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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όρ.), 106 74 Αθήνα 

Τηλ: 210-7233221, 210-7233216, fax:210-7233217, e-mail: info@nchr.gr 

 

Η εκτέλεση των α�οφάσεων του Ευρω�αϊκού ∆ικαστηρίου για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου α�ό την Ελλάδα∗∗∗∗  

 

Ι. Εισαγωγικά σχόλια 

 

 Η εκτέλεση των α8οφάσεων του Ευρω8αϊκού ∆ικαστηρίου για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ8ου (εφεξής Ε∆∆Α) είναι εξαιρετικά σηµαντική τόσο 

στο 8λαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης όσο και στο 8λαίσιο του συστήµατος 

του Συµβουλίου της Ευρώ8ης. Η εκτέλεση των α8οφάσεων του Ε∆∆Α –τόσο 

µε τη λήψη ατοµικών µέτρων, αλλά κυρίως µε τη λήψη γενικών µέτρων, 

ό8ου αυτά είναι α8αραίτητα- συνε8άγεται: α) την εναρµόνιση της 

ελληνικής έννοµης τάξης µε τις ε8ιταγές της Ευρω8αϊκής Σύµβασης για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ8ου (εφεξής ΕΣ∆Α), β) την α8οτρο8ή νέων 

8αραβιάσεων δικαιωµάτων 8ου κατοχυρώνονται α8ό την ΕΣ∆Α, και γ) την 

α8οτελεσµατικότερη λειτουργία του Ε∆∆Α µέσω της µείωσης του αριθµού 

των 8ροσφυγών 8ου καλείται να εξετάσει.  

Η ΕΕ∆Α α8ό τα 8ρώτα χρόνια λειτουργίας της έχει α8οδώσει 

ιδιαίτερη σηµασία στην εκτέλεση των α8οφάσεων του Ε∆∆Α. Με σκο8ό να 

συνδράµει το έργο της Πολιτείας αναφορικά µε την εκτέλεση των 

α8οφάσεων του Ε∆∆Α στο 8λαίσιο λήψης γενικών µέτρων της έχει 

α8ευθύνει συστάσεις και 8ροτάσεις:  

α) εστιάζοντας α8οκλειστικά και µόνο στο ζήτηµα της εκτέλεσης των 

α8οφάσεων µε τις «Προτάσεις για θέµατα θρησκευτικής ελευθερίας: Ιδίως 

ζητήµατα συµµόρφωσης µε τις α8οφάσεις του Ευρω8αϊκού ∆ικαστηρίου 

                                                           
∗ Το 8αρακάτω κείµενο εγκρίθηκε οµοφώνως κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της 

ΕΕ∆Α της 19ης Μαΐου 2011. Εισηγητές: Ανα�λ. Καθηγητής Λ.-Α. Σισιλιάνος, Αντι�ρόεδρος 

ΕΕ∆Α και εκ�ρόσω�ος ΙΜ∆Α και Λ.-Μ. Μ�ολάνη, ε�ιστηµονική συνεργάτιδα ΕΕ∆Α.  
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∆ικαιωµάτων του Ανθρώ8ου»,1 και τις «Θέσεις-8ροτάσεις σχετικά µε την 

βελτίωση της εφαρµογής της ΕΣ∆Α στην εσωτερική έννοµη τάξη: 8ρακτικές 

αντιµετώ8ισης του ζητήµατος της υ8ερβολικής διάρκειας των δικών»,2  

β) συντάσσοντας εκθέσεις για 8ροβλήµατα, τα ο8οία αναδεικνύονται 

ως τέτοια και µέσα α8ό καταδικαστικές α8οφάσεις του Ε∆∆Α, ό8ως 

«Παρατηρήσεις σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης σε αστυνοµικά 

κρατητήρια και χώρους κράτησης αλλοδα8ών»,3 «Η συµµόρφωση της 

∆ιοίκησης 8ρος τις εθνικές δικαστικές α8οφάσεις»,4 «Α8όφαση αναφορικά 

µε την αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου α8ό τον 8ολιτικό»,5 

«Ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των κρατουµένων και τις συνθήκες 

κράτησης στις ελληνικές φυλακές»,6 και 

 γ) υ8οβάλλοντας 8αρατηρήσεις ε8ί σχεδίων νόµων 8ου υιοθετούν 

µέτρα 8ου µ8ορούν να ενταχθούν στο 8λαίσιο εκτέλεσης των α8οφάσεων του 

Ε∆∆Α, ό8ως «Παρατηρήσεις ε8ί του σχεδίου νόµου του Υ8ουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης ‘Ο8λοφορία, χρήση 8υροβόλων ό8λων και εκ8αίδευση σε 

