Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Εισαγωγικό Σημείωμα
Η αναγνώριση του δικαιώματος ατομικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 25 της
ΕΣΔΑ (ήδη άρθρο 34, μετά το 11ο Πρωτόκολλο) από την Ελλάδα το 1985 υπήρξε
αποφασιστικό βήμα στην προσπάθεια της χώρας μας να ενσωματώσει στην έννομη τάξη
της την καθοριστική συνιστώσα της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης: Τον έλεγχο της
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα δικαιοδοτικά όργανα του
Στρασβούργου.
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επαναπροσχώρηση στην Σύμβαση και πέντε χρόνια από την ένταξη στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες η Ελληνική Δημοκρατία προχωρούσε, ενσυνείδητα, στην ενεργοποίηση της
δυνατότητας όσων προσώπων υπάγονται στη δικαιοδοσία της να θέτουν υπό την κρίση
ενός διεθνούς – ευρωπαϊκού – μηχανισμού τη συμβατότητα των αποφάσεων της εθνικής
δικαιοσύνης, των πρακτικών της εθνικής διοίκησης, ακόμα και των νομοθετικών της
επιλογών, με τα κριτήρια που διαμορφώνει για μια δημοκρατική κοινωνία το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο. Το πόσο ευσυνείδητα ήταν διατεθειμένη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις
συνέπειες της απόφασής της, είναι ένα άλλο ζήτημα.
Η παγερή, άλλοτε, αδιαφορία των ελληνικών δικαστηρίων απέναντι στις επιταγές
της ΕΣΔΑ, με αποτέλεσμα για μεγάλο διάστημα να παραμένει «ένα κείμενο άχρηστο στη
ζωή του δικαίου μας» και «μια νησίδα ακατοίκητη μέσα σ’ ένα αρχιπέλαγος νόμων επίμονα,
συστηματικά και μόνιμα ασυμβίβαστων προς το γράμμα και το πνεύμα» της, κατά τη
διατύπωση του Φ.Θ. Βεγλερή, έχει τα τελευταία χρόνια μεταβληθεί. Χωρίς να έχουν
εκλείψει τα αρνητικά κρούσματα, τα νομικά επιχειρήματα που θεμελιώνονται στην ΕΣΔΑ
ακούγονται σήμερα με μεγαλύτερη από άλλοτε προσοχή – και γίνονται ενίοτε δεκτά. Ετσι
οφείλει κανείς να επισημάνει τις ΟλΑΠ 40/1998 και 14/1999. Ο νομοθέτης, πάλι, άρχισε ν’
αποκτά ευαισθησία στα προβλήματα που οι αλλεπάλληλες καταδίκες της Ελλάδας από το
ΕΔΔΑ δημιουργούν. Ηδη ο ν. 2865/2000 πρόσθεσε πέμπτο εδάφιο στην παράγραφο 1 του
άρθρου 525 ΚΠΔ που επιτρέπει την επανεξέταση ποινικής καταδίκης όταν το ΕΔΔΑ έχει
διαπιστώσει παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη ή ουσιαστικού δικαιώματος.
Σημαντική είναι εξάλλου και η συμβολή της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 στην
κατεύθυνση της αποφυγής παραβιάσεων της Σύμβασης.Το αναθεωρημένο άρθρο 95 παρ. 5
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θεσπίζει την υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις,
απειλώντας (όπως νόμος – ο ν. 3068/2002 – ορίζει) κυρώσεις για τους παραβάτες.
Σύμφωνα με το, επίσης αναθεωρημένο, άρθρο 94 παρ. 4 εδ. 3, οι δικαστικές αποφάσεις
εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, των ο.τ.α. και των ν.π.δ.δ., όπως ο (ίδιος
παραπάνω) νόμος ορίζει.
