελ ιόγσ έγγξαθν.
18. ηηο 9 Μαξηίνπ 2006, ν πξνζθεύγσλ απεπζύλζεθε απεπζείαο ζηελ
Δηαηξία θαη δήηεζε αληίγξαθν ηεο έθζεζεο.
19. ηηο 5 Απξηιίνπ 2006, ε Δηαηξία ηνλ ελεκέξσζε όηη δελ κπνξνύζε λα
ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκά ηνπ δηόηη ε έθζεζε ήηαλ απόξξεηε θαη είρε ζπληαρζεί κόλν
ππόςηλ ηνπ εθεηείνπ.
20. Ο πξνζθεύγσλ απεπζύλζεθε ηόηε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Η ελ ιόγσ
ππεξεζία, εξκελεύνληαο ηηο εθαξκνζηέεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηδίσο ηα άξζξα 5
ηνπ λόκνπ αξηζ. 378 θαη 16 ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 49/79 (πην θάησ παξάγξαθνη
24-25), ελεκέξσζε ηνλ πξνζθεύγνληα όηη ε έθζεζε ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο
αλειίθσλ δελ δεζκεπόηαλ από ην απόξξεην πνπ απαηηνύλ νη ελ ιόγσ δηαηάμεηο γηα
παξόκνηεο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη κέζα ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ. Ο
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ηνλ ελεκέξσζε νκνίσο όηη ε Δηαηξία πξνζηαζίαο αλειίθσλ
ζεσξείην ππνρξεσκέλε λα θνηλνπνηήζεη ηελ έθζεζή ηεο κόλν ζηελ αξρή πνπ είρε
δηαηάμεη ηε ζύληαμή ηεο θαη δελ κπνξνύζε λα δώζεη αληίγξαθα ζηνπο δηαδίθνπο παξά
κόλν κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ. πλεπώο, ε ελ ιόγσ
Δηαηξία δελ κπνξνύζε λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ πξνζθεύγνληα αληίγξαθν ηεο έθζεζεο,
δηόηη απηόο δελ είρε δηαηππώζεη ην αίηεκά ηνπ κέζσ ηνπ αξκόδηνπ εηζαγγειέα.
21. ηηο 27 επηεκβξίνπ 2007, ν πξνζθεύγσλ θάιεζε ηνλ Δηζαγγειέα
Πιεκκειεηνδηθώλ λα ζηεξίμεη ην αίηεκά ηνπ. Τπνγξάκκηδε όηη ε άξλεζε λα δνζεί ζε
έλαλ εθ ησλ δηαδίθσλ απηνύ ηνπ είδνπο ην έγγξαθν, εληόο ινγηθήο πξνζεζκίαο, ήηαλ

αληίζεηε πξνο ηε ύκβαζε. Δπηθαιείην ηελ απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππόζεζε
Κοζμοπούλοσ καηά Ελλάδας (αξηζ. 60457/00, 5 Φεβξνπαξίνπ 2004).
22. Σελ ίδηα εκέξα, ν εηζαγγειέαο απέξξηςε ηελ αίηεζε ηνπ πξνζθεύγνληνο
επηζεκαίλνληαο όηη απηό αθνξνύζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ελόο αλειίθνπ θαη όηη ν
πξνζθεύγσλ δελ είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα ιάβεη γλώζε ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ. Οη
ιόγνη ηεο απόξξηςεο πεξηνξίδνληαλ ζε απηέο ηηο δύν ρεηξόγξαθεο θξάζεηο επί ηνπ
ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ ηεο αίηεζεο.
ΙΙ. ΣΟ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ
23. Σα εθαξκνζηέα άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πξνβιέπνπλ:
Άξζξν 450 § 1
«Κάζε δηάδηθνο νθείιεη λα επηδείμεη ηα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ή
επηθαιέζηεθε ζηε δίθε.»
Άξζξν 451
«Η επίδεημε κπνξεί λα δεηεζεί, εθόζνλ έρεη ηελ ππνρξέσζε απηή έλαο
ηξίηνο κε παξεκπίπηνπζα αγσγή, ελώ αλ έρεη ηελ ππνρξέσζε δηάδηθνο, θαη κε
ηηο πξνηάζεηο (...).»
Άξζξν 452 § 3
«Σα άξζξα 450 θαη 451 εθαξκόδνληαη θαη όηαλ ην έγγξαθν βξίζθεηαη ζε
δεκόζηα αξρή (...), εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα έγγξαθα πνπ αλάγνληαη ζε
απόξξεηα ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ.»
