
Υπόθεση Gűl κατά Ελβετίας 1

Οικογενειακή συνένωση απορριφθέντος πρόσφυγα, διαμένοντος νόμιμα στην Ελβετία για  
ανθρωπιστικούς λόγους  –  Άρνηση των ελβετικών αρχών να επιτρέψουν σε ανήλικο παιδί  
του την είσοδο στη χώρα με σκοπό τη συνένωση με τους γονείς του – Η έννοια της οικο-
γένειας που προστατεύει το άρθρο 8 της Σύμβασης σημαίνει ότι ένα παιδί που γεννιέται σε  
γάμο αποτελεί «νομικά» μέρος της σχέσης αυτής – Η εφαρμογή του άρθρου 8 σε θέματα  
μετανάστευσης δεν επιβάλει στα κράτη γενική υποχρέωση να σέβονται την επιλογή της κοι-
νής κατοικίας των έγγαμων μεταναστών και να επιτρέπουν την οικογενειακή συνένωση στο  
έδαφός τους. Για να διαγνωσθούν οι υποχρεώσεις του κράτους πρέπει να εξετάζονται τα  
επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης – Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο θέμα  
της οικογενειακής συνένωσης – Άποψη μειοψηφίας:  η συμβίωση του γονέα με το παιδί  
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της οικογενειακής ζωής. Οι ελβετικές αρχές δεν εξισορρόπη-
σαν με δίκαιο τρόπο τα συμφέροντα του προσφεύγοντα και του γιου του αφενός και της  
κοινωνίας του κράτους υποδοχής αφετέρου. Η απόρριψη του αιτήματος για οικογενειακή  
συνένωση είναι δυσανάλογη και άρα μη αναγκαίο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Εφαρμοστέο δίκαιο 
Άρθρο 8 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών»
Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)
Πραγματικά Περιστατικά : Ο προσφεύγων, κύριος Gűl έφθασε στην Ελβετία τον Απρίλιο του 

1983 και υπέβαλε αίτημα πολιτικού ασύλου επικαλούμενος την κουρδική εθνική καταγωγή του 
και τις πολιτικές του δραστηριότητες με το Τουρκικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (CHP). Εργαζόταν 
έως το 1990 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας. Το 1987, η σύζυγός του που είχε πα-
ραμείνει στην Τουρκία με τους δύο γιους του, Tuncay και Ersin, κάηκε σοβαρά σε μια κρίση επιλη-
ψίας, ασθένεια από την οποία έπασχε από το 1982. Επειδή το νοσοκομείο της περιοχής όπου ζού-
σε στην Τουρκία αδυνατούσε να της παράσχει την κατάλληλη θεραπεία αναχώρησε το Δεκέμβριο 
της ίδιας χρονιάς για την Ελβετία, όπου νοσηλεύτηκε ως επείγον περιστατικό. Της ακρωτηρίασαν 
δύο δάκτυλα του αριστερού χεριού. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1988 ο κύριος και η κυρία Gűl  απέκτη-
σαν στην Ελβετία το τρίτο τους παιδί, τη Nursal. Το μωρό τοποθετήθηκε σε βρεφοκομείο γιατί η 
μητέρα του αδυνατούσε να το φροντίσει λόγω της επιληψίας. Από βεβαίωση που εξέδωσε το 
Μάρτιο του 1989 ειδικευμένος ιατρός που παρακολουθούσε την κυρία Gűl προκύπτει ότι η επι-
στροφή της στην Τουρκία θα έχει μοιραίες συνέπειες για την υγεία της. Το Φεβρουάριο του 1989 
οι ελβετικές αρχές απέρριψαν το αίτημα πολιτικού ασύλου που είχε υποβάλει ο προσφεύγων  με 
το σκεπτικό ότι δεν απέδειξε βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης και ότι οι ισχυρισμοί του 
για τη γενική κατάσταση του κουρδικού πληθυσμού στην Τουρκία δεν ήταν επαρκείς για την ανα-
γνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Σύμφωνα μάλιστα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες τα 
πρώην στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος δεν αποτελούσαν στόχο δίωξης των κρατικών 
τουρκικών αρχών. Εν κατακλείδι τον καλούσαν να αναχωρήσει από την Ελβετία,  πριν την 30η 
Απριλίου 1989, άλλως θα απελαύνετο. Το Μάρτιο του 1989 ο κύριος  Gűl προσέφυγε κατά της 
απορριπτικής του  ασύλου απόφασης ενώπιον του Ομοσπονδιακού Γραφείου Δικαιοσύνης  και 
Αστυνομίας. Ισχυρίστηκε ότι η πολιτική καταστολής καθώς και οι προσωπικές διώξεις που υπέμει-
νε δικαιολογούσαν τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Υπογράμμισε ότι, όταν αναχώρησε για την Ελ-
βετία, είχε απαγορευθεί η λειτουργία όλων των πολιτικών κομμάτων στην Τουρκία και τα μέλη 
τους – ειδικά των κομμάτων της αριστεράς όπως είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα – διώκονταν. 
Τυχόν επιστροφή στη χώρα καταγωγής του θα αποτελούσε παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρω-

1 Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000 , εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθή-
να-Κομοτηνή.
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παϊκής Σύμβασης.
 Στο μεταξύ τον Ιούνιο του 1989 η αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών λαμβάνοντας υπόψη τη 

διάρκεια παραμονής του προσφεύγοντα στην Ελβετία και την επικίνδυνη κατάσταση της υγείας 
της συζύγου του αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημά του για χορήγηση άδειας παραμονής στην 
Ελβετία για ανθρωπιστικούς λόγους. Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ο κύριος Gűl απέσυρε το αίτη-
μά του για επανεξέταση της αίτησής του για άσυλο αφού ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ελβετι-
κές αρχές για την αρνητική εισήγηση επί της προσφυγής του κατά της απορριπτικής του ασύλου 
πρωτοβάθμιας απόφασης.