αυτά’»,7 «Παρατηρήσεις ε8ί του σχεδίου νόµου του Υ8ουργείου Προστασίας 

του Πολίτη ‘Σύσταση Γραφείου Αντιµετώ8ισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 

στο Υ8ουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»,8 

«Παρατηρήσεις ε8ί του σχεδίου νόµου του Υ8ουργείου ∆ικαιοσύνης 

‘Εξορθολογισµός και βελτίωση στην α8ονοµή της 8οινικής δικαιοσύνης’»,9 

«Παρατηρήσεις ε8ί του σχεδίου νόµου του Υ8ουργείου ∆ικαιοσύνης 

‘εξορθολογισµός διαδικασιών και ε8ιτάχυνση της διοικητικής δίκης και 

άλλες διατάξεις».10 

 

 

 

                                                           

1 ΕΕ∆Α, Έκθεση 2001, σελ. 93 ε8.  
2 ΕΕ∆Α, Έκθεση 2004, σελ. 249 ε8.  
3 ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2010 [υ8ό δηµοσίευση]. 
4 ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2009, σελ. 80 ε8.  
5 ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 37 ε8.  
6 ΕΕ∆Α, Έκθεση 2007, σελ. 209 ε8.  
7 ΕΕ∆Α, Έκθεση 2002, σελ. 223 ε8.  
8 ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2010 [υ8ό δηµοσίευση]. 
9 Ibid. 
10 Ibid.  
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ΙΙ. Η νέα διαδικασία ε�ο�τείας εκτέλεσης των α�οφάσεων του 

Ε∆∆Α  

 

Τον Μάιο του 2010 η Ε8ιτρο8ή Υ8ουργών, στην 120η Σύνοδό της, 

ζήτησε α8ό τους Μόνιµους Αντι8ρόσω8ους (ΜΑ) να εντείνουν τις 

8ροσ8άθειές τους ώστε η ε8ο8τεία της εκτέλεσης των α8οφάσεων του 

Ευρω8αϊκού ∆ικαστηρίου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ8ου (εφεξής Ε∆∆Α) 

να γίνει 8ιο α8οτελεσµατική και διαφανής.  

Κατά τις συζητήσεις τους οι ΜΑ τόνισαν την ανάγκη εκσυγχρονισµού 

της διαδικασίας ε8ο8τείας λαµβάνοντας υ8όψη τους της αρχή της 

ε8ικουρικότητας, τη θέση σε ισχύ του 14ου Πρωτοκόλλου στην ΕΣ∆Α και 

τον διαρκώς αυξανόµενο αριθµό 8ερί8λοκων υ8οθέσεων (ειδικότερα των 

υ8οθέσεων «8ιλότος» και άλλων υ8οθέσεων 8ου θέτουν σηµαντικά 

συστηµικά ή δοµικά 8ροβλήµατα 8ου µ8ορούν να έχουν ως α8οτέλεσµα 

8ολλές ε8αναλαµβανόµενες (repetitive) υ8οθέσεις. Υ8ήρξε ευρεία συµφωνία 

στο να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη θεµελιώδη αρχή ότι η εκτέλεση των 

α8οφάσεων συνιστά 8ρωταρχικά υ8οχρέωση των Κρατών.11  

Τους ε8όµενους µήνες οι ΜΑ ε8εξεργάστηκαν τις 8ροτάσεις 8ου 

τέθηκαν υ8όψη τους α8ό τη Γραµµατεία του Τµήµατος της Εκτέλεσης 

Α8οφάσεων του Ε∆∆Α για την αναθεώρηση του συστήµατος ε8ο8τείας της 

εκτέλεσης, οι ο8οίες εγκρίθηκαν στις 2 ∆εκεµβρίου 2010 και α8οφάσισαν 

την εφαρµογή του νέου συστήµατος α8ό την 1 Ιανουαρίου 2011.12  

To νέο σύστηµα βασίζεται στην ιδέα της συνεχούς ε8ο8τείας και 

υιοθετεί την ε8ο8τεία εκτέλεσης δύο ταχυτήτων: τη συνήθη ε�ο�τεία 

(standard supervision) και την ενισχυµένη ε�ο�τεία (enhanced 

supervision). Υ8ό το νέο σύστηµα όλες οι υ8οθέσεις θα εξετάζονται ως 8ρος 

την εκτέλεσή τους κατά τη συνήθη διαδικασία εκτός εάν α8ό τη φύση της 

υ8όθεσης α8αιτείται να εξεταστεί υ8ό την ενισχυµένη διαδικασία. Οι 

                                                           

