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Έυει ήδη επιρημαμθεί απϊ αοκεςξϋπ μελεςηςέπ η αδσμαμία ςχμ ελλημικόμ δικαρςηοίχμ μα 
ανιξπξίηρξσμ ςη μξμξλξγία ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςηπ ΔΡΔΑ, η ξπξία έυει καςαλήνει 
ρσυμά ρςημ καςαδίκη ςηπ Δλλάδαπ[1]. Ζ κοιςική επικεμςοόμεςαι ρσμήθχπ ρςιπ δσρμεμείπ για 
ςημ Δλλάδα ρσμέπειεπ απϊ ςιπ καςαδίκεπ ασςέπ και ρςημ αδσμαμία σιξθέςηρηπ απϊ ςα 
ελλημικά δικαρςήοια ςχμ επιλξγόμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ εμρχμάςχρη ςηπ ΔΡΔΑ ρςημ 
ελλημική έμμξμη ςάνη. ξ ζήςημα ϊμχπ ςχμ παοαβιάρεχμ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ ΔΡΔΑ πξσ 
διαπιρςόμεςαι απϊ ςη μξμξλξγία ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςξσ Ρςοαρβξϋογξσ, δεμ 
ατξοά μϊμξ ςα πεοιθόοια εκςίμηρηπ πξσ έυει ξ εθμικϊπ δικαρςήπ καςά ςημ εταομξγή ςχμ 
ρυεςικόμ διαςάνεχμ, επειδή σπάουει έμαπ βαθμϊπ δικαιξδξρίαπ πξσ αρκεί μια «επξπςεία» 
ρςξμ ςοϊπξ εταομξγήπ ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ απϊ ςα δικαρςήοια ςχμ κοαςόμ.  

Ξ ρυεςικϊπ ποξβλημαςιρμϊπ πεοιλαμβάμει και κάπξιεπ άλλεπ παοαμέςοξσπ, πξσ ατξοξϋμ 
κσοίχπ ςα ϊοια ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ και ςηπ απξρςξλήπ ςξσ δικαρςή καςά ςημ 
εταομξγή ςχμ μϊμχμ. Ζ εταομξγή ςξσ δικαίξσ δεμ εναμςλείςαι ρςημ απλή σπαγχγή ςχμ 
ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ ρςξ διάγοαμμα ςξσ καμϊμα. Ρςξ βαθμϊ πξσ δεμ είμαι δσμαςϊ μα 
σπάονει απϊλσςη ςαϋςιρη μεςανϋ αςξμικήπ πεοίπςχρηπ και ςξσ εταομξρςέξσ καμϊμα, η 
εταομξγή ςξσ δικαίξσ απαιςεί ασςξςελή δικαιξλϊγηρη, η ξπξία δεμ εναμςλείςαι μϊμξ ρςημ 
αμεϋοερη ςξσ μξήμαςξπ ςξσ μϊμξσ και ρςημ επίκληρη ςηπ μξμξθεςικήπ ποϊβλεφηπ αλλά και 
ρςημ αμεϋοερη ςξσ καμξμιρςικξϋ πεοιευξμέμξσ ςηπ διάςανηπ, η ξπξία ποξσπξθέςει ςη 
δημιξσογία μέχμ «καμϊμχμ» πξσ είμαι απαοαίςηςξι για μα επεκςαθεί ςξ οσθμιρςικϊ πεδίξ 
ςηπ διάςανηπ και ρςιπ πεοιπςόρειπ ϊπξσ η ρημαρία ςξσ μϊμξσ χπ κειμέμξσ δημιξσογεί 
αμτιβξλίεπ[2]. Ζ αμςίληφη ασςή αμςιμεςχπίζει ςξ έογξ ςξσ δικαρςή χπ καςενξυήμ 
δικαιξπλαρςικϊ καθόπ η δικαιξδξςική κοίρη δεμ εναμςλείςαι ρςημ απλή σπαγχγή ςχμ 
ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ ρςξ πεοιευξμέμξ ςξσ καμϊμα πξσ εταομϊζεςαι, αλλά 
πεοιλαμβάμει ςημ εομημεία ςξσ μϊμξσ σπϊ ςξ τχπ ςχμ θεμελιχδόμ αουόμ ςηπ έμμξμηπ 
ςάνηπ[3]. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ η αματξοά ρςα ρσμςαγμαςικά καςξυσοχμέμα δικαιόμαςα και ςα 
δικαιόμαςα πξσ καςξυσοόμξμςαι με ςημ ΔΡΔΑ δε ρσμιρςά μϊμξ αμαγχγή ρε μια αμόςεοη 
βαθμίδα ςηπ έμμξμηπ ςάνηπ, η ξπξία επιβάλεςαι απϊ ςημ ιεοαουία ςχμ πηγόμ ςξσ δικαίξσ. 
Οοϊκειςαι ρςημ ξσρία για ςημ «σπξςαγή» ςξσ δικαρςή ρςξ μϊμξ, ϊυι απλά επειδή η 
διαδικαρία παοαγχγήπ ςξσ δικαίξσ ρέβεςαι ςημ αουή ςηπ πλειξφητίαπ, αλλά και γιαςί είμαι 
ρϋμτχμη με ςιπ θεμελιόδειπ ανίεπ πξσ κοίθηκαμ άνιεπ ποξρςαρίαπ απϊ ςξ ρσμςακςικϊ 
μξμξθέςη. Λια ςέςξια θεόοηρη ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ επιβάλει ρσγκεκοιμέμα ϊοια ρςημ 
εταομξγή ςχμ μϊμχμ[4].  

Ζ αμαγχγή ρςα ρσμςαγμαςικά δικαιόμαςα χπ κοιςήοιξ ανιξλϊγηρηπ ςηπ ξοθϊςηςαπ ςηπ 
δοάρηπ ςχμ ξογάμχμ ςξσ κοάςξσπ επιβάλει ρςξ δικαρςή μα ελέγυει ςη δοάρη ασςή με βάρη 
«καμϊμεπ» πξσ θέςξσμ ςα δικαιόμαςα, ςα ξπξία ρσμιρςξϋμ έςρι μια θεμελιόδη παοάμεςοξ 
για ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ μξμιμϊςηςαπ ςηπ κοαςικήπ δοάρηπ. Ρϋμτχμα με ςημ αμςίληφη ασςή 
ξι διαςάνειπ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ και ςηπ ΔΡΔΑ απξςελξϋμ κοιςήοια θεμελίχρηπ ςηπ 
δικαιξδξςικήπ κοίρηπ, η ξπξία μξείςαι χπ μια κοίρη πξσ δεμ μπξοεί μα αγμξεί ςημ έκςαρη 
ςηπ ποξρςαρίαπ πξσ ποξρτέοξσμ ςα δικαιόμαςα ρςξσπ τξοείπ ςξσπ. Ζ ρϋλληφη ασςή ςηπ 
δικαιξδξςικήπ κοίρηπ, επιβάλει ρσγκεκοιμέμξσπ ξδηγξϋπ με βάρη ςξσπ ξπξίξσπ θα κοιθεί η 
ξοθϊςηςα μιαπ δικαρςικήπ απϊταρηπ. Λια αματξοά ρε ποϊρταςεπ απξτάρειπ ςχμ 
ελλημικόμ δικαρςηοίχμ ρςξ ςελεσςαίξ μέοξπ ςηπ μελέςηπ, θα αμαδείνει ςιπ διατξοέπ μεςανϋ 
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ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ αμςίληφηπ, η ξπξία καςά ςη γμόμη μαπ διέπει ςη μξμξλξγία ςχμ 
δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςξσ Ρςοαρβξϋογξσ απϊ ςημ αμςίρςξιυη αμςίληφη ςχμ ελλημικόμ 
δικαρςηοίχμ, ακϊμη και ϊςαμ ςα ςελεσςαία εμαομξμίζξσμ «ταιμξμεμικά» ςημ μξμξλξγία με 
εκείμη ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςηπ ΔΡΔΑ. Για ςιπ αμάγκεπ ςηπ μελέςηπ ασςήπ θα 
πεοιξοιρςξϋμε ρςημ ενέςαρη οήςοαπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ χπ πεοιξοιρμξϋ ςχμ αςξμικόμ 
ελεσθεοιόμ, απϊ ςξ ΔσοΔΔΑ και ςα ελλημικά δικαρςήοια, ρε μια ρειοά απϊ σπξθέρειπ πξσ 
έυξσμ χπ κξιμϊ ρςξιυείξ, ςη διαςήοηρη ςχμ ρσμθηκόμ ειοημικήπ διαβίχρηπ ςχμ πξλιςόμ ρε 
πεοιξυέπ πξσ διαβιξϋμ άςξμα πξσ αμήκξσμ ρε διατξοεςικέπ θοηρκεσςικέπ ή γλχρρικέπ 
μειξμϊςηςεπ.  

1.Η δημόρια ςάνη ωπ οήςοα πεοιξοιρμξύ ςωμ αςξμικώμ ελεσθεοιώμ ρςημ ελλημική 
έμμξμη ςάνη και ςημ ΕΔΑ. Σα κοιςήοια ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ καςά ςημ εταομξγή 
ςωμ ρυεςικώμ διαςάνεωμ.  

Ζ δημϊρια ςάνη εμταμίζεςαι χπ πεοιξοιρμϊπ ςχμ ελεσθεοιόμ ρε αοκεςέπ διαςάνειπ ςηπ 
ερχςεοικήπ έμμξμηπ ςάνηπ και ςηπ ΔΡΔΑ. Ρϋμμτχμα με ςημ ΔΡΔΑ η δημϊρια ςάνη κάςχ απϊ 
ξοιρμέμεπ ποξωπξθέρειπ μπξοεί μα είμαι θεμιςϊπ πεοιξοιρμϊπ ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ 
καςξυσοόμξμςαι με ςη ρσμθήκη. Ζ ποξρτσγή ρςη δημϊρια ςάνη γίμεςαι μέρχ ςηπ οήςοαπ 
πεοί μξμιμϊςηςαπ ςξσ ρκξπξϋ, ρςξμ ξπξίξ ποέπει μα απξβλέπει ςξ ρσγκεκοιμέμξ μέςοξ, η 
ξπξία ρσμξδεϋει ςα αοθοα 9, 10 και 11 ςηπ ΔΡΔΑ. Ρςξ πλαίριξ ςηπ ενέςαρηπ ςηπ μξμιμϊςηςαπ 
ςξσ μέςοξσ η διαςήοηρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ έυει κοιθεί χπ μϊμιμξπ ρκξπϊπ για ςημ λήφη 
εμϊπ μέςοξσ απϊ ςη μξμξλξγία ςξσ ΔσοΔΔΑ[5]. Ρςξ Ρϋμςαγμα η δημϊρια ςάνη εμταμίζεςαι χπ 
πεοιξοιρμϊπ ςχμ δικαιχμάςχμ είςε μέρχ ςηπ οήςοαπ «ςηοόμςαπ ςξσπ μϊμξσπ ςξσ κοάςξσπ» η 
ξπξία ρσμξδεϋει χπ επιτϋλανη ςημ άρκηρη ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ καςξυσοόμξμςαι με ςιπ 
διαςάνειπ ςχμ αοθοχμ 12, 14, και 20 (δικαίχμα ρσμέμχρηπ, ελεσθεοία ςηπ έκτοαρηπ και 
δικαίχμα δικαρςικήπ ποξρςαρίαπ), είςε άμερα ϊπχπ ρσμβαίμει με ςα δικαιόμαςα πξσ 
καςξυσοόμξμςαι με ςα αοθοα 11 και 13 (ελεσθεοία ρσμάθοξιρηπ και ελεσθεοία λαςοείαπ 
αμςίρςξιυα)[6]. Ρςξ επίπεδξ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ ςξ Ρς κετάλαιξ ςξσ ειδικξϋ μέοξσπ ςξσ Ο.Ι, 
πεοιλαμβάμει ςιπ διαςάνειπ πεοί επιβξσλήπ ςηπ δημξρίαπ ςάνηπ. ξ έμμξμξ αγαθϊ πξσ 
ποξρςαςεϋξσμ ξι ρυεςικέπ διαςάνειπ είμαι η καςάρςαρη κξιμήπ ειοήμηπ πξσ επικοαςεί ρε 
ξοιρμέμξ υοϊμξ και ςϊπξ. Οοϊκειςαι για ςημ καςάρςαρη κξιμχμικήπ ηοεμίαπ πξσ επιςοέπει 
ρςα άςξμα μα ρσμβιόμξσμ ειοημικά, έςρι όρςε μα είμαι δσμαςή η ρσμϋπαονη ϊλχμ ςχμ 
επιμέοξσπ αςϊμχμ με ϊοξσπ πξσ μα επιςοέπξσμ ςημ απϊλασρη ςηπ «κξιμήπ ειοήμηπ» απϊ ϊλα 
ςα μέλη ςξσ κξιμχμικξϋ ρσμϊλξσ.[7]  

α) Η δημόρια ςάνη ρςξμ πξιμικό κώδικα και η ελεσθεοία ςηπ έκτοαρηπ  

α εγκλήμαςα πξσ ςιμχοξϋμςαι ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ είμαι είςε εγκλήμαςα 
δημϊριαπ διέγεορηπ καςά ςχμ ποξρςαγόμ ςηπ κοαςικήπ ενξσρίαπ είςε εγκλήμαςα πξσ 
ρσμιρςξϋμ διαράλεσρη ςηπ εσςανίαπ ρε ρσγκεκοιμέμξ ςϊπξ και υοϊμξ υχοίπ ποξηγξϋμεμη 
διέγεορη ςχμ πξλιςόμ καςά επιςαγόμ ςηπ κοαςικήπ ενξσρίαπ, πξσ βλάπςξσμ ϊμχπ ςημ 
ειοημική διαβίχρη ςχμ πξλιςόμ.[8] Ρςημ ποόςη καςηγξοία αμήκξσμ η διέγεορη ρε απείθεια, 
ή ρε διάποανη κακξσογήμαςξπ ή πλημμελήμαςξπ, και η εγκχμίαρη κακξσογήμαςξπ αοθ. 
183, 184, 185 Ο.Ι. Ρςη δεϋςεοη καςηγξοία αμήκξσμ η διαςάοανη ςηπ κξιμήπ ειοήμηπ με 
ποϊκληρη διυϊμξιαπ ή η διαςάοανη ςηπ ειοήμηπ ςχμ πξλιςόμ, αοθ. 192, 189, 190 Ο.Ι.[9] Ζ 
βλάβη πξσ ποξκαλείςαι απϊ ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ποάνειπ ρςξ έμμξμξ αγαθϊ δημϊρια ςάνη 
είμαι είςε δσμηςική, με ςη δημιξσογία αςμϊρταιοαπ πξσ μπξοεί μα ξδηγήρει άμερα ρςη 
διαράλεσρη, είςε ποαγμαςική, με ςη διαράλεσρη ςηπ εσςανίαπ ρε ρσγκεκοιμέμξ υόοξ. Ρε 
κάπξιεπ δηλαδή πεοιπςόρειπ ςιμόοείςαι ξ δοάρςηπ για ςξ δσμηςικϊ απξςέλερμα ςχμ 
εμεογειόμ ςξσ και ρε κάπξιεπ άλλεπ για ςξ απξςέλερμα πξσ ποαγμαςικά επέουεςαι.  

Ρε αοκεςέπ πεοιπςόρειπ η ποάνη ςξσ δοάρςη δεμ ςιμχοείςαι επειδή ξ ίδιξπ ποξβαίμει ρε 
εμέογειεπ πξσ ξδηγξϋμ ρςημ αμαςοξπή ςηπ καςάρςαρηπ πξσ πεοιγοάτεςαι χπ κξιμή ειοήμη, 
αλλά γιαςί ξ λϊγξπ ςξσ ποξνεμεί ςιπ αμςιδοάρειπ ςχμ απξδεκςόμ ςξσ λϊγξσ, ξι ξπξίεπ και 
ξδηγξϋμ ρςη διαράλεσρη ςηπ ςάνηπ. Δεμ ποϊκειςαι για ςημ ςιμχοία μιαπ ποάνηπ πξσ έυει ςα 
υαοακςηοιρςικά ςηπ «ξιξμεί» ηθικήπ ασςξσογίαπ, σπάουει άλλχρςε η ρυεςική διάςανη, αοθ. 
186 ΟΙ, πξσ ςιμχοεί ςημ ποϊκληρη και ποξρτξοά για ςέλερη κακξσογήμαςξπ.[10] Ξ 
δοάρςηπ ςιμχοείςαι γιαςί σπάουει έμαπ αιςιόδηπ ρϋμδερμξπ μεςανϋ ςηπ εκτξοάπ ςξσ λϊγξσ 
και ςηπ αμςίδοαρηπ ςξσ απξδέκςη ςξσ λϊγξσ. Ασςϊ πξσ κοίμεςαι ανιϊπξιμξ ρςη ρσμπεοιτξοά 
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ςξσ είμαι ϊςι ξ ςοϊπξπ εκτξοάπ ςξσ λϊγξσ έυει ρςξιυεία πξσ ξδηγξϋμ ςξμ απϊδέκςη ςξσ 
μσμήμαςξπ μα αμςιδοάρει έμςξμα. ξ ανιϊπξιμξ ςηπ εμέογειαπ θεμελιόμεςαι ϊυι μϊμξ ρςξ 
γεγξμϊπ ςηπ διαράλεσρηπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, η ξπξία επέουεςαι απϊ ςιπ αμςιδοάρειπ, αλλά 
ρςα εγκλήμαςα δσμηςικήπ διακιδϋμεσρηπ ςσπξπξιείςαι χπ ρςξιυείξ ςηπ αμςικειμεμικήπ 
σπϊρςαρηπ και ςξ εμδευϊμεμξ διαράλεσρηπ ςηπ ςάνηπ απϊ ςιπ αμςιδοάρειπ πξσ θα 
ποξκληθξϋμ λϊγχ ασςήπ ςηπ εμέογειαπ. Οοϊκειςαι για ςα εγκλήμαςα ςηπ διέγεορηπ ή 
ποϊκληρηπ ρε απείθεια, αοθ 183, ςηπ διέγεορηπ ή ποϊκληρηπ ρε διάποανη κακξσογήμαςξπ ή 
πλημμελήμαςξπ αοθ 184 και ςξ έγκλημα ςηπ διαρπξοάπ φεσδόμ ειδήρεχμ, αοθ 191. Ρε ϊλεπ 
ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ ςξ ρςξιυείξ ςξσ απξςελέρμαςξπ δεμ έυει ςξ υαοακςήοα μιαπ εμπειοικά 
διαπιρςόριμηπ καςάρςαρηπ αμαςοξπήπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, αλλά αοκεί ςξ γεγξμϊπ ϊςι απϊ 
ςημ ξμιλία ή ςξ γοαπςϊ κείμεμξ μπξοεί μα δημιξσογηθεί ςέςξιξπ κίμδσμξπ. Γι ασςϊ και ςξ 
ρςξιυείξ ςηπ ςέλερηπ ςηπ ποάνηπ δημϊρια, είμαι κοίριμξ, είμαι ςξ μέρξ για μα ςεθεί η 
δημϊρια ςάνη ρε κίμδσμξ.[11] Ζ δημϊρια εκτξοά εμϊπ λϊγξσ με ρσγκεκοιμέμα 
υαοακςηοιρςικά κοίμεςαι χπ ανιϊπξιμη ποάνη λϊγχ ςχμ ρσμεπειόμ πξσ θα έυει ρςη δημϊρια 
ςάνη.  

Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ςξ κοίριμξ ζήςημα είμαι εαμ ςα ρςξιυεία ςηπ αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ 
ςξσ εγκλήμαςξπ ποξωπξθέςξσμ ςημ εκτξοά λϊγξσ απϊ ςημ πλεσοά ςξσ δοάρςη για μα είμαι 
ςιμχοηςέα η ποάνη. Λαπ εμδιατέοξσμ λξιπϊμ ξι διαςάνειπ εκείμεπ πξσ πεοιξοίζξσμ ςημ 
ελεϋθεοη έκτοαρη ςξσ δοάρςη, εμϊφει ςχμ ρσμεπειόμ ςξσ λϊγξσ ςξσ, για μα διαρταλίρξσμ 
μέρχ ςξσ πεοιξοιρμξϋ ασςξϋ ςη δημϊρια ςάνη. ξ ζήςημα ρυεςικά με ςξ εαμ είμαι επιςοεπςϊπ 
ξ πεοιξοιρμϊπ ςηπ ελεϋθεοηπ έκτοαρηπ βάρει ςηπ ποξρδξκϊμεμηπ βλάβηπ πξσ θα ποξκϋφει 
απϊ ςξ λϊγξ, ρσμίρςαςαι ρςξ ϊςι ποέπει μα αμαζηςήρξσμε ςα κοιςήοια εκείμα πξσ δεμ θα 
εναοςξϋμ ςη βλάβη, απϊ ςημ έμςαρη ςηπ δημϊριαπ αμςιπαοάθερηπ ρυεςικά με έμα ζήςημα. Ζ 
διάκοιρη ασςή είμαι απαοαίςηςη γιαςί ρε διατξοεςική πεοίπςχρη η έλειφη αμξυήπ απέμαμςι 
ρε μειξφητικέπ απϊφειπ μπξοεί μα ξδηγήρει ρςημ αμςίδοαρη ςξσ ακοξαςηοίξσ, και 
διαράλεσρη ςηπ ςάνηπ, δηλαδή ρςημ πλήοχρη ςηπ αμςικειμεμικήπ σπξρςαρηπ ςξσ 
εγκλήμαςξπ, υχοίπ καμ μα ενεςάζεςαι ςξ εαμ ξ πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ είμαι ρσμςαγμαςικά 
θεμιςϊπ.[12]  

β) Πεοιευόμεμξ και ρσμθήκεπ εκτξοάπ ςξσ λόγξσ  

Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ ποέπει λξιπϊμ μα ενεςάρξσμε πξια είμαι η ρυέρη πξσ 
έυει ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ με ςιπ βίαιεπ αμςιδοάρειπ ςχμ απξδεκςόμ ςξσ λϊγξσ. Δαμ 
σπάουει αιςιόδηπ ρϋμδερμξπ μεςανϋ ςξσ λϊγξσ και ςχμ βίαιχμ αμςιδοάρεχμ ποέπει η ποάνη 
μα είμαι ςιμχοηςέα ρε κάθε πεοίπςχρη; Δαμ δεμ ενακοιβχθεί ςέςξιξπ ρϋμδερμξπ η ποάνη 
ςξσ ξμιληςή ποέπει μα μείμει αςιμόοηςη; Ζ σιξθέςηρη ςηπ άπξφηπ ϊςι εαμ δεμ σπάουει 
ςέςξιξπ ρϋμδερμξπ ξπξιαδήπξςε ςιμχοία απξρκξπεί ρςημ ςιμχοία ςξσ δοάρςη για ςξ 
τοϊμημα ςξσ και άοα είμαι αμςίθεςη ρςιπ ρσμςαγμαςικέπ διαςάνειπ, παοαγμχοίζει ϊςι 
σπάουξσμ πεοιπςόρειπ ρςιπ ξπξίεπ η βλάβη πξσ ποξκαλείςαι απϊ ςημ εμέογεια ςξσ ξμιληςή 
είμαι ςασςϊυοξμη με ςημ εκτξοά ςξσ λϊγξσ. Ξι απξδέκςεπ ςξσ μσμήμαςξπ δεμ έυξσμ ςξ 
υοϊμξ ή ςη δσμαςϊςηςα μα απξτϋγξσμ ςημ έκθερη ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μσμήμαςξπ. 
Οαοάδειγμα η ποξςοξπή ξπαδξϋ πξδξρταιοικήπ ξμάδαπ ποξπ άλλξσπ ξπαδξϋπ μα 
απειθήρξσμ ρςη διαςαγή ςηπ αρςσμξμίαπ, η ξπξία ςξσπ διάςαρε μα απξμακοσμθξϋμ απϊ ςα 
απξδσςήοια ςχμ διαιςηςόμ[13]. Δεμ έυξσμε καμμία έμδεινη ϊςι ξ ίδιξπ και ξι άλλξι ξπαδξί 
ποϊκειςαι ςελικά μα απειθήρξσμ ρςη διαςαγή. Ηα ποέπει λξιπϊμ η ποάνη μα μείμει 
αςιμόοηςη; Ζ απάμςηρη δεμ θα εναοςηθεί με αματξοά ρςξ είδξπ ςηπ έκτοαρηπ πξσ 
πεοιξοίζεςαι, διεγεορη ή ποξκληρη, αλλά ρςη δικαιξλϊγηρη ςξσ πεοιξοιρμξϋ, εαμ δηλαδή 
ξι πεοιξοιρμξί ατξοξϋμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ ή ϊυι. Ζ ρημαρία ςηπ διάκοιρηπ αμάμερα 
ρε πεοιξοιρμξϋπ πξσ ατξοξϋμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ και πεοιξοιρμξϋπ πξσ είμαι 
άρυεςξι με ασςϊ, έυει ρυέρη με ςξ μξμιμξπξιηςικϊ θεμέλιξ ςξσ κάθε είδξσπ[14]. Ζ διάκοιρη 
βαρίζεςαι ϊυι μϊμξ ρςξ απξςέλερμα πξσ έυει ξ πεοιξοιρμϊπ εαμ δηλαδή ατξοά ςξ 
πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ, αλλά και ρςξ κοιςήοιξ πξσ απξςελεί ςξ δικαιξλξγηςικϊ θεμέλιξ ςξσ, 
εαμ δηλαδή ςξ κίμηςοξ ςξσ μξμξθέςη για ςημ επιβξλή ςξσ πεοιξοιρμξϋ ατξοά μϊμξ ςξ 
πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ ή ςιπ εμδευϊμεμεπ ρσμέπειεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςϊ.[15]  

Ωρςϊρξ η ανιξλϊγηρη ςξσ πεοιξοιρμξϋ δεμ είμαι αμενάοςηςη απϊ ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ 
βλάβηπ ςημ ξπξία ξ πεοιξοιρμϊπ ποξρπαθεί μα απξςοέφει. Δαμ δόρξσμε έμταρη ρςξ 
απξςέλερμα πξσ έυει ξ πεοιξοιρμϊπ και ϊυι ρςξ «κίμηςοξ» ή ςημ αιςία, ρςημ ξπξία βαρίζεςαι 
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η επιλξγή ςξσ μξμξθέςη για ςημ απαγϊοεσρη κάπξιχμ μξοτόμ δοάρηπ, ςϊςε μϊμξ μια 
ανιξλϊγηρη ςηπ βλάβηπ πξσ ποξκαλεί ξ λϊγξπ ρε ρυέρη με ςιπ άμερα διακοιβόριμεπ 
ρσμέπειεπ ςξσ, δηλαδή ςξ νέρπαρμα ςχμ βιαιξποαγιόμ, διαρταλίζει ϊςι δε θίγεςαι ξ 
ξμιληςήπ για ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ. Ασςϊ ϊμχπ θα ξδηγξϋρε ποακςικά ρςη «τίμχρη» 
ςξσ ξμιληςή, ρςιπ πεοιπςόρειπ ςξσλάυιρςξμ πξσ ξι ρσμέπειεπ ςξσ λϊγξσ ρςοέτξμςαι εμαμςίξμ 
ςξσ, ϊπχπ είμαι η πεοίπςχρη ςξσ ξμιληςή εμαμςίξμ ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι έμα ξογιρμέμξ 
ακοξαςήοιξ και δεμ σπάουει επαοκήπ αρςσμξμική δϋμαμη μα ςξμ ποξρςαςέφει.[16] Λε ςξμ 
ςοϊπξ ασςϊ διαρταλίζεςαι ϊςι η ςιμχοία ςξσ ξμιληςή βαρίζεςαι ρςιπ ρσμέπειεπ και ϊυι ςξ 
πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ. Ξπξιξρδήπξςε άλλξπ πεοιξοιρμϊπ θεχοείςαι πεοιξοιρμϊπ πξσ 
απξρκξπεί ρςξ πεοιευϊμεμξ, γιαςί απξρκξπεί μα ποξρςαςέφει ςξσπ απξδέκςεπ ςξσ λϊγξσ 
απϊ ςιπ ρσμέπειεπ πξσ θα έυει η έκθερη ςξσπ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ. Ζ μϊμη πεοίπςχρη 
πξσ ξ ξμιληςήπ δεμ μπξοεί μα εγείοει ςέςξιξ δικαίχμα ρςημ πεοίπςχρη ςχμ πεοιξοιρμόμ για 
λϊγξσπ δημϊριαπ ςάνηπ, είμαι ϊςαμ ξ πεοιξοιρμϊπ επιβάλεςαι ποξπ ϊτελξπ ςξσ ξμιληςή, 
ϊπχπ είμαι έμαπ πεοιξοιρμϊπ πξσ απξρκξπεί μα ποξρςαςεϋρει ςξμ ξμιληςή απϊ βίαιεπ 
αμςιδοάρειπ εμαμςίξμ ςξσ.  