Το Μάιο του 1990 ο κύριος Gűl ζήτησε από τις αρχές να επιτρέψουν την έλευση στην Ελβε-
τία των δύο γιων του, Tuncay και Ersin, που είχαν παραμείνει στην Τουρκία. Το σχετικό αίτημά του 
απερρίφθη το Σεπτέμβριο του 1990 με το σκεπτικό ότι δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις 
για την οικογενειακή συνένωση: αφενός το διαμέρισμα όπου διέμενε η οικογένεια  στην Ελβετία 
δεν ανταποκρινόταν στους απαιτούμενους κανονισμούς και αφετέρου ο κύριος  Gűl δεν διέθετε 
τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την ικανοποίηση των οικογενειακών αναγκών. Εξάλ-
λου ο Tuncay ήταν ήδη δέκα οκτώ ετών και δεν δικαιούταν να συνενωθεί με την οικογένειά του 
στην Ελβετία.

Στις  1.10.1990  ο  προσφεύγων  ζήτησε  την  ακύρωση  της  προαναφερόμενης  αρνητικής 
απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας του καντονιού όπου διέμενε. Ισχυρίστηκε ότι η 
άδεια παραμονής που του χορήγησαν οι Ελβετικές αρχές θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τους 
δύο γιους του, επειδή επρόκειτο για προσωπική υπόθεση εξαιρετικής σοβαρότητας. Η επιστροφή 
του στην Τουρκία ήταν αδύνατη λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης υγείας της συζύγου του 
και της διάρκειας παραμονής του εκτός της χώρα καταγωγής του. Άρα η οικογενειακή συνένωση 
δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρά στην Ελβετία. Επικαλέστηκε το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Προάσπιση των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών το οποίο εγγυάται το δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής ζωής καθώς και τη Σύμ-
βαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αναγνωρίζουν στους γιους του 
το δικαίωμα να συνενωθούν με τους γονείς τους στην Ελβετία. Εάν το Συμβούλιο Επικρατείας 
στηριζόταν στον ελβετικό νόμο για την οικογενειακή συνένωση ο νεότερος γιος του, ο Ersin, δι-
καιούτο να συνενωθεί με την οικογένειά του στην Ελβετία. Το διαμέρισμα όπου διαμένει με τη 
σύζυγό του είναι αρκετά ευρύχωρο για να ζήσουν μαζί με το δευτερότοκο γιο τους και το εισόδη-
μά του επαρκεί για την ικανοποίηση των οικογενειακών αναγκών.

Στις 30.7.1991 το  δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης με το σκεπτικό ότι η ελβετική 
νομοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωμα οικογενειακής συνένωσης μόνο στα ανήλικα τέκνα των αλλο-
δαπών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης. Ο κύριος και  η κυρία Gűl  δεν είχαν 
άδεια παραμονής και άρα δεν μπορούσαν να επικαλεσθούν τη σχετική διάταξη της Ελβετικής νο-
μοθεσίας για την οικογενειακή συνένωση με τον ανήλικο γιο τους. Το ζεύγος Gűl δεν δικαιούται 
να επικαλεσθεί την εφαρμογή του άρθρου 8 της Σύμβασης, αφού το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζε-
ται μόνον στους Ελβετούς ή σε όσους ζουν στην Ελβετία με άδεια εγκατάστασης. Εξάλλου οι σχε-
τικές διατάξεις της ελβετικής νομοθεσίας περί του αριθμού των αλλοδαπών που διαμένουν στη 
χώρα δεν αναγνωρίζουν δικαίωμα, αλλά απαριθμούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να 
συντρέχουν για την οικογενειακή συνένωση. Η οριστική απόφαση για την οικογενειακή συνένωση 
εκδίδεται από την υπηρεσία αλλοδαπών που κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της εκτιμά ελεύθε-
ρα τα στοιχεία που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.  

Το Συμβούλιο Επικρατείας προσέθεσε ότι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δεν δικαιού-
νται οικογενειακή συνένωση όσοι διαμένουν στην Ελβετία για ανθρωπιστικούς λόγους. Για να μην 
παραβιασθεί  η  αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης  των  αλλοδαπών  που  διαμένουν  στη  χώρα  χωρίς 
δικαίωμα εγκατάστασης, η οικογενειακή συνένωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά σύμ-
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φωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
Εν συνεχεία το δικαστήριο εξετάζοντας τη δυνατότητα οικογενειακής συνένωσης του ανήλι-