11 Ministers’ Deputies, Supervision of the execution of the judgments and decisions of the 

European Court of Human Rights: implementation of the Interlaken Action Plan-elements 

for a roadmap, CM/Inf(2010)28 revised (24.06.2010) 8αρ. 1-4. 
12 Ministers’ Deputies, Decision on measures to improve the execution of judgments of the 

European Court of Human Rights-Proposals for the implementation of the Interlaken 

Declaration and Action Plan (02.12.2010).  
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κατηγορίες των υ8οθέσεων 8ου θα εξετάζονται κατά την ενισχυµένη 

διαδικασία είναι: α) υ8οθέσεις 8ου α8αιτούν ε8είγοντα ατοµικά µέτρα, β) οι 

υ8οθέσεις «8ιλότος», γ) οι υ8οθέσεις 8ου α8οκαλύ8τουν σηµαντικά δοµικά 

και/ή σύνθετα 8ροβλήµατα ό8ως αυτά α8οτυ8ώνονται α8ό το ∆ικαστήριο 

και/ή την Ε8ιτρο8ή των Υ8ουργών και δ) διακρατικές υ8οθέσεις. Ε8ίσης, Η 

Ε8ιτρο8ή Υ8ουργών µ8ορεί να α8οφασίσει την εξέταση µίας υ8όθεσης κατά 

την ενισχυµένη διαδικασία µετά α8ό αίτηµα του Κράτους Μέλους ή της 

Γραµµατείας.  

Όταν µία υ8όθεση εξετάζεται κατά τη συνήθη διαδικασία, το Κράτος 

Μέλος 8ρέ8ει να υ8οβάλει στη Γραµµατεία το αργότερο εντός έξι µηνών α8ό 

τη στιγµή 8ου η α8όφαση του Ε∆∆Α καταστεί οριστική ένα σχέδιο δράσης ή 

µία έκθεση δράσης. Το σχέδιο δράσης 8εριλαµβάνει τα µέτρα 8ου το Κράτος 

σκο8εύει να λάβει για να εφαρµόσει την α8όφαση του Ε∆∆Α. Η έκθεση 

δράσης 8εριλαµβάνει τα µέτρα 8ου έχει ήδη λάβει και τους λόγους για τους 

ο8οίους θεωρεί ότι δεν χρειάζονται καθόλου ή 8εραιτέρω µέτρα. Η 

Γραµµατεία θα 8αρακολουθεί την εφαρµογή των µέτρων. Εάν το Κράτος και 

η Γραµµατεία συµφωνούν στα µέτρα 8ου υιοθετήθηκαν/εφαρµόστηκαν τότε 

η Γραµµατεία θα 8ροτείνει στην ε8ιτρο8ή Υ8ουργών να κλείσει την 

υ8όθεση. Εάν υ8άρχει διαφωνία µεταξύ των δύο ως 8ρος το 8εριεχόµενο ή 

την εφαρµογή του σχεδίου δράσης ή της έκθεσης δράσης, ή όταν το Κράτος 

δεν υ8οβάλλει σχέδιο ή έκθεση δράσης η υ8όθεση µ8ορεί να µεταφερθεί µε 

α8όφαση της Ε8ιτρο8ής Υ8ουργών στην ενισχυµένη διαδικασία.  

Η εκτέλεση µίας α8όφασης κατά την ενισχυµένη διαδικασία 

συνε8άγεται στην ουσία µία 8ιο στενή συνεργασία µεταξύ της Γραµµατείας 

και του Κράτους Μέλους µέσω: συνδροµής κατά την 8ροετοιµασία και/ή 

εφαρµογή των σχεδίων δράσης, εµ8ειρογνωµοσύνης σχετικά µε τον τύ8ο των 

µέτρων 8ου µελετώνται, διµερών/8ολυµερών 8ρογραµµάτων συνεργασίας 

(8.χ. σεµινάρια, στρογγυλές τρά8εζες) στην 8ερί8τωση 8ολύ8λοκων και 

ουσιαστικών ζητηµάτων. Σηµειώνεται, µάλιστα, ότι τέτοιες δραστηριότητες 

συνεργασίας 8ου στόχο έχουν τη διευκόλυνση της διαδικασίας εκτέλεσης 

είναι α8οκλειστικής αρµοδιότητας του Κράτους µε τη στήριξη της 

Γραµµατείας.  
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Συνε8ώς, η ενισχυµένη διαδικασία δεν 8ρέ8ει να ιδωθεί ως ένα είδος 

κύρωσης, αλλά αντίθετα ως µία ευκαιρία για στενότερη συνεργασία και 

διαβούλευση µε τη Γραµµατεία µε στόχο την α8οτελεσµατικότερη ε8ίλυση 

των δοµικών 8ροβληµάτων και µέσα σε χρονικά 8εριθώρια ευρύτερα α8ό 

ό,τι αυτά στο 8λαίσιο της συνήθους διαδικασίας.   