24. Σν άξζξν 5 ηνπ λόκνπ αξηζ.378 ηεο 8 Ινπιίνπ 1976 πνπ δεκηνύξγεζε ηελ
ππεξεζία ησλ επηκειεηώλ αλειίθσλ ζηα δηθαζηήξηα αλειίθσλ, πξνβιέπεη:
«Αη εθζέζεηο ησλ επηκειεηώλ αλειίθσλ σο θαη παλ έηεξνλ ζηνηρείνλ,
νύηηλνο έιαβνλ γλώζηλ θαηά ηελ ελάζθεζηλ ησλ θαζεθόλησλ απηώλ,
ηπγράλνπλ απόξξεηα θαη δελ αλαθνηλνύληαη εηο κε κόλνλ εηο ηνλ δηθαζηήλ
αλειίθσλ θαη εηο ηνπο εληεηαικέλνπο ηελ επηκέιεηαλ θαη ηελ πξνζηαζίαλ ησλ
αλειίθσλ (...)».
25. Σα εθαξκνζηέα άξζξα ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο αξηζ. 49/79 ηεο 24
Ιαλνπαξίνπ 1979, ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο επηκειεηώλ αλειίθσλ,
έρνπλ σο εμήο:

Άξζξν 8 – Κνηλσληθαί έξεπλαη
«Οη επηκειεηαί αλειίθσλ ελεξγνύλ, θαηόπηλ παξαγγειίαο ηνπ δηθαζηνύ
αλειίθσλ ή ηνπ εηζαγγειέσο ή ηνπ ππνπξγνύ Γηθαηνζύλεο θνηλσληθάο
εξεύλαο επί πεξηπηώζεσλ αλειίθσλ δηύ νπο εθθξεκεί πνηληθή δίσμηο (...). Η
θνηλσληθή έξεπλα ζπλίζηαηαη εηο ηελ ζπιινγήλ ζηνηρείσλ πεξί ηνπ ηξόπνπ
δηαβηώζεσο ησλ αλειίθσλ, ηεο δηαγσγήο θαη πξνζσπηθόηεηαο απηώλ (...).»
Άξζξν 16 – Πεηζαξρηθή επζύλε επηκειεηώλ
«(...) ε ππό ηνπ επηκειεηνύ κε ηήξεζηο ηνπ απνξξήηνπ ησλ εθζέζεσλ θαη ε
έιιεηςηο ηεο (...) πξνζεθνύζεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ δηεμαγσγήλ ηεο
ππεξεζίαο ησλ, ζπληζηνύλ πεηζαξρηθά αδηθήκαηα. (...)»
Ω ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΔΡΟ
Ι. ΔΠΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
26. Ο πξνζθεύγσλ ππνζηεξίδεη όηη ε κε δπλαηόηεηα λα ιάβεη γλώζε ηεο
έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ νδήγεζε ζε παξαβίαζε ηνπ δηθαηώκαηόο
ηνπ ζε δίθαηε δίθε. Δπηθαιείηαη ην άξζξν 6 ηεο ύκβαζεο, ηα εθαξκνζηέν ηκήκα ηνπ
νπνίνπ πξνβιέπεη:
«1. Παλ πξόζσπνλ έρεη δηθαίσκα όπσο ε ππόζεζίο ηνπ δηθαζζή δηθαίσο (...)
ππό (...) δηθαζηεξίνπ (...), ην νπνίνλ ζα απνθαζίζε (...) επί ησλ
ακθηζβεηήζεσλ επί ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπ αζηηθήο θύζεσο
(...)»
27. Καηαξρήλ, ε Κπβέξλεζε επηθαιείηαη κε εμάληιεζε ησλ εζληθώλ ελδίθσλ
κέζσλ. Αθελόο, ν πξνζθεύγσλ κπνξνύζε λα έρεη δεηήζεη από ην εθεηείν, ζηηο
πξνηάζεηο ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 450 έσο 452 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο, λα ιάβεη γλώζε ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ.
Αθεηέξνπ, εάλ ν πξνζθεύγσλ είρε θξίλεη όηη ε ελ ιόγσ έθζεζε είρε παίμεη
πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ απόθαζε πνπ ηνπ ζηέξεζε ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ,
κπνξνύζε λα έρεη αζθήζεη αίηεζε αλαίξεζεο γηα ηνλ ιόγν όηη δελ είρε κπνξέζεη λα
ιάβεη γλώζε θαη λα ζρνιηάζεη έλα ζεκαληηθό απνδεηθηηθό ζηνηρείν.