Δπειδή ϊμχπ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, η βλάβη ςημ ξπξία ποξρπαθξϋμ μα 
απξςοέφξσμ ξι πεοιξοιρμξί -δημιξσογία επειρξδίχμ- δεμ είμαι εϋκξλξ μα ενακοιβχθεί εαμ 
ποξέουεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μσμήμαςξπ πξσ ενέτοαρε ξ ξμιληςήπ ή 
ςημ ποϊρληφη ςξσ λϊγξσ απϊ ςξ ακοξαςήοιξ απϊ ςξσπ απϊδέκςεπ ςξσ μσμήμαςξπ θα ποέπει 
μα ποξρτϋγξσμε αμαγκαρςικά ρε παοάγξμςεπ πξσ έυξσμ ρυέρη με ςιπ ρσμθήκεπ εκτξοάπ 
ςξσ λϊγξσ, ϊπχπ είμαι πυ η επάοκεια ςηπ αρςσμξμικήπ δϋμαμηπ[17]. Δαμ βέβαια ρςοατξϋμε 
ρςξ κίμηςοξ ςξσ μξμξθέςη και ϊυι μϊμξ ρςξ απξςέλερμα ςξσ πεοιξοιρμξϋ, θα διαπιρςόρξσμε 
ϊςι ακϊμη και εαμ ςξ απξςέλερμα είμαι ξ πεοιξοιρμϊπ με βάρη ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ, ςξ 
κίμηςοξ δεμ είμαι απαοαίςηςα πάμςα η έλειφη αμξυήπ ρςιπ απϊφειπ ςξσ ξμιληςή.  

γ) Οι ρσμέπειεπ από ςημ εκτξοά ςξσ λόγξσ ωπ κοιςήοιξ εταομξγήπ ςωμ ρυεςικώμ 
διαςάνεωμ.  

Αμςίρςξιυα ποξβλήμαςα παοξσριάζξμςαι και ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ποϊκληρη ςηπ βλάβηπ, 
γίμει καςαμξηςή απξκλειρςικά μϊμξ μέρα απϊ μια ποξρέγγιρη ςχμ ρσμεπειόμ ςξσ λϊγξσ ρςη 
διαράλεσρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, ςϊςε ξι ρσμέπειεπ απϊ ςημ εκτξοά ςξσ λϊγξσ θα είμαι ςξ 
μϊμξ κοιςήοιξ πξσ θα καθξδηγήρει ςη δικαρςική κοίρη ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ πεοιπςόρειπ. ξ 
γεγξμϊπ ϊμχπ ϊςι ξι ρσμέπειεπ ασςέπ μπξοεί μα επέλθξσμ ή επέουξμςαι[18] δεμ είμαι 
αρταλέπ κοιςήοιξ, ρςξ βαθμϊ πξσ δεμ είμαι δσμαςϊμ μα ποξβξϋμε πάμςα ρε μια νεκάθαοη 
διάκοιρη, αμάμερα ρςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ςξσ ξμιληςή, πξσ ποξωπξθέςει η 
έμμξια ςηπ διέγεορηπ, και ρςημ ανιξλϊγηρη ρςημ ξπξία ποξβαίμει ξ ξμιληςήπ ρυεςικά με ςξ 
έμμξμξ αγαθϊ ςξ ξπξίξ ποξρςαςεϋεςαι απϊ ςξ μϊμξ, εμαμςίξμ ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι με ςξμ 
λϊγξ ςξσ. Για παοάδειγμα ςξ ρϋμθημα «κάςχ ξ ρςοαςϊπ» ή «κάφςε ςα ρυξλεία»,[19] μπξοεί 
μα ξδηγήρει κάςχ απξ δεδξμέμεπ ρσμθήκεπ ρςη διαράλεσρη ςηπ ςάνηπ. ξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ 
ρσγκεκοιμέμξ ρϋμθημα ήςαμ γοαμμέμξ ρε ςξίυξ και άοα δε ρσμςοέυξσμ ξι ρσμθήκεπ 
διαράλεσρηπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, καθόπ δεμ σπάουει άμερξπ απξδέκςηπ ςηπ διέγεορηπ 
ξδηγεί ςη θεχοία μα κοίμει χπ ερταλμέμη ςημ εταομξγή ςηπ διάςανηπ πξσ ξδήγηρε ρςημ 
ςιμχοία ςξσ δοάρςη[20]. Ωρςϊρξ παοαμέμει αμξιυςϊ ςξ ζήςημα εαμ η εκτόμηρη εμϊπ ςέςξιξσ 
ρσμθήμαςξπ απϊ διαδηλχςέπ, ξπϊςε σπάουξσμ άμερξι απξδέκςεπ ςξσ μσμήμαςξπ, μπξοεί μα 
απξςελέρει ςιμχοηςέα ποάνη. Ζ απάμςηρη ρςξ εοόςημα ασςϊ δεμ είμαι δσμαςή υχοίπ μα 
ενεςάρξσμε εαμ η έκτοαρη ασςή ρσμιρςά και ρϋμτχμα με πξιέπ ποξωπξθέρειπ, άρκηρη 
δικαιόμαςξπ ρςξ βαθμϊ πξσ εκτοάζει ςημ απανία ςξσ ξμιληςή για ςξ έμμξμξ αγαθϊ πξσ 
ποξρςαςεϋξσμ ξι ρςοαςξλξγικξί μϊμξι και ξ θερμϊπ ςηπ σπξυοεχςικήπ ρςοάςεσρηπ.  

Ζ έλεσρη ςχμ ρσμεπειόμ δεμ αοκεί απϊ μϊμη ςηπ για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςξσ δικαιόμαςξπ 
έκτοαρηπ ςξσ ξμιληςή και για έμαμ άλλξ λϊγξ. Δαμ βαριρςξϋμε ρςξ κοιςήοιξ ςηπ 
διαράλεσρηπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, εναιςίαπ ςξσ ξμιλιακξϋ εμεογήμαςξπ, ςϊςε αγμξξϋμε ςξμ 
παοάγξμςα ποξκαςαλήφειπ ή εσπείθεια ςξσ ακοξαςή, πξσ μπξοεί μα ρσμβάλει ρςξ 
απξςέλερμα ςηπ διέγεορηπ. Ρςημ πεοίπςχρη λξιπϊμ πξσ η ςιμχοηςέα ποάνη ρσμίρςαςαι ρςη 
διέγεορη ςχμ απξδεκςόμ ςξσ λϊγξσ, και ςη διαράλεσρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ πξσ ακξλξσθεί 
εναιςίαπ ςηπ διέγεορηπ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι η ποάνη ςξσ δοάρςη έυει ςα ρςξιυεία ςηπ μξμξςσπικήπ 
μξοτήπ ςξσ εγκλήμαςξπ δεμ μπξοεί μα είμαι αοκεςϊ. Απαιςείςαι και έμαπ ρϋμτχμξπ ποξπ ςξ 
Ρϋμςαγμα ξοιρμϊπ ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ, ρςξ βαθμϊ 
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πξσ ςα ρςξιυεία ασςά, ρσμιρςξϋμ έμα πεοιξοιρμϊ δικαιόμαςξπ πξσ είμαι ρσμςαγμαςικά 
καςξυσοχμέμξ.  

δ) Η ρύμτωμη με ςξ Σύμςαγμα εομημεία ςωμ ρυεςικώμ με ςη δημόρια ςάνη διαςάνεωμ.  

Ζ ρϋμτχμη με ςξ Ρϋμςαγμα εομημεία ςχμ μϊμχμ, είμαι μια μέθξδξπ εομημεσςικήπ αμαγχγήπ 
ρςξ Ρϋμςαγμα, για ςημ αμεϋοερη ςξσ μξήμαςξπ μιαπ διάςανηπ ςξσ μϊμξσ. Ισοίαουξ ζήςημα 
είμαι η εομημεία ςηπ διάςανηπ ςξσ μϊμξσ. ξ γεγξμϊπ ϊςι ξ ρκξπϊπ ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσ 
έμμξμξσ αγαθξϋ δημϊρια ςάνη κοίμεςαι χπ ρσμςαγμαςικά θεμιςϊπ, δε ρημαίμει επαγχγικά 
ϊςι ςξ μξημαςικϊ εϋοξπ ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ είμαι απεοιϊοιρςξ. Για μα διεσκοιμιρςεί ςξ 
πεοιευϊμεμξ ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ, είμαι απαοαίςηςξ μα ξοιξθεςηθεί ςξ μξημαςικϊ ςξσπ 
εϋοξπ ρε ρυέρη με ςιπ ρσμςαγμαςικέπ διαςάνειπ και ςα δικαιόμαςα, η άρκηρη ςχμ ξπξίχμ 
πεοιξοίζεςαι με βάρη ςιπ διαςάνειπ ςξσ ΟΙ. Ρςη θεχοία γίμεςαι μια διάκοιρη αμάμερα ρςημ 
ρϋμτχμη και ςημ ποξραμαςξλιρμέμη ποϊπ ςξ Ρϋμςαγμα εομημεία, αμάλξγα με ςξ εαμ ςίθεςαι 
θέμα ρσμςαγμαςικϊςηςαπ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ ή ϊυι[21]. Σπξρςηοίζεςαι ϊςι ρςημ πεοίπςχρη πξσ 
δεμ ςίθεςαι ζήςημα ρσμςαγμαςικϊςηςαπ ςξσ μϊμξσ αλλά ανιξπξίηρηπ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ για μα 
διεσκοιμιρςεί ςξ μϊημα μιαπ διάςανηπ, είμαι ξοθϊςεοξ μα υοηριμξπξιξϋμε ςξμ ϊοξ 
ποξραμαςξλιρμέμη ποξπ ςξ Ρσμςαγμα εομημεία. Ρςημ παοξϋρα μελέςη θα υοηριμξπξίηρχ 
ςξμ ϊοξ ρσμτχμη με ςξ Ρϋμςαγμα εομημεία. ξ μϊημα ςχμ διαςάνεχμ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ 
ποξρδιξοίζεςαι κάθε τξοά εμϊφει ςηπ εταομξγήπ ςηπ διάςανηπ ρε μια ρσγκεκοιμέμη 
πεοίπςχρη. Ρςημ πεοίπςχρη δε πξσ ςα ρςξιυεία ςηπ αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ ςηπ 
ανιϊπξιμηπ ποάνηπ ρσμιρςξϋμ πεοιξοιρμϊ ςηπ άρκηρηπ ρσμςαγμαςικά καςξυσοχμέμξσ 
δικαιόμαςξπ, η αμαζήςηρη ςξσ μξήμαςξπ ςηπ δεμ μπξοεί μα γίμει αμενάοςηςα απϊ ςξ μϊημα 
ςηπ ρυεςικήπ ρσμςαγμαςικήπ διάςανηπ. Ασςϊ επιβάλεςαι για δϋξ κσοίχπ λϊγξσπ: Οοόςξμ, 
διϊςι η εομημεία ςχμ μξμικόμ κειμέμχμ είμαι καμξμιρςική εομημεία, διαςσπόμεςαι με ϊοξσπ 
δεξμςξλξγικξϋπ, δεμ μπξοεί δηλαδή μα είμαι αμενάοςηςη απϊ καμξμιρςικά ποϊςσπα 
ρσμπεοιτξοάπ πξσ επιβάλει η ρσγκεκοιμέμη διάςανη. Ασςϊ ρημαίμει ϊμχπ ϊςι ρςημ 
πεοίπςχρη πξσ μια διάςανη μϊμξσ ρσμιρςά πεοιξοιρμϊ άρκηρηπ δικαιόμαςξπ, ςϊςε ςξ 
καμξμιρςικϊ ποϊςσπξ ρσμπεοιτξοάπ πξσ παοάγει η ρσμςαγμαςική διάςανη δεμ μπξοεί μα 
αγμξείςαι καςά ςημ εταομξγή ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ. Δαμ με ςημ εομημεία ςχμ μϊμχμ 
παοάγξμςαι ποακςικά απξςελέρμαςα, απξςελέρμαςα πξσ ατξοξϋμ ςξ εσ ποάςςειμ, 
σπξδεικμϋξμςαπ ςημ επιβαλϊμεμη εμϊφει ςξσ καμϊμα ρσμπεοιτξοά, ςξ απξςέλερμα πξσ 
παοάγεςαι απϊ ςημ εταομξγή εμϊπ μϊμξσ πξσ πεοιξοίζει κάπξιξ δικαίχμα, δεμ μπξοεί μα 
αμςιβαίμει ρςξ ποακςικϊ απξςέλερμα πξσ παοάγεςαι απϊ ςημ εομημεία ςηπ ρσμςαγμαςικήπ 
διάςανηπ πξσ καςξυσοόμει ςξ δικαίχμα. Δεϋςεοξμ, ςξ αίςημα ςηπ βεβαιϊςηςαπ και 
αρτάλειαπ ςξσ δικαίξσ, επιβάλει η εομημεία μιαπ διάςανηπ μα γίμεςαι με ςοϊπξ πξσ 
πεοιξοίζει αομηςικά ςξ εϋοξπ ςχμ δσμαςόμ εομημειόμ. Ρςημ πεοίπςχρη δε πξσ η διάςανη 
ρσμιρςά πεοιξοιρμϊ κάπξιξσ ρσμςαγμαςικά καςξυσοχμέμξσ δικαιόμαςξπ, ςξ μϊημα ςηπ 
ρσμςαγμαςικήπ διάςανηπ ποέπει μα ρσμβάλει ρςξ εϋοξπ ςχμ δσμαςόμ εομημειόμ ςηπ 
διάςανηπ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ[22].  

Για ςξσπ λϊγξσπ ασςξϋπ ξ ϊοξπ ρϋμτχμη με ςξ Ρϋμςαγμα εομημεία θεχοξϋμε ϊςι απξδίδει 
ξοθϊςεοα ςη ρσρςαλςική εομημεία διαςάνεχμ ςξσ μϊμξσ, όρςε ςξ μξημαςικϊ ςξσπ εϋοξπ μα 
μημ πεοιλαμβάμει πεοιπςόρειπ εταομξγήπ αμςίθεςεπ με ςξ μϊημα μιαπ ρσμςαγμαςικήπ 
διάςανηπ. Ρςη αμςίθεςη πεοίπςχρη, εαμ δηλαδή ρσμδέαμε ςη ρϋμτχμη με ςξ Ρϋμςαγμα 
εομημεία, μϊμξ με ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ςίθεςαι ζήςημα αμςιρσμςαγμαςικϊςηςαπ ςηπ ρυεςικήπ 
διάςανηπ, θα πεοιξοίζαμε ςημ σπξυοέχρη ςξσ δικαρςή μα αμαζηςηρει κοιςήοια ξοθϊςηςαπ 
ςηπ εομημεσςικήπ ςξσ ποϊςαρηπ ρςξ Ρϋμςαγμα, μϊμξ ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ςίθεςαι θέμα 
αμςιρσμςαγμαςικϊςηςαπ[23]. Ρςημ Δλλάδα ϊμχπ ξ έλεγυξπ ςηπ ρσμςαγμαςικϊςηςαπ είμαι 
ρσγκεκοιμέμξπ και παοεπίμπςχμ, ετϊρξμ ξ ρκξπϊπ ςξσ δικαρςηοίξσ δεμ είμαι ξ έλεγυξπ ςηπ 
ρσμςαγμαςικϊςηςαπ αλλά η εκδίκαρη ςηπ ρυεςικήπ σπϊθερηπ. ξ δικαρςήοιξ ενεςάζει ςημ 
κοίριμη διάςανη μϊμξ ρςημ έκςαρη πξσ ασςϊ είμαι αμαγκαίξ για ςημ σπϊθερη. Ρημείξ 
εκκίμηρηπ για ςξ δικαμικϊ ρσλλξγιρμϊ δεμ είμαι η ρσμτχμία ςξσ μϊμξσ με ςξ Ρϋμςαγμα αλλά 
ςξ εαμ η εκδίκαρη ςηπ σπϊθερηπ επηοεάζεςαι απϊ ςη ρσμςαγμαςική διάςανη. Ασςϊ ποακςικά 
ρημαίμει ϊςι ςα δικαρςήοια ποξυχοξϋμ ρε έλεγυξ ρσμςαγμαςικϊςηςαπ μϊμξ ρςημ πεοίπςχρη 
πξσ ςξ ζήςημα ςηπ ρσμςαγμαςικϊςηςαπ καθξοίζει ςημ απξδξυή ή ϊυι ςξσ αιςήμαςξπ πξσ 
σπξβάλεςαι με ςξ έμδικξ βξήθημα.[24]  
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Έςρι ϊμχπ μέμει αμξιυςϊ ςξ ζήςημα εαμ ςξ Ρϋμςαγμα επηοεάζει ςημ εταομξγή μιαπ διάςανηπ 
και ϊςαμ δεμ ςίθεςαι ζήςημα ρσμςαγμαςικϊςηςαπ ςηπ διάςανηπ. ξ γεγξμϊπ ϊςι μια διάςανη 
κοίμεςαι χπ ρσμςαγμαςική δε ρσμεπάγεςαι και ςημ εταομξγή ςηπ με έμα ρσγκεκοιμέμξ 
ςοϊπξ. Δεμ ρημαίμει επίρηπ ϊςι η εταομξγή δε μπξοεί μα ελεγυθεί με βάρη κάπξια κοιςήοια 
πξσ ποξρτέοει ςξ Ρϋμςαγμα υχοίπ μα ςίθεςαι θέμα ρσμςαγμαςικϊςηςαπ ςηπ επίμαυηπ 
διάςανηπ. Δπειδή η διάςανη ςξσ αοθ 191, πεοί διαρπξοάπ φεσδόμ ειδήρεχμ, κοίθηκε 
ρϋμτχμη με ςξ Ρϋμςαγμα[25], δε ρημαίμει ϊςι ξ δικαρςήπ μπξοεί μα εομημεϋει ςξσπ ϊοξσπ 
πξσ πεοιγοάτξσμ ςημ αμςικειμεμική σπϊρςαρη ςξσ εγκλήμαςξπ, ϊπχπ είμαι η «δσμαςϊςηςα» 
ςχμ ειδήρεχμ μα ποξκαλέρξσμ ρσγκεκοιμέμα απξςελέρμαςα, πυ κλξμιρμϊ ρςη δημϊρια 
πίρςη, αγμξόμςαπ ςξ σπξ πεοιξοιρμϊ δικαίχμα[26]. Ζ διαπίρςχρη ασςή γίμεςαι και απϊ ςα 
δικαιξδξςικά ϊογαμα ςξσ Ρςοαρβξϋογξσ πξσ είμαι επιτξοςιρμέμα με ςημ εταομξγή ςηπ 
ΔΡΔΑ. Αμςιδιαρςέλξσμ ςη ρσμτχμία μιαπ διάςανηπ με ςημ ΔΡΔΑ, απϊ ςημ σπξυοέχρη ςξσ 
εθμικξϋ δικαρςή μα ςημ εταομϊρει ρϋμτχμα με ςξ κείμεμξ ςηπ ΔΡΔΑ και κσοίχπ ρϋμτχμα με 
ςη οήςοα «μέςοα πξσ είμαι αμαγκαία ρε μια δημξκοαςική κξιμχμία».  

ε) Η οήςοα ςωμ μέςοωμ πξσ είμαι «αμαγκαία ρε μια δημξκοαςική κξιμωμία» ρςξ κείμεμξ 
ςηπ ΕΣΔΑ και η ανιξλόγηρη ςωμ πεοιξοιρμώμ πξσ βαρίζξμςαι ρςη δημόρια ςάνη.  

Ζ ρσγκεκοιμέμη οήςοα επιςοέπει ρςξ δικαρςή μα ενεςάρει ςα μέςοα πξσ έυξσμ λητθεί ϊυι 
μϊμξ ρε ρυέρη με ςξ εαμ ποξβλέπξμςαι ρςξ μϊμξ, αλλά και με βάρη ςιπ θεμελίχδειπ 
ρςαθμίρειπ πξσ απξςσπόμξμςαι ρςξ κείμεμξ ςηπ ΔΡΔΑ, με ςημ εγγϋηρη ρσγκεκοιμέμχμ 
δικαιχμάςχμ ςα ξπξία ποξρδιξοίζξσμ και ςξ καμξμιρςικϊ πεδίξ ςηπ οήςοαπ «δημξκοαςική 
κξιμχμία». Ζ Δπιςοξπή και ςξ ΔσοΔΔΑ, κσοίχπ μέρχ ςηπ οήςοαπ ςχμ «μέςοχμ πξσ είμαι 
αμαγκαία ρε μια δημξκοαςική κξιμχμία» κοίμξσμ ςα μέςοα πξσ επιβάλξμςαι απϊ ςα 
δικαρςήοια ςχμ κοαςόμ, ϊυι μϊμξ ρε αματξοά με ςη ρσμτχμία ςξσ μϊμξσ με βάρη ςξμ ξπξίξ 
επιβάλεςαι ςξ ρσγκεκοιμέμξ μέςοξ, με ςη ρσμθήκη αλλά, και με αματξοά, ρςη ρσγκεκοιμέμη 
οήςοα. Για παοάδειγμα, ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι κσβεομήρειπ ποέπει μα λαμβάμξσμ ςα απαοαίςηςα 
μέςοα για ςημ διεναγχγή ςξσ ποξεκλξγικξϋ αγόμα ρε κλίμα ηοεμίαπ, δε ρημαίμει ϊςι 
δικαιξλξγείςαι η καςαδίκη έλλημα μειμξςικξϋ σπξφήτιξσ ξ ξπξίξπ υαοακςήοιρε ςημ 
μειξμϊςηςα ρςη Ηοάκη χπ ςξσοκική, ρε ποξεκλξγική ξμιλία, άρυεςα απϊ ςξ εαμ 
ποξκλήθηκαμ επειρϊδια λϊγχ ςηπ δήλχρηπ. ξ κοίριμξ ρςξιυείξ είμαι εαμ ξ λϊγξπ ςξσ 
ποξρτεϋγξμςξπ ποξέςοεπε ρςη υοήρη βίαπ. Ρςξ βαθμϊ πξσ κάςι ςέςξιξ δεμ ποξκϋπςει απϊ 
ςξ σλικϊ ςηπ δικξγοατίαπ η καςαδίκη ςξσ για ποϊκληρη διυϊμξιαπ, με βάρη ςη διάςανη ςξσ 
αοθ. 192 ΟΙ, κοίμεςαι ϊςι παοαβιάζει ςη ρσμθήκη. Ζ επέλεσρη ςχμ απξςελέρμάςχμ πξσ 
αοκεί για ςημ πλήοχρη ςηπ μξμξςσπικήπ μξοτήπ ςξσ εγκλήμαςξπ, δεμ αοκεί για μα θεχοηθεί 
η καςαδίκη ρϋμτχμη με ςη ρσμθήκη, άρυεςα εάμ ρςξ κείμεμξ ςηπ ρσμθήκηπ η ποξρςαρία ςηπ 
δημϊριαπ ςάνηπ απξςελεί λϊγξ πεοιξοιρμξϋ ςηπ ελεϋθεοηπ έκτοαρηπ. Ιοίθηκε λξιπϊμ ϊςι ξ 
ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ εταομϊρςηκε η ρσγκεκοιμέμη διάςανη ςξσ άοθξσ 192 ςξσ ΟΙ 
παοαβιάζει ςξ δικαίχμα ςξσ ποξρτεϋγξμςξπ ρςημ ελεσθεοία ςηπ έκτοαρηπ πξσ 
καςξυσοόμεςαι απϊ ςξ άοθοξ 10 ςηπ Ρσμθήκηπ, και ϊυι ασςή καθεασςή η διάςανη [27]. Ζ 
ρημαρία ςηπ οήςοαπ ασςήπ είμαι ϊςι απξςελεί έμα τίλςοξ με βάρη ςξ ξπξίξ κοίμεςαι εαμ η 
εταομξγή μιαπ διάςανηπ είμαι ρσμβαςή με ςη Ρσμθήκη. Ζ οήςοα ασςή ανιξπξιείςαι απϊ ςα 
δικαιξδξςικά ϊογαμα ςξσ Ρςοαρβξϋογξσ για μα ενεςαρςεί η ξοθϊςηςα ςηπ εταομξγήπ μιαπ 
διάςανηπ εμϊφει ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ κάθε τξοά πεοίπςχρηπ [28]. Ηα ποέπει μα 
επιρημάμξσμε ϊμχπ ϊςι ξ δικαρςικϊπ ρσλλξγιρμϊπ είμαι ποξραμαςξλιρμέμξπ ποχςίρςχπ ρςημ 
εομημεία ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ.  

Ξ δικαρςήπ ϊςαμ εομημεϋει μια διάςανη εμϊφει ςηπ επίλσρηπ μιαπ διατξοάπ, καςαλήγει ρςημ 
διαςϋπχρη εμϊπ μεοικϊςεοξσ καμϊμα, με βάρη ςα ποαγμαςικά πεοιρςαςικά πξσ 
αμςαπξκοίμξμςαι ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ καμϊμα δικαίξσ. Ρε έμα ρϋρςημα ρσγκεκοιμέμξσ, 
διάυσςξσ και παοεπίπςξμςξπ ελέγυξσ ςηπ ρσμςαγμαςικϊςηςαπ, εαμ η διάςανη πξσ 
εταομϊζεςαι δεμ κοιθεί αμςιρσμςαγμαςική, είμαι δσμαςϊ μα καςαλήγξσμε ρε διατξοεςικά 
απξςελέρμαςα κάθε τξοά πξσ εταομϊζεςαι η διάςανη, ακϊμη και εαμ ξι ανιόρειπ πξσ 
εγείοξμςαι παοξσριάζξσμ ξμξιϊςηςεπ χπ ποξπ ςη μξμική ςξσπ βάρη.[29] Ξ έλεγυξπ ςξσ 
αμαιοεςικξϋ δικαρςή δε γίμεςαι με απεσθείαπ αμαγχγή ρςξ κείμεμξ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ αλλά 
διαμέρξσ ςηπ εομημείαπ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ. Δαμ μια διάςανη εγείοει εομημεσςικά ζηςήμαςα ξ 
δικαρςήπ επιλέγει μια απϊ ςιπ σπξρςηοίνιμεπ εομημείεπ ρςημ ξπξία και θεμελιόμει ςημ 
απϊταρη ςξσ. Ζ θεμελίχρη ασςή ελέγυεςαι απϊ ςξ αμαιοεςικϊ δικαρςήοιξ. Ξ έλεγυξπ ασςϊπ 
ατξοά ςημ ξοθή εομημεία και εταομξγή ςξσ καμϊμα ρϋμτχμα με ςη ρυεςική διάςανη ςηπ 
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πξιμικήπ δικξμξμίαπ, (αοθ 510 ΙΟξιμΔικ, πεοιπς δ,ε,)[30], και η εμδευϊμεμη 
αμςιρσμςαγμαςικϊςηςα ενεςάζεςαι μϊμξ εαμ ατξοά ςημ παοαδξυή ςξσ αιςήμαςξπ πξσ 
σπξβλήθηκε με ςξ έμδικξ βξήθημα. ξ ίδιξ ιρυϋει και για ςα πξλιςικά δικαρςήοια, ξ 
αμαιοεςικϊπ έλεγυξπ δεμ μπξοει μα μημ πεοιλάβει και ςξμ έλεγυξ ςηπ εομημείαπ ςχμ εμμξιόμ 
πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ ποαγμαςικϊ ςξσ καμϊμα, ετϊρξμ η παοάβαρη ςξσ καμϊμα δικαίξσ 
απξςελεί λϊγξ αμαίοερηπ (αοθ 559 ΙΟξλΔ). Όπχπ ποξρτσόπ ρημειόμει ξ Γ Ληςρϊπξσλξπ, 
«ρςη ρσλλξγιρςική πξοεία εταομξγήπ ςχμ αξοίρςχμ εμμξιόμ δεμ μπξοεί μα σπάονει 
διαυχοιρςικϊ ϊοιξ μεςανϋ ελεγκςξϋ και αμέλεκςξσ»[31]. Ηα ποέπει απϊ ςημ αιςιξλξγία ςηπ 
απϊταρηπ μα ποξκϋπςξσμ ρατόπ ςα πεοιρςαςικά πξσ είμαι αμαγκαία ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ 
για μα θεχοηθεί ςξ ρσγκεκοιμέμξ πεοιρςαςικϊ πεοίπςχρη εταομξγήπ ςξσ καμϊμα. Οξλλέπ 
τξοέπ ϊμχπ ξ δικαρςήπ είμαι αμαγκαρμέμξπ μα εταομϊρει διαςάνειπ πξσ πεοιέυξσμ αϊοιρςεπ 
ανιξλξγικέπ έμμξιεπ, ϊπχπ είμαι η μη αμςίθερη ςξσ σπϊ ίδοσρη ρχμαςείξσ ρςξ μϊμξ και ςη 
δημϊρια ςάνη. α κοιςήοια πξσ θα υοηριμξπξιήρει ξ δικαρςήπ για μα αιςιξλξγήρει ςημ κοίρη 
ςξ ρυεςικά με ςξσπ ϊοξσπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςξ ποαγμαςικϊ ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ δεμ 
μπξοξϋμ μα αγμξξϋμ ςξσπ ρσμςαγμαςικξϋπ καμϊμεπ πξσ ποξρδιξοίζξσμ ςημ έκςαρη ςηπ 
ποξρςαρίαπ πξσ παοέυει ςξ δικαίχμα ρσμέμχρηπ ρςξσπ τξοείπ ςξσ, ρϋμτχμα με ςη διάςανη 
ςξσ αοθ 12 Ρ.  