Μία υ8όθεση 8ου έχει υ8αχθεί στην ενισχυµένη διαδικασία µ8ορεί 

να µεταφερθεί στη συνήθη ιδίως όταν η Ε8ιτρο8ή Υ8ουργών είναι 

ικανο8οιηµένη α8ό το σχέδιο δράσης 8ου υ8οβλήθηκε και/ή την εφαρµογή 

του, όταν τα εµ8όδια 8ρος την εκτέλεση έχουν αρθεί και όταν τα ε8είγοντα 

ατοµικά µέτρα έχουν ληφθεί.13 

Σηµειώνουµε, δε ότι οι υ8οθέσεις 8ου κατέστησαν οριστικές 8ριν την 

1η Ιανουαρίου 2011 θα υ8αχθούν σε µία α8ό τις δύο διαδικασίες µέχρι τον 

Σε8τέµβριο του 2011 µετά α8ό διαβουλεύσεις µεταξύ της Γραµµατείας και 

της Ελλάδας. 

 

ΙΙΙ. Οι ανεκτέλεστες ελληνικές υ�οθέσεις  

 

 Σήµερα εκκρεµούν 8ρος εκτέλεση 383 α8οφάσεις του Ε∆∆Α 8ου 

έχουν εκδοθεί κατά της Ελλάδας. 7 α8οφάσεις14 έχουν ήδη υ8αχθεί στην 

ενισχυµένη διαδικασία εκτέλεσης, 5 στη συνήθη διαδικασία15, ενώ για τις 

υ8όλοι8ες αναµένεται η κατηγοριο8οίησή τους.16 Σηµειώνουµε ότι το 

ανεκτέλεστο των α8οφάσεων δεν αφορά στη λήψη ατοµικών µέτρων (8.χ. 

την καταβολή της ε8ιδικασθείσας α8οζηµίωσης), αλλά στη λήψη γενικών 

                                                           

13 Για 8ερισσότερες λε8τοµέρειες ε8ί της νέας διαδικασίας βλ. Ministers’ Deputies, 

Supervision of the execution of the judgments and decisions of the European Court of 

Human Rights: implementation of the Interlaken Action Plan-Modalities for a twin-track 

supervision system CM/Inf/DH(2010)37 (06.09.2010) και Supervision of the execution of 

the judgments and decisions of the European Court of Human Rights: implementation of 

the Interlaken Action Plan-outstanding issues concerning the practical modalities of 

implementation of the new twin track supervision system, CM/Inf/DH(2010)45 final 

(07.12.2010).  
14 M.S.S., A.A., Bekir-Ousta and others, Emin and others, S.D., Tabesh, Tourkiki Enosi 

Xanthis and others.  
15 Bliachou and others, Chatzigiannakou, Leonidou-Kritikou, Papageorgopoulou, 

Theodorakopoulou.  
16 Βλ. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp.  
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µέτρων 8ρος συµµόρφωση της Ελλάδας µε τις α8οφάσεις του Ε∆∆Α, τα ο8οία 

όµως α8αιτούνται στο 8λαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης. 

 Τα κυριότερα ζητήµατα 8ου θέτουν οι εκκρεµείς 8ρος εκτέλεση 

α8οφάσεις είναι τα εξής: µακρά διάρκεια της δίκης και/ή έλλειψη 

α8οτελεσµατικής 8ροσφυγής (272 α8οφάσεις), µη 8ρόσβαση σε δικαστήριο 

(19), µη εκτέλεση εθνικών δικαστικών α8οφάσεων (16), 8αραβίαση του 

δικαιώµατος στην ιδιοκτησία (14), αστυνοµική βία (10), συνθήκες κράτησης 

(10), 8ροβληµατικές διαδικασίες α8αλλοτρίωσης (10).17  

 Σύµφωνα, µάλιστα και µε έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώ8ης τα 

καίρια ζητήµατα αναφορικά µε την Ελλάδα είναι: η υ8ερβολική διάρκεια 

των δικών και η α8ουσία α8οτελεσµατικού 8ροσφυγής, και η χρήση 

θανατηφόρας βίας και κακοµεταχείρισης α8ό υ8ηρετούντες σε σώµατα 

ασφαλείας και η ανε8αρκής διερεύνηση τέτοιων 8εριστατικών.18 

 Είναι, µάλιστα, αξιοσηµείωτο ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η 