28. Ο πξνζθεύγσλ ππνζηεξίδεη όηη κία αίηεζε αλαίξεζεο δελ ζα είρε
απνηειέζεη απνηειεζκαηηθό έλδηθν κέζν, δηόηη ζα ρξεηαδόηαλ κία δηαδηθαζία
δηάξθεηαο ηξηώλ εηώλ ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θαη κία δηαδηθαζία δηάξθεηαο ελόο
έηνπο ελώπηνλ ηνπ εθεηείνπ ζε πεξίπησζε επλντθήο έθβαζεο γηα ηνλ πξνζθεύγνληα.
Η ππόζεζε ζα είρε επηπιένλ παξαπεκθζεί ζην εθεηείν. Τπνγξακκίδεη όηη αθόκα θη αλ
είρε αζθήζεη αίηεζε αλαίξεζεο, ε εμέηαζή ηεο δε ζα είρε γίλεη κε δίθαην ηξόπν
ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ είρε πξόζβαζε ζηελ έθζεζε.
29. ηελ απόθαζή ηνπ ηεο 16 επηεκβξίνπ 1996 ζηελ ππόζεζε Akdivar και
λοιποί καηά Τοσρκίας (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), ην Γηθαζηήξην
ππνγξάκκηζε όηη πξέπεη λα εθαξκόδεη ηνλ θαλόλα ηεο εμάληιεζεο ησλ εζληθώλ
ελδίθσλ κέζσλ ιακβάλνληαο δεόλησο ππόςε ην πιαίζην: ηνλ κεραληζκό πξνζηαζίαο
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ πνπ ηα πκβαιιόκελα Μέξε ζπκθώλεζαλ λα
ζεζπίζνπλ. Αλαγλώξηζε έηζη όηη ν ελ ιόγσ θαλόλαο πξέπεη λα εθαξκόδεηαη κε κία
ζρεηηθή επειημία θαη ρσξίο ππεξβνιηθή ηππνιαηξεία θαη όηη δελ απαηηεί κόλν ηελ
πξνζθπγή ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ εζληθώλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ άζθεζε ελδίθσλ
κέζσλ πξννξηζκέλσλ λα πξνζβάινπλ κία ήδε εθδνζείζα απόθαζε: ππνρξεώλεη
νκνίσο, θαηαξρήλ, λα πξνβάιινληαη ελώπηνλ ησλ ίδησλ δηθαζηεξίσλ, ηνπιάρηζηνλ
θαη’νπζίαλ θαη ζύκθσλα κε ηνπο ηύπνπο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπεη ην εζληθό
δίθαην, νη αηηηάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα δηαηππσζνύλ ζηε ζπλέρεηα ελώπηνλ ηνπ
δηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνύξγνπ.
30. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη ελ πξνθεηκέλσ, ν πξνζθεύγσλ δελ
παξαπνλέζεθε, νύηε ζηηο αξρηθέο πξνηάζεηο ηνπ, νύηε ζηελ πξνζζήθε ηνπ ελώπηνλ
ηνπ εθεηείνπ, όηη δελ είρε πξόζβαζε ζηελ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ
ή όηη ε ελ ιόγσ έιιεηςε πξόζβαζεο είρε πξνζβάιεη έλα εθ ησλ δηθνλνκηθώλ
δηθαησκάησλ ηνπ. Ούηε πξνζέθπγε ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πξνθεηκέλνπ λα
παξαπνλεζεί γηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ ζε δίθαηε δίθε. Ο πξνζθεύγσλ δελ
έδσζε ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα ηελ επθαηξία πνπ ην άξζξν 35 ηεο ύκβαζεο έρεη
ζθνπό λα ρνξεγεί θαηαξρήλ ζε έλα πκβαιιόκελν θξάηνο: εθείλε ηνπ λα εμεηάζεη,
δειαδή λα απνηξέςεη ή λα ζεξαπεύζεη ηελ επηθαινύκελε ζε βάξνο ηνπ ελ ιόγσ
Κξάηνπο παξαβίαζε σο πξνο ηε ύκβαζε (βιέπε, κεηαμύ άιισλ, ηηο απνθάζεηο
Guzzardi καηά Ιηαλίας ηεο 6 Ννεκβξίνπ 1980, série A no 39, § 72 θαη Cardot καηά
Γαλλίας ηεο 19 Μαξηίνπ 1991, série A no 200, § 36.

31. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη, επηπιένλ, όηη ν πξνζθεύγσλ θαηέζεζε ηελ
πξνζθπγή ηνπ ζην Γηθαζηήξην ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2007, ήηνη πάλσ από έμη κήλεο κεηά
ηελ νξηζηηθή απόθαζε ηνπ εθεηείνπ, ε νπνία εθδόζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ 2005.
32. Έπεηαη όηη ε αηηίαζε απηή πξέπεη λα απνξξηθζεί θαη’εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 35 §§ 1 θαη 4 ηεο ύκβαζεο.
ΙΙ. ΔΠΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
33. Ο πξνζθεύγσλ παξαπνλείηαη επίζεο όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ
δηθαηώκαηόο ηνπ γηα ζεβαζκό ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ιόγσ ηεο κε δπλαηόηεηαο
λα ιάβεη γλώζε ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ, ελώ ην εθεηείν είρε
θάλεη ρξήζε απηήο γηα λα απνθαλζεί κε νξηζηηθό ηξόπν επί ηνπ δηθαηώκαηνο
επηκέιεηαο ηνπ ηέθλνπ ηνπ πξνζθεύγνληνο. Τπνζηεξίδεη όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο ύκβαζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ:
«1. Παλ πξόζσπνλ δηθαηνύηαη εηο ηνλ ζεβαζκό ηεο ηδησηηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ.
2. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη ηνπ
δηθαηώκαηνο ηνύηνπ, εθηόο εάλ ε επέκβαζηο αύηε πξνβιέπεηαη ππό ηνπ λόκνπ
θαη απνηειεί κέηξνλ ην νπνίνλ, εηο κίαλ δεκνθξαηηθήλ θνηλσλίαλ, είλαη
αλαγθαίνλ δηά ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ δεκνζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ
νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρώξαο, ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηελ
πξόιεςηλ πνηληθώλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή
ηελ πξνζηαζίαλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ άιισλ.»
34. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη όηη όρη κόλν δελ ππήξμε ελ πξνθεηκέλσ
επέκβαζε ησλ αξρώλ πνπ λα επηθέξεη ξήμε ηνπ δεζκνύ κεηαμύ ηνπ πξνζθεύγνληνο
θαη ηνπ γηνπ ηνπ, αιιά είλαη ζαθέο όηη νη αξρέο ελήξγεζαλ ηαρέσο θαη
απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ ν δεζκόο απηόο λα αλαπηπρζεί θπζηνινγηθά,
ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο αιιαγήο πνπ πξνθιήζεθε από ηνλ ρσξηζκό ησλ γνλέσλ. Η
επαθή κεηαμύ ηνπ παηέξα θαη ηνπ γηνπ ηνπ είλαη αθέξαηε, ηθαλνπνηεηηθή θαη
αλεκπόδηζηε. ηνλ πξνζθεύγνληα είρε αλαηεζεί ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηνπ
ηνπ, όπσο είρε ν ίδηνο δεηήζεη. Σν γεγνλόο όηη ηα δηθαζηήξηα έθξηλαλ ην δήηεκα ηεο

επηκέιεηαο κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από εθείλνλ πνπ επηζπκνύζε ν πξνζθεύγσλ δελ
κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη κία παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8.
35. ε ό,ηη αθνξά ηε κε δπλαηόηεηα γηα ηνλ πξνζθεύγνληα λα ιάβεη γλώζε
ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ, ε Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη όηη ε ελ
ιόγσ έθζεζε είρε δεηεζεί θαη θαηαηεζεί θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
θαη δελ επεξέαζε ηελ απόθαζε ηνπ εθεηείνπ σο πξνο ηελ αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο. Η
επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ είρε ήδε αλαηεζεί ζηε κεηέξα ηόζν κέζα ζην πιαίζην ησλ
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πνπ δηέηαμε ην πξσηνδηθείν όζν θαη κε ηελ απόθαζε ηεο 21
Ννεκβξίνπ 2001.