κου γιου της οικογένειας, Ersin, σε άλλη νομική βάση διαπίστωσε ότι είναι ανήλικος, μόλις οκτώ 
ετών. Η ελβετική νομοθεσία προβλέπει την κατ’ εξαίρεση οικογενειακή συνένωση όταν συντρέχει 
«ιδιαίτερα σημαντικός λόγος»,  που δεν αποδείχθηκε στην υπό κρίση υπόθεση. Δεν συντρέχει 
κάποιος ιδιαίτερος λόγος που να επιβάλει τη διαφορετική μεταχείριση του Ersin σε σύγκριση με 
άλλα παιδιά που επιθυμούν οικογενειακή συνένωση με τους γονείς τους. Επιπλέον, αν ο  Ersin  
εγκατασταθεί στην Ελβετία θα αποχωρισθεί το μεγαλύτερο αδερφό του  Tuncay, με τον οποίον 
συμβιώνει  από τότε  που γεννήθηκε.  Εξάλλου,  ζει  μακριά  από τον  πατέρα του περίπου οκτώ 
χρόνια και από τη μητέρα του τρεισήμισι. Εκτιμώντας την ευημερία του παιδιού, στοιχείο καθορι-
στικό για την οικογενειακή συνένωση, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί εάν είναι εύλογο να αποχω-
ριστεί ο Ersin τον Tuncay και να ζήσει με τη μητέρα του, που είναι σοβαρά ασθενής και αδύναμη 
να τον φροντίζει και να ασχολείται μαζί του, και τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε μόλις για 
τρεις μήνες και ενδεχομένως να αναγνωρίσει δύσκολα. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και 
την ευημερία του παιδιού το Συμβούλιο Επικρατείας αποφαίνεται ότι δεν κρίνει αναγκαίο να επι-
τραπεί στον  Ersin να συνενωθεί με τους γονείς του στην Ελβετία. Σε κάθε περίπτωση δεν συ-
ντρέχει λόγος ιδιαίτερα εξαιρετικός που να επιβάλει την είσοδό του στην Ελβετία με σκοπό την οι-
κογενειακή συνένωση.

Στις 2.9.1991 ο κύριος Gűl προσέφυγε ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Ελβετί-
ας. Επανέλαβε τα επιχειρήματα που είχε επικαλεσθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας  και 
προσέθεσε ότι  λόγω της «ιδιαιτερότητας της υπόθεσης» το άρθρο 8 της ΕυρΣΔΑ αναγνωρίζει  
στους γιους του το δικαίωμα να συνενωθούν με τους γονείς τους στην Ελβετία. Οι ελβετικές αρ-
χές χορήγησαν σ’ αυτόν και τη σύζυγό του άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους επειδή 
κρίθηκε ότι η επιστροφή τους στην Τουρκία ενείχε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους. Άρα, οι 
λόγοι που αφορούσαν τη χορήγηση άδειας παραμονής εμπόδιζαν την άρνηση ανανέωσής της, 
γιατί η κυρία Gűl της οποίας η υγεία  ήταν σε άσχημη κατάσταση θα υποβαλλόταν σε μεταχείριση 
απάνθρωπη και εξευτελιστική σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕυρΣΔΑ. Η άδεια παραμονής για αν-
θρωπιστικούς λόγους, που είχε χορηγηθεί στους δύο συζύγους, ισοδυναμούσε κατά συνέπεια με 
άδεια  εγκατάστασης,  και  άρα δικαιούνταν  σε  οικογενειακή  συνένωση που  δεν  μπορούσε  να 
πραγματοποιηθεί παρά στην Ελβετία.

Με την από 2.7.1993 απόφασή του το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή 
του κυρίου Gűl κρίνοντας ότι το άρθρο 8 της ΕυρΣΔΑ δεν αναγνωρίζει δικαίωμα οικογενειακής συ-
νένωσης σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός της Ελβετίας, και του οποίου οι γονείς ζουν σε ελβετικό  
έδαφος, όπως συμβαίνει στην υπό κρίση υπόθεση. Ειδικότερα, το άρθρο 8 της ΕυρΣΔΑ μπορούν 
να επικαλεσθούν μόνον όσοι είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, είτε δηλαδή οι Ελβετοί είτε οι αλλο-
δαποί που διαμένουν με άδεια εγκατάστασης. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο επέμενε στη διάκρι-
ση μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της άδειας παραμονής. Αντίθετα με την άδεια εγκατάστα-
σης, που χορηγείται για αόριστο χρόνο, η άδεια παραμονής χορηγείται για περιορισμένο χρόνο. 
Ανεξάρτητα από το λόγο που οδηγεί στην κατ’ αρχή χορήγηση άδειας παραμονής, ο αλλοδαπός 
πρέπει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να μην ανανεωθεί. Οι λόγοι μη ανανέωσης ποικίλουν και εξαρ-
τώνται από διάφορους παράγοντες και συνθήκες όπως από την οικονομική ή δημογραφική κα-
τάσταση της χώρας και από τη συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού.

  Στην υπό κρίση υπόθεση δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι θα εκλείψουν στο μέλλον οι ιατρι -
κοί  λόγοι,  που μεταξύ άλλων,  οδήγησαν τις  αρχές στη χορήγηση άδειας παραμονής ή ότι  θα 
υπάρξουν  νέοι,  ικανοί  να δικαιολογήσουν  την  άρνηση ανανέωσης.  Ο αιτών δεν έλκει  από το 
δικαίωμα παραμονής του στην Ελβετία κανένα δικαίωμα οικογενειακής συνένωσης με τους γιους 
του που ζουν στην Τουρκία.
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Ο κύριος Gűl προσέφυγε στην Επιτροπή στις 31.12.1993. Ισχυρίστηκε ότι η άρνηση των ελ-
βετικών αρχών να επιτρέψουν την οικογενειακή συνένωση με τους γιους του στην Ελβετία συνι-
στά παραβίαση του άρθρου 8 της ΕυρΣΔΑ. Η Επιτροπή έκρινε δεκτή την προσφυγή για τον ανήλι-
κο γιο του Ersin. 