θέση (α8ό τα 47 κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώ8ης) σε ό,τι αφορά τις 

ανεκτέλεστες α8οφάσεις.19  

 Ο σηµαντικός αριθµός των ανεκτέλεστων α8οφάσεων του Ε∆∆Α και 

τα δοµικά 8ροβλήµατα 8ου υ8άρχουν σε αρκετές 8ερι8τώσεις 8ίσω α8ό 

αυτές, κυρίως το ζήτηµα της µακράς διάρκειας των δικών το ο8οίο 8ρέ8ει να 

α8οτελέσει 8ροτεραιότητα για την Πολιτεία, αναδεικνύει την ανάγκη 

λήψης γενικών µέτρων και 8ρος α8οτρο8ή µελλοντικών 8αραβιάσεων και 

νέων καταδικαστικών α8οφάσεων.  

 

ΙV. Προτάσεις  

 

 Στη βάση των ανωτέρω η ΕΕ∆Α 8ροτείνει:  

                                                           

17 Οι υ8όλοι8ες αφορούν ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας, ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής, 8αράνοµης κράτησης, δίκαιης δίκης, ελευθερίας συνένωσης, δικαιώµατος στην 

εκ8αίδευση.  
18 Parliamentary Assembly, States with major structural/systemic problems before the 

European Court of Human Rights: statistics, AS/Jur/Inf (2011) 05 rev (15.04.2011) σελ. 

14.  
19 Στις 6 8ρώτες θέσεις είναι: η Ιταλία µε 2.482 α8οφάσεις, η Τουρκία µε 1.570 α8οφάσεις, 

η Ρωσία µε 946 α8οφάσεις, η Πολωνία µε 759 α8οφάσεις, η Ουκρανία µε 714 α8οφάσεις και 

η Ρουµανία µε 584.  
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1) Την 8λήρη συνεργασία της Ελλάδας µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος 

Εκτέλεσης Α8οφάσεων.  

2) Την θεσµοθέτηση ενός νέου συντονιστικού οργάνου για το ζήτηµα 

της εκτέλεσης των α8οφάσεων του Ε∆∆Α µε αρµοδιότητα την χάραξη 

8ολιτικής και τον σχεδιασµό µέτρων 8ου 8ρέ8ει να ληφθούν.  

3) Τον καθορισµό α8ό τα εµ8λεκόµενα -στις α8οφάσεις 8ρος εκτέλεση- 

Υ8ουργεία ατόµων ε8αφής (1 άτοµο ε8αφής ανά Υ8ουργείο) 8ου θα 

χειρίζονται τα ζητήµατα εκτέλεσης για τον καλύτερο συντονισµό.  

4) Την 8λήρη συνεργασία των εκάστοτε εµ8λεκοµένων Υ8ουργείων, 

κυρίως µέσω των ατόµων ε8αφής, µε το συντονιστικό όργανο για τη 

σύνταξη των σχεδίων ή εκθέσεων δράσης 8ρος υ8οβολή και καθ’ολη 

τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης µέχρι την ολοκλήρωσή της µε 

α8όφαση της Ε8ιτρο8ής Υ8ουργών.20 

5) Την υ8οβολή το συντοµότερο δυνατό, και σε κάθε 8ερί8τωση εντός 6 

µηνών, σχεδίων ή εκθέσεων δράσης για την εκτέλεση των α8οφάσεων 

8ου έχουν υ8αχθεί στη συνήθη διαδικασία. 

6) Την 8λήρη αξιο8οίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας και 

διαβούλευσης µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος Εκτέλεσης Α8οφάσεων 

στο 8λαίσιο της ενισχυµένης διαδικασίας.  

Τέλος, η ΕΕ∆Α θέλει να θέσει και 8άλι υ8όψη της Πολιτείας τις 

8ροτάσεις (βλ. Ι) 8ου έχει ήδη υ8οβάλει για ζητήµατα 8ου ά8τονται της 

εκτέλεσης των α8οφάσεων του Ε∆∆Α και να δηλώσει τη διάθεση και την 

ετοιµότητά της να συνδράµει την Πολιτεία στο σχεδιασµό της λήψης 

αναγκαίων µέτρων ό8οτε αυτό της ζητηθεί.  

Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 

                                                           

20 Βλ. και Committee of Ministers, Recommendation to member states on efficient 

domestic capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human 

Rights, CM/Rec(2008)2 (06.02.2008).  


