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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2016 
 

 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου δημοσιοποίησε στις 21 Ιουλίου 
2016 την απόφασή του επί του παραδεκτού και της ουσίας των προσφυγών των κατόχων 
ομολόγων του ελληνικού δημοσίου κατά της Πολιτείας,  με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι –
φυσικά πρόσωπα- αιτιώνταν την αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του 
ανθρώπου (ΕΣΔΑ) των πράξεων της Πολιτείας που υλοποίησαν το Φεβρουάριο 2012 το 
«κούρεμα» του μέρους του ελληνικού δημοσίου χρέους το οποίο κατείχε ο ιδιωτικός 
τομέας, με τη διαδικασία του PSI.   
 
Με την απόφαση της 21ης Ιουλίου 2016, η οποία εκδόθηκε ομόφωνα, το 1ο Τμήμα του 
Δικαστηρίου που δίκασε τις προσφυγές συνένωσε αφενός την προσφυγή που είχε 
κατατεθεί το Σεπτέμβριο 2016 από 6.230 φυσικά πρόσωπα, κατόχους ομολογιών του 
ελληνικού δημοσίου (προσφυγή υπ’ αριθ. 63066/14), με δυο ακόμη προσφυγές 
μεμονωμένων ομολογιούχων (προσφυγές υπ’ αριθ. 64297/14 και 66106/14), οι οποίες 
είχαν κατατεθεί  στη γραμματεία του Δικαστηρίου λίγες ημέρες αργότερα. 
 
Επί της ουσίας της πρώτης και κύριας προσφυγής, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν 
παραβιάστηκε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της ΕΣΔΑ, που 
καθιερώνει το δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας, εξαιτίας του νόμου 4050/12 και των λοιπών 
πράξεων (του Υπουργικού Συμβουλίου, του Οργανισμού διαχείρισης δημόσιου χρέους, του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος) που θέσπισαν και έθεσαν σε εφαρμογή, με σκοπό την 
απομείωση του μέρους του ελληνικού δημόσιου χρέους του κατεχόμενου από ιδιώτες, την 
υποχρεωτική ανταλλαγή των ομολόγων τα οποία οι προσφεύγοντες νομίμως κατείχαν με 
νέα ομόλογα, χαμηλότερου ονομαστικού κεφαλαίου και με επιμηκυμένο το χρόνο λήξης 
τους.  Επίσης, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε, εξαιτίας των ως άνω πράξεων 
της Πολιτείας και σε συνδυασμό με το άρθρο 1 ΠΠΠ, το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ που καθιερώνει 
την απαγόρευση των διακρίσεων στο πεδίο εφαρμογής των ουσιαστικών κανόνων της 
Σύμβασης, όπως περί του αντιθέτου επιχειρηματολόγησαν μεμονωμένοι προσφεύγοντες. 
 
Πριν να αποφανθεί επί της ουσίας της κύριας προσφυγής, το Δικαστήριο την έκρινε 
παραδεκτή ως προς συγκεκριμένους προσφεύγοντες : εκείνους, που επί της προσφυγής 
τους στην ελληνική δικαιοσύνη με αίτημα την ακύρωση των ως άνω πράξεων της Πολιτείας 
λόγω αντίθεσης προς το Σύνταγμα (αλλά και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και 
την ΕΣΔΑ), είχε εκδοθεί η ΣτΕ (ολομέλεια) 1507/14, η οποία έκρινε ως κατ’ ουσία αβάσιμη 
την προσφυγή. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγρ. 1 ΕΣΔΑ, κύρια προϋπόθεση του 
παραδεκτού της προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου είναι η εξάντληση των εσωτερικών 
ενδίκων μέσων επί της υπόθεσης που υποβάλλεται στην κρίση του Δικαστηρίου. Το 
Δικαστήριο υιοθέτησε μια αυστηρή ερμηνεία τόσο του άρθρου 35 παράγρ. 1 ΕΣΔΑ όσο και 
της ίδιας της νομολογίας του για να κηρύξει, εν συνεχεία, απαράδεκτη την προσφυγή ως 
προς τους ομολογιούχους οι οποίοι είτε δεν προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας είτε, ενώ αρχικά προσέφυγαν, παραιτήθηκαν των προσφυγών τους κατόπιν της 
ΣτΕ (ολομ.) 1507/14, επειδή η συνέχιση των δικών δεν θα είχε καμία προοπτική 



2 
 

ευδοκίμησης λόγω της αρνητικής έκβασης της υπόθεσης –πανομοιότυπης με τις δικές τους 
υποθέσεις- επί της οποίας εκδόθηκε η ΣτΕ (ολομ.) 1507/14. 
 