36. Ο πξνζθεύγσλ αλαθέξεη ηελ νκνηόηεηα ηεο ππόζεζήο ηνπ κε ηελ
πξναλαθεξόκελε ππόζεζε Κοζμοπούλοσ θαη ππνγξακκίδεη όηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ
αξρώλ ήηαλ αθόκα πην απζαίξεηε ζηελ πεξίπησζή ηνπ δηόηη ζηεξήζεθε πάζεο
πξόζβαζεο ζηελ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο πξνζηαζίαο αλειίθσλ ζηε βάζε ηεο νπνίαο ην
εθεηείν αλέζεζε ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ ηνπ ζηε κεηέξα. Η έθζεζε θαηαηέζεθε ζην
εθεηείν ηελ ίδηα ηε κέξα ηεο δίθεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππήξρε θακία πξνζεζκία γηα
λα δεηήζεη αληίγξαθν. Έηζη, ε έθζεζε δελ ήηαλ πξνζβάζηκε νύηε πξηλ νύηε θαηά ηε
ζπδήηεζε. Καη νκνίσο δελ ήηαλ πξνζβάζηκε νύηε κεηά ηε δίθε δηόηη αθαηξέζεθε από
ηνλ θάθειν.
37. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη ε αηηίαζε ηνπ πξνζθεύγνληνο ππό ην πξίζκα
ηνπ άξζξνπ 8 έρεη δύν ζθέιε. Σν πξώην αθνξά ηε ρξήζε ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο
πξνζηαζίαο αλειίθσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηνπ εθεηείνπ. ε
απηό ην πεδίν, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη όηη ε αηηίαζε ηνπ πξνζθεύγνληνο
κπεξδεύεηαη κε εθείλε πνπ έιθεηαη από ην άξζξν 6 ηεο ύκβαζεο θαη ηελ νπνία ην
Γηθαζηήξην έθξηλε απαξάδεθηε ιόγσ κε εμάληιεζεο ησλ εζληθώλ ελδίθσλ κέζσλ. Σν
δεύηεξν ζθέινο ηεο αηηίαζεο ζρεηίδεηαη κε ηε κε δπλαηόηεηα ηνπ πξνζθεύγνληνο λα
έρεη πξόζβαζε ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε κεηαγελέζηεξα από ηελ απόθαζε ηνπ εθεηείνπ
ηεο 19 Μαΐνπ 2005. Ωζηόζν, κία ηέηνηα έθζεζε αθνξά ηελ άζθεζε από ηνλ
πξνζθεύγνληα ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ γηα πξαγκαηηθή πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνύζαλ ηόζν ηελ ηδησηηθή όζν θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή ηνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 8.
38. Σν Γηθαζηήξην επηζπκεί θαηαξρήλ λα δηαρσξίζεη ηελ ππόζεζε
Κοζμοπούλοσ από ηελ παξνύζα ππόζεζε. ηελ πξώηε, ην βαζηθό δήηεκα πνπ έπξεπε
λα επηιύζεη ήηαλ αλ νη αξρέο είραλ ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα επηηξέςνπλ ζηελ
πξνζθεύγνπζα λα δηαηεξήζεη, κεηά ην δηαδύγηό ηεο, κία νηθνγελεηαθή δσή κε ηελ

θόξε ηεο, ελώ ηα δηθαζηήξηα είραλ αλαζηείιεη πξνζσξηλά ην δηθαίσκα επηζθέςεσλ
ηεο πξνζθεύγνπζαο. Αληηζέησο, ελ πξνθεηκέλσ, ήηαλ αδύλαην γηα ηνλ πξνζθεύγνληα
λα έρεη πξόζβαζε ζε κία έθζεζε πνπ θαηαηέζεθε κέζα ζηα πιαίζηα κίαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο ηεο επηκέιεηαο ελόο ηέθλνπ θαηόπηλ ηνπ ρσξηζκνύ ησλ γνλέσλ ηνπ.
39. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη ην εθεηείν είρε θξίλεη αλαγθαίν λα δηαηάμεη
κία θνηλσληθή έξεπλα σο πξνο ηνλ ηξόπν δηαβίσζεο ηνπ ηέθλνπ θαη λα ζηεξηρζεί ζε
κία έθζεζε πνπ έπξεπε λα ζπληαρζεί από ηελ Δηαηξία πξνζηαζίαο αλειίθσλ. Ο
πξνζθεύγσλ ππνζηεξίδεη επίζεο όηη, ρσξίο λα αληηθξνύεηαη από ηελ Κπβέξλεζε, όηη
κπόξεζε λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε ζύληαμε ηεο ελ ιόγσ έθζεζεο.
40. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηνπ εθεηείνπ, ν πξνζθεύγσλ
απεπζύλζεθε ηόζν ζηελ Δηαηξία πξνζηαζίαο αλειίθσλ όζν θαη ζηνλ αξκόδην
εηζαγγειέα πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξήζεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηεο έθζεζεο. Η πξώηε
ηνλ ελεκέξσζε όηη δελ κπνξνύζε λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκά ηνπ δηόηη ε έθζεζε ήηαλ
απόξξεηε θαη είρε ζπληαρζεί ππόςηλ κόλν ηνπ εθεηείνπ. Ο δεύηεξνο, κε δύν
ρεηξόγξαθεο θξάζεηο επί ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ ηεο αίηεζεο, ηελ απέξξηςε γηα ηνλ
ιόγν όηη ν πξνζθεύγσλ δελ είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα ιάβεη γλώζε πιεξνθνξηώλ πνπ
αθνξνύζαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ελόο αλειίθνπ.
41. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη όηη ζηηο κάιινλ αξλεηηθέο δεζκεύζεηο πνπ
πεξηέρεη ην άξζξν 8 ηεο ύκβαζεο κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζεηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ
είλαη ζπλπθαζκέλεο κε έλαλ πξαγκαηηθό ζεβαζκό ηεο ηδησηηθήο δσήο. Πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη κία ηέηνηα ππνρξέσζε, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε
δίθαηε ηζνξξνπία πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη κεηαμύ ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο θαη ησλ
αληίπαισλ πκθεξόλησλ ηνπ αηόκνπ, κε ηνπο ζηόρνπο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
8 λα παίδνπλ θάπνηνλ ξόιν (Gaskin καηά Ηνωμένοσ Βαζιλείοσ, 7 Ινπιίνπ 1989, § 42,
série A no 160). Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο όηη είλαη ζεηηθή ππνρξέσζε ησλ
αξρώλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ πξνζθεύγνληα κηα «πξαγκαηηθή θαη πξνζβάζηκε
δηαδηθαζία» πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζην «ζύλνιν ησλ ζρεηηθώλ θαη
ελδεδεηγκέλσλ πιεξνθνξηώλ» (Roche καηά Ηνωμένοσ Βαζιλείοσ [GC], αξηζ.
32555/96, § 162, ECHR 2005-X).
42. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη ε εζληθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηεο
έθζεζεο πνπ ζπληάζζεηαη θαηόπηλ κίαο θνηλσληθήο έξεπλαο δελ είλαη ηδηαίηεξα
ζαθήο. Σα εθαξκνζηέα άξζξα ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα δελ θάλνπλ θακία αλαθνξά ζε
απηή. Σν άξζξν 5 ηνπ λόκνπ αξηζ. 378 θαη ηα άξζξα 8 θαη 16 ηνπ Πξνεδξηθνύ
Γηαηάγκαηνο αξηζ. 49/79 (πην πάλσ παξάγξαθνη 24-25) δελ πξνβιέπνπλ νύηε

πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ηεο έθζεζεο ζην δηθαζηήξην, νύηε ηε δπλαηόηεηα γηα
ηνπο δηαδίθνπο λα ιάβνπλ γλώζε απηήο θαη λα ηε ζρνιηάζνπλ εθόζνλ επηζπκνύλ.
Δπηπιένλ, ελ πξνθεηκέλσ, ε κόλε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ δόζεθε ζηνλ
πξνζθεύγνληα πξνεξρόηαλ από ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο εξκήλεπζε ηελ
εθαξκνζηέα λνκνζεζία θαη αλέθεξε κέξνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπ είρε δηαβηβάζεη
ε ίδηα ε Δηαηξία πξνζηαζίαο αλειίθσλ. Έηζη, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ππνγξάκκηδε
όηη ζύκθσλα κε ηε γξακκαηηθή έλλνηα ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηαηάμεσλ, κία ηέηνηα
έθζεζε δε ζεσξείην απόξξεηε παξά κόλν ζηηο πνηληθέο δίθεο θαη όρη ζηηο αζηηθέο
όπσο εθείλε πνπ αθνξνύζε ηνλ πξνζθεύγνληα.
43. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαλ ζε απηή ηελ
έθζεζε ήηαλ θξίζηκεο γηα ηνλ πξνζθεύγνληα θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ γην ηνπ. Αλ θαη
ην εθεηείν έθξηλε όηη ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ επέβαιε λα κελ απνκαθξπλζεί απηό
από ηε κεηέξα ηνπ, αλαγλώξηζε σζηόζν όηη ν πξνζθεύγσλ επεδείθλπε κεγάιε
ζηνξγή απέλαληί ηνπ, θάηη πνπ απνδεηθλύεηαη εμάιινπ από ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηέο
ηνπ λα πάξεη ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ. Η θνηλνπνίεζε ηεο έθζεζεο ζα ηνπ είρε σο εθ
ηνύηνπ επηηξέςεη λα ιάβεη γλώζε θάπνησλ ελδερνκέλσο αξλεηηθώλ ζεκείσλ πνπ
πεξηέρνληαλ ζε απηήλ θαη ηα νπνία κπνξεί λα επεξέαζαλ ηελ απόθαζε ησλ δηθαζηώλ
θαη, ελδερνκέλσο, λα ηα ιάβεη ππόςε ηνπ ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ηε
ζρέζε ηνπ κε ηνλ γην ηνπ. Φαηλόηαλ όηη ν πξνζθεύγσλ είρε επίζεο ζπκκεηάζρεη ζηε
ζύληαμε ηεο έθζεζεο θαη ήηαλ σο εθ ηνύηνπ ζεκηηό λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κάζεη
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο πνπ παξείρε αλαιύζεθαλ θαη ιήθζεθαλ
ππόςε από ηελ Δηαηξία πξνζηαζίαο αλειίθσλ.
44. ηα κάηηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε θαη’νπζίαλ κε αηηηνινγεκέλε άξλεζε ησλ
αξρώλ λα ζπλαηλέζνπλ ζηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο
ελώπηνλ ηνπ εθεηείνπ αλαιύεηαη ζε κία παξαγλώξηζε ηεο ζεηηθήο ππνρξέσζεο
δηαζθάιηζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ ζεβαζκνύ δηθαηώκαηνο ηνπ πξνζθεύγνληνο ζηελ
ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ. Ωο πξνο ηνύην, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη όηη
είλαη θαζήθνλ ησλ αξρώλ λα απνδείμνπλ ηελ ύπαξμε επηηαθηηθώλ ιόγσλ πνπ λα
αηηηνινγνύλ ηε κε δεκνζηνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξόκελν κίαο έθζεζεο πνπ πεξηέρεη
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνύλ άκεζα (Κ.Η. και λοιποί καηά Σλοβακίας,
αξηζ. 32881/04, § 48, 28 Απξηιίνπ 2008). Ωζηόζν, ελ πξνθεηκέλσ, νύηε νη αξκόδηεο
αξρέο νύηε ε Κπβέξλεζε πξνβάιινπλ ηέηνηνπο ιόγνπο θαη ε επίδηθε έθζεζε πεξηείρε,
εθ ησλ πξαγκάησλ, ηέηνηαο θύζεσο πιεξνθνξίεο.
45. Τπήξμε επνκέλσο παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ύκβαζεο.

ΙΙΙ. ΔΠΙ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΗ ΤΜΒΑΗ
46. ύκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο ύκβαζεο,
«Δάλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη όηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο ύκβαζεο ή ησλ
Πξσηνθόιισλ ηεο θαη εάλ ην εζσηεξηθό δίθαην ηνπ Τςεινύ πκβαιινκέλνπ
Μέξνπο επηηξέπεη ηελ αηειή κόλνλ επαλόξζσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο
παξαβίαζεο απηήο, ην Γηθαζηήξην επηδηθάδεη ζηνλ δεκησζέληα δηάδηθν,
εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο, κία δίθαηε ηθαλνπνίεζε.»
Α. Εημία
47. Ο πξνζθεύγσλ αμηώλεη έλα πνζό γηα εζηθή βιάβε αιιά δελ ην απνηηκά.
Τπνζηεξίδεη όηη ε κε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο ηνλ
εκπόδηζε λα δηεθδηθήζεη απνηειεζκαηηθά ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ ηελ επηκέιεηα ηνπ
ηέθλνπ ηνπ, γεγνλόο πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε κεηαμύ ηνπο
επηθνηλσλία. Η παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ πξνθάιεζε κία έληνλε απνγνήηεπζε
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη δηαθάλεηα ησλ απνθάζεσλ ηεο ειιεληθήο
δηθαηνζύλεο θαη ηνλ έθαλε λα ληώζεη σο πνιίηεο δεπηέξαο θαηεγνξίαο.