Εξίσου σημαντικός με τη συμμόρφωση στο ουσιαστικό δεδικασμένο είναι για τη
διαφύλαξη της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης ο σεβασμός από τα κράτη μέρη και του
ερμηνευτικού δεδικασμένου των αποφάσεων του ΕΔΔΑ. Μπορεί στην τελευταία
περίπτωση να μην υπάρχει stricto sensu εκτελεστότητα στις υπόλοιπες –πλην της διάδικηςχώρες, είναι όμως προφανές ότι η εφαρμογή της νομολογίας του Στρασβούργου αποτελεί
υποχρέωση όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που, προσχωρώντας
στην ΕΣΔΑ, δεσμεύτηκαν να πειθαρχούν όχι μόνο στον κανόνα δικαίου αλλά και στην
εφαρμογή και ερμηνεία του από το Δικαστήριο. Το ζήτημα αυτό είναι ανοικτό, όχι μόνο
στην Ελλάδα. Αποτελεί μάλιστα και εριζόμενο σημείο στις συζητήσεις που διεξάγονται για
τις επιβαλλόμενες αλλαγές στο δικαιοδοτικό σύστημα της Σύμβασης, προκειμένου το
Δικαστήριο να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί στον καταθλιπτικό όγκο των ασκούμενων
προσφυγών. Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι ο αριθμός των εκκρεμών
προσφυγών στις αρχές του 2003 ήταν 29.410, ενώ μόνο το 2002 κατατέθηκαν 30.828 νέες
προσφυγές!
Φορείς της υποχρέωσης εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΔΑ είναι, λοιπόν, τα
κράτη μέρη. Αυτό άλλωστε υποδείχνει και η, προσφιλής στις σύγχρονες αντιλήψεις
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αρχή της επικουρικότητας. Την πρώτη ευθύνη ανάμεσα στα
κρατικά όργανα έχουν τα εθνικά δικαστήρια, ενεργώντας ως δικαστήρια της Σύμβασης.
Εύλογη είναι, επομένως, η ελπίδα και η προσμονή του ιδιώτη πως οι δικαστές του τόπου
του θα εφαρμόζουν την ΕΣΔΑ, ώστε να μη χρειάζεται ν’ αναζητεί το δίκιο του στο
Στρασβούργο. Από την άλλη πλευρά, φροντίδα όλων πρέπει να είναι η διαφάλιση ότι οι
αλλαγές που πρέπει να υιοθετηθούν για τη διευκόλυνση του έργου του ΕΔΔΑ δεν θα
φαλκιδεύσουν το δικαίωμα ατομικής προσφυγής.
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, οργάνωση
που ιδρύθηκε αμέσως μετά την επικύρωση της Σύμβασης από τη χώρα μας στις αρχές της
δεκαετίας του ΄50, διαλύθηκε από τη δικτατορία και επανιδρύθηκε μόλις αποκαταστάθηκε
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η δημοκρατία, έδωσε την ευκαιρία, με τη διημερίδα που είχε θέμα την εκτέλεση των
αποφάσεων του ΕΔΔΑ, να εκπονηθούν οι μελέτες που δημοσιεύονται στη συνέχεια, οι
οποίες καλύπτουν τα ζητήματα εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών στην Ελλάδα.
Η θεώρηση από τους συγγραφείς του ζητήματος της εκτελεστότητας των
αποφάσεων του Στρασβούργου στοχεύει κυρίως στο ουσιαστικό δεδικασμένο που
απορρέει από εκείνες που έχουν την Ελλάδα ως αμυνόμενο –και, τελικά, ηττώμενο- κράτος
μέρος. Η συμμόρφωση σ’ αυτές τις αποφάσεις είναι το ζητούμενο, πρωτίστως για να
ικανοποιηθεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τα δικαιώματα του έχει παραβιάσει το
κράτος και, κατά δεύτερο λόγο για ν’ αποκατασταθεί η ρωγμή που η ίδια παραβίαση
επιφέρει στην ευρωπαϊκή δικαιοταξία.
ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
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