Νόμω Βάσιμο : Η έννοια της οικογένειας, που προστατεύει το άρθρο 8 της Σύμβασης σημαί-
νει ότι ένα παιδί που γεννιέται σε γάμο αποτελεί νομικά «μέρος» αυτής της σχέσης. Από τη στιγ-
μή της γέννησης και με βάση το γεγονός της γέννησης, υπάρχει μεταξύ του παιδιού και των γο-
νέων του ένας δεσμός που αποτελεί την «οικογενειακή ζωή», και τον οποίο μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορούν να διασπάσουν  μεταγενέστερα γεγονότα. Η έκταση της υποχρέωσης του 
κράτους να δέχεται στο έδαφός του τους γονείς των μεταναστών εξαρτάται από την κατάσταση 
των ενδιαφερομένων αλλοδαπών και από το δημόσιο γενικό συμφέρον. Σύμφωνα με αναγνωρι-
σμένη αρχή του διεθνούς δικαίου τα κράτη έχουν την εξουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατι -
κές τους υποχρεώσεις, να ελέγχουν την είσοδο των αλλοδαπών στο έδαφός τους. Η εφαρμογή 
του άρθρου 8 σε θέματα μετανάστευσης δεν επιβάλει στα κράτη γενική υποχρέωση να σέβονται 
την επιλογή της κοινής κατοικίας των έγγαμων μεταναστών και να επιτρέπουν την οικογενειακή 
συνένωση στο έδαφός τους. Προκειμένου να διαπιστωθούν οι υποχρεώσεις του κράτους πρέπει 
να εξετάζονται τα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης.

Σκεπτικό:  Επί της παραβίασης του άρθρου 8 της ΕυρΣΔΑ:  Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι 
κατ’ αρχήν πρέπει να διαγνωσθεί στην υπό κρίση υπόθεση εάν υπάρχει «οικογενειακή ζωή» με 
την έννοια του άρθρου 8 της Σύμβασης. Η κυβέρνηση αμφισβητεί την εφαρμογή αυτού του άρ-
θρου γιατί κατά την άποψή της δεν υπάρχει το βασικό στοιχείο της «οικογενειακής ζωής». Ο κύ-
ριος Gűl εγκατέλειψε την Τουρκία όταν ο δευτερότοκος γιος του Ersin ήταν τριών μηνών και δεν 
επεδίωξε να δημιουργήσει μια οικογενειακή σχέση στη χώρα καταγωγής του. Το οικογενειακό 
πλαίσιο του γιου του βρισκόταν στην Τουρκία, αφού ακόμα και μετά την αναχώρηση της μητέρας 
του ενσωματώθηκε στην οικογένεια του μεγαλύτερου αδερφού του. Επιπλέον η τοποθέτηση της 
κόρης του  Nursal σε βρεφοκομείο της Ελβετίας αποδεικνύει ότι οι δύο σύζυγοι αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις γονεϊκές τους υποχρεώσεις όσον αφορά τον Ersin. 

Είναι αληθές ότι ο προσφεύγων αναχώρησε από την Τουρκία όταν ο γιος του ήταν τριών μη-
νών και η σύζυγός του αποχωρίσθηκε το δευτερότοκο γιο τους το 1987, όταν αναγκάστηκε να 
αναχωρήσει για την Ελβετία για σοβαρούς λόγους υγείας.

Όμως, το 1990, μετά τη χορήγηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ο προ-
σφεύγων ζήτησε από τις ελβετικές αρχές την οικογενειακή συνένωση με το γιο του, ηλικίας τότε 
έξη ετών. Έκτοτε και πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στα όργανα της Σύμβασης, ο κύριος Gűl δεν 
σταμάτησε να ζητά την οικογενειακή συνένωση με το γιο του στην Ελβετία. Παρά τη γεωγραφική 
απόσταση Ελβετίας – Τουρκίας ο προσφεύγων επισκέφθηκε κατ’ επανάληψη το γιο του: η τελευ-
ταία του επίσκεψη στην Τουρκία ανέρχεται τον Αύγουστο του 1995. Κατά συνέπεια, συνάγεται ότι 
δεν έχει διασπαστεί η μεταξύ πατέρα και γιου «οικογενειακή ζωή».

Πρέπει επομένως να ερευνηθεί εάν οι ελβετικές αρχές σεβάστηκαν το δικαίωμα του προ-
σφεύγοντα, το οποίο εγγυάται το άρθρο 8 της ΕυρΣΔΑ.

Ο κύριος  Gűl ισχυρίζεται ότι η απόρριψη του αιτήματός του για οικογενειακή συνένωση 
στην Ελβετία με το γιο του Ersin έχει ως πρακτική συνέπεια τη διάσπαση της οικογένειας καθώς 
και την αδυναμία, για τους γονείς, ελλείψει των αναγκαίων οικονομικών πόρων, να έχουν τακτική 
επικοινωνία με το γιο τους. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η επικοινωνία γονέων και 
παιδιού έχει ιδιαίτερη σημασία. Εξάλλου, η διάρκεια παραμονής του στην Ελβετία, η αναπηρία 
του και η ασθένεια της συζύγου του δεν καθιστούν ρεαλιστική τη λύση της οικογενειακής συνένω-
σης στην Τουρκία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη χώρα υποδοχής τους.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι σκοπός του άρθρου 8 είναι η προστασία του ατόμου από αυ-
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θαίρετες ενέργειες των δημοσίων αρχών. Μπορεί να περιλαμβάνει θετικές υποχρεώσεις, που συ-
νάδουν στον αποτελεσματικό «σεβασμό» της οικογενειακής ζωής. Αν και τα όρια μεταξύ των θετι-
κών και αρνητικών υποχρεώσεων των κρατών στα πλαίσια αυτής της διάταξης δεν είναι ευδιάκρι-
τα οι αρχές που εφαρμόζονται είναι συγκρίσιμες. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η εξισορρόπηση των συμφερόντων του ατόμου και αυτών της κοινωνίας στο σύνολό της. 
Επίσης και στις δύο περιπτώσεις το κράτος έχει ένα περιθώριο δράσης στα πλαίσια της διακριτι-
κής ευχέρειας.