48. Η Κπβέξλεζε εθηηκά όηη δελ πθίζηαηαη αηηηώδεο ζπλάθεηα κεηαμύ ηεο
επηθαινύκελεο παξαβίαζεο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ
πξνζθεύγνληνο θαη ηνπ γηνπ ηνπ κεηώζεθε ζεκαληηθά.
49. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά όηη ν πξνζθεύγσλ ππέζηε κία βέβαηε εζηθή βιάβε.
Απνθαηλόκελν θαηά δίθαηε θξίζε, ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 41 ηεο
ύκβαζεο, ηνπ επηδηθάδεη 5.000 επξώ γηα ηελ αηηία απηή, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνύ
κπνξεί λα νθείιεηαη σο θόξνο (βιέπε, mutatis mutandis, προαναθερόμενη απόθαζη
Κοζμοπούλοσ καηά Ελλάδας, §§ 52 θαη 54).
Β. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη
50. Ο πξνζθεύγσλ αμηώλεη 7.000 επξώ γηα ηε δηθεγνξηθή ακνηβή ελώπηνλ ησλ
εζληθώλ δηθαζηεξίσλ θαη 10.000 επξώ γηα απηή πνπ έπξεπε λα θαηαβάιεη γηα ηε
δηαδηθαζία ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
51. Η Κπβέξλεζε ζεσξεί ηα πνζά απηά ππεξβνιηθά θαη ππνγξακκίδεη όηη ν
πξνζθεύγσλ δελ πξνζθνκίδεη θαλέλα δηθαηνινγεηηθό.

52. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη ν πξνζθεύγσλ δελ πξνζθνκίδεη θαλέλα
ηηκνιόγην ζε ό,ηη αθνξά ηα έμνδα ζηα νπνία ππνβιήζεθε ελώπηνλ ησλ επηιεθζέλησλ
δηθαζηεξίσλ. πληξέρεη επνκέλσο ιόγνο λα απνξξηθζεί απηό ην ηκήκα ησλ αμηώζεώλ
ηνπ. ε ό,ηη αθνξά ηα έμνδα ζηα νπνία ππνβιήζεθε ν πξνζθεύγσλ γηα ηελ
εθπξνζώπεζή ηνπ ελώπηόλ ηνπ, ην Γηθαζηήξην παξαηεξεί όηη νη αμηώζεηο ηνπ
ηειεπηαίνπ δελ αλαιύνληαη νύηε ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Πξέπεη επνκέλσο λα απνξξηθζεί ην αίηεκά ηνπ θαη επί απηνύ ηνπ ζεκείνπ.
Γ. Σόκοι ςπεπημεπίαρ
53. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη πξνζήθνλ λα βαζίζεη ην επηηόθην ησλ ηόθσλ
ππεξεκεξίαο ζην επηηόθην δαλεηζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ,
1. Κηρύζζει ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή σο πξνο ηελ αηηίαζε ηελ ειθόκελε από
ην άξζξν 8 ηεο ύκβαζεο, ζε ό,ηη αθνξά ηελ άξλεζε ησλ αξρώλ λα ηνπ
γλσζηνπνηήζνπλ ηελ έθζεζε ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ηνπ ηέθλνπ ηνπ, θαη απαξάδεθηε θαηά ηα ινηπά.
2. Αποθαίνεηαι όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ύκβαζεο.
3. Αποθαίνεηαι
α) όηη ην ελαγόκελν Κξάηνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ πξνζθεύγνληα, κέζα
ζε ηξεηο κήλεο από ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε απόθαζε ζα θαηαζηεί
ηειεζίδηθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 § 2 ηεο ύκβαζεο, 5.000 (πέληε ρηιηάδεο)
επξώ γηα εζηθή βιάβε, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνύ κπνξεί λα νθείιεηαη σο
θόξνο,
β) όηη, από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή, ηα πνζά
απηά ζα πξνζαπμεζνύλ κε ηόθνπο ππνινγηδόκελνπο κε επηηόθην ίζν κε ην
επηηόθην δαλεηζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην νπνίν ζα ηζρύεη
θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν, πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.
4. Απορρίπηει ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηα ινηπά.

πληάρζεθε ζηε γαιιηθή γιώζζα θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο
ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2009, θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνύ.
(ππνγξαθή)
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