ρς) Η ρημαρία ςωμ ποαγμαςικώμ πεοιρςαςικώμ καςά ςημ εομημεία ςωμ αξοίρςωμ 
ανιξλξγικώμ εμμξιώμ.  

Ζ καςηγξοική κοίρη ςξσ δικαρςή η ξπξία ατξοά ςημ κοίρη για ςξμ μξμικϊ υαοακςηοιρμϊ ςχμ 
πεοιρςαςικόμ πξσ διαπιρςόθηκαμ δεμ είμαι αμενάοςηςη απϊ ςη μξμική ανιξλϊγηρη ςχμ 
γεγξμϊςχμ ασςόμ[32]. Οαοϊμξια είμαι και η ρσλλξγιρςική ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςξσ 
Ρςοαρβξϋογξσ. Ξπχπ ποξκϋπςει και απϊ ςημ ενέςαρη ςηπ μξμξλξγίαπ, η Δπιςοξπή και ςξ 
Δικαρςήοιξ, ατξϋ κοίμξσμ ϊςι ξ πεοιξοιρμϊπ ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςημ 
διάςανη ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ γιά λϊγξσπ ποξρςαρίαπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, μπξοεί μα είμαι 
απξδεκςϊπ, ρε έμα δεϋςεοξ ρςάδιξ κοίμει ςημ εταομξγή ςξσ. Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ, η θεμελίχρη 
ςηπ δικαμικήπ κοίρηπ δε βαρίζεςαι ρςιπ αουέπ πξσ ενεςάρςηκαμ ρςξ ποξηγξϋμεμξ ρςάδιξ, 
ασςϊ δηλαδή πξσ ατξοά ρςη μξμιμϊςηςα ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ χπ απξδεκςξϋ πεοιξοιρμξϋ.  

Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ εομημείαπ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ μϊμξσ, η αματξοά ρςα ποαγμαςξλξγικά 
ρςξιυεία είμαι απαοαίςηςηςη για ςημ ξοθή επίλσρη ςχμ δικαρςικόμ διατξοόμ, ρςξ βαθμϊ 
πξσ κάθε πεοιγοατή, η ξπξία γίμεςαι ρςα πλαίρια εμϊπ μξμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ, δεμ είμαι 
απλά η πεοιγοατή εμϊπ γεγξμϊςξπ αλλά είμαι έμα απϊ ςα ρςξιυεία πξσ ξδηγεί ρςημ επιλξγή 
ςηπ λϋρηπ πξσ ποέπει μα ακξλξσθηθεί[33]. ξ ςι ρημαίμει δημξριϊςηςα και ξ ςοϊπξπ πξσ 
επηοεάζει ςημ πλήοχρη ςηπ αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ ςχμ εγκλημάςχμ πεοί επιβξσλήπ ςηπ 
δημϊριαπ ςάνηπ, ατξοά ςημ ενειδίκεσρη μιαπ έμμξιαπ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ. ξ ίδιξ ρσμβαίμει 
και με ςιπ έμμξιεπ μη αμςίθερη ςξσ ρχμαςείξσ ρςξ μϊμξ και ςη δημϊρια ςάνη[34]. α 
εοχςήμαςα ασςά ατξοξϋμ ςξ ποαγμαςξλξγικϊ σπϊβαθοξ ςηπ σπϊθερηπ και η ανιξλϊγηρη 
ςξσπ απϊ ςξ δικαρςή καθξοίζει ςξ απξςέλερμα ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ. Ρςξ βαθμϊ πξσ η 
απάμςηρη ρςξ εοόςημα ασςϊ δεμ είμαι άρυεςη με ςξμ πεοιξοιρμϊ εμϊπ αςξμικξϋ δικαιόμαςξπ 
δεμ μπξοξϋμε μα αγμξήρξσμε ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ ή ςηπ ΔΡΔΑ πξσ καςξυσοόμξσμ 
ςξ ρσγκεκοιμέμξ δικαίχμα. Ξ ξοιρμϊπ ασςϊπ ϊμχπ δεμ μπξοεί μα καθξοίρει πξιέπ 
πεοιπςόρειπ ρσμιρςξϋμ και ξοθή σπαγχγή ςχμ γεγξμϊςχμ ρςημ έμμξια πξσ ξοίζεςαι. Δίμαι η 
εταομξγή ςηπ έμμξιαπ με βάρη ςα ρσγκεκοιμέμα γεγξμϊςα ςηπ σπϊθερηπ, η ξπξία και θα 
καθξοίρει ςξ ρυεςικϊ απξςέλερμα. Ξ ξοιρμϊπ ςηπ έμμξιαπ είμαι έμα απαοαίςηςξ ρςάδιξ, ςηπ 
δικαιξδξςικήπ κοίρηπ. Όπχπ ϊμχπ ποξκϋπςει και απϊ ςημ ενέςαρη ςχμ λϊγχμ αμαίοερηπ 
πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ Οξιμική Δικξμξμία, και ςημ Οξλιςική Δικξμξμία καθόπ επιρηπ και 
απϊ ςη ρυεςική μξμξλξγία, ποξέυει η ενέςαρη ςηπ ϋπαονηπ ελαςςχμάςχμ ρςημ σπϊ αμαίοερη 
απϊταρη ςα ξπξία είμαι ρυεςικά με ςημ κοίρη για ςη διαπίρςχρη ςχμ ποαγμαςικόμ 
πεοιρςαςικόμ ή ςημ κοίρη για ςημ σπαγχγή ςξσπ ρςξ μϊμξ[35].  

Ξ δικαρςήπ ποέπει μα απξδείνει ϊςι η εομημεία πξσ έδχρε ρςξ μϊμξ ρσμιρςά επιςοεπςή απϊ 
ςξ μξμξθέςη εταομξγή ςξσ μϊμξσ. Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ μξμξθεςικξϋ πεοιξοιρμξϋ εμϊπ 
δικαιόμαςξπ ξ δικαρςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ενεςάρει εαμ ξ ρκξπϊπ ςξσ μξμξθέςη είμαι 
ρσμςαγμαςικά θεμιςϊπ, και ρςημ πεοίπςχρη πξσ κοίμει αομηςικά μα θεχοήρει ϊςι δε 
δερμεϋεςαι απϊ ςξ μϊμξ και δεμ ςξμ εταομϊζει. Ρςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ ϊμχπ η ξοθή 
εταομξγή εμϊπ μϊμξσ η ξπξία ελέγυεςαι με βάρη ςημ αιςιξλξγία πξσ παοαςίθεςαι, 
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πεοιλαμβάμει ςημ ξοθή σπαγχγή ςχμ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ και ςημ επίλσρη ςχμ 
αμτιβξλιόμ ρυεςικά με ςιπ ανιξλξγικέπ έμμξιεπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ μϊμξ[36]. Ρςξ ρςάδιξ 
ασςϊ η αμαγχγή ρςξ Ρϋμςαγμα γίμεςαι μϊμξ έμμερα, μέρχ ςηπ ενειδίκεσρηπ ςχμ αξοίρςχμ 
ανιξλξγικόμ εμμξιόμ. Ξ δικαρςήπ ϊςαμ αρκεί αμαιοεςικϊ έλεγυξ για μα διαπιρςόρει εαμ 
σπάουει ερταλμέμη εταομξγή ή εομημεία ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ, ελέγυει εαμ η διαςϋπχρη ςξσ 
ρσμπεοάρμαςξπ, ςξ ξπξίξ ατξοά ςξμ μξμικϊ υαοακςηοιρμϊ μιαπ καςάρςαρηπ, 
αμςαπξκοίμεςαι ρςξμ καμϊμα πξσ εταομϊρςηκε. Αμςίθεςα ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ατηοημέμξσ 
ελέγυξσ ςηπ ρσμςαγμαςικϊςηςαπ η δικαιξδξςική κοίρη ατξοά κσοίχπ ςξ εαμ ξ μξμικϊπ 
υαοακςηοιρμϊπ μιαπ καςάρςαρηπ είμαι ρσμςαγμαςικά απξδεκςϊπ.  

ξ έογξ ςηπ εομημείαπ αμαγκαρςικά μεςέυει ανιξλξγικόμ κοίρεχμ, η διατξοά εμςξπίζεςαι 
ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ εομημείαπ καςά ςη διαδικαρία ςξσ αμαιοεςικξϋ ελέγυξσ μιαπ απϊταρηπ, 
ρε ρυέρη με ςξμ ατηοημέμξ έλεγυξ ςηπ ρσμςαγμαςικϊςηςαπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η ξοθή 
εομημεία μιαπ έμμξιαπ κοίμεςαι απϊ ςημ εταομξγή ςηπ έμμξιαπ ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη. 
Ξ δικαρςήπ ελέγυει ςη δσμαςϊςηςα «ενξμξίχρηπ» ςηπ σπξ κοίρη πεοίπςχρηπ με ασςέπ πξσ 
απξςελξϋμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ποαγμαςικξϋ ςξσ καμϊμα δικαίξσ. Ξ δικαρςήπ ποέπει μα 
διαπιρςόρει εαμ με βάρη ςα ποαγμαςικά πεοιρςαςικά πξσ έυξσμ γίμει απξδεκςά, μπξοξϋμε 
μα θεχοήρξσμε ϊςι η απϊταρη δικαιξλξγείςαι μξμικά απϊ ςη διάςανη πξσ εταομϊρςηκε[37]. 
Ρςημ πεοίπςχρη πξσ κοίμεςαι η ρσμςαγμαςικϊςηςα ρε έμα ρϋρςημα ατηοημέμξσ ελέγυξσ, ξ 
δικαρςήπ καλείςαι μα διαπιρςόρει εαμ η διάςανη μπξοεί μα δικαιξλξγηθεί με βάρη ςξ 
Ρϋμςαγμα. Ασςή η διατξοξπξίηρη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ εομημείαπ δεμ ατήμει αμεπηοέαρςη 
ςη δικαιξδξςική κοίρη. Ξ δικαρςήπ αρκόμςαπ ςξμ αμαιοεςικϊ έλεγυξ ενεςάζει εαμ η σπξ 
κοίρη πεοίπςχρη απξςελεί εμπειοικϊ πεοιευϊμεμξ ςξσ ποαγμαςικξϋ ςξσ εταομξρςέξσ 
καμϊμα δικαίξσ, και έςρι ελέγυει ςη θεμελίχρη ςξσ πξοίρμαςξπ ςξσ καςόςεοξσ δικαρςηοίξσ 
ρυεςικά με ςημ επέλεσρη ςηπ έμμξμηπ ρσμέπειαπ, η ξπξία δεμ ατξοά πάμςα ςη 
ρσμςαγμαςικϊςηςα ςξσ καμϊμα.[38] Οοέπει ϊμχπ μα ελέγυει εαμ σπάουξσμ πεοιρρϊςεοεπ απϊ 
μια σπξρςηοίνιμεπ εομημείεπ ςξσ μϊμξσ, και μα επιλένει ασςή πξσ είμαι ρϋμτχμη με ςξ 
Ρϋμςαγμα. Ζ επιλξγή ασςή θα καθξοίρει και ςξ απξςέλερμα ςηπ κοίρηπ ρυεςικά με ςη 
ξοθϊςηςα ςηπ απϊταρηπ ςξσ καςόςεοξσ δικαρςηοίξσ, ϊςαμ σπάουξσμ πεοιρρρϊςεοεπ απϊ 
μια εομημεσςικέπ εκδξυέπ και ςξ δικαρςήοιξ ακξλξϋθηρε μια απϊ ασςέπ.  

Ζ καςηγξοική κοίρη ςξσ δικαρςή, η κοίρη δηλαδή πξσ ατξοά ςξ μξμικϊ υαοακςηοιρμϊ ςχμ 
γεγξμϊςχμ πξσ διαπιρςόθηκαμ απξςελεί αμςικείμεμξ ςξσ αμαιοεςικξϋ ελέγυξσ[39]. Οέοα 
απϊ ςημ ξοθή επιλξγή ςξσ εταομξρςέξσ καμϊμα είμαι απαοαίςηςη και η ξοθή εταομξγή ςξσ. 
Δίμαι λξιπϊμ απαοαίςηςξ μα διακοίμξσμε χπ νευχοιρςά ζηςήμαςα ςη ρυέρη μιαπ απϊταρηπ 
με ςιπ ποξκείμεμεπ ςξσ μξμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ, και ςημ ξοθϊςηςα ςχμ ποξκείμεμχμ. Ζ 
ξοθϊςηςα ςχμ ποξκείμεμχμ δεμ ξδηγεί μηυαμικά ρε έμα ξοθϊ απξςέλερμα. Για ςξ λϊγξ ασςϊ 
είμαι απαοαίςηςξ μα ποξβξϋμε ρε μια διάκοιρη αμάμερα ρε ενχςεοική και ερχςεοική 
αιςιξλϊγηρη μιαπ δικαρςικήπ απϊταρηπ[40].  

2. Η αιςιξλόγηρη ςηπ δικαρςικήπ απόταρηπ ωπ μέρξ ελέγυξσ ςηπ ξοθόςηςαπ ςηπ 
δικαιξδξςικήπ κοίρηπ.  

Ζ ερχςεοική αιςιξλϊγηρη ατξοά ςημ πλήοχρη ςχμ ποξωπξθέρεχμ πξσ απξδεικμϋξσμ ϊςι η 
απϊταρη παοάυθηκε καςά λξγικϊ ςοϊπξ απϊ ςιπ ποξκείμεμεπ ςξσ μξμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ. Ζ 
ενχςεοική αιςιξλϊγηρη ατξοά ςημ ξοθϊςηςα ςχμ ποξκείμεμχμ πξσ υοηριμξπξιει ξ 
δικαρςήπ.[41] Ζ ερχςεοική αιςιξλϊγηρη ποξωπξθέςει ςη θεμελίχρη εμϊπ μξμικξϋ 
ρσμπεοάρμαςξπ ρςξ γεγξμϊπ ϊςι μια ρσγκεκοιμέμη ποάνη εκπληοόμει ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 
αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ κάπξιξσ καμϊμα. Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ ενεςάζξμςαι ϊλα εκείμα ςα 
ρςξιυεία πξσ καθιρςξϋμ μια απϊταρη χπ ςξ απξςέλερμα ςηπ σπαγχγήπ μιαπ ποάνηπ ρςημ 
αμςίρςξιυη αμςικειμεμική σπϊρςαρη. Ζ ρημαρία πξσ έυει η διαδικαρία ασςή είμαι ταμεοή 
καθόπ ςα ρτάλμαςα ρςξ ρςάδιξ ασςϊ απξςελξϋμ αιςία αμαίοερηπ ςηπ απϊταρηπ. Ζ 
αιςιξλξγία μιαπ απϊταρηπ είμαι ποξωπϊθερη για μα ελεγυθεί εαμ εταομξρςηκε ρχρςά ξ 
καμϊμαπ ρςξμ ξπξίξ βαρίζεςαι. Ζ απϊταρη ποέπει μα εκθέςει ςιπ ρκέφειπ με βάρη ςιπ ξπξίεπ 
ςξ δικαρςήοιξ καςέληνε ρςξ ρσγκεκοιμέμξ απξδεικςικϊ πϊοιρμα πξσ απξςελεί ςη βάρη ςξσ 
ρσλλξγιρμξϋ, καθόπ και ςξσπ λϊγξσπ πξσ ξδήγηραμ ρςξμ απξκλειρμϊ ϊλχμ ςχμ άλλχμ 
πιθαμόμ εκδξυόμ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη δεμ ποξκϋπςει η λξγική ρϋμδερη ςχμ γεγξμϊςχμ 
πξσ απξδείυθηκαμ με ςξ απξδεικςικϊ ρσμπέοαρμα και η λξγική ρϋμδερη ασςξϋ με ςα 
ρςξιυεία ςηπ αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ.[42] Ρςξ υόοξ ςηπ πξλιςικήπ δικξμξμίαπ η ρυεςική 
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σπξυοέχρη θεμελιόμεςαι ρςη διάςανη ςξσ αοθοξσ 340 παο 2 πξσ ξοίζει ϊςι ρςημ απϊταρη 
ποέπει μα αματέοξμςαι ξι λϊγξι πξσ ξδήγηραμ ςξ δικαρςή ρςξ ρυημαςιρμϊ ςηπ πεπξίθηρηπ 
ςξσ.  

α επιυειοήμαςα πξσ αμαπςϋρξμςαι ρςξ ρςάδιξ ςηπ ερχςεοικήπ αιςιξλϊγηρηπ ατξοξϋμ ςη 
ρσμξυή αμάμερα ρςιπ ποξκείμεμεπ και ςξ ρσμπέοαρμα ςξσ δικαμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ. H 
διαδικαρία σπαγχγήπ είμαι καθξοιρςική για ςη διακοίβχρη ςηπ ρσμξυήπ ρςξ ρςάδιξ ασςϊ. 
Σπαγχγή θεχοείςαι η λξγική ρυέρη αμάμερα ρςη λϋρη πξσ δίμεςαι ρε μια διατξοά και ρςξμ 
καμϊμα πξσ απξςελεί ςη βάρη ςξσ δικαμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ.[43] Ωρςϊρξ η απλή αματξοά 
ρςημ αμςιρςξιυία ςχμ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ με ςξ κείμεμξ ςξσ μϊμξσ δεμ αοκεί. Δίμαι 
απαοαίςηςη η αματξοά ρε ανιξλξγήρειπ διατξοεςικξϋ ςϋπξσ για μα εμταμιρςεί η εομημεία 
πξσ επιλέυθηκε χπ η λξγική ρσμεπαγχγή ςχμ ποξκείμεμχμ ασςόμ. Ξι ποξκείμεμεπ ρςημ 
πεοίπςχρη ασςή δε βοίρκξμςαι ρςξ κείμεμξ ςηπ διάςανηπ αλλά αμαζηςξϋμςαι ρςξ ρϋμξλξ ςηπ 
έμμξμηπ ςάνηπ, ποϊκειςαι για ςιπ γεμικέπ αουέπ ςξσ δικαίξσ, ςα μξμξλξγιακά ποξηγξϋμεμα 
και γεμικϊςεοα ςα επιυειοήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρε δικαψκά δεδξμέμα πέοα απϊ ςξ κείμεμξ 
ςξσ μϊμξσ .  

Ζ ενχςεοική αιςιξλϊγηρη ατξοά ςημ ξοθϊςηςα ςχμ επιυειοημάςχμ πξσ θεμελιόμξσμ ςα 
εμδιάμερα βήμαςα πξσ είμαι απαοαίςηςα για μα εταομξρςεί ξ καμϊμαπ ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ 
πεοιρςαςικϊ, ϊπχπ είμαι ςα επιυειοήμαςα ςηπ μξμικήπ δξγμαςικήπ, η υοήρη ςξσ 
μξμξλξγιακξϋ ποξηγξϋμεμξσ, ή ςα επιυειοήμαςα αουόμ. Οοϊκειςαι για επιυειοήμαςα πξσ 
ατξοξϋμ ςημ απϊδεινη και ςημ εομημεία[44]. Ξ ρςϊυξπ ςχμ επιυειοημάςχμ ασςόμ είμαι μα 
ρςηοίνξσμ αμςικειμεμικά ςξ ρσμπέοαρμα ρυεςικά με ςξ πξιϊπ είμαι ξ ρκξπϊπ μιαπ έμμξμηπ 
οϋθμιρηπ, ξ ξπξίξπ και θα καθξοίρει ςξ απξςέλερμα ςηπ απϊταρηπ ςξσ δικαρςή. α 
επιυειοήμαςα ασςά αμαδεικμϋξσμ κσοίχπ ςη ρυέρη αμάμερα ρςη θεμελίχρη ςηπ απϊταρηπ 
και ςξ «ρκξπϊ» ςηπ έμμξμηπ οϋθμιρηπ πξσ απξςελεί ςη βάρη ςξσ δικαμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ. Ζ 
ερχςεοική αιςιξλϊγηρη αματέοεςαι ρςξ εαμ η απϊταρη μπξοεί μα θεχοηθεί ςξ λξγικϊ 
απξςέλερμα εμϊπ ιρυϋξμςξπ καμϊμα δικαίξσ εμό η ενχςεοική αιςιξλϊγηρη αματέοεςαι ρςξ 
εαμ η απϊταρη μπξοεί μα θεχοηθεί ςξ απξςέλερμα μιαπ διαδικαρίαπ πξσ ρέβεςαι ςιπ 
απαιςήρειπ ξοθξλξγικϊςηςαπ πξσ κάθε μξμικϊ ρϋρςημα χπ ρϋμξλξ εγείοει[45]. Ζ ενχςεοική 
αιςιξλϊγηρη είμαι απαοαίςηςη γιαςί η ιρυϋπ ςηπ κοίριμηπ μξμικήπ επιςαγήπ δε κοίμεςαι μϊμξ 
ρε αματξοά με ςημ εμπειοική ποαγμαςικϊςηςα πξσ πεοιγοάτξσμ ξι καμϊμεπ δικαίξσ, αλλά 
και με βάρη κοιςήοια ξσριαρςικήπ ξοθϊςηςαπ πξσ εγγσόμςαι ϊςι ςξ απξςέλερμα είμαι δίκαιξ.  

Ζ διάκοιρη ασςή είμαι απαοαίςηςη γιαςί η ξοθϊςηςα ςχμ δεδξμέμχμ ρςα ξπξία ποξρτεϋγει ξ 
δικαρςήπ ϊπχπ είμαι ςξ κείμεμξ ςηπ διάςανηπ και η απξδεικςική διαδικαρία, δεμ είμαι αοκεςή 
απϊ μϊμη ςηπ μα ξδηγήρει ρςημ θεμελίχρη μιαπ ξοθήπ απϊταρηπ, καθόπ η ενειδίκεσρη ςχμ 
εμμξιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςα δεδξμέμα ρςα ξπξία βαρίζει ξ δικαρςήπ ςημ κοίρη ςξσ, 
ποξσπξθέςει έμα μέξ ρσλλξγιρμϊ διατξοεςικϊ απϊ ασςϊμ πξσ ποξηγήθηκε για ςημ αμεϋοερη 
ςχμ δεδξμέμχμ ασςόμ. Ζ διαπίρςχρη ςξσ δικαμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ ρυεςικά με ςημ ϋπαονη 
μιαπ διάςανηπ ρςημ ξπξία θεμελιόμεςαι η απϊταρη, είμαι μια διαπίρςχρη πξσ ατξοά ςημ 
έμςανη ςηπ απϊταρηπ ρςξ μξμικϊ ρϋρςημα, απϊ μϊμη ςηπ ϊμχπ δε μαπ λέει ςίπξςε για ςημ 
ξοθϊςηςα ςξσ δικαμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ. Ασςϊ ρσμβαίμει γιαςί η «αλήθεια» ςχμ ποαγμαςικόμ 
πεοιρςαςικόμ διακοίμεςαι απϊ ςημ σπαγχγή ςξσπ ρςξ μξμικϊ ρσλλξγιρμϊ. Ζ ενακοίβχρη 
ςχμ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ διατέοει απϊ ςημ σπαγχγή ςχμ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ 
ρε μια μξμική έμμξια, η ξπξία απξςελεί έμα ιδιαίςεοξ ρσλλξγιρςικϊ ρςάδιξ. Ζ αιςιξλϊγηρη 
μιαπ απϊταρηπ δεμ εναμςλείςαι ρςημ επίκληρη εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ καμϊμα, ποέπει μα 
απξρκξπεί επίρηπ ρςη γετϋοχρη ςξσ υάρμαςξπ αμάμερα ρςξμ καμϊμα και ςημ ελλάρρξμα 
ποϊςαρη ςξσ μξμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ, με ςημ ενειδίκεσρη ςχμ γεμικόμ ϊοχμ πξσ πεοιέυξμςαι 
ρςη μείζξμα ποϊςαρη[46]. Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ απξδεικμϋεςαι ϊςι η ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη 
αμςαπξκοίμεςαι ρςημ πεοιγοατή ςηπ ρσμπεοιτξοάπ πξσ οσθμίζεςαι με ςξμ καμϊμα πξσ 
εταομϊζεςαι. Για μα καςαλήνει ξ δικαρςήπ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι η υοήρη ςξσ ϊοξσ 
«ξϋοκξπ» απϊ ςξμ ξμιληςή χπ ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ εθμικήπ ςξσ καςαγχγήπ, ρσμιρςά 
πεοίπςχρη σπαγχγήπ ςηπ ποάνηπ ςξσ ρςξ μξμικϊ ϊοξ, διέγεορη ςχμ πξλιςόμ ρε αμξιβαία 
διυϊμξια πξσ πεοιέυεςαι ρςξ αοθ. 192 ΟΙ, ποξβαίμει ρε εομημεία ςξσ ϊοξσ ασςξϋ[47]. Για 
μα γίμει ϊμχπ δσμαςή η σπαγχγή ασςή είμαι απαοαίςηςξ ξ δικαρςήπ μα απαμςήρει έρςχ 
σπϊοοηςα ρςημ εοόςηρη πξιέπ είμαι ξι «ιδιϊςηςεπ» πξσ είμαι δσμαςϊ μα αμήκξσμ ρςημ έμμξια 
ασςή;  
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α) ςξ κείμεμξ ςηπ διάςανηπ και η αιςιξλόγηρη ςωμ δικαρςικώμ απξτάρεωμ  

Ζ απάμςηρη ρςξ εοόςημα ασςϊ είμαι ζήςημα πξσ ατξοά ςξ καμξμιρςικϊ πεοιευϊμεμξ ςηπ 
διάςανηπ και ϊυι ζήςημα εμπειοικήπ διαπίρςχρηπ ςηπ ρημαρίαπ εμϊπ καμϊμα. Ζ ρϋμδερη ςηπ 
κοίρηπ ςξσ δικαρςή με ανιξλξγικέπ εκςιμήρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ καμξμιρςικέπ επιλξγέπ 
ςξσ μξμξθέςη είμαι αμαπϊτεσκςη. Ζ αβεβαιϊςηςα ρυεςικά με ςξ εαμ ξ ασςξποξρδιξοιρμϊπ 
ςξσ ξμιληςή χπ «ξϋοκξσ», ρσμιρςά διέγεορη ςχμ πξλιςόμ ρε αμξιβαία διυϊμξια, είμαι 
καμξμιρςική αβεβαιϊςηςα ρυεςικά με ςημ απαγϊοεσρη ή μη ξοιρμέμχμ ποάνεχμ. Υχοίπ 
αματξοά ρςιπ ανιξλξγήρειπ πξσ μπξοξϋμ μα δικαιξλξγήρξσμ έμα καμϊμα ςηπ μξοτήπ « ξ 
ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ εθμικήπ καςαγχγήπ ςχμ αςϊμχμ πξσ διαβιξϋμ ρε μια ρσγκεκοιμέμη 
επικοάςεια με ςοϊπξ διάτξοξ απϊ ςξμ αμςίρςξιυξ ςχμ διεθμόμ ρσμθηκόμ, ρε πεοίπςχρη 
πξσ ποξκαλέρει ςημ βίαιη αμςίδοαρη ςχμ απξδεκςόμ ςξσ λϊγξσ ρσμιρςά διέγεορη», είμαι 
αδϋμαςξ μα κοίμξσμε ςη θεμελίχρη ςηπ δικαρςικήπ απϊταρηπ. Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ η ποξρτσγή 
ρε κοιςήοια πξσ βοίρκξμςαι πέοα απϊ ςξ κείμεμξ ςξσ μϊμξσ είμαι απαοαίςη, ρςξ βαθμϊ πξσ 
η απάμςηρη ρυεςικά με ςη δικαιξλϊγηρη εμϊπ καμϊμα με ςξ παοαπάμχ πεοιευϊμεμξ δεμ 
μπξοεί μα θεμελιχθεί ρςημ επίκληρη ςξσ κειμέμξσ ςηπ διάςανηπ.  