Στην υπό κρίση υπόθεση το Δικαστήριο πρέπει να διαγνώσει σε ποιο μέτρο η άφιξη του 
Ersin στην Ελβετία αποτελεί το μοναδικό μέσο για τον κύριο Gűl να αναπτύξει οικογενειακή ζωή 
με το γιο του.

Ο προσφεύγων  έφθασε στην Ελβετία το 1983. Αμέσως υπέβαλε αίτηση ασύλου η οποία 
απορρίφθηκε το 1989. Το 1987 ήρθε στην Ελβετία η σύζυγός του, που είχε ανάγκη επείγουσας νο-
σηλείας για σοβαρούς λόγους υγείας που δεν αντιμετωπίζονταν στην Τουρκία. Η κόρη τους Nursal 
γεννήθηκε στην Ελβετία και τοποθετήθηκε σε βρεφοκομείο λόγω της αδυναμίας της μητέρας της 
να τη φροντίζει. Οι δύο σύζυγοι ζώντας νόμιμα – με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 
– στην Ελβετία από το 1990 ζητούν από τις αρχές να επιτρέψουν την οικογενειακή συνένωση με 
το γιο τους Ersin, που ζει στην Τουρκία.

Ο κύριος  Gűl  αναχωρώντας από την Τουρκία το 1983, αποχωρίσθηκε το γιο του και επι-
πλέον δεν απέδειξε στις ελβετικές αρχές – που απέρριψαν το αίτημά του για άσυλο – ότι ήταν 
θύμα διώξεων στη χώρα του. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τους λόγους που τον οδήγησαν 
να υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου, το γεγονός ότι επισκέπτεται το γιο του στην Τουρκία δεί-
χνει ότι εκλείπουν οι λόγοι που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του. Επι-
πλέον, κατ’  εφαρμογή της διμερούς σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης,  ο προσφεύγων μπορεί, 
κατά την άποψη της κυβέρνησης, να συνεχίζει να λαμβάνει και στην Τουρκία τη σύνταξη αναπηρί-
ας καθώς και το ήμισυ του συμπληρωματικού επιδόματος που δικαιούται λόγω της κατάστασης 
της συζύγου του, του ανήλικου γιου του Ersin και της κόρης του Nursal.  

Ο επαναπατρισμός της συζύγου του είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα αφού η κατάσταση 
της υγείας της αποτελεί κατ’ ουσίαν τη βάση της  χορήγησης της άδειας παραμονής για ανθρωπι-
στικούς λόγους. Μπορεί η κατάσταση της υγείας της να ήταν κρίσιμη το 1987 όταν υπέστη το ατύ-
χημα, όμως δεν αποδεικνύει ότι αδυνατεί να έχει στην Τουρκία την εξειδικευμένη θεραπεία που 
της παρέχεται στην Ελβετία. Εξάλλου το 1995 επέστρεψε με το σύζυγό της στην Τουρκία για τρεις 
μήνες.

Επιπλέον, ο κύριος και η κυρία Gűl παραμένουν στην Ελβετία νόμιμα, αλλά δεν είναι εφο-
διασμένοι με άδεια μόνιμης παραμονής – αφού οι ελβετικές αρχές δεν τους χορήγησαν άδεια 
εγκατάστασης – αλλά απλή άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, που μπορεί να ανα-
κληθεί και σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο δεν τους παρέχει το δικαίωμα σε οικογενειακή συ-
νένωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της παραμονής στην Ελβετία, ο επαναπατρισμός του ζεύ-
γους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όμως δεν υπάρχουν εμπόδια στην ανάπτυξη μιας οικογενειακής 
ζωής στην Τουρκία. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση επιστροφής της οικογένειας στην 
Τουρκία, αφού ο γιος τους  Ersin έζησε και μεγάλωσε στο γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον 
της χώρας του. Υπογραμμίζεται ότι η υπόθεση αυτή διαφέρει από την υπόθεση Berrehab[2], όπου 
η κόρη του προσφεύγοντα, πολίτη του Μαρόκου, γεννήθηκε στην Ολλανδία και ζούσε εκεί.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα δύ-
σκολη κατάσταση της οικογένειας  Gűl από ανθρώπινη σκοπιά, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η 
Ελβετία δεν παραβίασε  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 8 παρ. 1 της ΕυρΣΔΑ και 
ότι δεν εμπόδισε την οικογενειακή ζωή του αιτούντα με την έννοια του άρθρου αυτού.
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Το Δικαστήριο έκρινε με επτά ψήφους υπέρ έναντι δύο κατά ότι δεν παραβιάστηκε το άρ-
θρο 8 της ΕυρΣΔΑ.

 
Άποψη μειοψηφίας: 
του Δικαστή Martens, με την οποία συντάχθηκε ο Δικαστής Russo

Α. Εισαγωγή
1. Λυπάμαι που δεν έπεισα την πλειοψηφία. Αδυνατώ να συμμεριστώ την άποψή της. Δεν 

θα εξηγήσω γιατί και θα περιοριστώ να εκθέσω την προσωπική μου γνώμη. Υποθέτω πως από αυ-
τήν θα προκύψει με σαφήνεια γιατί ήταν αδύνατο να συμφωνήσω με την απόφαση του Δικαστη-
ρίου.