Παραμένοντας στο σκέλος της απόφασης που αφορά στο παραδεκτό, επισημαίνεται, 
ωστόσο, ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά τη στιγμή της κατάθεσης της προσφυγής 
ενώπιόν του, όλοι όσοι προσέφυγαν, τόσο αυτοί περί των οποίων εκδόθηκε η ΣτΕ (ολομ.) 
1507/14 όσο και όλοι οι άλλοι περί των οποίων ουδεμία απόφαση εκδόθηκε από το 
ελληνικό ανώτατο δικαστήριο, είχαν την ιδιότητα του «θύματος» παραβίασης της 
Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΕΣΔΑ. Περί του αντιθέτου είχε 
επιχειρηματολογήσει η ελληνική κυβέρνηση, απαιτώντας την κήρυξη ως απαράδεκτης της 
προσφυγής για όλους, συλλήβδην, τους προσφεύγοντες.  Είναι αυτονόητο ότι εξ αυτής της 
ιδιότητας που αναγνώρισε στους προσφεύγοντες το Δικαστήριο, ουδεμία έννομη συνέπεια 
άντλησε αυτό το ίδιο, όπως ούτε κάποια έννομη συνέπεια μπορεί να αντληθεί στο μέλλον 
από οποιονδήποτε από τους προσφεύγοντες, αφού η απόφαση έκρινε ότι δεν υπήρξε 
παραβίαση της Σύμβασης. Παρά ταύτα, η αναγνώριση της ιδιότητας του «θύματος»  στους 
προσφεύγοντες είναι δηλωτική της σπουδαιότητας με την οποία περιέβαλε το Δικαστήριο 
την υπόθεση. Επίσης, η κήρυξη της προσφυγής των χιλιάδων ομολογιούχων ως παραδεκτής 
για συγκεκριμένους εξ αυτών, όπως και το μακρύ χρονικό διάστημα που χρειάστηκε το 
Δικαστήριο για να εκδώσει την απόφασή του, επιβεβαιώνουν το εύλογο της απόφασης 
όλων των κατάφωρα θιγέντων από το νόμο και τις εκτελεστικές πράξεις της Πολιτείας να 
προσφύγουν ενώπιον του ΕΔΔΑ.   
 
Επί της ουσίας της προσφυγής, το Δικαστήριο του Στρασβούργου, κατά πρώτο και κύριο 
λόγο κήρυξε τη διαδικασία του PSI ως ανεπίτρεπτη, υπό τους όρους του άρθρου 1 ΠΠΠ της 
ΕΣΔΑ,  επέμβαση στο περιουσιακής φύσης δικαίωμα, το οποίο οι ομολογιούχοι αντλούσαν 
από τους τίτλους του ελληνικού δημοσίου που αρχικά κατείχαν. Ακολούθως, εφαρμόζοντας 
την πάγια νομολογία του, την οποία εκ νέου μεταχειρίστηκε με τυπικό τρόπο και με 
αυστηρότητα, δικαιολόγησε την ανεπίτρεπτη παρέμβαση που εισήγαγε η διαδικασία του 
PSI στην ιδιοκτησία των προσφευγόντων. Τα δόκιμα κριτήρια για την κήρυξη του 
δικαιολογημένου χαρακτήρα της ανεπίτρεπτης επέμβασης ήταν η πρόβλεψή της από το 
νόμο, η εξυπηρέτηση δημόσιας ωφέλειας και η δίκαιη ισορροπία που ο νομοθέτης και η 
εκτελεστική εξουσία τήρησαν ανάμεσα στην προστασία του γενικού συμφέροντος και την 
προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία των θιγέντων φυσικών προσώπων. Το 
αφήγημα ότι οι προσφεύγοντες θα στερούνταν τελείως τα περιουσιακά δικαιώματά τους 
αν, σε περίπτωση που δεν είχε απομειωθεί το δημόσιο χρέος με τη διαδικασία του PSI, η 
Ελλάδα θα είχε προβεί σε στάση πληρωμών προς τους εσωτερικούς και διεθνείς δανειστές 
της, δέσποσε σε αυτό το σκέλος της απόφασης του Δικαστηρίου, όπως ακριβώς δέσποζε 
τόσο στην απόφαση του ΣτΕ όσο και στα επιχειρήματα που ανέπτυξε ενώπιον των 
ευρωπαίων δικαστών η ελληνική κυβέρνηση. Το Δικαστήριο αγνόησε πλήρως τα πλούσια 
και εμπεριστατωμένα επιχειρήματα και αποδεικτικά στοιχεία που οι θιγέντες κατέθεσαν 
ενώπιόν του, σύμφωνα με τα οποία ο αυθαίρετος και αδικαιολόγητος χαρακτήρας της 
επέμβασης της Πολιτείας στην περιουσία τους πρόκυπτε από το γεγονός ότι ουδέποτε 
εκλήθησαν ούτε κατ’ οποιοδήποτε τρόπο μετείχαν στη διεθνή διαπραγμάτευση με τους 
θεσμικούς επενδυτές που η ελληνική κυβέρνηση διεξήγαγε υπό την αιγίδα της τρόικας με 
σκοπό την ονομαστική απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, με αποτέλεσμα να μην 
αρμόζει σε αυτούς ο χαρακτηρισμός που άκριτα τους δόθηκε από το Δικαστήριο ως «μη 
συναινούντων» στο «κούρεμα» του χρέους δανειστών, επί των οποίων εφαρμόστηκαν οι 
Ρήτρες Συλλογικής Δράσης που εισήχθησαν στη σχέση χρέους με το νόμο 4050/12 και τις 
κατοπινές εκτελεστικές πράξεις.  
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Η απόφαση της 21ης Ιουλίου 2016 του 1ου Τμήματος του ΕΔΔΑ δεν είναι οριστική απόφαση. 
Θα καταστεί οριστική αν εντός τριμήνου από τη δημοσιοποίησή της ουδείς διάδικος 
ζητήσει την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης του 
Δικαστηρίου, επικαλούμενος είτε ένα σοβαρό ζήτημα αναφορικά με την ερμηνεία ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή του ΠΠΠ είτε ένα σοβαρό ζήτημα γενικής φύσης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 43 της ΕΣΔΑ, αν μια τέτοια αίτηση υποβληθεί στη γραμματεία του Δικαστηρίου, 
Συμβούλιο απαρτιζόμενο από πέντε δικαστές αυτού του Τμήματος του Δικαστηρίου θα 
επιληφθεί του παραδεκτού της αίτησης και, σε περίπτωση που η αίτηση κριθεί από το 
Συμβούλιο παραδεκτή, το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης θα εκδώσει απόφαση επί της 
υπόθεσης.-     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