Δίμαι ταμεοϊ ϊςι η θεχοία ασςή ξδηγεί ρςημ απξδξυή ςηπ θέρηπ πξσ είμαι κξιμή με άλλξσπ 
θεχοηςικξϋπ ϊπχπ ξ R Dworkin, ϊςι χπ πηγέπ ςξσ δικαίξσ εμ ςη εσοεία έμμξια 
αμαγμχοίζξμςαι εκςϊπ απϊ ςξσπ μϊμξσπ, ξι γεμικέπ αουέπ, ξι ρςαθμίρειπ ρσμτεοϊμςχμ, ςα 
μξμξλξγιακά ποξηγξϋμεμα[48]. Ζ ξοθϊςηςα ςηπ απϊταρηπ κοίμεςαι βάρει κοιςηοίχμ πξσ 
μπξοξϋμ μα βοεθξϋμ πέοα απϊ ςξ κείμεμξ ςχμ μϊμχμ. Δίμεςαι έμταρη ρςα ρςξιυεία ςηπ 
απϊταρηπ πξσ παοαπέμπξσμ ρε ρςαθεοέπ πέοα απϊ ςξ κείμεμξ ςξσ μϊμξσ[49]. Ξ ςοϊπξπ 
βέβαια πξσ επηοεάζξσμ ςα δεδξμέμα ασςά ςη θεμελίχρη ςξσ μξμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ ρςξ 
θεχοηςικϊ μξμςέλξ πξσ ενεςάζξσμε διατέοει απϊ ςξ αμςίρςξιυξ ςξσ R Dworkin. Ασςϊ 
ξτείλεςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι για ςη ρσγκεκοιμέμη θεχοία ςα επιυειοήμαςα ςχμ διαδίκχμ 
απξςελξϋμ ςη λξγική καςηγξοία ρςημ ξπξία ξ εομημεσςήπ μπξοεί μα εμςξπίρει ςη ρϋμδερη 
μεςανϋ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ και ςξσ μξήμαςξπ ςξσ καμϊμα. Ζ δικαρςική επίλσρη μιαπ 
σπϊθερηπ δε γίμεςαι με απεσθείαπ αμαγχγή ρε αουέπ. Ξι αουέπ ειρβάλξσμ ρςξ πεδίξ ςξσ 
δικαμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ διαμέρξσ ςχμ επιυειοήμάςχμ πξσ επικαλξϋμςαι ξι διάδικξι για ςημ 
σπξρςήοινη ςχμ αιςημάςχμ ςξσπ. ξ εμδιατέοξμ ςξσ δικαρςή ρςοέτεςαι ρςα επιυειοήμαςα 
ςχμ διαδίκχμ με βάρη ςα ξπξία ποξρπαθξϋμ μα καςαδείνξσμ κσοίχπ ςημ ξοθϊςηςα ςηπ 
σπαγχγήπ μιαπ πεοίπςχρηπ ρε έμα καμϊμα.  

Ζ μεςαςϊπιρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ απϊ ςημ αμεϋοερη μιαπ ξοθήπ λϋρηπ ρςη θεμελίχρη ςηπ με 
βάρη επιυειοήμαςα, δεμ είμαι άρυεςη απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι μξμικξί διάλξγξι θεχοξϋμςαι 
απϊ ςξμ R Αlexy χπ ειδική πεοίπςχρη ποακςικόμ διαλϊγχμ. Ζ άπξφη ςξσ βαρίζεςαι ρε μια 
ρειοά απϊ παοαδξυέπ ρε ρυέρη με ςημ τϋρη ςηπ μξμικήπ επιυειοημαςξλξγίαπ και απϊταρηπ. 
Ζ ποόςη απϊ ασςέπ ςιπ παοαδξυέπ είμαι ϊςι ξι μξμικέπ απξτάρειπ λαμβάμξμςαι μεςά απϊ μια 
διαδικαρία ξοθξλξγικόμ διαλϊγχμ και δεμ είμαι απξςέλερμα απλά ςηπ βξϋληρηπ ςξσ 
απξταρίζξμςξπ ξογάμξσ. Ζ δεϋςεοη ατξοά ςημ σπξυοέχρη αιςιξλϊγηρηπ με επιυειοήμαςα 
ξπξιαρδήπξςε διατξοξπξιημέμηπ μεςαυείοιρηπ ρςα πλαίρια μιαπ μξμικήπ καςηγξοίαπ. Ξςαμ 
διαςσπόμξσμε μια ανίχρη ιρυϋξπ ρςξσπ μξμικξϋπ διαλϊγξσπ, διαςσπόμξσμε ςασςϊυοξμα ςημ 
ποϊςαρη ϊςι η ανίχρη ασςή είμαι καθξλικά ιρυϋξσρα για ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ είμαι 
ϊμξιεπ με ςημ σπξ ενέςαρη. Ζ κοιςική πξσ αμαπςϋυθηκε απϊ ςξμ P.Ricouer, είμαι ϊςι η 
ποξρτσγή ρςημ έμμξια ςηπ ξμξιϊςηςαπ ρσμεπάγεςαι αμαγκαρςικά ςημ ποξρτσγή ρε μια 
εομημεσςική και ϊυι βαριρμέμη ρε επιυειοήμαςα διαδικαρία[50]. Δεμ θα ποέπει μα μαπ 
διατεϋγει ϊμχπ ϊςι η ανίχρη ςηπ καθξλικϊςηςαπ ποξραμαςξλίζει ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξσπ 
διαλϊγξσπ, ρςη υοήρη επιυειοημάςχμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ γεμικεϋριμξ υαοακςήοα ςηπ 
ανίχρηπ ςξσπ με βάρη ςξ ιδεόδεπ ςηπ δικαιξρϋμηπ. H παοαςήοηρη ασςή δεμ έιμαι άρυεςη με 
ςξ πχπ o R Alexy αμςιλαμβάμεςαι ςιπ ιδιϊςηςεπ ςχμ ποακςικόμ διαλϊγχμ.  

Ρϋμτχμα με ςξμ Αlexy ξ οϊλξπ ςχμ ποακςικόμ διαλϊγχμ δεμ είμαι μα καθξοίζξσμ μϊμξ ςξ 
κξιμϊ διατέοξμ, ϊςι δηλαδή μπξοεί μα αμαυθεί ρε κξιμϊ ρσμτέοξμ ϊλχμ ςχμ εμπλεκϊμέμχμ. 
Ζ ρημαμςικϊςεοη λειςξσογία ςξσπ είμαι η «ρσμτιλίχρη» ςχμ εμδιατεοϊμςχμ πξσ δεμ είμαι 
κξιμά, με αμξιβαίεπ σπξυχοήρειπ. Ζ διαδικαρία ασςή μπξοεί μα έοθει ρε πέοαπ μϊμξ εαμ 
λάβξσμε σπϊφη ςα εμδιατέοξμςα ςχμ άλλχμ καθόπ επίρηπ και ςξ γεγξμϊπ ϊςι η 
μξμιμξπξίηρη κάθε ανίχρηπ πξσ βαρίζεςαι ρε αςξμικϊ εμδιατέοξμ είμαι ςξ διακϋβεσμα και 
ϊυι ςξ δεδξμέμξ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ ξ καθξοιρμϊπ ςξσ ειδικξϋ βάοξσπ κάθε διατέοξμςξπ 
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εμϊφει μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ πεοίπςχρηπ, είμαι ποξςιμϊςεοξ απϊ ςημ άπξφη ςηπ ξοθϊςηςαπ 
ςηπ απϊταρηπ μα βαρίζεςαι ρε επιυειοήμαςα, απ' ϊςι ρςη βξϋληρη ςξσ απξταρίζξμςξπ.[51]  

β) Η ξοθξλξγική διαβξύλεσρη ωπ μέθξδξπ αιςιξλόγηρηπ  

Ζ ρσγκεκοιμέμη θεόοηρη βαρίζεςαι ρε δϋξ παοαδξυέπ. Ζ ποόςη είμαι η δσμαςϊςηςα μιαπ 
διαδικαρίαπ ξοθξλξγικήπ διαβξϋλεσρηπ μα παοάγει καμξμιρςικά απξςελέρμαςα, και η 
δεϋςεοη ατξοά ςημ εμβέλεια πξσ μπξοεί μα έυει ςξ εγυείοημα θεμελίχρηπ μιαπ απϊταρηπ 
με ϊοξσπ ξοθξλξγικήπ διαβξϋλεσρηπ ρςξ ρςάδιξ ςηπ εταομξγήπ ςξσ δικαίξσ. Ιαι ξι δσξ 
ασςέπ παοαδξυέπ έυξσμ επικοιθεί. Ρςημ ποόςη καςηγξοία αμήκξσμ ξι κοιςικέπ πξσ 
αομξϋμςαι ςξ υαοακςήοα ςξσ μξμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ χπ ςξ απξςέλερμα μιαπ έλλξγηπ 
διαβξϋλεσρηπ[52]. Ζ δεϋςεοη καςηγξοία κοιςικόμ αματέοεςαι ρςημ εμβέλεια ςχμ 
διαδικαριόμ ξοθξλξγικήπ διαβξϋλεσρηπ και ςημ πεοιξοίζει μϊμξ ρςξ ρςάδιξ ςηπ 
μξμξθέςηρηπ[53]. Ωρςϊρξ μϊμξ εάμ πεοιξοίρξσμε ςημ έμμξια ςξσ καμϊμα ρε ασςή ςξσ μϊμξσ 
μπξοξϋμε μα απξκλείρξσμε ςημ απαίςηρη για ξοθξλξγική θεμελίχρη και ςχμ δικαρςικόμ 
απξτάρεχμ. Ιάςι ςέςξιξ ϊμχπ θα ρσμιρςξϋρε επιρςοξτή ρε καθαοά τξομαλιρςικά κοιςήοια 
για ςξ οϊλξ ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ, ςα ξπξία δίμξσμ έμταρη μϊμξ ρςημ ιρυϋ ςχμ καμϊμχμ 
πξσ εταομϊζξμςαι. Σπάουει ϊμχπ και ςξ ζήςημα ςηπ ιρυϋξπ ςηπ απϊταρηπ.[54] Όπχπ 
δείυμξσμ και ξι πεοιπςόρειπ αμαίοερηπ για ελειπή αιςιξλξγία ή ερταλμέμη εομημεία ςξσ 
μϊμξσ, η ιρυϋπ ςχμ καμϊμχμ δεμ επηοεάζει και ςημ ιρυϋ ςηπ απϊταρηπ, η ξπξία μπξοεί μα 
αμαιοεθεί υχοίπ μα ςίθεςαι ζήςημα ιρυϋξπ ςχμ καμϊμχμ πξσ εταομϊρςηκαμ, εκςϊπ απϊ ςημ 
πεοίπςχρη πξσ κοιθεί ξ εταομξρςέξπ μϊμξπ αμςιρσμςαγμαςικϊπ. Ζ ενέςαρη ςξσ ζηςήμαςξπ 
εαμ ξ πεοιξοιρμϊπ είμαι ρσμςαγμαςικά επιςοεπςϊπ δεμ καθξοίζει και ςημ ξοθϊςηςα ςηπ 
εταομξγήπ ςξσ καμϊμα πξσ θα ποξκϋφει ρε ρσγκεκοιμέμεπ πεοιπςόρειπ, και η θεμελίχρη 
ςξσ δικαμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ ατξοά κσοίχπ ςημ ενειδίκεσρη ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ διάςανηπ πξσ 
είμαι απαοαίςηςα για μα απαμςηθεί ςξ εοόςημα εαμ μια ρσγκεκοιμέμη ποάνη εμπίπςει ρςξ 
πεδίξ εταομξγήπ ςηπ διάςανηπ. Ζ ιρυϋπ λξιπϊμ ςηπ απϊταρηπ είμαι έμα ζήςημα νευχοιρςϊ 
και ατξοά ςη θεμελίχρη ςηπ απϊταρηπ, και ϊυι ςξσ καμϊμα πξσ απξςελεί ςη βάρη ςηπ.  

Όςαμ λξιπϊμ ενεςάζξσμε ςα θεμέλια ςηπ αιςιξλξγίαπ ςχμ δικαρςικόμ απξτάρεχμ δεμ 
μπξοξϋμε μα αγμξξϋμε ςημ παοαδξυή ϊςι η αιςιξλξγία μιαπ απϊταρηπ ποέπει μα αματέοεςαι 
ρςα ρςξιυεία εκείμα πξσ απαμςξϋμ ρςξ καμξμιρςικϊ εοόςημα πξσ θέςει η κάθε πεοίπςχρη 
εταομξγήπ εμϊπ καμϊμα. Ζ αιςιξλϊγηρη μαπ παοέυει ςα εμμξιξλξγικά κοιςήοια πξσ είμαι 
απαοαίςηςα για μα κοίμξσμε ςημ ξοθϊςηςα μιαπ δικαρςικήπ απϊταρηπ. Ζ διαπίρςχρη ασςή 
ϊμχπ δεμ παοέυει απϊ μϊμη ςηπ κάπξια κοιςήοια ρυεςικά με ςξ εϋοξπ ςχμ δερμεϋρεχμ πξσ 
επιβάλει ρςξ δικαρςή η σπξυοέχρη ςηπ αιςιξλξγίαπ ςχμ δικαρςικόμ απξτάρεχμ. Οξιά είμαι 
λξιπϊμ η λξγική ρυέρη μεςανϋ ςηπ δσμαςϊςηςαπ ελέγυξσ και ςηπ αιςιξλξγίαπ; Ζ απάμςηρη 
ρςξ εοόςημα ασςϊ δε μπξοεί μα δξθεί υχοίπ μα ενεςάρξσμε ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ 
ρσμςαγμαςικέπ αουέπ πξσ απξςελξϋμ ςξ καμξμιρςικϊ θεμέλιξ ςηπ σπξυοεχςικήπ 
αιςιξλϊγηρηπ[55]. Ζ ρπξσδαιϊςεοη απϊ ςηπ αουέπ ασςέπ είμαι η αουή ςηπ αρτάλειαπ 
δικαίξσ. Ζ αρτάλεια ςξσ δικαίξσ μξξϋμεμη χπ αρτάλεια μέρχ ςξσ δικαίξσ και ϊυι 
βεβαιϊςηςα ςξσ δικαίξσ.[56] Ζ ποαγμάςχρη ςηπ αουήπ ασςήπ ρημαίμει ϊςι η μϊμη βεβαιϊςηςα 
πξσ μπξοεί μα εγγσηθεί ςξ δίκαιξ είμαι ασςή η ξπξία διαρταλιζει κάπξια ρημαμςικά αγαθά 
ςξσ ποξρόπξσ μέρχ ςηπ ρσμςαγμαςικήπ ςξσπ καςξυϋοχρηπ. Ζ αμαζήςηρη ςηπ βεβαιϊςηςαπ 
δεμ μπξοεί μα γίμει υχοίπ ςημ αμαγμόοιρη ϊςι ςα ρϋγυοξμα ρσμςάγμαςα ξοίζξσμ απξθεςικά 
ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ αρτάλειαπ δικαίξσ, μέρχ ςηπ καςξυϋοχρηπ ςηπ ποξρχπικήπ ελεσθεοίαπ 
απέμαμςι ρςημ ασθαιοερία.  

γ) Η σπξυοέωρη αιςιξλξγίαπ ςωμ δικαρςικώμ απξτάρεωμ και η ποξρςαρία ςωμ 
ρσμςαγμαςικά καςξυσοξμέμωμ δικαιωμάςωμ.  

Για μα διακοιβόρξσμε ςη ρυέρη πξσ έυει η σλξπξίηρη ςηπ αουήπ ασςήπ με ςημ σπξυοέχρη 
ςηπ αιςιξλξγίαπ είμαι απαοαίςηςξ μα ενεςάρξσμε ςξ πλέγμα ςχμ ρσμςαγμαςικόμ διαςάνεχμ 
πξσ ατξοξϋμ ςημ παοξυή δικαρςικήπ ποξςαρίαπ. Ξι διαςάνειπ δεμ πεοιξοίζξμςαι ρςη διάςανη 
ςξσ αοθοξσ 20παο 1 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ. Οοϊκειςαι για έμα ρϋμξλξ διαςάνεχμ πξσ ατξοξϋμ 
ςημ καςξυϋοχρη μιαπ ιδιαίςεοηπ καςηγξοίαπ ρσμςαγμαςικόμ δικξμξμικόμ δικαιχμάςχμ.[57] 
Ιξιμϊ υαοακςηοιρςικϊ ςξσπ είμαι ϊςι διαρταλίζξσμ ρσγκεκοιμέμξσπ ϊοξσπ παοξυήπ 
δικαρςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ θίγξμςαι ςα δικαιχμάςα ή ρσμτέοξμςα ςχμ 
πξλιςόμ. Ζ ιδιαίςεοη ασςή καςηγξοία δικαιχμάςχμ είμαι ςα δικαιόμαςα πξσ καςξυσοόμξσμ 
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ςα αοθ. 7, 20 παο 1, και 87 παο 2 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ. α δικαιόμαςα ασςά ποέπει μα 
εομημεϋξμςαι καςα ςοϊπξ εμμιαίξ, καθόπ καςξυσοόμξσμ ςη δσμαςϊςηςα για παοξυή έμμξμηπ 
ποξρςαρίαπ μέρα ρςα πλαίρια πξσ ξοίζξσμ ξι μϊμξι και ςξ Ρϋμςαγμα. Ξ μξμικϊπ υαοακςήοαπ 
ςχμ δικαιχμάςχμ ασςόμ είμαι διπλϊπ, δηλαδή απξςελξϋμ ςασςϊυοξμα και θερμική εγγϋηρη 
πξσ ατξοά ςημ ξογάμχρη και απξμξμή ςηπ δικαιξρϋμηπ, αλλά και σπξκειμεμξπξιξϋμ μια 
αμςικειμεμική εγγϋηρη πξσ ατξοά ςη διαρτάλιρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ κάθε αςϊμξσ 
μεμξμχμέμα.[58] α δικξμξμικά ασςά δικαιόμαςα δε ποέπει μα ρσγυέξμςαι με ςα ξσριαρςικά 
δικαιόμαςα ςα ξπξία καλξϋμςαι μα διαρταλίρξσμ. α δικαιόμαςα ασςά υχοίπ μα ρςεοξϋμςαι 
ασςξςέλειαπ, ποξσπξθέςξσμ ςημ ϋπαονη κάπξιχμ ξσριαρςικόμ δικαιχμάςχμ ςημ άρκηρη ςχμ 
ξπξίχμ εγγσόμςαι.[59] Ζ διαπίρςχρη ασςή δεμ ατξοά μϊμξ ςξ δικαίχμα παοξυήπ έμμξμηπ 
ποξρςαρίαπ αλλά και ςα σπϊλξιπα. ξ ρϋμξλξ ςχμ δικξμξμικόμ δικαιχμάςχμ και η 
λειςξσογία ςξσπ, χπ ρσμθήκεπ διαρτάλιρηπ ςηπ άρκηρηπ ξσριαρςικόμ δικαιχμάςχμ, 
ρςηοίζξσμ ςημ σπξυοέχρη αιςιξλξγίαπ καθόπ η αιςιξλξγία απξςελεί ςξμ απαοαίςηςξ ϊοξ 
ςήοηρηπ ασςόμ ςχμ διαςάνεχμ. Ιαθόπ ςα δικαιόμαςα ασςά διαρταλίζξσμ ςημ άρκηρη ςχμ 
ξσριαρςικόμ δικαιχμάςχμ, η αιςιξλξγία διαρταλίζει ϊςι κάθε πεοίπςχρη ποξρβξλήπ ςξσπ 
γίμεςαι με βάρη ρατόπ ποξρδιξοιρμέμεπ ποξσπξθέρειπ πξσ έυξσμ ςηοηθεί.  

Λια πεοαιςέοχ αμάλσρη ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ ςα δικαιόμαςα ασςά επιδοξϋμ ρςημ 
πξιμική δίκη ειδικϊςεοα θα αμαδείνει ςη ρϋμδερη μεςανϋ ςχμ δικαιχμάςχμ ασςόμ και ςημ 
σπξυοέχρη αιςιξλξγίαπ. Απϊ ςη διαςϋπχρη ςξσ αοθ 7 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ δε ποξκϋπςει οηςή 
αματξοά ρςημ έμμξια ςξσ αδίκξσ. Γίμεςαι ϊμχπ οηςή αματξοά ρςξ έγκλημα και ςημ ποάνη. 
Ξ άδικξπ υαοακςήοαπ ςηπ ποάνηπ είμαι η εμμξιξλξγική ποξσπϊθερη ςηπ ρσμςαγμαςικήπ 
καςξυϋοχρηπ ςηπ αουήπ n.c.n.p.s.l. ξ Ρϋμςαγμα δεμ δίμει έμα θεςικϊ ξοιρμϊ ςηπ ποάνηπ 
βξηθά ϊμχπ μα καςαλήνξσμε ρε έμα απξθεςικϊ ξοιρμϊ. Ζ καςξυϋοχρη ρσγκεκοιμέμχμ 
ελεσθεοιόμ ϊπχπ η ελεϋθεοη αμάπςσνη ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ, εναιοεί ξοιρμέμεπ καςηγξοίεπ 
απϊ ςημ έμμξια ςηπ ποάνηπ πξσ μπξοεί μα είμαι ςιμχοηςέα απϊ ςξ πξιμικϊ δίκαιξ, ρϋμτχμα 
με ςξ αοθ. 7 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ. Ζ ποξρςαρία ςηπ ελέσθεοηπ αμάπςσνηπ ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ 
ρε ρσμδξιαρμϊ με ςημ ποξρςαρία ςηπ θοηρκεσςικήπ ρσμείδηρηπ και ςημ ποξρςαρία πξσ 
παοέυει ςξ αοθ. 9 ςηπ ΔΡΔΑ, ρςημ ελεσθεοία ςηπ ρσμείδηρηπ γεμικά,[60] ρσμηγξοξϋμ σπεο 
ςξσ απξκλειρμξϋ ςηπ ςιμχοίαπ ςξσ τοξμήμαςξπ ςξσ δοάρςη.[61] Ιαςαλήγξσμε λξιπϊμ ρε δϋξ 
διαπιρςόρειπ, α) Ξ άδικξπ υαοακςήοαπ ςηπ ποάνηπ, είμαι η ρσμςαγμαςικά καςξυσοχμέμη 
ποξσπϊθερη ςηπ επιβξλήπ πξιμήπ και β) ξ άδικξπ υαοακςήοαπ δε μπξοεί μα θεμελιχθεί ρςξ 
τοϊμημα ςξσ δοάρςη.  

Ζ αουή n.c.n.p.s.l., δεμ είμαι απλά μια διαδικαρςική αουή πξσ απλόπ διαρταλίζει ϊςι 
ποέπει μα σπάουει ςσπικϊπ μϊμξπ για μα κοιθεί μια ποάνη ςιμχοηςέα. Δπειδή ακοιβόπ 
διαρταλίζει κάπξια ξσριαρςικά δικαιόμαςα ϊπχπ η ελεϋθεοη αμάπςσνη ςηπ 
ποξρχπικϊςηςαπ, επιβάλει και κάπξιξσπ πεοιξοιρμξϋπ ρυεςικά με ςξμ άδικξ υαοακςήοα ςηπ 
ποάνηπ, ξι ξπξίξι ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη απϊ ςξ δικαρςή. Ζ αιςιξλξγία λξιπϊμ είμαι 
η απαοαίςηςη ποξσπϊθερη για μα ελεγυθεί εαμ η κοίρη ςξσ δικαρςή ρυεςικά με ςξμ άδικξ 
υαοακςήοα ςηπ ποάνηπ ρέβεςαι ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ασςξϋπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ ξ δικαρςήπ 
είμαι σπξυοεχμέμξπ μα απαμςά αιςιξλξγημέμα ρε κάθε ιρυσοιρμϊ ςξσ καςηγξοξϋμεμξ 
ρυεςικά με ςξμ άδικξ ή μη υαοακςήοα ςηπ ποάνηπ. Αμςίρςξιυα ξ δικαρςήπ ςχμ πξλιςικόμ 
δικαρςηοίχμ έυει ςημ σπξυοέχρη μα αματέοει ςξσπ λϊγξσπ πξσ ξδήγηραμ ρςξ ρυημαςιρμϊ 
ςηπ δικαμικήπ πεπξίθηρηπ ρϋμτχμα με ςη διάςανη ςξσ αοθοξσ 340 παο2 ΙΟξλΔ. Ρςη 
διαδικαρία ασςή η ενειδίκεσρη ςχμ αξοίρςχμ εμμξιόμ είμαι αμαγκαία «μέυοι ςηπ 
απαοαιςήςξσ εκείμηπ ακοίβειαπ, όρςε μα επιςελέρει η ξϋςχπ ενειδικεσθείρα έμμξια ςη 
οσθμιρςική ςηπ λειςξσογία για ςημ αςξμική πεοίπςχρη»[62].  

Ζ σπξυοέχρη ςηπ αιςιξλξγίαπ ςξσ δικαρςή χπ ποξπ ςα ποαγμαςικά πεοιρςαςικά 
θεμελιόμεςαι ρςη δέρμεσρη ςξσ δικαρςή απϊ ςξ μϊμξ ρϋμτχμα με ςη διάςανη ςξσ αοθ 87 
παο 2 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ. Δπιβάλει δε ρσγκεκοιμέμεπ δερμεϋρειπ ρςξ έογξ ςξσ δικαρςή. Ρςξ 
πξιμικϊ δίκαιξ η σπξυοέχρη ςηπ αιςιξλξγίαπ χπ ποξπ ςιπ αμτιρβηςξϋμεμεπ ανιξλξγικέπ 
έμμξιεπ δεμ μπξοεί μα αγμξεί ςξσπ ειδικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ ςηπ αουήπ n.c.p.s.l. Ζ αουή 
n.c.p.s.l πξσ έυξσμε ποξαματέοει, επιβάλει η αουή in dubio pro libertate, ϊρξμ ατξοά ςημ 
αίςιξλϊγηρη ςχμ ανιξλξγικόμ εμμξιόμ μα εμημεσθεί χπ in dubio pro certudine. Ζ εταομξγή 
ςηπ αουήπ δηλαδή, ποξσπξθέςει ϊςι ξ δικαρςήπ έυει επιλϋρει κάθε αμτιβξλία ρυεςικά με ςξ 
μϊημα ςχμ ανιξλξγικόμ εμμξιόμ και ρυεςικά με ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ άδικξ 
υαοακςήοα ςηπ ποάνηπ και επίρηπ ϊςι έυει απαμςήρει αιςιξλξγημέμα ρε ασςξϋπ.[63] 
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Αμςίρςξιυη σπξυοέχρη έυει και ξ αμαιοεςικϊπ δικαρςήπ ςχμ πξλιςικόμ σπξθέρεχμ, ξ ξπξίξπ 
ρςξ πλαίριξ ςξσ αμαιοεςικξϋ ελέγυξσ πξσ βαρίζεςαι ρςξ αοθοξ 559 αο 1 ςξσ ΙΟξλΔ (έλειφη 
μϊμιμηπ βάρηπ ςηπ απϊταρηπ), ποέπει μα ελέγυει ςημ εταομξγή ςχμ καμϊμχμ ςηπ λξγικήπ 
πξσ υοηριμξπξίηθηκαμ για ςη ρσμαγχγή εομημεσςικόμ ρσμπεοαρμάςχμ ή ςημ σπαγχγή ςχμ 
ποαγμαςικόμ γεγξμϊςχμ ρςξμ καμϊμα δικαίξσ[64].  

δ) Η αιςιξλξγία ςωμ δικαρςικώμ δερμεύρεωμ και ξι ξσριαρςικέπ δερμεύρειπ πξσ 
απξοοέξσμ από ςξμ εγγσηςικό υαοακςήοα ςωμ δικαιωμάςωμ  

Όπχπ ποξκϋπςει και απϊ ςημ αμάλσρη πξσ ποξηγήθηκε ςα δικξμξμικξϋ υαοακςήοα 
δικαιόμαςα πξσ καςξυσοόμξμςαι απϊ ςξ Ρϋμςαγμα, ρσμαμςξϋμ έμα ϊοιξ ενχςεοικϊ χπ ποξπ 
ασςά, ςξ ξσριαρςικϊ πεοιευϊμεμξ ςχμ αςξμικόμ ελεσθεοιόμ, ςημ άρκηρη ςχμ ξπξίχμ και 
διαρταλίζξσμ. Ασςϊ ξτείλεςαι ρςξ υαοακςήοα ςχμ αςξμικόμ ελεσθεοιόμ. Ρςημ πεοίπςχρη 
ςχμ αςξμικόμ ελεσθεοιόμ, ςξ απξςέλερμα πξσ παοάγεςαι απϊ ςημ ςήοηρη ςχμ διαδικαριόμ 
ποέπει μα είμαι ρϋμτχμξ με ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ ελεσθεοιόμ. α δικαιόμαςα θέςξσμ ςα ϊοια 
ςηπ διαδικαρίαπ[65]. Ζ αμάλσρη ςηπ λειςξσογίαπ πξσ επιςελεί η αιςιξλξγία ρςξμ έλεγυξ ςηπ 
ξοθϊςηςαπ ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ, μαπ δείυμει ϊςι ετϊρξμ μια διαδικαρία ρσγκοξςείςαι χπ 
ανίχρη θεμελιχμέμη ρε μια αςξμική ελεσθεοία, ξ αμσμςικϊπ υαοακςήοαπ ςηπ ανίχρηπ 
απαγξοεϋει ςημ άορη ςηπ.  