2. Στην υπό κρίση υπόθεση το ζητούμενο είναι να απαντηθεί εάν  η άρνηση των ελβετικών 
αρχών να επιτρέψουν στον Ersin, γιο του κυρίου Gűl να εισέλθει και να παραμείνει στην Ελβετία 
με τους γονείς του συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 της Σύμβασης, που υποχρεώνει τα κράτη να 
σέβονται την οικογενειακή ζωή όσων ζουν στο έδαφός τους. Κατά συνέπεια είναι καθοριστικής 
σημασίας τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η πρώτη άρνηση της αιτούμενης 
άδειας.  

Θα επανέλθω σ’ αυτά, αλλά αναφέρω ότι το 1990 ο αιτών και η σύζυγός του διέμεναν νόμι-
μα στην Ελβετία με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Όταν υπέβαλαν την πρώτη αί-
τηση για οικογενειακή συνένωση ο γιος τους Ersin ήταν επτά ετών και ζούσε στην Τουρκία σε συν-
θήκες που και σήμερα ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

3. Μια προκαταρκτική παρατήρηση όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά: το Δικαστήριο 
υπογράμμισε κατ’ επανάληψη ότι δεν δεσμεύεται από διαπιστώσεις της Επιτροπής και ότι έχει 
την ανεξαρτησία της ελεύθερης εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών, υπό το φως όλων των 
στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του2. Πρέπει όμως να αξιολογήσουμε τους περιορισμούς αυτής 
της ελεύθερης εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών και να επιδείξουμε μια αυστηρότητα 
ώστε να μη ληφθούν υπόψη πραγματικά περιστατικά, άλλα από αυτά που αποδείχθηκαν. Η κυ-
βέρνηση υποστήριξε – αλλά δεν απέδειξε – ότι ο προσφεύγων εγκατέλειψε «οικειοθελώς» την 
Τουρκία το 1983, «προκειμένου να αναζητήσει εργασία στην Ελβετία», υπονοώντας ότι δεν ευ-
σταθεί ο ισχυρισμός του περί φόβου δίωξης στη χώρα καταγωγής του. Όμως, η αίτησή του για 
άσυλο απορρίφθηκε το 1989.  Ο κύριος  Gűl ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσής του. Η προ-
σφυγή του όμως δεν εξετάστηκε από τις αρχές οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι είναι ασυμβίβαστη με  
τη χορήγηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Υπό αυτές τις  προϋποθέσεις δεν 
πρέπει να στηριχθούμε απλά στην άρνηση των ελβετικών αρχών να αναγνωρίσουν σε πρώτο βαθ-
μό το καθεστώς του πρόσφυγα, ούτε να υποθέτουμε δεκατρία χρόνια μετά για την αλήθεια και 
την ισχύ των περί ασύλου ισχυρισμών του προσφεύγοντα. Βέβαια, ουδείς αμφισβητεί, ότι κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού του 1995, ο προσφεύγων επισκέφθηκε το γιο του Ersin στη Τουρκία και 
ότι αν και προσέλκυσε το ενδιαφέρον του τουρκικού τύπου, οι αρχές της χώρας καταγωγής του 
δεν του προκάλεσαν πρόβλημα. Όμως, η θέση αυτή δεν δικαιολογεί το συμπέρασμα ότι δηλαδή 
δέκα τρία χρόνια νωρίτερα, το 1983, ο προσφεύγων δεν είχε βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο 
δίωξης στην Τουρκία ώστε να ζητήσει άσυλο στην Ελβετία.

Β. Εφαρμογή του άρθρου 8
4. Στην απόφαση Abdulaziz,  Cabales & Balkandali κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 28.5.1985 

το Δικαστήριο υιοθέτησε τη πάγια θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αν και η Σύμβαση 
δεν αναγνωρίζει στους αλλοδαπούς δικαίωμα εισόδου ή παραμονής σε μια χώρα ο έλεγχος της 

2 Υπόθεση Cruz     Varas   και άλλοι κατά Σουηδίας  
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μετανάστευσης πρέπει να ασκείται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της αφού η αποβολή του 
αλλοδαπού από το έδαφος του κράτους όπου ζει η οικογένειά του εξετάζεται υπό το φως του πε-
δίου εφαρμογής του άρθρου 8. Με αφετηρία αυτήν την απόφαση το Δικαστήριο ερμήνευσε εξελι-
κτικά ό,τι αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 8, αλλά όχι ως προς αυτό το σημείο. Αντίθετα, η νο-
μολογία του  στηρίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία η βάσει του διεθνούς δικαίου εξουσία 
που έχουν τα συμβαλλόμενα μέρη να ελέγχουν την είσοδο, την παραμονή και την απέλαση των 
αλλοδαπών περιορίζεται από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει δυνάμει της Σύμβασης και ει-
δικότερα από αυτές που απορρέουν από το άρθρο 83[5]. 

Κατά συνέπεια, εάν το 1990 υπήρχε «οικογενειακή ζωή» μεταξύ του προσφεύγοντα και του 
γιου του Ersin, δεν αμφισβητείται η εφαρμογή του άρθρου 8 στην υπό κρίση υπόθεση. Θα επα-
νέλθω στην εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου όσον αφορά το άρθρο 8.