Ζ παοαδξυή ασςή θέςει ρσγκεκοιμέμα ϊοια ρςη δικαιξδξςική κοίρη. Ρςη διαδικαρία 
αιςιξλϊγηρηπ ςα δικαιόμαςα δεμ μπξοξϋμ μα έυξσμ ςημ ίδια δικαιξλξγηςική δϋμαμη με ςα 
επιυειοήμαςα πξσ ρςηοίζξσμ άλλεπ μξμξθεςικέπ επιλξγέπ. Ζ ρυέρη μεςανϋ ςξσπ είμαι μια 
ρυέρη ποξςεοαιϊςηςα και σπεοξυήπ και ϊυι ειδικήπ ποξςίμηρηπ σπεο ςχμ δικαιχμάςχμ. 
Διατξοεςικά ατήμξσμε αμξιυςϊ ςξ εμδευϊμεμξ ρυεςικξπξίηρηπ ςχμ δικαιχμάςχμ απϊ άλλεπ 
ανίεπ, πξσ ρςηοίζξσμ μξμξθεςικέπ επιλξγέπ ξι ξπξίεπ δεμ είμα βαριρμέμεπ ρε δικαιόμαςα. 
Δαμ δεμ αμαγμχοίρξσμε ςημ σπεοξυή ςχμ δικαιχμάςχμ, ςα δικαιόμαςα απλά καςαλήγξσμ μα 
έυξσμ μια ρυέρη ειδικήπ ποξςίμηρηπ και ϊυι ποξςεοαιϊςηςαπ με βάρη ςη γεμική 
δερμεσςικϊςηςα και ςημ απϊλσςη ποξρςαρία ςχμ ρυέρεχμ πξσ σπάγξμςαι ρςξ καμξμιρςικϊ 
ςξσπ πεδίξ. Ξ εγγσηςικϊπ υαοακςήοαπ ςχμ αςξμικόμ δικαιχμάςχμ δεμ είμαι ρσμβαςϊπ με μια 
λειςξσογική θεόοηρη ςχμ δικαιχμάςχμ. α επιυειοήμαςα σπέο μιαπ λειςξσογικήπ δέρμεσρηπ 
ςχμ δικαιχμάςχμ μπξοξϋμ μα ειράγξμςαι ρε έμα μξμικϊ διάλξγξ, «μεςοξϋμ» ϊμχπ μϊμξ σπϊ 
ςξ ποίρμα ςχμ εγγσήρεχμ πξσ επιβάλει η δερμεσςικϊςηςα ςχμ δικαιχμάςχμ.[66] Ακϊμη και 
εαμ ξι ανίεπ αμαγμχοίζξμςαι χπ θεμελιόδειπ απϊ ςξ ίδιξ ςξ Ρϋμςαγμα, η έκςαρη ςηπ 
ποξρςαρίαπ ςξσπ θέςει ςξ ποϊβλημα ςχμ κοιςηοίχμ πξσ μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ξ 
δικαρςήπ ποξκειμέμξσ μα εμεογξπξιήρει ςημ ποξρςαρία πξσ ςξ Ρϋμςαγμα εναρταλίζει ρςα 
δικαιόμαςα. Ζ μξμξλξγία ςχμ Δλλημικόμ δικαρςηοίχμ ρυεςικά με ςξ δικαίχμα ρσμέμχρηπ 
είμαι εμδεικςική[67]. Ζ θεόοηρη ςξσ πξλιςεϋμαςξπ ςηπ Οοξεδοεσξμέμηπ Δημξκοαςίαπ χπ 
ανίαπ πξσ ποξρςαςεϋεςαι απϊ ςξ Ρϋμςαγμα, ξδήγηρε ρε απξτάρειπ πξσ απξδέυξμςαι 
πεοιξοιρμξϋπ ρςημ άρκηρη ςξσ δικαιόμαςξπ υοηριμξπξιόμςαπ ραμ κοιςήοιξ ςημ αμςίθερη 
μιαπ δοαρςηοιϊςηςαπ ρςιπ ανίεπ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ και ρςη δσμαςϊςηςα πξσ έυξσμ μα 
κλξμίρξσμ ςημ κξιμχμική απξδξυή ςξσπ. Έςρι ξ δικαρςήπ ελέγυξμςαπ ςη μξμιμϊςηςα ςξσ 
ρκξπξϋ ςχμ ρχμαςείχμ και ςημ μη αμςίθερη ςξσπ ρςη δημϊρια ςάνη, έκοιμε ϊςι ξι 
ρσμςαγμαςικξί καμϊμεπ πξσ ποξρδιξοίζξσμ ςη μξοτή ςξσ πξλιςεϋμαςξπ, ρσμεπάγξμςαι 
πεοιξοιρμξϋπ ρςημ άρκηρη δικαιχμάςχμ. Λε ςξ ςοϊπξ ασςϊ ϊμχπ έμμξιεπ ϊπχπ ςξ 
πξλίςεσμα ή η δημϊρια ςάνη, θεχοξϋμςαι χπ πηγή εμϊπ ρσμϊλξσ ρςξυξθεςικόμ 
ποξςαγμάςχμ πξσ είμαι δερμεσςικά ςξσ ςοϊπξσ άρκηρηπ ςχμ δικαιχμάςχμ.[68]  

Ζ παοάλειφη ασςή ςηπ ελημικήπ μξμξλξγίαπ καθιρςά ςιπ μξμξθεςικέπ επιλξγέπ οσθμιρςική 
αουή ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ αςξμικόμ ελεσθεοιόμ καθόπ αμαγμχοίζεςαι ρςιπ 
επιλξγέπ ασςέπ μια ασςξςελήπ μξμιμξπξίηρη, πξσ πηγάζει απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ανιόμ πξσ 
ποξρςαςεϋει ςξ Ρϋμςαγμα. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ϊμχπ, ξι μξμξθεςικέπ επιλξγέπ δεμ είμαι ςξ 
μέρξ σλξπξίηρηπ κάπξιχμ ρςϊυχμ πξσ ποέπει μα κοιθξϋμ ρσμβαςξί με ςιπ εγγσήρειπ πξσ 
παοέυξσμ ξι αςξμικέπ ελεσθεοίεπ, αλλά ασςξρκξπϊπ η ποξρςαρία ςξσ ξπξίξσ 
ποξραμαςξλίζει ςη δικαιξδξςική κοίρη.  

ε) Ο εγγσηςικόπ υαοακςήοαπ ςωμ δικαιωμάςωμ και η θεώοηρη ςηπ δημόριαπ ςάνηπ ωπ 
απξδεκςξύ πεοιξοιρμξύ.  
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Ωρςϊρξ ξ εγγσηςικϊπ υαοακςήοαπ ςχμ αςξμικόμ ελεσθεοιόμ επιβάλει μια ρσγκεκοιμέμη 
θεόοηρη ςχμ ανιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ Ρϋμςαγμα και ςχμ μξμξθεςικόμ επιλξγόμ πξσ 
βαρίζξμςαι ρε ασςέπ. Για παοάδειγμα, μια πεοιγοατική και ανιξλξγικά ξσδέςεοη θεόοηρη 
ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ επιβάλεςαι απϊ ςξμ εγγσηςικϊ υαοακςήοα ςχμ δικαιχμάςχμ. Δαμ ςξ 
πεοιευϊμεμξ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ καθξοιζϊςαμ με αμαγχγή ρςιπ θοηρκεσςικέπ ή πξλιςειακέπ 
πεπξιθήρειπ ςηπ πλειξφητίαπ, ςϊςε ξι πεοιξοιρμξί ςχμ ελεσθεοιόμ πξσ είμαι απαοαίςηςξι 
για ςημ ποξρςαρία ςηπ θα ειρήγαγαμ έμα ρςξιυείξ διατξοξπξίηρηπ βαριρμέμξ ρςιπ 
θοηρκεσςικέπ ή εθμικέπ πεπξιθήρειπ ςχμ τξοέχμ. Ιάςι πξσ δεμ μπξοεί μα γίμει απξδεκςϊ με 
βάρη ςχμ εγγσηςικϊ υαοακςήοα ςχμ δικαιχμάςχμ, ξ ξπξίξπ καςξυσοόμει έμα επίπεδξ 
απϊλσςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ ρυέρεχμ πξσ αμήκξσμ ρςξ καμξμιρςικϊ πεδίξ ςξσ δικαιόμαςξπ. Ξ 
εγγσηςικϊπ υαοακςήοαπ ςχμ δικαιχμάςχμ επιβάλει λξιπϊμ και μια ρσγκεκοιμέμη θεόοηρη 
ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, και πιξ ρσγκεκοιμέμα ςημ «πεοιγοατική» πξσ είμαι απαλλαγμέμη απϊ 
ανιξλξγικέπ ρςαθμίρειπ. Ωπ πεοιγοατική εκδξυή ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ εμμξξϋμε ςη διαςήοηρη 
ςξσ αμαγκαίξσ βαθμξϋ ηρσυίαπ και αρτάλειαπ πξσ είμαι απαοαίςηςη για ςημ απϊλασρη απϊ 
ϊλξσπ ςξσπ πξλίςεπ ςξσ έμμξμξσ αγαθξϋ ςηπ «κξιμήπ ειοήμηπ»[69]. Ρϋμτχμα με ςημ εκδξυή 
ασςή ξι θοηρκεσςικέπ ή πξλιςειακέπ αμςιλήφειπ ςχμ πξλιςόμ δεμ μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ 
ρςξιυείξ πξσ καθξοίζει ςα ϊοια ςηπ ποξρςαρίαπ πξσ απξλαμβάμξσμ ξι τξοείπ εμϊπ 
δικαιόμαςξπ. Ζ διαςάοανη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ δεμ μπξοεί μα ποξέλθει απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι 
κάπξιξι εμξυλξϋμςαι απϊ ςιπ πεπξιθήρειπ ςχμ ρσμπξλιςόμ ςξσπ αλλά μϊμξ απϊ 
ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ πξσ απξρκξπξϋμ ρςημ διαςάοανη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ. Ζ απϊλασρη 
ςχμ εμμϊμχμ αγαθόμ ρςα ξπξία απξρκξπεί η ποξρςαρία ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ δεμ μπξοεί μα 
καςαλήγει ρςημ επιλεκςική ποξρςαρία ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ πξλιςόμ. Ιάςι ςέςξιξ ρσμβαίμει 
ϊςαμ για παοάδειγμα ςξ πξλίςεσμα ςηπ υόοαπ ή η εθμξςική καςαγχγή ςηπ πλειξφητίαπ 
ξοίζξσμ και ςξσπ ϊοξσπ απξμξμήπ μξμικήπ ποξρχπικϊςηςαπ εμϊπ ρχμαςείξσ ή ςιπ ιδιϊςηςεπ 
εμϊπ λϊγξσ χπ μιραλλϊδξνξσ ή φεσδξϋπ . Ζ απϊταρη ςχμ αουόμ μπξοεί μα βαρίζεςαι ρςημ 
αμάγκη ποξρςαρίαπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ ρε κάπξια απϊ ςιπ εκτάμρειπ ςηπ, ϊμχπ δεμ ποέπει 
μα αγμξηθεί ϊςι η απειλή ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ ρϋμτχμα με ςη μξμξλξγία, η ξπξία ξδήγηρε 
και ρςιπ καςαδίκεπ απϊ ςξ ΔσοΔΔΑ, ποξέουεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι τξοείπ 
ςχμ δικαιχμάςχμ επιλέγξσμ μα ξοίρξσμ ςημ ςασςϊςηςα ςξσπ με έμα ρσγκεκοιμέμξ 
ςοϊπξ[70].  

Ξ εγγσηςικϊπ υαοακςήοαπ ςχμ δικαιχμάςχμ επιβάλει χπ γμόμξμα ρςάθμιρηπ ςξ καμξμιρςικϊ 
πεδίξ ςξσ δικαιόμαςξπ και ϊυι κάθε μξμξθεςική επιλξγή πξσ μπξοεί μα κοιθεί ξοθξλξγικά 
θεμελιχμέμη. Ζ ποξρςαρία ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ μπξοεί μα κοιθεί με ϊοξσπ ξοθξλξγικήπ 
διαβξϋλεσρηπ χπ έμα αγαθϊ άνιξ ποξρςαρίαπ. Ζ έκςαρη ϊμχπ ςηπ ποξρςαρίαπ δε μπξοεί μα 
καθξοιρςεί αμενάοςηςα απϊ ςιπ εγγγσήρειπ ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ ξ πεοιξοιρμϊπ ςξσπ 
επιβάλεςαι για ςιπ αμάγκεπ ποξρςαρίαπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ. Ζ ρσμβαςϊςηςα μιαπ 
μξμξθεςικήπ επιλξγήπ με ςιπ εγγσήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ καςξυϋοχρη ςχμ 
δικαιχμάςχμ κοίμει ςξ εαμ κάπξιξ μέςοξ μπξοεί μα είμαι απξδεκςϊ και ϊυι ςξ αμςίρςοξτξ.  

3. Η δημόρια ςάνη ωπ πεοιξοιρμόπ ςωμ αςξμικώμ ελεσθεοιώμ ρςημ ποόρταςη μξμξλξγία 
ςωμ Ελλημικώμ Δικαρςηοίωμ.  

ξ ςελεσςαίξ μέοξπ ασςήπ ςηπ μελέςηπ είμαι ατιεοχμέμξ ρε ςοείπ σπξθέρειπ ξι ξπξίεπ 
κοίθηκαμ ποϊρταςα απϊ ςα ελλημικά δικαρςήοια και ρσμιρςξϋμ μια ρςοξτή ςηπ ελλημικήπ 
μξμξλξγίαπ μεςά απϊ απξτάρειπ ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςξσ Ρςοαρβξϋογξσ. Λε ςημ 
αμάλσρη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ σπξθέρεχμ θα αμαδείνξσμε ςιπ ρσμέπειεπ πξσ έυει για ςημ 
ποξρςαρία ςχμ δικαιχμάςχμ η δικαιξδξςική κοίρη ςχμ ελλημικόμ δικαρςηοίχμ ρε ρυέρη με 
ςημ αμςίρςξιυη ςξσ ΔσοΔΔΑ. Ξι απξτάρειπ ασςέπ παοξσριάζξσμ ςοία ρςξιυεία πξσ 
επιςοέπξσμ ςξμ κξιμϊ ρυξλιαρμϊ ςξσπ. α) ρσμιρςξϋμ μια ρςοξτή ρςημ μξμξλξγία ςχμ 
ελλημικόμ δικαρςηοίχμ, ρε ρυέρη με ποξηγξϋμεμεπ απξτάρειπ για ςα ρσγκεκοιμέμα 
ζηςήμαςα, η ξπξία έγιμε μεςά απϊ απξτάρειπ ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςηπ ΔΡΔΑ[71]. β) 
ατξοξϋμ ςη δημϊρια ςάνη χπ πεοιξοιρμϊ ςχμ αςξμικόμ ελεσθεοιόμ και πιξ ρσγκεκοιμέμα 
χπ πεοιξοιρμϊ ςηπ θοηρκεσςικήπ ελεσθεοίαπ, ςηπ ελεσθεοίαπ ρσμέμχρηπ και ςηπ ελεϋθεοηπ 
έκτοαρηπ αοθ 9 παο 2, 11 παο 2 και 10 παο 2 αμςίρςξιυα ςηπ ΔΡΔΑ. Οεοιξοιρμϊπ πξσ 
επιβάλεςαι για μα διαςηοηθξϋμ ξι ρσμθήκεπ ειοημικήπ διαβίχρηπ ςχμ πξλιςόμ, ρε πεοιξυέπ 
πξσ διαβιξϋμ διατξοεςικέπ θοηρκεσςικέπ ή γλχρρικέπ μειξμϊςηςεπ. γ) ατξοξϋμ ςη ρϋμτχμη 
με ςξ Ρϋμςαγμα και ςημ ΔΡΔΑ εομημεία ςχμ διαςάνεχμ ςξσ μϊμξσ. ξ ςοίςξ ρςξιυείξ 
παοαπέμπει ρε μια μέθξδξ αμεϋοερηπ ςξσ μξήμαςξπ ςηπ εταομξρςέαπ διάςανηπ με αμαγχγή 
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ρςιπ διαςάνειπ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ ή ςηπ ΔΡΔΑ. Ζ αμαγχγή ασςή καθίρςαςαι απαοαίςηςη επειδή 
η διάςανη ατήμει αμξιυςά πεοιρρϊςεοα εομημεσςικά εμδευϊμεμα μεοικά απϊ ςα ξπξία 
δημιξσογξϋμ ποξβλήμαςα εμαομϊμιρηπ με ςιπ διαςάνειπ ςηπ ΔΡΔΑ και ςξσ Ρσμςάγμαςξπ και 
ςχμ εγγσήρεχμ πξσ παοέυξσμ[72].  

Tξ εομημεσςικϊ ζήςημα πξσ αμέκσφε ατξοά ςη ρϋμτχμη με ςξ Ρϋμςαγμα και ςημ ΔΡΔΑ 
εομημεία ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Οξιμικξϋ και ςξσ Αρςικξϋ Ιόδικα, πξσ ρσμιρςξϋμ πεοιξοιρμϊ 
ρςημ άρκηρη ρσγκεκοιμέμχμ δικαιχμάςχμ για λϊγξσπ ποξρςαρίαπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ.[73]. 
Ζ αμαγμόοιρη απϊ ςα δικαιξδξςικά ϊογαμα ςηπ ΔΡΔΑ, ϊςι η ποξρςαρία ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ 
μπξοεί μα απξςελέρει ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ απξδεκςϊ πεοιξοιρμϊ ςχμ αςξμικόμ 
ελεσθεοιόμ δε ρημαίμει ϊςι ξπξιξρδήπξςε πεοιξοιρμϊπ πξσ θεμελιόμεςαι ρςημ επίκληρη ςηπ 
δημϊριαπ ςάνηπ είμαι μξμιμξπξιημέμξπ. Ζ ςιμχοία ςξσ δοάρςη για μα θεχοηθεί απξδεκςή 
ποέπει εκςϊπ απϊ ποξβλεπϊμεμη ρςξ μϊμξ μα είμαι και μέςοξ πξσ μα μπξοεί μα θεχοηθεί 
«αμαγκαίξ ρε μια δημξκοαςική κξιμχμία».[74] Ξ έλεγυξπ ςχμ απξτάρεχμ ςχμ εθμικόμ 
δικαρςηοίχμ με βάρη ςημ ρσγκεκοιμέμη οήςοα, θα μπξοξϋρε μα θεχοηθεί έλεγυξπ 
ρκξπιμϊςηςαπ. Ωρςϊρξ ξ έλεγυξπ ασςϊπ ϊπχπ έυξσμε ήδη αματέοει, πεοιλαμβάμει ςξ μξμικϊ 
υαοακςηοιρμϊ ςχμ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ, πεοιλαμβάμει δηλαδή ζηςήμαςα πξσ 
πεοιέυξμςαι ρςξμ έλεγυξ ςηπ αιςιξλξγίαπ μιαπ δικαρςικήπ απϊταρηπ. Ζ απϊταρη ρυεςικά με 
ςημ αμαγκαιϊςηςα ςξσ μέςοξσ βαρίζεςαι ρςξ μξμικϊ υαοακςηοιρμϊ ςχμ γεγξμϊςχμ ρϋμτχμα 
με ςη διάςανη πξσ απξςελεί ςη μξμική βάρη ςηπ σπϊθερηπ.  

α) Οι απξτάρειπ ςωμ δικαιξδξςικώμ ξογάμωμ ςηπ ΕΣΔΑ ρυεςικά με ςημ εταομξγή ςηπ 
δημόριαπ ςάνηπ ωπ πεοιξοιρμξύ ςωμ δικαιωμάςωμ από ςημ ελλημική μξμξλξγία.  

Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ αμςιπξίηρηπ θοηρκεσςικήπ αουήπ ενεςάρςηκε ςξ ζήςημα εαμ η έκδξρη 
θοηρκεσςικόμ μσμημάςχμ καςά ςη διάοκεια θοηρκεσςικόμ εξοςόμ απϊ άςξμξ πξσ δεμ έυει 
ςημ ιδιϊςηςα ςξσ Λξστςή ρσμιρςά δικαιξλξγημέμα πεοίπςχρη εταομξγήπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 
διάςανηπ, αοθ 175 παο 2 ΟΙ. Ιοίριμξ ρςξιυείξ για ςη θεμελίχρη ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ 
ςξσ ΔσοΔΔΑ, ήςαμ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ καςηγξοξϋμεμξπ δεμ άρκηρε ςα δικαιξδξςικά καθήκξμςα 
ςξσ Λξστςή αλλά πεοιξοίρςηκε ρςημ έκδξρη αμακξιμόρεχμ καςά ςη διάοκεια θοηρκεσςικόμ 
εξοςόμ. Λια ςέςξια εμέογεια δεμ κοίθηκε απϊ ςξ ΔσοΔΔΑ χπ αρσμβίβαρςη με ςημ ελεσθεοία 
θοηρκεσςικήπ ρσμείδηρηπ, η ξπξία ρϋμτχμα με ςξ δικαρςήοιξ πεοιλαμβάμει ςημ ελεσθεοία 
ςξσ αςϊμξσ μα εκδηλόμει μαζί με άλλξσπ ςιπ θοηρκεσςικέπ ςξσ πεπξιθήρειπ και ςη 
διδαρκαλία ρυεςικά με ασςέπ.[75] ξ ΔσοΔΔΑ ενέςαρε εαμ η απϊταρη ςξσ εθμικξϋ δικαρςή, 
πξσ ήςαμ καςαδικαρςική για ςξμ δοάρςη ςηπ παοαπάμχ εμέογειαπ, είμαι ρσμβαςή με ςη 
οήςοα ςξσ μέςοξσ πξσ είμαι αμαγκαίξ ρε μια δημξκοαςική κξιμχμία, και ποξρτεϋγξμςαπ 
ρςιπ εγγσήρειπ ξι ξπξίεπ διαρταλίζξμςαι με ςη ρσγκεκοιμέμη διάςανη ςηπ ΔΡΔΑ για ςξσπ 
τξοείπ ςξσ δικαιόμαςξπ, έκοιμε και ςημ ξοθϊςηςα ςηπ σπαγχγήπ ςχμ ποαγμαςικόμ 
πεοιρςαςικόμ.  

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ κοίθηκε η μξμιμϊςηςα ςηπ διάλσρηπ εμϊπ ρχμαςείξσ, ςξ κοίριμξ ζήςημα 
ήςαμ εαμ η μειξμξςική ρσμείδηρη ςχμ μελόμ ςξσ ρχμαςείξσ και η ποξρπάθεια καλιέογειαπ 
ςηπ ρσμείδηρηπ ασςήπ απξςελξϋμ λϊγξ πεοιξοιρμξϋ ςξσ δικαιόμαςξπ ρσμέμχρηπ. Για μα 
ενεςάρει ςη μξμιμϊςηςα ςηπ διάλσρηπ εμϊπ ρχμαςείξσ ςξ δικαρςήοιξ ποξρτεϋγει ρε κοιςήοια 
ςα ξπξία αμςλξϋμςαι απϊ ςιπ αουέπ πξσ εμρχμαςόμξμςαι ρςξ αοθ 11 ςηπ ΔΡΔΑ ςξ ξπξίξ 
καςξυσοόμει ςημ ελεσθεοία ρσμέμχρηπ[76]. Ζ μειξμξςική ρσμείδηρη ςχμ ιδοσςόμ εμϊπ 
ρχμαςειξσ δεμ απξςελεί λϊγξ πεοιξοιρμξϋ ςξσ δικαιόμαςξπ ςξσπ μα ιδοϋρξσμ ρχμαςείξ. 
Ακϊμη και η βεβαιϊςηςα ςχμ εθμικόμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ, ϊςι ςξ ρχμαςείξ θα επιδξθεί 
ρε δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ δε ρσμτιλιόμξμςαι με ςξ καςαρςαςικϊ ςξσ δεμ αοκεί για ςξμ 
πεοιξοιρμϊ ςξσ δικαιόμαςξπ ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ ςηπ ΔΡΔΑ.[77] Για μα κοίμει δηλαδή ςημ 
αμαγκαιϊςηςα ςξσ μέςοξσ ςξ ΔσοΔΔΑ ποξρτεϋγει ρε κοιςήοια πξσ αμςλξϋμςαι απϊ ςξ 
πεοιευϊμεμξ ςηπ διάςανηπ ςηπ ΔΡΔΑ πξσ εομημεϋεςαι.  

ξ ίδιξ ρσμβαίμει και με ςημ ελεσθεοία ςηπ έκτοαρηπ η ξπξία ποξρςαςεϋεςαι απϊ ςξ αοθ 10 
ςηπ ΔΡΔΑ. Ζ ανιξλϊγηρη ςξσ δικαρςηοίξσ για ςξ εάμ κάπξιξπ πεοιξοιρμϊπ ςηπ ελεσθεοίαπ 
μπξοεί μα θεχοηθεί απξδεκςϊπ, δε ρςηοίζεςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι μια εμέογεια μπξοεί μα 
σπαυθεί ρε μια έμμξια «γέμξσπ», ϊπχπ η δημϊρια ςάνη, η ξπξία αμαγμχοίζεςαι χπ δσμαςϊπ 
πεοιξοιρμϊπ, αοθ 10 παο2 ΔΡΔΑ.[78] Ξ πεοιξοιρμϊπ ελέγυεςαι με βάρη ςιπ αουέπ πξσ 
εμρχμαςόμξμςαι ρςη ρυεςική διάςανη. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, η Δπιςοξπή ϊςαμ κοίμει ςημ 
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αμαγκαιϊςηςα ςηπ ςιμχοίαπ εμϊπ μειξμξςικξϋ βξσλεσςή επειδή ρε ποξεκλξγική ςξσ ξμιλία 
υαοακςήοιρε ςξσπ Λξσρξσλμάμξσπ πξσ διαβιξϋμ ρςη Ηοάκη χπ «ξϋοκξσπ» ςϊμιρε ϊςι η 
μϊμξ η αμςαλαγή απϊφεχμ ακϊμη και για θέμαςα πξσ ποξκαλξϋμ έμςαρη, μπξοεί μα μειόρει 
ςιπ εμςάρειπ[79].  

Ζ εομημεσςική ποξρέγγιρη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ διαςάνεχμ απϊ ςα δικαιξδξςικά ϊογαμα ςηπ 
ΔΡΔΑ, καςαλήγει ρςη διαμϊοτχρη κάπξιχμ κοιςηοίχμ, η πλήοχρη ςχμ ξπξίχμ απαιςείςαι 
για μα θεχοηθεί απξδεκςϊπ έμαπ πεοιξοιρμϊπ πξσ βαρίζεςαι ρςημ επίκληρη λϊγχμ 
ποξρςαρίαπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ. Ζ δημιξσογία έμςαρηπ δε ρημαίμει ϊςι ξι Αουέπ ποέπει μα 
εναταμίρξσμ ςηπ αιςία ςηπ έμςαρηπ με ςημ ενάλειφη ςξσ πλξσοαλιρμξϋ, αλλά με ςη 
διαρτάλιρη ςηπ αμαγκαίαπ αμεκςικϊςηςαπ μεςανϋ ςχμ αμςιπάλχμ ξμάδχμ[80]. Ζ εδατική 
ακεοαιϊςηςα, η εθμική αρτάλεια και η δημϊρια ςάνη δεμ απειλξϋμςαι απϊ μια έμχρη πξσ ξ 
ρκξπϊπ ςηπ είμαι η ποξόθηρη ςηπ ςξπικήπ κξσλςξϋοαπ ακϊμη και εάμ σπξςεθεί ϊςι είμαι η 
κξσλςξϋοα μιαπ μειξμϊςηςαπ[81]. Για μα θεχοηθεί ξ πεοιξοιρμϊπ μιαπ δοαρςηοιϊςηςαπ χπ 
ρσμβαςϊπ με ςημ ποξρςαρία ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ θα ποέπει η ρσγκεκοιμέμη δοαρςηοιϊςηςα 
μα απξρκξπεί και ϊυι απλά μα έυει χπ απξςέλερμα ςη δημιξσογία βίαιχμ επειρξδίχμ. Λε ςξμ 
ςοϊπξ ασςϊ ςα δικαιξδξςικά ϊογαμα ςηπ ΔΡΔΑ πεοιξοίζξσμ ξς μξημαςικϊ εϋοξπ ςξσ ϊοξσ 
δημϊρια ςάνη με βάρη ςιπ αουέπ πξσ εμρχμαςόμξμςαι ρςημ ΔΡΔΑ και ςα δικαιόμαςα πξσ 
καςξυσοόμξμςαι.  

Ζ εκςίμηρη ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςηπ ΔΡΔΑ, για ςξ εάμ ξ πεοιξοιρμϊπ είμαι απξδεκςϊπ 
βαρίζεςαι ρςημ μξμική ανιξλϊγηρη ςηπ ποάνηπ, ρςημ ξπξία έυει ποξβεί ξ εθμικϊπ δικαρςήπ. 
Ζ κοίρη ρυεςικά με ςη «ρκξπιμϊςηςα» ςξσ μέςοξσ ατξοά ςημ κοίρη ςξσ εθμικξϋ δικαρςή 
ρυεςικά με ςξ μξμικϊ υαοακςηοιρμϊ ςχμ απξδειυθέμςχμ πεοιρςαςικόμ. Όπχπ ϊμχπ ςξμίζεςαι 
ρςιπ ποξαματεοϊμεμεπ απξτάρειπ, η ξοθϊςηςα ςηπ απϊταρηπ ςξσ εθμικξϋ δικαρςή κοίμεςαι 
με βάρη ςιπ αουέπ πξσ εμρχμαςόμξμςαι ρςιπ αμςίρςξιυεπ διαςάνειπ ςηπ ρσμθήκηπ[82]. 
Ξοιξθεςείςαι ποόςα ςξ καμξμιρςικϊ πεδίξ ςηπ διάςανηπ πξσ εταομϊζεςαι με βάρη ςα 
δικαιόμαςα πξσ καςξυσοόμξμςαι ρςη ρσμθήκη και μεςά ξ δικαρςήπ ποξβαίμει ρςημ κοίρη 
ρυεςικά με ςξ εάμ η απϊταρη ςξσ εθμικξϋ δικαρςή είμαι ρϋμτχμη με ςη ρσμθήκη.  

Λε βάρη ςη διαπίρςχρη ασςή μπξοξϋμ μα γίμξσμ δϋξ παοαςηοήρειπ για ςη δημϊρια ςάνη χπ 
πεοιξοιρμϊ ςχμ ελεσθεοιόμ, πξσ καςξυσοόμξμςαι με ςη ρσμθήκη. α) η λήφη ξπξιξσδήπξςε 
μέςοξσ θεχοείςαι αμαγκαίξ για ςημ ςήοηρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, δε θεχοείςαι και μϊμιμη. 
Οοέπει μα θεχοείςαι και μέςοξ αμαγκαίξ ρε μια δημξκοαςική κξιμχμία. Ζ αμαγκαιϊςηςα 
ασςή κοίμεςαι με βάρη ςιπ αουέπ πξσ εμρχμαςόμξμςαι ρςη ρσμθήκη. β) Ξ ρεβαρμϊπ ςξσ 
πλξσοαλιρμξϋ, ςηπ αμξυήπ και ςηπ εσοϋςηςαπ πμεϋμαςξπ είμαι ρσρςαςικϊ ρςξιυείξ μιαπ 
δημξκοαςικήπ κξιμχμίαπ.[83] α μέςοα πξσ ρσμιρςξϋμ πεοιξοιρμϊ ςχμ αςξμικόμ ελεσθεοιόμ 
ποέπει μα ρέβξμςαι ασςή ςη ρσμθήκη. Ζ ειοημική ρσμβίχρη ςχμ πξλιςόμ δεμ απξςελεί 
ασςξρκξπϊ. Ζ αμξιβαία αμεκςικϊςηςα δε διαρταλίζεςαι με ςημ ενάλειφη ςχμ αιςίχμ πξσ 
ποξκαλξϋμ ςημ έμςαρη. Ηα ποέπει η ποάνη ςξσ δοάρςη μα απξρκξπεί ρςη δημιξσογία 
έμςαρηπ και ϊυι απλά μα ςημ ποξκαλεί χπ απξςέλερμα.  

Λε ςξ ρκεπςικϊ ασςϊ κοίθηκε ϊςι η ςιμχοία μειξμξςικξϋ βξσλεσςή, ξ ξπξίξπ απεσθϋμθηκε 
ρςξσπ μξσρξσλμάμξσπ φητξτϊοξσπ, απξκαλόμςαπ ςξσπ ξϋοκξσπ, δε ρσμιρςά μέςοξ 
αμαγκαίξ ρε μια δημξκοαςική κξιμχμία, ιδίχπ ϊςαμ δεμ ποξέςοεφε ςξσπ απξδέκςεπ ςξσ 
λϊγξσ ρε ποϊκληρη βιαιξποαγιόμ[84]. Ιοίθηκε επίρηπ ϊςι η παοξσρία κάπξιξσ χπ 
θοηρκεσςικξϋ αουηγξϋ μιαπ ξμάδαπ πιρςόμ πξσ ςξμ ακξλξσθξϋμ με ςη θέληρη ςξσπ, 
απξςελεί ποάνη πξσ ποξρςαςεϋεςαι απϊ ςιπ αουέπ ςξσ θοηρκεσςικξϋ πλξσοαλιρμξϋ[85]. ξ 
δικαρςήοιξ έκοιμε επίρηπ ϊςι απαγξοεϋεςαι η άρκηρη ποξληπςικξϋ ελέγυξσ ςχμ ρκξπόμ 
ίδοσρηπ εμϊπ ρχμαςείξσ, και μϊμξ η μεςά ςημ ίδοσρη ςξσ εμπλξκή ςχμ μελόμ ςξσ ρε 
παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ δικαιξλξγεί ςη διάλσρη ςξσ[86]. Ιαι ρςιπ ςοειπ πεοιπςόρειπ η 
κοίρη ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςηπ ΔΡΔΑ, ρυεςικά με ςξ υαοακςηοιρμϊ ή μη ςξσ μέςοξσ 
χπ αμαγκαίξσ ρςη δημξκοαςική κξιμχμία, γίμεςαι με βάρη μια εομημεία ςχμ διαςάνεχμ και 
ςχμ αουόμ πξσ εμρχμαςόμξμςαι ρςξ κείμεμξ ςηπ Ρσμθήκηπ.  

Λεςά ςιπ απξτάρειπ ασςέπ παοαςηοήθηκε μια ποξρπάθεια εμαομϊμιρηπ ςηπ μξμξλξγίαπ ςχμ 
Δλλημικόμ δικαρςηοίχμ με ςημ αμςίρςξιυη ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςηπ ΔΡΔΑ, ρυεςικά με 
ςα ρσγκεκοιμέμα ζηςήμαςα[87]. Δάμ ϊμχπ ενεςάρξσμε ςη θεμελίχρη, ςχμ απξτάρεχμ θα 
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διαπιρςόρξσμε κάπξιεπ διατξοέπ ρςξ ρκεπςικϊ ςξσπ με ςξ αμςίρςξιυξ ςχμ απξτάρεχμ πξσ 
απξςέλεραμ ςξ έμασρμα για ςημ αλλαγή ςηπ μξμξλξγίαπ.  

β) Η δημόρια ςάνη ωπ πεοιξοιρμόπ ςηπ ελεσθεοίαπ ρσμέμωρηπ  

Ζ ποόςη πεοίπςχρη ατξοά ςη διάλσρη ρχμαςείξσ με ςημ επχμσμία «ξϋοκικη Έμχρη 
Νάμθηπ», ςξ ξπξίξ λειςξσογξϋρε απϊ ςξ 1946. Λε αίςηρη ςξσ Μξμάουη ζηςήθηκε η διάλσρη 
ςξσ ρχμαςείξσ ασςξϋ γιαςί ξ ρκξπϊπ και η λειςξσογία ςξσ είμαι αμςίθεςξπ ρςη δημϊρια ςάνη 
και παοάμξμξπ. Λε απϊταρη ςξσ Δτεςείξσ Ηοάκηπ (117/99), κοίθηκε ϊςι « η αμςίθερη ςξσ 
ρκξπξϋ ςξσ ρχμαςείξσ ρςξ μϊμξ, ςημ ηθική ή ρςη δημϊρια ςάνη απξςελεί λϊγξ δικαρςικήπ 
διαλϋρεχπ ςξσ ρχμαςείξσ υχοίπ η διάλσρη μα ποξρκοξϋει ρςξ δεδικαρμέμξ για ςημ 
απϊταρη αμαγμόοιρηπ». έςξια αμςίθερη σπάουει ϊςαμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ πξσ 
υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ καςαρςαςικϊ ςξσ «δημιξσογείςαι ρϋγυσρη χπ ποξπ ςημ σπηκξϊςηςα 
ςχμ μελόμ ςξσ και μάλιρςα χπ ποξπ ςξ εαμ ασςξί είμαι μξσρξσλμάμξι ελλημικήπ 
σπηκϊξςηςαπ ή ξϋοκξι καςά ςημ σπηκξϊςηςα και εθμικϊςηςα» Ξι ϊοξι ασςξί πεοιέυξμςαι ρςξ 
καςαρςαςικϊ ςξσ ρχμαςείξσ ϊπξσ χπ ρκξπϊπ ςξσ ρχμαςείξσ ξοίζεςαι «ϊπχπ εογαρςεί σπέο 
ςηπ ρχμαςικήπ και φσυικήπ διαπαιδαγόγηρηπ ςχμ ξϋοκχμ Δσςικήπ Ηοάκηπ, και μα 
δημιξσογήρει μεςανϋ ασςόμ ειλικοιμόπ δερμξϋπ τιλίαπ και αλληλεγγϋηπ». Λε ςημ υοήρη 
ςχμ ϊοχμ ασςόμ δίδεςαι η εμςϋπχρη ϊςι «ρςξ υόοξ ςηπ ελλημικήπ επικοάςειαπ σπάουει και 
λεςξσογεί ξογάμχρη ςξϋοκχμ και ϊςι ρχμαςείξ πξσ λειςξσογεί ρςα ϊοια ςηπ ελλημικήπ 
επικοάςειαπ επιδιόκει εσθέχπ πξλιςειακϊ ρκξπϊ νέμξσ κοάςξσπ» [88]. Λε ςημ απϊταρη ΑΟ 
1530/2000, αμαιοείςαι η απϊταρη ςξσ Δτεςείξσ Ηοάκηπ 117/99, γιαςί δεμ «δέυθηκε με 
πληοϊςηςα και ρατήμεια ϊςι η διάλσρη ρχμαςείξσ απξςελεί αμαγκαίξ μέςοξ για ςημ εθμική ή 
ςη δημϊρια αρτάλεια ή ςημ ποξάρπιρη ςηπ ςάνηπ»[89]. Ξ Αοειξπ Οάγξπ θεχοεί ϊςι με ςξμ 
ςοϊπξ ασςϊ ςξ δικαρςήοιξ παοαβίαρε «εκ πλαγίξσ» ξσριαρςικξϋ δικαίξσ διαςάνειπ και 
επξμέμχπ ρςέοηρε ςημ απϊταρη ςηπ μϊμιμηπ βάρηπ. Ιοίριμξ ρςξιυείξ είμαι η εμδξιαρςική 
κοίρη ςξσ Δτεςείξσ «δίδεςαι η εμςϋπχρη», η ξπξία καθιρςά αμέτικςξ ςξμ αμαιοεςικϊ έλεγυξ 
χπ ποξπ ςημ αμαγκαιϊςηςα ςξσ μέςοξσ ςηπ διάλσρηπ ρχμαςείξσ πξσ έυει ρσρςαθεί. Όπχπ 
επιρημαίμει η απϊταρη ςξσ ΑΟ, « Απλέπ μϊμξ σπϊμξιεπ για ςιπ ποξθέρειπ ή ςιπ ςσυϊμ 
ρκξπξϋμεμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ρχμαςείξσ χπ παοάμξμεπ ή αμςικείμεμεπ ρςη δημϊρια ςάνη 
με βάρη μϊμξ ςη τοαρςική διαςϋπχρη ςξσ καςαρςαςικξϋ ή ςημ εομημεία ςχμ ϊοχμ ασςξϋ, 
δεμ μπξοξϋμ μα θεμελιόρξσμ ςημ αμάγκη ποξρτσγήπ ρςξ πεοιξοιρςικϊ μέςοξ ςηπ διάλσρηπ 
ρχμαςείξσ» Ρςξ ρσμπέοαρμα ασςϊ ξδηγείςαι ξ ΑΟ επειδή «η αμάγκη ποξρτσγήπ ρςξ 
πεοιξοιρςικϊ μέςοξ ςηπ διάλσρηπ ρχμαςείξσ δικαιξλξγείςαι μϊμξ ϊςαμ στίρςαςαι ρυέρη 
αμαλξγίαπ μεςανϋ ςηπ παοαβίαρηπ και ςξσ ρκξπξϋ ρςξμ ξπξίξ απξβλέπει ςξ πεοιξοιρςικϊ 
μέςοξ». Για ςξ λϊγξ ασςϊ ςξ δικαρςήοιξ ξσρίαπ ποέπει μα απξδεικμϋει ϊςι « η αμάγκη ασςή 
είμαι άμερη και μα απξδεικμϋεςαι πειρςικά»[90]. Ζ διαςϋπχρη ςηπ απϊταρηπ ςξσ Δτεςείξσ, 
δημιξσογεί αμτιβξλίεπ, ϊρξμ ατξοά ςημ αμαγκαιϊςηςα ςξσ μέςοξσ για ςημ ποξρςαρία ςχμ 
έμμξμχμ αγαθόμ ςηπ δημϊριαπ αρτάλειαπ και ςάνηπ, επειδή δεμ δέυθηκε με πληοϊςηςα και 
ρατήμεια ϊςι η διάλσρη ςξσ ρχμαςείξσ απξςελεί ςξ αμαγκαίξ μέςοξ για ςημ ποξρςαρία ςχμ 
ρσγκεκοιμέμχμ έμμξμχμ αγαθόμ. Δημιξσογείςαι ϊμχπ ςξ εοόςημα, ςξ ξπξίξ και μέμει 
αμαπάμςηςξ, εάμ θα μπξοξϋραμε μα ιρυσοιρςξϋμε ϊςι η κοίρη ςξσ Δτεςείξσ θα ήςαμ ξοθή 
ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ ήςαμ εμδξιαρςική.  

Ζ ποξρέγγιρη πξσ ακξλξσθεί ξ ΑΟ, δηλαδή η αμαίοερη ςηπ απϊταρηπ λϊγχ πλημμελειόμ 
ρςημ αιςιξλξγία ςηπ ετεςειακήπ απϊταρηπ, επικεμςοόμεςαι ρςιπ αμςιτάρειπ πξσ παοξσριάζει 
ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ ςξσ Δτεςείξσ. Ζ αμαγκαιϊςηςα ϊμχπ ςηπ διάλσρηπ εμϊπ 
ρχμαςείξσ για λϊγξσπ δημϊριαπ ςάνηπ δε μπξοεί μα κοιθεί μϊμξ ρε αματξοά με ςξ 
απξδεικςικϊ ρκέλξπ ςηπ σπϊθερηπ, εάμ δηλαδή έυξσμ απξδειυθεί επαοκόπ ξι ιρυσοιρμξί ςχμ 
αμςιπάλχμ μεοόμ ςηπ δίκηπ. Δίμαι απαοαίςηςη και η αματξοά ρςημ μξμική ανιξλϊγηρη ςχμ 
ιρυσοιρμόμ ασςόμ. Ζ αμαγκαιϊςηςα ασςή ποξκϋπςει απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι η σπξυοέχρη ςηπ 
αιςιξλϊγηρηπ ςχμ δικαρςικόμ απξτάρεχμ, και η δέρμεσρη ςξσ δικαρςή απϊ ςξ μϊμξ 
σπξκειμεμξπξιξϋμ μια αμςικειμεμική εγγϋηρη πξσ ατξοά ςη διαρτάλιρη ςχμ δικαιχμάςχμ 
ςξσ κάθε αςϊμξσ, μεμξμχμέμα[91]. Ζ αιςιξλξγία ςηπ απϊταρηπ για μα είμαι πλήοηπ ϊμχπ 
ποέπει μα επιλϋει κάθε αμτιβξλία για ςξ μϊημα ςχμ εταομξρςέχμ διαςάνεχμ και ςξ εϋοξπ 
ςξσ πεδίξσ εταομξγήπ ςξσπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι εταομξρςέεπ διαςάνειπ είμαι ξι 
διαςάνειπ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ πξσ πεοιξοίζξσμ ςημ άρκηρη δικαιχμάςχμ ςα ξπξία 
καςξυσοόμξμςαι ρςξ Ρσμςάγμα και ςημ ΔΡΔΑ, δεμ μπξοξϋμε μα ενεςάρξσμε ςημ ξοθϊςηςα 
ςηπ απϊταρηπ αμενάοςηςα απϊ ςξ μϊημα ςχμ διαςάνεχμ ασςόμ και ςχμ εγγσήρεχμ πξσ 
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παοέυξσμ ρςξσπ τξοείπ ςχμ δικαιχμάςχμ. ξ ζήςημα ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη δεμ ήςαμ 
εαμ απξδείυθηκαμ ςα ποαγμαςικά πεοιρςαςικά αλλά εάμ ςα ποαγμαςικά πεοιρςαςικά πξσ 
απξδείυθηκαμ μπξοξϋμ μα θεμελίχρξσμ ςξ δικαμικϊ ρσλλξγιρμϊ για ςη διάλσρη ςξσ 
ρχμαςείξσ.  

Οιξ ρσγκεκοιμέμα ενεςάζξμςαπ ςημ εταομξγή μιαπ διάςανηπ πξσ επιςοέπει ςη διάλσρη εμϊπ 
ρχμαςείξσ, δε μπξοξϋμε μα αγμξήρξσμε ςξμ εγγσηςικϊ υαοακςήοα ςχμ διαςάνεχμ ςξσ 
Ρσμςάγμαςξπ και ςηπ ΔΡΔΑ πξσ ατξοξϋμ ςξ δικαίχμα ρσμέμχρηπ. Ζ αμαγκαιϊςηςα ςξσ 
μέςοξσ διάλσρηπ εμϊπ ρχμαςείξσ δεμ κοίμεςαι με αματξοά ρςημ επίκληρη ςηπ μειξμξςικήπ 
ρσμείδηρηπ πξσ επικαλξϋμςαι ξι ιδοσςέπ ςξσ, αλλά ρςημ ανιξλϊγηρη ςξσ κιμδϋμξσ πξσ 
ποξκϋπςει απϊ μια ςέςξια εμέογεια, ανιξλϊγηρη πξσ δεμ μπξοεί μα γίμει αμενάοςηςα απϊ ςιπ 
διαςάνειπ ςηπ ΔΡΔΑ. Ζ κοίρη ςξσ δικαρςηοίξσ για ςη ρσμδοξμή ςχμ μξμίμχμ ποξωπξθέρεχμ 
απξμξμήπ μξμικήπ ποξρχπικϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι μα επεκςαθεί και ρςιπ ποξθέρειπ ςχμ 
ιδοσςόμ ςξσ ρχμαςείξσ, γιαςί μια ςέςξια επέκςαρη ρσμιρςά ποξληπςικϊ έλεγυξ πξσ είμαι 
αρϋμβαςξπ με ςιπ εγγσήρειπ πξσ παοέυει η ΔΡΔΑ και ςξ Ρϋμςαγμα. Ζ εομημεία ασςή 
σπξρςηοίζεςαι ϊυι μϊμξ απϊ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ (105, 78-83ΑΙ), αλλά 
και απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ και ςηπ ΔΡΔΑ. ξ δικαρςήοιξ ϊςαμ εοεσμά εαμ 
ρσμςοέυξσμ ξι ποξσπξθέρειπ απξδξυήπ ςηπ αίςηρηπ δεμ αρκεί έλεγυξ ρκξπιμϊςηςαπ αλλά 
μξμιμϊςηςαπ ΄Αλλχρςε ποξβλέπεςαι και ξ καςαρςαλςικϊπ έλεγυξπ ϊςαμ απϊ ςη λειςξσογία 
ςξσ ρχμαςείξσ παοαβιάζεςαι ξ μϊμξπ[92]. Ζ απϊταρη βέβαια ατξοά ςη διάλσρη ρχμαςείξσ 
μεςά ςημ ίδοσρη ςξσ και ϊυι ςημ άομηρη ςχμ Αουόμ μα ςξ αμαγμχοίρξσμ. Ωρςϊρξ και για ςη 
διάλσρη ρχμαςείξσ ρςξ βαθμϊ πξσ ποϊκειςαι για εμέογεια ςχμ Αουόμ η ξπξία επηοεάζει 
ςημ άρκηρη εμϊπ δικαιόμαςξπ δεμ μπξοξϋμε μα αγμξήρξσμε ςιπ αουέπ πξσ καθξοίζξσμ ςξ 
εϋοξπ ςηπ ποξρςαρίαπ πξσ παοέυει ςξ δικαίχμα ρςξσπ τξοείπ ςξσ[93]. Για μα κοιμξσμε 
δηλαδή εαμ παοαβιάζεςαι ξ μϊμξπ ή ϊςι η λειςξσογία ςξσ ρχμαςείξσ αμςίκειςαι ρςη δημϊρια 
ςάνη, δεμ μπξοξϋμε μα καςατϋγξσμε ρςιπ σπϊοοηςεπ ποξθέρειπ ςχμ ιδοσςόμ. Ρςη 
ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη λξιπϊμ ξ ρυημαςιρμϊπ ςηπ δικαμικήπ πεπξίθηρηπ ρςξμ ξπξίξ 
ποέπει μα αματέοξμςαι και ξι λϊγξι ρςξσπ ξπξίξσπ θεμελίχμεςαι, ρϋμτχμα με ςξ αοθ 340 
παο 2 ΙΟξλΔ, δεμ μπξοεί μα ατξοά ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ δήλχρηπ ςχμ ιδοσςικόμ μελόμ 
αλλά μϊμξ ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ δοάρηπ ςχμ μελόμ ςξσ και πιξ ρσγκεκοιμέμα ςηπ δοάρηπ η 
ξπξία απξρκξπεί ρςημ σλξπξίηρη ςχμ ρςϊυχμ ςξσ ρχμαςείξσ με ςη υοήρη βίαπ εμαμςίξμ 
κάπξιξσ ποξρόπξσ, ςχμ δημξρίχμ αουόμ ή άλλχμ πξλιςόμ [94].  

Ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ είμαι διαςσπχμέμη η απϊταρη ςξσ ΑΟ δεμ επιλϋει ασςά ςα ζηςήμαςα. 
Ζ απϊταρη αμαιοείςαι επειδή δεμ απξδεικμϋει με πληοϊςηςα και ρατήμεια ϊςι η διάλσρη ςξσ 
ρχμαςείξσ απξςελεί αμαγκαίξ μέςοξ για ςημ ποξάρπιρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ. Ξ ΑΟ 
απξτεϋγει μα ενεςάρει εάμ η υοήρη ρσγκεκοιμέμχμ ϊοχμ ρςξ καςαρςαςικϊ ςξσ ρχμαςείξσ 
αοκεί για μα ςεθεί ρε κίμδσμξ η δημϊρια ςάνη υχοίπ ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ ςχμ μελόμ ςξσ 
πξσ μα ξδηγξϋμ ρςξ απξςέλερμα ασςϊ. Οεοιξοίζξμςαπ ςξμ έλεγυξ ςηπ απϊταρηπ ςξσ 
δικαρςηοίξσ ξσρίαπ ρςιπ εμδευϊμεμεπ αμςιτάρειπ ςξσ διαςακςικξϋ ρυεςικά με ςη ρσμδοξμή ή 
μη ςχμ ποξωπξθέρεχμ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ, απξτεϋγει μα πάοει θέρη ρυεςικά με ςη ρϋμτχμη 
με ςξ Ρϋμςαγμα και ςημ ΔΡΔΑ εομημεία ςχμ ποξωπξθέρεχμ ασςόμ. Απξτεϋγει δηλαδή μα 
πάοει θέρη ρυεςικά με ςημ ποξηγξϋμεμη μξμξλξγία ςχμ ελλημικόμ δικαρςηοίχμ και μα 
επιδιόνει ςημ αλλαγή ςηπ. Ζ ρςάρη ασςή ςξσ δικαρςηοίξσ δεμ ανιξπξιεί ςξμ εγγσηςικϊ 
υαοακςήοα ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ και ςηπ ΔΡΔΑ ρςημ εομημεία ςχμ διαςάνεχμ ςξσ 
κξιμξϋ μϊμξσ και ατήμει αμξιυςϊ ςξ ζήςημα ςχμ ξοίχμ ςξσ δικαρςή ϊςαμ εοεσμά ςη 
ρσμδοξμή ςχμ μϊμιμχμ ποξωπξθέρεχμ αμαγμόοιρηπ και διάλσρηπ ρχμαςείξσ Λε ςξμ ςοϊπξ 
ασςϊ ϊμχπ ςξ δικαρςήοιξ δεμ νεκαθαοίζει πξια είμαι ςα καμξμιρςικά απξδεκςά κοιςήοια πξσ 
ποέπει μα υοηριμξπξιεί ξ δικαρςήπ ποξκειμέμξσ μα εμεογξπξίηρει ςημ ποξρςαρία πξσ ςξ 
Ρϋμςαγμα εναρταλίζει ρςξσπ τξοείπ ςηπ ελεσθεοίαπ ρσμέμχρηπ.  

γ) Η δημόρια ςάνη ωπ πεοιξοιρμόπ ςηπ θοηρκεσςικήπ ελεσθεοίαπ.  

Αμςίθεςα η απϊταρη ςξσ ΑΟ 1045/2002 πξσ ατξοά ςημ αμςιπξίηρη θοηρκεσςικξϋ 
λειςξσογξϋ δεμ απξτεϋγει ςξμ έλεγυξ ςηπ απϊταρηπ ςξσ δικαρςηοίξσ ξσρίαπ οιμ Ολημ Καο 
159/01 αδημ, ρυεςικά με ςημ εομημεία ςηπ εταομξρςέαπ διάςανηπ, ςξσ αοθ 175 παο 2 ΟΙ 
[95]. Αματέοεςαι ρςα ρςξιυεία ςηπ αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ, πξσ είμαι 
απαοαίςηςα για ςη ρςξιυειξθέςηρη ςξσ και κοίμει ςημ ξοθϊςηςα ςηπ απϊταρηπ ςξσ 
δικαρςηοίξσ ξσρίαπ ενεςάζξμςαπ ςξ εάμ η ποάνη ςξσ δοάρςη, ξ ξπξίξπ ενέδχρε μσμήμαςα 
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ποξπ ςξσπ πιρςξϋπ καςά ςη διάοκεια θοηρκεσςικήπ εξοςήπ υχοίπ μα είμαι ξ μϊμιμα 
διξοιρμέμξπ Λξστςήπ, πληοεί ςα ρςξιυεία ασςά. «Λϊμξ η άρκηρη δικαιξδξςικόμ ή 
διξικηςικόμ καθηκϊμςχμ δε ρςξιυειξθεςεί αμςιπξίηρη ςηπ άρκηρηπ σπηοερίαπ Λξστςή». Δεμ 
πεοιξοίζεςαι ρςημ αομηςική ασςή διαςϋπχρη αλλά ποξυχοά ρε έμαμ ξοιρμϊ ςηπ εμέογειαπ 
ςξσ δοάρςη χπ άρκηρη δικαιόμαςξπ ρϋμτχμα με ςξ Ρϋμςαγμα και ςημ ΔΡΔΑ, με αματξοά 
ρςη μξμξλξγία ςξσ ΔσοΔΔΑ. «Δε ρσμιρςά άρκηρη δικαιξδξςικόμ καθηκϊμςχμ και ρσμεπόπ 
ανιϊπξιμη ποάνη αμιπξίηρηπ αουήπ απλόπ η έκδξρη απϊ κάπξιξ ποϊρχπξ με ςημ εσκαιοία 
θοηρκεσςικήπ εξοςήπ, κάπξιξσ μσμήμαςξπ θοηρκεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ ποξπ ςξσπ 
ξμϊθοηρκξσπ μξσρξσλμάμξσπ, έρςχ και εαμ γίμεςαι με ςημ επίκληρη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ 
Λξστςή, πξσ δεμ έυει καςά μϊμξ. Ζ δε χπ άμχ ποάνη απξςελεί άρκηρη ςξσ καςξυσοχμέμξσ 
απϊ ςξ αοθ 9 ςηπ ΔΡΔΑ και 13 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ δικαιόμαςξπ ςηπ ελεσθεοίαπ θοηρκεσςικήπ 
ρσμείδηρηπ». Οαοά ςημ ελλειπςική διαςϋπχρη ςηπ απϊταρηπ η αμαίοερη ςηπ απϊταρηπ 
βαρίζεςαι ρςημ κοίρη ςξσ αμαιοεςικξϋ δικαρςηοίξσ για ςημ ξοθϊςηςα ςηπ εομημείαπ ςηπ 
εταομξρςέαπ διάςανηπ πξσ ακξλξϋθηρε ςξ δικαρςήοιξ ξσρίαπ. Ζ απϊταρη αμαιοείςαι λϊγχ 
ςηπ ερταλμέμηπ εταομξγήπ ξσριαρςικήπ διάςανηπ. ξ αμαιοεςικϊ δικαρςήοιξ δεμ ελέγυει 
ςημ ξοθϊςηςα ςηπ απϊταρηπ ςξσ δικαρςηοίξσ ξσρίαπ με αματξοά ρςα απξδειυθέμςα 
γεγξμϊςα πξσ απξςελξϋμ ςημ ποαγμαςξλξγική βάρη ςηπ σπϊθερηπ αλλά με αματξοά ρςημ 
σπαγχγή ςξσπ ρςη ρχρςή διάςανη. Για μα ελεγυθεί η ξοθϊςηςα ςηπ σπαγχγήπ θα ποέπει ςξ 
δικαρςήοιξ ποόςα, μα έυει εομημεϋρει ςιπ διαςάνειπ πξσ απξςελξϋμ ςη βάρη ςηπ σπαγχγήπ 
και μα έυει ξοίρει ςξ μξημαςικϊ ςξσπ εϋοξπ, έςρι όρςε μα είμαι δσμαςϊπ ξ έλεγυξπ ςηπ 
ξοθϊςηςαπ ςηπ σπαγχγήπ. Ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη ξ ΑΟ παοά ςημ ελλειπςική 
διαςϋπχρη ςηπ απϊταρηπ ανιξλξγεί ςημ απϊταρη ςξσ δικαρςηοίξσ ξσρίαπ με βάρη κοιςήοια 
πξσ αμςλεί απϊ ςημ εομημεία ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ και ςηπ ΔΡΔΑ. «Ζ δε χπ άμχ 
ποάνη απξςελεί ποξευϊμςχπ άρκηρη ςξσ απϊ ςξ αοθ 13 ςξσ Ρ και 9 ςηπ ΔΡΔΑ, η ξπξία έυει 
σπεομξμξθεςική ιρυϋ αοθ 28 Ρ, δικαιόμαςξπ ποξρςαςεϋξμςαπ ςξ δικαίχμα ασςξϋ μα 
εκδηλόμει ςη θοηρκεία ςξσ και δη ρσλλξγικόπ και δημϊρια, ϊπχπ έυει κοιθεί και απϊ ςξ 
ΔσοΔΔΑ». Απξρατημίζει ςξ μξημαςικϊ εϋοξπ ςχμ εταομξρςέχμ διαςάνεχμ και με βάρη ασςή 
ςημ απξρατήμιρη ανιξλξγεί ςημ ξοθϊςηςα ςηπ απϊταρηπ ςξσ δικαρςηοίξσ ξσρίαπ. Ηα ποέπει 
μα επιρημαμθεί χρςϊρξ ϊςι απξσριάζει μια ξσριαρςική αμάλσρη ςηπ θοηρκεσςικήπ 
ελεσθεοίαπ ϊπχπ ασςή ποξκϋπςει απϊ ςιπ απξτάρειπ ςξσ ΔσοΔΔΑ.  