5. Το 1990  υπήρχε αναμφισβήτητα, μεταξύ του προσφεύγοντα και του Ersin μια σχέση που 
υπάγεται στην έννοια της οικογενειακής ζωής. Από τη στιγμή που ο Ersin γεννήθηκε σε γάμο με-
ταξύ του προσφεύγοντα και της συζύγου του, προκύπτει κατ’ αναλογία με την υπόθεση Berrehab 
ότι υπάρχει  ipso facto παρόμοια σχέση. Βέβαια, σ’ αυτήν την υπόθεση το δικαστήριο διέγνωσε 
μεταγενέστερα γεγονότα που μπορούν να διασπάσουν αυτήν τη σχέση,  αλλά αναγνώρισε ότι 
μόνον εξαιρετικές περιστάσεις μπορούν να δικαιολογήσουν το συμπέρασμα ότι ο δεσμός του πα-
τέρα με το παιδί του έχει σπάσει. Το απλό γεγονός ότι στη συγκεκριμένη ημερομηνία ο προσφεύ-
γων δεν είχε δει το γιο του για επτά χρόνια δεν αρκεί για την υιοθέτηση αυτού του αρνητικού συ-
μπεράσματος. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει αποφασιστική σημασία εάν ο προσφεύγων εγκατέλει-
ψε τη σύζυγό του και τον Ersin λόγω βάσιμου φόβου πολιτικής δίωξης ή αποκλειστικά και μόνο 
για λόγους οικονομικούς.
Γ. Η Ελβετία παραβίασε υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 8;

6. «Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η συμβίωση του γονέα με το παιδί  
του αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της οικογενειακής ζωής». Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις των 
εθνικών  αρχών  που  παρεμποδίζουν  την  πραγμάτωση αυτού  του  στοιχείου  της  οικογενειακής 
ζωής  πλήττουν κατ’ αρχήν την υποχρέωση του  συμβαλλόμενου κράτους να σέβεται την οικογε-
νειακή ζωή των ενδιαφερομένων. Άρα οι ελβετικές αρχές ευθύνονται στα πλαίσια εφαρμογής του 
άρθρου 8 της Σύμβασης αφού αρνήθηκαν στον Ersin, γιο του προσφεύγοντα, να εισέλθει και να 
παραμείνει στην Ελβετία.

Πριν απαντηθεί το ερώτημα της δικαιολογημένης άρνησης, επιβάλλεται – αλίμονο – να ανα-
λυθεί εάν στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 8 της Σύμβασης η υποχρέωση της Ελβετίας είναι  
θετική ή αρνητική. 

Δ. Θετική ή αρνητική υποχρέωση ; 
7. Η νομολογία του Δικαστηρίου διακρίνει ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές υποχρεώσεις. 

Οι αρνητικές επιβάλλουν στα κράτη να απέχουν από ενέργειες, οι θετικές τούς επιβάλλουν να 
ενεργήσουν. Το Δικαστήριο κατ’ επανάληψη υπογράμμισε ότι «είναι δύσκολο να καθορισθούν τα 
όρια» ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο τύπους υποχρεώσεων. Η παρούσα υπόθεση αντανακλά την 
αλήθεια αυτής της άποψης αφού η απάντηση στο ερώτημα εάν η ελβετική απόφαση παραβίασε 
αρνητική ή θετική υποχρέωση ανάγεται σε επίπεδο ερμηνείας: η άρνηση των ελβετικών αρχών να 
επιτρέψουν στον Ersin και στους γονείς του να συνενωθούν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ενέργεια 
από την οποία έπρεπε να απέχουν, αλλά επίσης μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρέπει να θεωρηθεί 
ως παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας, δηλαδή να καταστήσουν εφικτή τη συνένωση χορηγώντας 
την αιτούμενη άδεια. Εάν εκτιμηθεί ότι υπήρξε παραβίαση, τότε πρόκειται για θετική υποχρέωση, 
άποψη που στηρίζεται στην απόφαση  Abdulaziz,  Cabales &  Balkandali,  τότε πρόκειται για μια 

3 Βλέπε αποφάσεις Berrehab   κατά Ολλανδίας  , Moustaquim   κατά Βελγίου  , Cruz     Varas   και άλλοι κατά Σουηδίας  , 
Vilvarajah   και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου  , Beldjoudi   κατά Γαλ  λίας   και Nasri   κατά Γαλλίας  .
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μάλλον ενοχλητική συστηματική ασυνέχεια αφού η άρνηση εισόδου στο κράτος υποδοχής όπου 
διαμένει η οικογένεια του ενδιαφερόμενου διαφέρει από την απέλαση. Στα πλαίσια του άρθρου 
8 της Σύμβασης η πρώτη απόφαση μπορεί να αντιβαίνει μια θετική υποχρέωση, η δεύτερη μια  
αρνητική. 

8. Αυτές οι δυσκολίες και άλλες που καθιστούν περίπλοκη τη διάκριση ανάμεσα στις θετικές 
και αρνητικές υποχρεώσεις θα εξέλιπαν εάν οι δύο τύποι υποχρεώσεων αντιμετωπίζονταν με τον 
ίδιον τρόπο. Όμως, για κάποιο διάστημα, η νομολογία του Δικαστηρίου τις αντιμετώπιζε διαφορε-
τικά.