δ) Η δημόρια ςάνη ωπ πεοιξοιρμόπ ςξσ δικαιώμαςξπ ςηπ ελεύθεοηπ έκτοαρηπ.  

Ζ ςοίςη απϊταρη είμαι η οιμΔτΑθ 1341/01 (αδημ) πξσ ατξοά ςξ έγκλημα ςηπ διαρπξοάπ 
φεσδόμ ειδήρεχμ αοθ 191 ΟΙ[96]. ξ Δτεςείξ αιςιξλξγεί ςημ απϊταρη ςξσ μα κσοσυθεί 
αθόξπ ξ καςηγξοξϋμεμξπ, ρςημ έλειφη δϊλξσ ςξσ δοάρςη και απξςελέρμαςξπ απϊ ςημ 
ποάνη ςξσ δοάρςη, «ςα ιδιόμαςα πξσ αμέτεοε ξ καςηγξοξϋμεμξπ ξμιλξϋμςαι ρε μεοικέπ 
πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδξπ και η σπξγοάμμιρη εκ μέοξσπ ςξσ καςηγξοξσμέμξσ ςξσ γεγξμϊςξπ ϊςι 
μεςανϋ ασςόμ ξμιλείςαι ρςημ πεοιξυή ςηπ Ηερραλίαπ, Οίμδξσ και Ζπείοξσ η μηςοική ςξσ 
γλόρρα πξσ είμαι ςα βλαυικά, δεμ ποξκάλερε αμηρσυία, ξϋςε ασςϊπ είυε ςημ ποϊθερη μα 
δημιξσογήρει ρςημ Δλλάδα, μειξμξςικά ποξβλήμαςα». Ζ αματξοά ρςξ ρςξιυείξ ςηπ 
αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ πξσ ατξοά ρςξ απξςέλερμα ή μη ςηπ ποάνηπ ςξσ 
δοάρςη, δηλαδή ςημ ποϊκληρη αμηρσυίαπ δε ρσμξδεϋεςαι απξ καμμία αματξοά ρςξ εαμ ξι 
ειδήρειπ ήςαμ φεσδείπ ή ϊυι, ςξ ξπξίξ απξςελεί επίρηπ ρςξιυείξ ςηπ αμςικειμεμικήπ 
σπϊρςαρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ. Ωρςϊρξ ςξ ρςξιυείξ ασςϊ είμαι κοίριμξ για ςημ ξοθή σπαγχγή 
ςξσ ποαγμαςικξϋ ςηπ σπϊθερηπ ρςη διάςανη πξσ ρσγκοξςεί ςη μείζξμα ποϊςαρη ςξσ 
δικαμικξϋ ρσλλξγιρμξϋ. Ζ δικαιξδξςική κοίρη ρςημ πξιμική δίκη δεμ ατξοά μϊμξ ςημ 
καςάταρη ςηπ εμξυήπ αλλά και ςξσ αδίκξσ. Ξ δικαρςήπ θα ποέπει μα ενεςάζει ςα ρςξιυεία 
ςηπ αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ για μα διαπιρςόρει εαμ σπάουει «ποάνη» καςά ςημ έμμξια ςχμ 
διαςάνεχμ πξσ εταομϊζει, και καςϊπιμ μα σπαγάγει ρςημ ποάνη ασςή ςα κοίριμα 
σπξκειμεμικά ρςξιυεία πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ καςάταρη ςηπ εμξυήπ. η ρσγκεκοιμέμη 
πξοεία ακξλξϋθηρε ξ δικαρςήπ ςξσ ποόςξσ βαθμξϋ, ξ ξπξίξπ και έκοιμε ςα αματεοϊμεμα 
απϊ ςξμ καςηγξοξϋμεμξ χπ φεσδείπ ειδήρειπ και με βάρη ασςήμ ςημ ανιξλϊγηρη ποξυόοηρε 
και ρςημ καςάταρη ςηπ εμξυήπ, οιμ Ολημ Αθημόμ 11263/2001 (αδημ). ξ γεγξμϊπ ϊςι ξ 
δοάρςηπ διέμειμε τσλλάδιξ ςξ ξπξίξ αμέτεοε ϊςι ρςημ Δλλάδα ξμιλξϋμςαι και άλλεπ πέμςε 
γλόρρεπ ανιξλξγήθηκε χπ φεσδή τήμη.  

Ζ ρσγκεκοιμέμη πξοεία ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ δεμ επιβάλεςαι μϊμξ απϊ ςξσπ καμϊμεπ ςηπ 
λξγικήπ αλλά και απϊ ςιπ εγγσήρειπ πξσ πεοέυει η ρσμςαγμαςική καςξυϋοχρη 

http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#s96


[20] 
 

ρσγκεκοιμέμχμ ποξωπξθέρεχμ για ςημ επιβξλή ςηπ πξιμήπ. ξ ίδιξ ςξ κείμεμξ ςξσ 
Ρσμςάγμαςξπ δεμ αματέοεςαι οηςά ρςημ έμμξια ςξσ άδικξσ, αματέοεςαι ϊμχπ οηςά ρςξ 
έγκλημα και ςημ «ποάνη» αοθ 7 παο 1. Ζ εγγσηςική λειςξσογία ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διάςανηπ 
ρσμίρςαςαι ρςξμ ελάυιρςξ ποξρδιξοιρμϊ ςξσ εγκλημαςικξϋ αδίκξσ, ϊςι δηλαδή ασςϊ 
ποξωπξθέςει ποάνη. Δπιπλέξμ η ςσπξπξίηρη ςχμ εγκλημάςχμ έυει χπ ϊοιξ ςξ Ρϋμςαγμα. Ζ 
ρημαρία ςηπ ςσπξπξίηρηπ ρσγκεκοιμέμχμ ποάνεχμ χπ εγκλημάςχμ βοίρκεςαι ρςημ αομηςική 
λειςξσογία ςηπ, ξοίζει απξθεςικά ϊυι μϊμξ ςι δεμ απξςελεί έγκλημα αλλά και ςι δεμ ποέπει 
μα απξςελεί έγκλημα[97]. Ζ ενέςαρη λξιπϊμ ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ ποάνηπ ςξσ δοάρςη και η 
έμςανη ςξσπ ρςη μξμξςσπική μξοτή ςξσ εγκλήμαςξπ απξςελεί ρσρςαςικϊ ρςξιυείξ ςηπ 
δικαιξδξςικήπ κοίρηπ η ξπξία ρέβεςαι ςξ ςεκμήοιξ ςηπ ελεσθεοίαπ, δηλαδή επιςοέπεςαι ϊςι 
δεμ απαγξοεϋεςαι . Δίμαι απαοαίςηςξ λξιπϊμ ξ δικαρςήπ ποιμ ποξυχοήρει ρςημ καςάταρη 
ςηπ εμξυήπ μα ποξρδιξοίρει εαμ η εμέογεια ςξσ δοάρςη ρσμιρςά «ποάνη» ρϋμτχμα με ςα 
ρςξιυεία ςηπ αμςικειμεμικήπ σπϊρςαρηπ ςξσ εγκλήμαςξπ. Ξςαμ λξιπϊμ, ϊπχπ ρςη 
ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη, απαιςξϋμςαι για ςξμ ξοιρμϊ μιαπ εμέογειαπ χπ ανιϊπξιμηπ ποάνηπ 
κάπξια άλλα ρςξιυεία πέοα απϊ ςξ απξςέλερμα ςηπ εμέογειαπ η αματξοά ρε ασςά είμαι 
απαοαίςηςξπ ϊοξπ για μα θεχοηθεί η απϊταρη ρε αομξμία με ςιπ αουέπ ςηπ έμμξμηπ ςάνηπ. 
Ζ ποάνη ςξσ εγκλήμαςξπ ςηπ διαρπξοάπ φεσδόμ ειδήρεχμ πξσ ξοίζεςαι ρςξ αοθ 191 ΟΙ έυει 
ςοία ρςξιυεία, διαρπξοά, φεσδείπ εδείρειπ ή τήμεπ και ικαμϊςηςα ςχμ ειδήρεχμ μα 
ποξκαλέρξσμ αμηρσυία. Ωπ φεσδήπ αματέοεςαι η είδηρη ή τήμη πξσ αματέοεςαι ρε 
αμϋπαοκςξ γεγξμϊπ[98]. Ξ δικαρςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα απαμςήρει αιςιξλξγημέμα εαμ η 
ποάνη πληοεί και ςα ςοία ρςξιυεία. Ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη, ξ δικαρςήπ απξτεϋγξμςαπ 
μα πάοει θέρη ρυεςικά με ςξ εαμ η εμέογεια ςξσ δοάρςη πληοεί ςημ αμςικειμεμική σπϊρςαρη 
ςξσ εγκλήμαςξπ απξτεϋγει μα αματεοθεί ρςα ρςξιυεία εκείμα ςηπ ποάνηπ πξσ καθιρςξϋμ ςημ 
ςιμχοία ςξσ δοάρςη χπ δικαιξλξγημέμη ή ϊυι ρϋμτχμα με ςημ ΔΡΔΑ και ςξ Ρϋμςαγμα.  

Δνεςάζξμςαπ ςιπ ρυξλιαζϊμεμεπ απξτάρειπ παοαςηοξϋμε λξιπϊμ ϊςι ςα ελλημικά δικαρςήοια 
ρςημ ποξρπάθεια ςξσπ μα εμαομξμίρςξσμ με ςη μξμξλξγία ςχμ δικαιξδξςικόμ ξογάμχμ ςηπ 
ΔΡΔΑ δεμ καςατεϋγξσμ πάμςα ρςιπ εομημεσςικέπ ςξμέπ πξσ είμαι απαοαίςηςεπ έςρι όρςε η 
εμαομϊμιρη ασςή μα είμαι ξσριαρςική και ϊυι ταιμξμεμική. Λε ςξμ ςοϊπξ ϊμχπ ασςϊ ςξ 
εγυείοημα ςξσπ καθίρςαςαι καμξμιρςικά έχλξ, καθόπ ρςα ζηςήμαςα εομημείαπ ςχμ ρυεςικόμ 
διαςάνεχμ πξσ έυξσμ ξδηγήρει ρε καςαδικαρςικέπ για ςημ Δλλάδα απξτάρειπ η ρςάρη ςξσπ 
παοαμέμει αδιεσκοίμιρςη και δεμ ρσμιρςά ξσριαρςική αλλαγή ςξσ μξμξλξγιακξϋ 
ποξηγξϋμεμξσ. Ζ ρςοξτή ρςη μξμξλξγία ςχμ ελλημικόμ δικαρςηοίχμ πξσ παοαςηοείςαι με 
ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ απξτάρειπ δεμ ακξλξσθεί ςξ δικαμικϊ ρσλλξγιρμϊ ςξσ ΔσοΔΔΑ παοά μϊμξ 
χπ ποξπ ςξ ρσμπέοαρμα πξσ ατξοά ςξμ πεοιξοιρμϊ για λϊγξσπ δημϊριαπ ςάνηπ. ξ 
ρσμπέοαρμα είμαι ϊςι η επίκληρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ δεμ ποέπει μα λειςξσογεί 
ποξρυημαςικά αλλά ποέπει μα δικαιξλξγείςαι με βάρη ςιπ ρςαθμίρειπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςημ 
ΔΡΔΑ και ςξ Ρϋμςαγμα. Ακϊμη ϊμχπ και ρςιπ πεοιπςόρειπ ϊπξσ ςα ελλημικά δικαρςήοια 
αματέοξμςαι ρςιπ απξτάρειπ ςξσ ΔσοΔΔΑ, παοαςηοξϋμε ϊςι η δικαιξδξςική κοίρη 
ενακξλξσθεί μα παοξσριάζει αδσμαμία ποξραομξγήπ ρε μια αμςίληφη πξσ αμαγμχοίζει ςξμ 
ποχςαουικϊ υαοακςήοα ςχμ δικαιχμάςχμ και ϊ,ςι ασςϊ ρσμεπάγεςαι για ςημ ποξρςαρία ςχμ 
τξοέχμ ςξσπ. Δμό ρςη μξμξλξγία ςξσ ΔσοΔΔΑ η απϊταρη ςξσ δικαρςηοίξσ θεμελίχμεςαι 
ρςη μξμική ανιξλϊγηρη ςχμ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ με βάρη ςα δικαιόμαςα πξσ 
καςξυσοόμξμςαι ρςημ ΔΡΔΑ και μια ξσριαρςική εομημεία ασςόμ, ρςημ ελλημική μξμξλξγία 
παοαςηοείςαι μια αδσμαμία αμαγμόοιρηπ ςηπ ποχςαουικϊςηςαπ ςχμ δικαιχμάςχμ και ςχμ 
δερμεϋρεχμ πξσ ρσμεπάγεςαι. Ζ έλλειφη αρτάλειαπ καςά ςημ εταομξγή και εομημεία ςχμ 
ρσμςαγμαςικόμ ελεσθεοιόμ διαςηοείςαι χπ ρςξιυείξ ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ. Ζ αματξοά 
ρςα δικαιόμαςα είμαι ελλειπςική και απξσριάζει μια ξσριαρςική αμάλσρη για ςξ καμξμιρςικϊ 
εϋοξπ ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ θα ξδηγξϋρε ρε αρταλή ρσμπεοάρμαςα ρυεςικά ςημ 
αμαγκαιϊςηςα ςχμ πεοιξοιρμόμ πξσ βαρίζξμςαι ρςημ επίκληρη ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ. Ζ 
μξμξθεςική βξϋληρη ενακξλξσθεί μα απξςελεί παοάγξμςα πξσ καθξοίζει ςξ πεδίξ άρκηρηπ 
ςχμ δικαιχμάςχμ και ϊυι ςξ αμςίρςοξτξ. Ζ ρςάρη ασςή αμαγμχοίζει χπ ϊοιξ ςηπ δοάρηπ 
ςχμ κοαςικόμ ξογάμχμ κσοίχπ ςξμ κξιμϊ μϊμξ και ϊυι ςξ Ρϋμςαγμα ή ςημ ΔΡΔΑ και 
ενακξλξσθεί μα αμαπαοάγει μια ποξρέγγιρη πξσ έυει ξδηγήρει ρε καςαδικαρςικέπ για ςημ 
Δλλάδα απξτάρειπ απϊ ςξ ΔσοΔΔΑ.  

ΤΠΟΗΜΕΙΩΕΙ 
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1. Λια εναμςληςική αματξοά ρε ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ μελέςεπ δεμ είμαι δσμαςή ρςημ παοξϋρα 
μελέςη. Οεοιξοίζξμαι εμδεικςικά ρςημ αματξοά ςοιόμ μελεςόμ ξι ξπξίεπ ενεςάζξσμ ςημ 
εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ ΔΡΔΑ απϊ ςξμ έλλημα δικαρςή, και πιξ ρσγκεκοιμέμα ςχμ 
διαςάνεχμ πξσ καςξυσοόμξσμ ςημ ελεσθεοία θοηρκεσςικήπ ρσμείδηρηπ, αοθ. 9 ΔΡΔΑ, ςημ 
ελεσθεοία ςηπ έκτοαρηπ αοθ. 10 ΔΡΔΑ και ςημ ελεσθεοία ςηπ ρσμέμχρηπ, αοθ. 11 ΔΡΔΑ. Ξι 
μελέςεπ ασςέπ είμαι: Ι. ΡΘΡΔΚΘΙΖΡ «Σπξθέρειπ Ραδικ καςά ςηπ Δλλάδξπ εμχπιξμ ςχμ 
ξογάμχμ ελέγυξσ ςηπ ΔΡΔΑ», ΔΔΔσοΔ 3/1997, ρ. 689-711, Ι. ΡΘΡΔΚΘΙΖΡ «Ζ ποξρτσγή 
Ρεοιτ καςά Δλλάδξπ εμόπιξμ ςξσ δικαρςηοϊσ δικαιχμάςχμ ςξσ αμθοόπξσ», ΔςΑ 8/2000, ρ. 
947-990, και Δ. ΥΠΘΡΞΟΞΣΚΞΡ «Ζ σπϊθερη Ριδηοϊπξσλξσ κ λξιπόμ καςα Δλλάδαπ εμόπιξμ 
ςξσ ΔσοΔΔΑ, ξ Ρ 25/1999, ρ 307-323. Για ςη ρςάρη ςχμ ελλημικόμ δικαρςηοίχμ απέμαμςι 
ρςημ ΔΡΔΑ βλ. επίρηπ και Ι. ΥΠΣΡΞΓΞΜΞΡ, Η εμρχμάςχρη ςηπ ΕΣΔΑ ρςημ εθμική έμμξμη 
ςάνη. Οι ελλημικέπ δσρυέοειεπ ποξραομξγήπ ρςημ εσοχπαψκή δημόρια ςάνη ςχμ αμθοχπίμχμ 
δικαιχμάςχμ, Ράκκξσλαπ, Αθήμα-Ιξμξςημή, 2001 ρ. 223 κε.[1]  

2. ξ ζήςημα είμαι ποξταμόπ ςεοάρςιξ. Ζ αμάλσρη πξσ θα ακξλξσθήρει σιξθεςεί ςημ άπξφη 
ϊςι η εταομξγή μιαπ διάςανηπ απϊ ςημ ξπξία απξοοέει η επίλσρη ςηπ κοιμϊμεμηπ διατξοάπ 
δεμ είμαι ζήςημα διαπιρςχςικϊ αλλά καμξμιρςικϊ, για ςη διάκοιρη ασςή βλ. Ι. ΡΑΛΑΖΡ, Η 
θεμελίχρη ςχμ μξμικώμ κοίρεχμ, ε έκδξρη, Ράκκξσλαπ, Ηερραλξμίκη, 2002, ρ. 254 κε. Για 
ςα ϊοια ςηπ γοαμμαςικήπ εομημείαπ βλ. inter alia Ο.ΡΞΣΠΚΑΡ, «ξ κείμεμξ ςξσ μϊμξσ και η 
γοαμμαςική εομημεία», Ατιέοχμα ρςξμ Αμδοέα Α. Γαζή, Αμς Ράκκξσλαπ, Αθήμα - Ιξμξςημή, 
1994, ρ. 627-669, βλ επίρηπ ςη ρϋμςξμη αλλά εναιοεςικά διειρδσςική μελέςη ςξσ P. RICOUER 
«Θnterpretation and/or argumentation», ρε P. RICOUER, The Just, Chicagho, Chicagho UP, 
2000, ρ 109-127, ϊπξσ ξ ρσγγοατέαπ ενεςάζξμςαπ ςιπ διατξοέπ μεςανϋ ςχμ «εομημεσςικόμ» 
θεχοίχμ δικαιξλϊγηρηπ ςχμ δικαρςικόμ απξτάρεχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ πεοί μξμικήπ 
επιυειοημαςξλξγίαπ, θεχοεί ϊςι αμενάοςηςα απϊ ςιπ επιμέοξσπ διατξοέπ ςξσπ και ξι δϋξ 
αμαγμχοίζξσμ ϊςι η εταομξγή ςξσ δικαίξσ είμαι εμα νευχοιρςϊ ρςάδιξ πξσ ποξσπξθέςει 
ασςξςελή θεμελίχρη, καθόπ ξπξιαδήπξςε εταομξγή ςξσ δικαίξσ ρε κάθε επιμέοξσπ 
πεοίπςχρη απαιςει ςημ αμαζήςηρη ςχμ ρςξιυείχμ εκείμχμ πξσ καθιρςξϋμ ςημ πεοίπςχρη 
ασςή μέοξπ ςξσ ποαγμαςικξϋ εμϊπ καμϊμα.[2]  

3. η θεόοηρη ασςή ακξλξσθξϋμ δϋξ μελέςεπ ςξσ Α. Λαμιςάκη για ςξ οϊλξ ςξσ δικαρςή και 
ςηπ δικαιξδξςικήπ κοίρηπ. Βλ Α. ΛΑΜΘΑΙΖΡ, « Ζ απξρςξλή ςξσ δικαρςή ρήμεοα ρε ρυέρη με 
ςξ υθέπ», Δταομξγέπ ειδικϊ ςεϋυξπ, 1997, ρ. 89-117, και ιδιαίςεοα Α ΛΑΜΘΑΙΖΡ, « Ξ 
δικαρςήπ σπηοέςηπ ςξσ μϊμξσ ή εγγσηςήπ ςχμ ρσμςαγμαςικόμ δικαιχμάςχμ και 
μερξλαβηςήπ διατξοόμ», ΜξΒ 47/1999, ρ. 177-201.[3]  

4. « Ξ δικαρςήπ σπξςάρεςαι και εκςελεί ςξ μϊμξ επειδή κοίμει ϊςι η διαδικαρία θέρπιρηπ ςξσ 
και ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ δε ρσγκοξϋξμςαι με ςιπ θεμελιόδειπ αουέπ ξογάμχρηπ ςηπ πξλιςείαπ 
και ποξρςαρίαπ ςχμ δικαιχμάςχμ» Α. ΛΑΜΘΑΙΖΡ, 1999, ϊ.π ρ. 197.[4]  

5. Βλ Ι. ΡΘΡΔΚΘΙΖΡ 1997 ξ.π, ρ. 691, και Δ.ΥΠΘΡΞΟΞΣΚΞΡ 1999, ξ.π, ρ. 311.[5]  

6. Για ςη δημϊρια ςάνη χπ πεοιξοιρμϊ ςχμ δικαιχμάςχμ ρςξ ελλημικϊ Ρϋμςαγμα, βλ Θ. 
ΙΑΛΡΘΔΞΣ, Η επιτύλανη σπέο ςξσ μόμξσ χπ πεοιξοιρμόπ, εγγύηρη και διάμερξπ ςχμ 
ελεσθεοιώμ, Ράκκξσλαπ, Ηερραλξμίκη, 2001, ρ. 107-122. Διδικϊςεοα για ςη οήςοα ςηπ 
δημϊριαπ ςάνηπ και ςξ δικαίχμα ρσμμέμχρηπ βλ Ρ. ΞΠΤΑΜΞΣΔΑΙΖΡ, Η ελεσθεοία ςηπ 
ρσμέμχρηπ, Ράκκξσλαπ, Ηερραλξμίκη, 1996, ρ.192 κε. [6]  

7. Για ςημ αμάλσρη ςξσ ϊοξσ Δημϊρια άνη απϊ ςξ Οξιμικϊ Δίκαιξ βλ. Θ. ΛΑΜΩΚΔΔΑΙΖΡ, 
Επιβξσλή ςηπ δημόριαπ ςάνηπ, Σάκκξσλαπ, Ηερραλξμίκη, 1994, ρ. 21-25. [7]  

8. Θ. ΛΑΜΩΚΔΔΑΙΖΡ id, ρ. 26-27. [8]  

9. Ζ αμάλσρη πξσ θα ακξλξσθήρει θα πεοιξοιρςεί, ρςα άοθοα εκείμα ςξσ Ο.Ι, ρςα ξπξία η 
ρσμπεοιτξοά ςξσ δοάρςη πξσ ςιμχοείςαι θεχοείςαι ξλξκληοχμέμη με ςημ εκτξοά ςξσ 
λϊγξσ υχοίπ μα απαιςειςαι η ρσμμεςξυή ςξσ ίδιξσ ρε βιαιξποαγίεπ, ϊπχπ ρσμβαίμει για 
παοάδειγμα με ςη διαςάοανη ςηπ κξιμήπ ειοήμηπ αοθ 189 ΟΙ. Ρςα ρσγκεκοιμέμα άοθοα η 
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εκτξοά ςξσ λϊγξσ ςιμχοείςαι γιαςί μπξοεί μα ξδηγήρει ή ξδηγεί ρςη διάποανη βιαιξποαγιόμ 
απϊ ςξσπ απξδέκςεπ ςξσ λϊγξσ. [9]  

10. « ϊπξιξπ ποξκαλεί ή παοξςοϋμει με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ κάπξιξμ μα διαποάνει ξοιρμέμξ 
κακξϋογημα ή πλημμέλημα».[10]  

11. Θ. ΛΑΜΩΚΔΔΑΙΖΡ, 1994, ξ.π, ρ 56- 57.[11]  

12. Βλ ρυεςικά, F.W.LAWRENCE, «The Collision of Rights in the Violence Conductive 
Speech», 19/1998, Cardozo Law Review, ρ 1333-1357, (1335-1337)[12]  

13. Ολ. Λσςιλήμηπ, 134/66, ΟΥ 1966, ρ 370-371.[13]  

14. ξ αρσμβίβαρςξ ςχμ πεοιξοιρμόμ επί ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ λϊγξσ, με ςημ ελεσθεοία 
ςηπ έκτοαρηπ, βαρίζεςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι πεοιξοιρμξί επί ςξσ πεοιευξμέμξσ απξρκξπξϋμ 
μα ποξτσλάνξσμ ςξσπ απξδέκςεπ ςξσ λϊγξσ, απϊ ςιπ δσρμεμειπ για ασςξϋπ ρσμέπειεπ πξσ 
ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ έκθερη ςξσπ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ λϊγξσ και σπξκοϋπςξσμ χπ κίμηςοξ 
ςη διάθερη ςχμ αουόμ μα παοέμβξσμ ρςξσπ ϊοξσπ διεναγχγήπ ςχμ δημϊριχμ διαλϊγχμ. 
Αμςίθεςα ξι πεοιξοιρμξί πξσ δεμ επικεμςοόμξμςαι ρςξμ επικξιμχμιακϊ αμςίκςσπξ ςξσ λϊγξσ, 
δεμ σπξκοϋπςξσμ διάθερη ςχμ αουόμ μα επέμβξσμ ρςξσ ϊοξσπ ασςξϋπ. Για ςη ρυεςική 
ρσζήςηρη και μξμξλξγία ρςιπ ΖΟΑ βλ Ρ. ΡΑΙΣΠΑΙΖΡ, Η ελεσθεοία ςξσ Λόγξσ ρςιπ ΗΠΑ, 
Ράκκξσλαπ, Αθήμα -Ιξμξςημή, 1997, ρ. 143 κε.[14]  

15. Ζ διάκοιρη μεςανϋ ςξσ απξςελέρμαςξπ πξσ έυει ξ πεοιξοιρμϊπ και ςξσ «κιμήςοξσ» πξσ 
απξςελεί ςξ θεμέλιξ ςηπ ποχςξβξσλίαπ ςξσ μξμξθέςη είμαι πξλϋ ρημαμςική. Δαμ 
πεοιξοιρςξϋμε ρςξ απξςέλερμα ςϊςε κάθε πεοιξοιρμϊπ πξσ απξρκξπεί ρςξμ απξςοξπή 
κάπξιξσ κιμδϋμξσ με βάρη ςξ πεοιευϊμεμξσ ςξσ λϊγξσ εμπιπςει ρςημ καςηγξοία ςχμ 
πεοιξοιρμόμ πξσ δεμ είμαι απξδεκςξί γιαςί βαρίζξμςαι ρε έμα κοιςήοιξ πξσ ξδηγεί ρςημ 
ςιμχοία ςξσ δοάρςη με βάρη ςξ τοϊμημα ςξσ. Για παοάδειγμα ξ πξιμικϊπ κξλαρμϊπ ςξσ 
ποξρσληςιρμξϋ δεμ είμαι απξδεκςϊπ καθόπ κάθε απϊπειοα θα μπξοξϋρε μα υαοακςηοιρςεί 
χπ απϊπειοα ρσζήςηρηπ για θεξλξγικά θέμαςα. Δαμ ρςοατξϋμε ϊμχπ ρςξ κίμηςοξ ςξσ 
μξμξθέςη, ςξ ξπξίξ ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη είμαι η απξςοξπή ςηπ ποξρπάθειαπ 
διείρδσρηπ ρςη θοηρκεσςική ρσμείδηρη ςξσ άλλξσ με ρκξπϊ ςη μεςαβξλή ςηπ, ςϊςε η 
απξγϊοεσρη ασςή απξρκξπεί ρςημ ποξρςαρία ςηπ θοηρκεσςικήπ ελεσθεοίαπ ςχμ 
εςεοϊδξνχμ. Ηα μπξοξϋρε βέβαια κάπξιξπ μα ιρυσοιρςεί ϊςι η ποξρπάθεια μεςαβξλήπ δεμ 
είμαι αθέμιςξπ ρςϊυξπ ρςξ βαθμϊ πξσ κάθε θοηρκεία απξρκξπεί ρςη διεϋοσμρη ςξσ 
ακοξαςηοίξσ ςηπ. Ωρςϊρξ σπάουξσμ και πεοιπςόρειπ ρςιπ ξπξίεπ η ποξρπάθεια ασςή μπξοεί 
μα γίμει με καςάυοηρη ςηπ επιοοξήπ πξσ καςέυει κάπξιξπ λϊγχ ςηπ θέρηπ ςξσ, π.υ 
ανιχμαςικξί ςξσ ρςοαςξϋ ρε βάοξπ ρςοαςιχςόμ. ξ παοάδειγμα δεμ είμαι σπξθεςικξ, Βλ. 
σπϊθερη «Καοίρηπ καςά Δλλάδξπ» ΔΔΔΑ 140/1996, ϊπξσ ςξ δικαρςήοιξ διέκοιμε αμάμερα 
ρςημ απϊπειοα ποξρσληςιρμξϋ ποξπ πξλίςεπ και ρςοαςιόςεπ, απϊ ςξσπ καςηγξοξϋμεμξσπ 
πξσ ήςαμ ανιχμαςικξί ςηπ Αεοξπξοίαπ και έκοιμε δικαιξλξγημέμη ςημ καςαδίκη ςξσπ χπ 
ποξπ ςη δεϋςεοη εμέογεια. Ξλϊκληοη η απϊταρη δημξρίεσεςαι ρςιπ Δταομξγέπ ΘΘ/97 ρ. 495 
κε.[15]  

16. Ηα καςατϋγξσμε ρςημ πλξϋρια μξμξλξγία ςξσ Αμχςάςξσ Δικαρςηοίξσ ςχμ ΖΟΑ η ξπξία 
έυει αμςιμεςχπίρει εναμςληςικά ςξ ζήςημα. Βλ. Feiner v New York 340 U.S 268 (1951). 
Ιοίριμξ ρςξιυείξ ςηπ σπϊθερηπ ήςαμ η παοξσρία δϋξ μϊμξ αρςσμξμικόμ ξι ξπξίξι 
αδσμαςξϋραμ μα ρσγκοαςήρξσμ ςξ πλήθξπ.[16]  

17. Βλ. Edwards v South Carolina 372 U.S 229 (1963). Δεμ επιςοέπεςαι ξ πεοιξοιρμϊπ ςξσ 
λϊγξσ εαμ η αρςσμξμική δϋμαμη μπξοεί μα απξςοέφει ή μα αμςιμεςχπίρει απξςελερμαςικά 
ςημ αμςίδοαρη ςξσ ευθοικξϋ ακοξαςηοίξσ.[17]  

18. Για ςημ άπξφη ςηπ μξμξλξγίαπ ρυεςικά με ςξ ζήςημα ασςϊ βλ ΑΟ 208/91, Σπεοάρπιρη, 
1/1991, ρ 827 κε, με ρυϊλιξ Θ. ΛΑΜΩΚΔΔΑΙΖ.[18]  

19. ΑΟ 96/1982, ΟΥ, ΚΑ/1982, ρ 798.[19]  
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20. Θ. ΛΑΜΩΚΔΔΑΙΖΡ, 1994, ξ.π, ρ 32 κε, και ρ. 63 κε. ξ ρςξιυείξ ςηπ δσμαςϊςηςαπ μα 
ποξκληθεί ρσγκεκοιμέμξ απξςέλερμα απϊ ςημ ποάνη, καθιρςά αςιμόοηςεπ ςιπ ποάνειπ πξσ 
δεμ έυξσμ ασςή ςη δσμαςϊςηςα. [20]  

21. Βλ ρυεςικά με ςξ ζήςημα ςηπ ρϋμτχμηπ με ςξ ρϋμςαγμα εομημείαπ Τ. ΡΟΣΠΞΟΞΣΚΞΡ, Η 
εομημεία ςξσ Σσμςάγμαςξπ, Ράκκξσλαπ Αθήμα - Ιξμξςημή, 1999, ρ. 169-172, και επίρηπ Ι. 
ΥΠΣΡΞΓΞΜΞΡ «Ζ ρϋμτχμη με ςξ Ρϋμςαγμα εομημεία ςχμ μϊμχμ ρςη μξμξλξγία ςξσ ΡςΔ», ρε 
Δ.ΡΑΡΞΡ, Η εομημεία ςξσ Σσμςάγμαςξπ, Ράκκξσλαπ Αθήμα-Ιξμξςημή, 1995, ρ. 385 κε.[21]  

22. Για ςξμ καμξμιρςικϊ υαοακςήοα ςηπ μξμικήπ εομημείαπ και ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ πξσ 
επιβάλει βλ. Α. ΛΑΜΘΑΙΖΡ, Εομημεια ςξσ Σσμςάγμαςξπ και Λειςξσογία ςξσ Πξλιςεσμαςξπ, 
Ράκκξσλαπ, Αθήμα-Ιξμξςημή, 1996, ρ. 98-99, και 228-229.[22]  

23. Για ςη ρυεςική ποξβλημαςική βλ, Τ ΡΟΣΠΞΟΞΣΚΞΡ, 1999, ξ.π, ρ. 169-172, και επίρηπ Ι. 
ΥΠΣΡΞΓΞΜΞΡ 1995, ξ.π, ρ. 394-395.[23]  

24. Βλ ρυεςικά, Β. ΡΙΞΣΠΖΡ, Β. ΒΔΜΘΕΔΚΞΡ, Ο έλεγυξπ ςηπ Σσμςαγμαςικόςηςαπ ςχμ μόμχμ, 
Ράκκξσλαπ, Ηερραλξμίκη, 1985, ρ. 57-59.[24]  

25. Δτ Αθ 5280/81, ξ Ρ 8/1982, ρ. 260, Ολ Αθ 44203/1980 ξ Ρ 7/1981 ρ. 473, ΑΟ 
1463/81, ΟΥ, ΚΑ 1982, ρ. 633.[25]  

26. Απϊ ςιπ πξλλέπ απξτάρειπ ρςη ρχρςή καςεϋθσμρη βοίρκεςαι η οιμ Ολ Αθ, 38098/1993 
αδημ, η ξπξία υαοακςήοιρε χπ εκτοαρη γμχμόμ πξσ ποξρςαςεϋξμςαι απϊ ςξ Ρϋμςαγμα, ςα 
αμαγοατϊμεμα ρε τσλλάδιξ ςηπ ΞΡΔ, για ςημ ϋπαονη μακεδξμικήπ μειξμϊςηςαπ, ρε αμςίθερη 
με άλλεπ απξτάρειπ πξσ υαοακςήοιραμ ρυεςικέπ απϊφειπ χπ διαρπξοά φεσδόμ ειδήρεχμ 
και ποϊκληρη ρε διυϊμξια.[26]  

27. Βλ ςημ έκθερη ςηπ Δπιςοξπήπ ρςημ σπϊθερη, A.Sadik v Greece, 4/10/1995, παο 
45,47,48. ξ κείμεμξ ςηπ απϊταρηπ δημξριεϋςαι ρςημ ιρςιξρελίδα www.dhcour.coe.fr.[27]  

28. Ηα μπξοξϋρε κάπξιξπ μα ιρυσοιρςεί ϊςι ξ έλεγυξπ ςξσ δικαρςηοίξσ με βάρη ςη 
ρσγκεκοιμέμη οήςοα είμαι έλεγυξπ ρκξπιμϊςηςαπ ςξσ μέςοξσ πξσ λαμβάμεςαι. Ωρςϊρξ ρςιπ 
πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ ϊ έλεγυξπ βαρίζεςαι ρςη μξμική ανιξλϊγηρη ςηπ ανιϊπξιμηπ 
ποάνηπ ρςημ ξπξία έυει ποξβεί ξ εθμικϊπ δικαρςήπ και η κοίρη ςξσ ΔσοΔΔΑ ρυεςικά με 
ρκξπιμϊςηςα βαρίζεςαι ρςημ κοίρη πεοί ςηπ ανιξλϊγηρηπ ασςήπ. Για παοάδειγμα ρςημ 
πεοίπςχρη Lehidaux and Isorni v France, 23/9/1998, η ξπξία ατξοξϋρε ςημ καςαδίκη με 
βάρη έμα μϊμξ πξσ παοξσριάζει πξλλέπ ξμξιϊςηςεπ με ςξμ αμςίρςξιυξ «πεοί εγκχμιαρμξϋ 
κακξσογήμαςξπ», αοθ 185 ΟΙ, η κοίρη ςξσ ΔσοΔΔΑ ρυεςικά με ςη ρκξπιμϊςηςα ςηπ ςιμχοίαπ 
ρςηοίυθηκε ρςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ποάνηπ απξ ςα εθμικά δικαρςήοια και ειδικϊςεοα ρςξ 
γεγξμϊπ ϊςι ξι καςηγξοξϋμεμξι δεμ εγκχμίαζαμ ςιπ ποάνειπ ςξσ ρςοαςάουη Οεςαίμ, αλλά 
απέτεσγαμ μα πάοξσμ θέρη. Ζ κοίρη ασςή βαρίζεςαι ρςη μξμική ανιξλϊγηρη ςξ ϊοξσ 
εγκχμιαρμϊπ, και είμαι απαοαίςηςη γιαςί ςξ δικαρςήοιξ κοίμει ςη ρκξπιμϊςηςα ςξσ μέςοξσ με 
αματξοά ρςιπ αουέπ πξσ εμρχμαςόμξμςαι ρςη διάςανη πξσ ποξρςαςεϋει ςξ σπξ πεοιξοιρμϊ 
δικαίχμα, ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη ςξ αοθ 10 ςηπ Ρσμθήκηπ, βλ. παο 51-54,ςηπ 
απϊταρηπ.[28]  

29. Βλ Α. ΛΑΜΘΑΙΖΡ 1992, «α μξμιμξπξιηςικά θεμέλια ςηπ ενξσρίαπ ςξσ δικαρςή καςά ςξμ 
έλεγυξ ςηπ ρσμςαγμαςικϊςηςαπ ςχμ μϊμχμ» ρε Υ. ΑΟΑΚΑΓΑΙΖ επιμ., Ο έλεγυξπ ςηπ 
ρσμςαγμαςικόςηςαπ ςχμ μόμχμ: θέρειπ και ςάρειπ ςηπ μξμξλξγίαπ, Ράκκξσλαπ, Ηερραλξμίκη, 
1992, ρ 11-71, (36-37).[29]  

30. Δρταλμέμη εομημεία σπαουει ϊςαμ απξδίδεςαι ρςξ μϊμξ έμμξια διατξοεςική απϊ εκείμη 
ςημ ξπξία έυει και έςρι ξ δικαρςήπ δεμ σπάγει ρε ασςϊμ ςα ποαγμαςικά πεοιρςαςικά ή 
αμαζηςεί άλλα πξσ δεμ απαιςξϋμςαι απϊ ςξ μϊμξ. Δρταλμέμη εταομξγή σπάουει ϊςαμ ξ 
δικαρςήπ δεμ σπάγει ρςημ αληθή έμμξια ςξσ καμϊμα ςα ποαγμαςικά πεοιρςαςικά πξσ 
απξδείυθηκαμ αλλά ρε άλλη διάςανη μϊμξσ. Οοϊκειςαι πάμςχπ και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ για 
εομημεία και εταομξγή ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η πηγή ςηπ 
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αποξρδιξοιρςίαπ είμαι ξ κξιμϊπ μϊμξπ. Ηα ποέπει λξιπϊμ ξ δικαρςήπ μα απξμξμόρει ςιπ 
εομημείεπ πξσ αμςίκειμςαι ρςξ Ρϋμςαγμα και μα θεχοήρει χπ απξδεκςή ςημ εομημεία πξσ δεμ 
αμςίκειςαι ρςξ Ρϋμςαγμα. Για παοάδειγμα εαμ σπάουξσμ πεοιρρϊςεοεπ απξ μια 
σπξρςηοίνιμεπ εομημείεπ ρυεςικά με ςξμ ϊοξ διέγεορη πξσ πεοιέυεςαι ρςξ ποαγμαςικϊ 
αοκεςόμ διαςάνεχμ πεοί επιβξσλήπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, ςϊςε ποέπει μα επιλεγεί ασςή πξσ 
είμαι ρε ρσμτχμία με ςξ Ρϋμςαγμα, και η ξοθϊςηςα μιαπ απϊταρηπ δικαρςηοίξσ ξσρίαπ πξσ 
εταομϊζει ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ μα κοιθεί αμάλξγα με ςημ εομημεία ςξσ ϊοξσ πξσ 
απξδέυθηκε. [30]  

31. Γ. ΛΖΡΞΟΞΣΚΞΡ, «Ζ διάκοιρη μξμικξϋ και ποαγμαςικξϋ ζηςήμαςξπ εμ ςη αμαιοεςική 
διαδικαρία», ΜξΒ 18/1967, ρ.955 κε.[31]  

32. Βλ Ρ. ΓΑΒΑΚΑΡ, «Ζ αιςιξλξγία ςχμ πξιμικόμ απξτάρεχμ», ρε Υ. ΑΟΑΚΑΓΑΙΖ επιμ, 
1992, Η αιςιξλξγία ςχμ δικαρςικώμ απξτάρεχμ, δικαρςική μειξφητία, η κοιςική ςχμ 
δικαρςικώμ απξτάρεχμ, Ράκκξσλαπ, Ηερραλξμίκη, 1992, ρ. 74 επ.[32]  

33. ξ ζήςημα εαμ ξι ιρυσοιρμξί φεσδόμ γεγξμϊςχμ καλϋπςξμςαι απϊ ςξ δικαίχμα ρςημ 
ελεϋθεοη έκτοαρη είμαι έμα θέμα πξσ ατξοά ςξ ρκξπϊ ςηπ ρσμςαγμαςικήπ καςξυϋοχρηπ 
ςηπ ελεσθεοίαπ ασςήπ. Δεμ καθξοίζει ϊμχπ ςι απξςελεί ιρυσοιρμϊ, γμόμη, ή πεοιγοατή 
γεγξμϊςχμ, υαοακςηοιρμϊπ πξσ παίζει οϊλξ ρςημ ξοιξθέςηρη ςηπ δσρτήμηρηπ απϊ ςημ 
ενϋβοιρη. Για ςξ ζήςημα ςχμ ποαγμαςξλξγικόμ ρςξιυείχμ και ςηπ εομημείαπ ςξσπ βλ. KIM 
LANE SHEPELLE 1996, «Facing Facts in Legal Interpretation», ρε R.POST ed 1996, Law and 
the Order of Culture, Berkeley, California University Press, ρ. 42-78.[33]  

34. Βλ Ρ. ΞΠΤΑΜΞΣΔΑΙΖΡ, 1996, ξ.π, ρ. 258 κε.[34]  

35. Βλ. Γ. ΛΖΡΞΟΞΣΚΞΡ, 1967 ξπ.π, ρ. 947-948.[35]  

36. Για ςξ ζήςημα ςηπ σπαγχγήπ ρςιπ ανιξλξγικέπ έμμξιεπ βλ Ι. ΡΑΛΑΖΡ, 2002, ϊ.π ρ. 233 
κε.[36]  

37. Για ςξμ έλεγυξ ςχμ γεγξμϊςχμ και ςηπ μξμικήπ ανιξλϊγηρηπ ςξσπ καςά ςημ αμαίοερη βλ 
Γ. ΛΖΡΞΟΞΣΚΞΡ, 1967, ξ.π, ρ. 945 επ.[37]  

38. Υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα είμαι η απξταρη ΑΟ 1045/2002, αδημ. πξσ ατξοά ςημ 
εταομξγή ςηπ διάςανηπ 175 Ο.Ι, πεοί αμςιπξίηρηπ θοηρκεσςικξϋ λειςξσογξϋ. Ζ απϊταρη 
ασςή ακξλξϋθηρε ςημ απϊταρη ςξσ ΔσοΔΔΑ, Serif v Greece, 14/12/1999, με ςημ ξπξία 
κοίθηκε ςξ εϋοξπ ςηπ ποξρςαρίαπ πξσ πεοιέυει ςξ αοθ 9 ςηπ ρσμθήκηπ. Ζ απϊταρη 
ατξοξϋρε ςημ καςαδίκη εμϊπ πξλίςη ξ ξπξίξπ παοϊςι δεμ ςξπξθεςήθηκε ρςη θέρη ςξσ 
Λξστςή μξμϊςσπα, αρκξσρε θοηρκεσςικά, και ϊυι δικαιξδξςικά καθήκξμςα. ξ δικαρςήοιξ 
έκοιμε ϊςι «ατξϋ ςα δεκςά γεμϊμεμα χπ απξδευθέμςα πεοιρςαςικά δεμ απξςελξϋμ ανιϊπξιμη 
ποάνη αμςιπξίηρηπ θοηρκεσςικξϋ λειςξσογξϋ, αλλά άρκηρη αςξμικξϋ δικαιόμαςξπ πξσ 
ποξρςαςεϋεςαι απϊ ςξ αοθ 13 ςξσ Ρ και ςξ αοθ 9ςηπ ΔΡΔΑ, κσοοήρει ςξμ καςηγξοξϋμεμξ 
αθόξ». ξ εμδιατέοξμ ςξσ αμαιοεςικξϋ δικαρςή ρςοέτεςαι ρςξ εαμ ξ δικαρςήπ ξσρίαπ 
σπήγαγε ςα γεγξμϊςα πξσ απξδείυθηκαμ ρςημ ρχρςή διάςανη, ςξ δικαίχμα ή ςξμ πεοιξοιρμϊ 
υχοίπ μα ενεςάζει ςη ρσμςαγμαςικϊςηςα ςξσ πεοιξοιρμξϋ πξσ επιβάλει η ρσγκεκοιμέμη 
διάςανη. Βέβαια καςατεϋγει ρε εομημεία ςηπ ρυεςικήπ διάςανηπ, θεχοόμςαπ ϊςι η άρκηρη 
θοηρκεσςικόμ και ϊυι δικαιξδξςικόμ καθηκϊμςχμ απξςελεί άρκηρη δικαιόμαςξπ και ϊυι 
ρσμπεοξτξοά η ξπξία πεοιγοάτεςαι ρςξ ποαγμαςικϊ ςξσ καμϊμα. Ζ ξοθϊςηςα ςηπ 
απϊταρηπ ϊμχπ δεμ ατξοά ςξ εαμ ξ πεοιξοιρμϊπ είμαι απξδεκςϊπ ή ϊυι, αλλά εαμ ςα 
απξδειυθέμςα γεγξμϊςα μπξοξϋμ μα σπαυθξϋμ ρςη μια ή ςημ άλλη καςηγξοία.[38]  

39. Ρ. ΓΑΒΑΚΑΡ , 1992, ξ.π, ρ. 74-76.[39]  

40. Για ςη διάκοιρη ασςή ξ αμαγμόρςηπ μπξοεί μα αμαςοένει καςαουήμ ρςη μελέςη ςξσ J. 
WROBLESKI, «Legal Syllogism and Rationality on Judicial Decision», Rechtstheorie 5/1974, ρ 
33-46.[40]  
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41. Ηα αματεοθξϋμε κσοίχπ ρςιπ αμαλϋρειπ ςξσ R.ALEXYπξσ πεοιέυξμςαι ρςξ έογξ ςξσ 
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42. Ρ. ΓΑΒΑΚΑΡ, 1992, ξ.π, ρ. 86.[42]  

43. R. ALEXY, 1989, ξ.π, ρ. 221.[43]  

44. Βλ R. ALEXY 1989, ξ.π, ρ. 230[44]  
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απϊταρηπ, απξςελεί μια επιςελερςική αμςίταρη. Ρυεςικά με ςξ εαμ η επίκληρη μιαπ 
επιςελερςικήπ αμςίταρηπ απξςελεί ικαμϊ λϊγξ θεμελίχρηπ, ξ Alexy ιρυσοίζεςαι ϊςι με ςημ 
επίκληρη μιαπ επιςελερςικήπ αμςίταρηπ απξδεικμϋξσμε ϊςι κάπξιξι καμϊμεπ ιρυϋξσμ 
αμαγκαία, γιαςί ϊλεπ ξι σπϊλξιπεπ εκδξυέπ ρσμιρςξϋμ εμεογήμαςα εμποακςηπ αμςίταρηπ, 
(Performative Contradiction), παοαδξυή πξσ ρσμιρςα ικαμϊ λϊγξ θεμελίχρηπ. R. ALEXY, 
«ξ Δίκαιξ και ςξ Ξοθϊ», Θρξπξλιςεία, 3/ 1999,ρ. 17-22.[45]  

46. Θ. ΓΘΑΜΜΘΔΖΡ, Η Αιςιξλόγηρη ςχμ Πξιμικώμ Δικαρςηοίχμ. Θεχοηςικά Θεμέλια, 
Ράκκξσλαπ, Αθήμα-Ιξμξςημή, 1989, ρ 174, 184-186.[46]  

47. Βλ. ΑΟ 208/1991, ξ π.[47]  

48. Bλ. εμςελόπ εμδεικςικά, R. DWORKIN, «The model of rules», ρε Taking Rights Seriously, 
1978 London, Duckworth, ρ. 14-45, R. DWORKIN, «No Right Answer?», ρε A. Matter of 
Principle, Cambridge Mass, Harvard UP, 1985, ρ. 119-145, R. DWORKIN, «On Gaps in the 
Law» , ρε Controversies about Law's Οntology, P. Amselek,. N. Mac Cormick, 1991, 
Edinburgh, Endinburgh UP, ρ.84-91.[48]  

49. Βλ M. LA TORRE, Theories of Legal Argumentation: Concepts of Law, an Approximation, 
EUI, WP/Law, 98/1, ρ 26-27. [49]  

50. P. RICOUER 2000, ξ.π, ρ 116-123.[50]  

51. R.ALEXY, «A Discource Theoretical Conception on Practical Reason», Ratio Juris, 
5/1992, ρ. 231 κ.ε[51]  

52. Για ςημ ποόςη κοιςική βλ O. WEIBERGER, « Basic Puzzles of Discourse Philosophy», Ratio 
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ξοθξλξγικήπ διαβξϋλεσρηπ.[52]  

53. Βλ K. GUNTHER, The Sense of Appropriatness, 1988, SUNY, New York, ρ 41-159, και K. 
GUNTHER, «Critical Remarks o R Alexy's «Special Case Thesis», Ratio Juris 5/1993, ρ.157 κε 
[53]  

54. Για ςημ απάμςηρη ςξσ R Alexy, ρςημ κοιςική ασςή βλ R.ALEXY, «Justification and 
Application of Norms», Ratio Juris, 6/1993, ρ 155 κε, και I. DWARS, «Application Discourse 
and the Special Case Thesis», 5/1992, Ratio Juris, ρ 67 κε.[54]  
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56. Ζ διάκοιρη ασςή αμαπςϋυθηκε απϊ ςξμ G. Radbruch, Για ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ διάκοιρηπ βλ. 
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ΞΠΤΑΜΞΣΔΑΙΖΡ, 1996, ξ.π, ρ. 269 κε. [68]  
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1998, για ςη θοηρκεσςική ελεσθεοία, Serif v Greece, απϊταρη ΔσοΔΔΑ 14 /12/ 1999. Ξι 
απξτάρειπ δημξρίεσξμςαι ρςημ ιρςιξρελίδα www.dhcour.coe.fr. Ζ πεοίπςχρη Ραδικ ατξοά 
ςημ καςαδίκη ςξσ δοάρςη απϊ ςα ελλημικά δικαρςήοια για ςξ έγκλημα ςηπ ποϊκληρηπ 

http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t56
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t57
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t58
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t59
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t60
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t61
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t62
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t63
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t64
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t65
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t66
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t67
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t68
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t69
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=881#t70


[27] 
 

διυϊμξιαπ αοθ 192 ΟΙ και ϊυι ςηπ διαρπξοάπ φεσδόμ ειδήρεχμ αοθ 191 ΟΙ,ϊπχπ η εδό 
ρυξλιαζϊμεμη ετεςειακή απϊταρη ΔτΑθ 13149/01. Ωρςϊρξ απξςελεί έμα μξμξλξγιακϊ 
ποξηγξϋμεμξ ρυεςικά με ςιπ ποξσπξθέρειπ πξσ είμαι απαοαίςηςεπ για μα θεχοηθεί η 
δημϊρια ςάνη απξδεκςϊπ πεοιξοιρμϊπ ςηπ ελεϋθεοηπ έκτοαρηπ ρϋμτχμα με ςημ ΔΡΔΑ.[71]  

72. Βλ επίρηπ, εκςϊπ ςχμ μελεςόμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ σπξρημείχρη 21, και Γ. 
ΟΘΜΑΙΘΔΖΡ, «Ζ Ρϋμτχμη με ςξ Ρϋμςαγμα Δομημεία», ξΡ, 26/2000, ρ. 3 κε.[72]  

73. Ζ αμςιπξίηρη θοηρκεσςικήπ αουήπ δεμ αμήκει ρςα εγκλημαςα επιβξσλήπ ςηπ δημϊριαπ 
ςάνηπ ρϋμτχμα με ςξ ελλημικϊ Οξιμικϊ Δίκαιξ. Ωρςϊρξ η ελλημική κσβέομηρη σπξρςήοινε 
εμόπιξμ ςξσ ΔσοΔΔΑ ϊςι ςα ελλημικά δικαρςήοια ποξρςαςεϋξμςαπ ςξ μϊμιμξ Λξστςή 
απέβλεφαμ ρςη διαςήοηρη ςηπ ςάνηπ ρςη ρσγκεκοιμέμη θοηρκεσςική κξιμϊςηςα αλλά και 
ρςημ εσοϋςεοη ςξπική κξιμχμία, και άοα ποϊκειςαι για μέςοξ πξσ εμπίπςει ρςξσπ 
απξδεκςξϋπ απϊ ςη Ρσμθήκη πεοιξοιρμξϋπ ςχμ δικαιχμάςχμ, ιρυσοιρμϊπ πξσ δεμ έγιμε 
δεκςϊπ απϊ ςξ ΔσοΔΔΑ Βλ παο 53 ςηπ απϊταρηπ. Serif v Greece.[73]  

74. Βλ Serif v. Greece παο. 43-45, Sidiropoulos v Greece, παο. 38-40, Sadik v. Greece παο. 
37-38.[74]  

75. Βλ Serif v. Greece, παο 37,38,51.[75]  

76. Βλ. Sidiropoulos v Greece, παο 40.[76]  

77. Βλ.Sidiropoulos v Greece, παο 44-45[77]  

78. Βλ Sadik v Greece παο 37.[78]  

79. Βλ Sadik v Greece παο 48[79]  

80. Βλ. Απξτάρειπ Serif v Greece, παο 53 και Sadik v Greece, παο. 53.[80]  

81. Βλ. απϊταρη Sidiropoulos v Greece παο 41[81]  

82. Βλ. Sidiropoulos v Greece παο 40, και Sadik v Greece παο 48.[82]  

83. Βλ. Sadik v Greece παο 50, Serif v Greece παο 51, Sidiropoulos v Greece παο 41.[83]  

84. Βλ. Sadik v Greece, παο 40[84]  

85. Βλ. Serif v Greece παο 52.[85]  

86. Βλ. Sidiropoulos v Greece, παο 45,46.[86]  

87. Ζ εομημεία ςχμ διαςάνεχμ ςξσ κξιμξϋ μϊμξσ πξσ απξςελεί ςξ εταομξρςέξ δίκαιξ ςχμ 
απξτάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ήςαμ ρϋμτχμα με ςημ ποξηγξϋμεμη μξμξλξγία ςχμ 
Δλλημικόμ δικαρςηοίχμ εμςελόπ διατξοεςική απϊ ςημ εομημεία πξσ ακξλξϋθηραμ ςα 
ελλημικά δικαρςήοια ρςιπ ρυξλιαζϊμεμεπ εδό απξτάρειπ. Για ςημ αμςιπξίηρη θοηρκεσςικήπ 
αουήπ βλ ΑΟ 1133/99 αδημ, για ςη διάλσρη ρχμαςείξσ βλ 795/94 αδημ και για ςη διαρπξοά 
φεσδόμ ειδήρεχμ βλ ΑΟ 1126/94, ΜξΒ 43/1995, ρ 93-100.[87]  

88. Για ςξ ιρςξοικϊ ςηπ σπϊθερηπ βλ. Δτ Ηοάκηπ 117/99, Δλλ Δικαιξρϋμη, 42/2001, ρ. 234-
235.[88]  

89. Βλ. ΑΟ 1530/2000, Δλλ. Δικαιξρϋμη, 42/2001, ρ. 441- 443.[89]  

90. Βλ. ΑΟ 1530/2000, ξ.π ρ 442.[90]  
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