Η απόφαση Abdulaziz, Cabales & Balkandali αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με βάση 
τον ευρύ χαρακτήρα της έννοιας του «σεβασμού» που αποτυπώνεται στο άρθρο 8, το Δικαστήριο 
έκρινε ότι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ποικίλλουν από την μια υπόθεση στην άλλη, παρέχο-
ντας έτσι τη δυνατότητα να ληφθεί υπόψη τη στιγμή της διάγνωσης μιας θετικής υποχρέωσης η 
ύπαρξη ομοφωνίας των κρατών μελών και επίσης ένα ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας του 
ενδιαφερόμενου κράτους.  Αυτή η  προσέγγιση κατακρίθηκε,  δίκαια  κατά τη  γνώμη μου,  τόσο 
εντός όσο και εκτός του Δικαστηρίου. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα αυτής της νομολογίας, 
είναι ότι στα πλαίσια των θετικών υποχρεώσεων το περιθώριο εκτίμησης μπορεί να παίξει ρόλο 
στο στάδιο του καθορισμού της ύπαρξης της υποχρέωσης, ενώ στα πλαίσια των αρνητικών στο 
στάδιο της απάντησης του ερωτήματος εάν μπορεί να αιτιολογηθεί η παραβίαση της υποχρέω-
σης.

Βέβαια, η νομολογία του Δικαστηρίου εξελίχθηκε.  Η διαφορετική αντιμετώπιση των αρνητι-
κών και θετικών υποχρεώσεων απαλύνθηκε προοδευτικά. Το Δικαστήριο εκτιμά σήμερα ότι και 
στους δύο τύπους υποχρεώσεων εφαρμόζονται ανάλογες αρχές και προσθέτει ότι και στις δύο 
περιπτώσεις πρέπει να εξετάζονται εξισορροπιστικά τα συμφέροντα του ατόμου και της κοινότη-
τας.

9. Εν προκειμένω, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα 
στην αρνητική και στη θετική υποχρέωση. Η σύγχρονη νομολογία υπονοεί ότι η διάκριση μεταξύ 
των δύο τύπων υποχρεώσεων δεν έχει σημασία ούτε όσον αφορά το βάρος της απόδειξης ούτε  
όσον αφορά τα κριτήρια που επιτρέπουν να κριθεί εάν εξισορροπήθηκαν τα συμφέροντα του 
ατόμου με αυτά της κοινότητας.

Επομένως η άρνηση των αρχών να επιτρέψουν στο γιο του προσφεύγοντα Ersin να εισέλθει 
και να διαμείνει στην Ελβετία συνιστά παραβίαση του άρθρου 8, εκτός εάν θεωρηθεί δικαιολογη-
μένη στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ή της αρχής της αναλογικότη-
τας.

Προσυπογράφω την άποψη της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις «που προβλέπονται από το νόμο» και η «αναγκαιότητα του μέτρου». Το επιχείρημα σύμ-
φωνα με το οποίο η άρνηση δεν «προβλεπόταν από το νόμο» δεν με πείθει. Αντίθετα, χαρακτηρί -
ζω υποκριτική την απόπειρα της ελβετικής κυβέρνησης να ωραιοποιήσει την αιτιολογία απόρρι-
ψης του αιτήματος του προσφεύγοντα, επικαλούμενη λόγους πολιτικούς και αυστηρούς και υπο-
στηρίζοντας ότι κατ’ αρχήν ενδιαφερόταν για την ευημερία του Ersin. Λαμβάνοντας υπόψη τη ση-
μασία που αποδόθηκε στους οικονομικούς λόγους, είναι σαφές ότι η αναγκαιότητα του μέτρου 
που εφαρμόσθηκε στηριζόταν κυρίως, αν όχι κατ’ αποκλειστικότητα, στην προαγωγή «οικονομι-
κής ευημερίας της χώρας».

Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση, αποφασιστικής σημασίας είναι η απάντηση στο ερώτη-
μα εάν η άρνηση εισόδου και παραμονής του Ersin στην Ελβετία ήταν ανάλογη του σκοπού που 
επιδίωκαν οι αρχές.
Ε. Ήταν  η άρνηση ανάλογη του σκοπού που επιδίωκαν οι Ελβετικές αρχές ; 

10. Ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία η άρνηση της Ελβετίας να επιτρέψει στον 
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επτάχρονο Ersin, γιο του προσφεύγοντα, να εισέλθει στο έδαφός της και να ζήσει με τους γονείς  
του ; Ή, διαφορετικά, αυτή η απόφαση των ελβετικών αρχών βασίστηκε στην εξισορρόπηση των 
συμφερόντων, από τη μια του προσφεύγοντα, της συζύγου του και του παιδιού τους, και από την 
άλλη της κοινότητας στο σύνολό της ; 

11. Για να επεξηγήσει τα συμφέροντα της κοινότητας, η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η Ελβε-
τία φιλοξενεί μεγάλο αριθμό αλλοδαπών. Όπως υποστήριξε ενώπιον του Δικαστηρίου, «η μετα-
νάστευση είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για τη χώρα». Υπό το φως αυτών των στοιχείων, 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο.  Υπο-
γραμμίζει – δίκαια – ότι το ζήτημα ανάγεται στην εξουσία ελέγχου της εισόδου των αλλοδαπών 
στο έδαφός της και κατά συνέπεια στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να της αναγνωρισθεί ένα 
ευρύ περιθώριο εκτίμησης – άσκησης διακριτικής ευχέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζει ότι 
δεν χορήγησε στον προσφεύγοντα και στη γυναίκα του παρά προσωρινή άδεια παραμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους, ότι λόγω αυτής της επιείκειας υποχρεούται να συντηρεί συνεχώς τον 
προσφεύγοντα και τη σύζυγό του καθώς και την κόρη τους Nursal και τελικά χαρακτήρισε υπερβο-
λικό το αίτημα του κυρίου Gűl για οικογενειακή συνένωση με το γιο του Ersin στην Ελβετία.

12. Τα παραπάνω επιχειρήματα κλίνουν στη μια πλευρά της ζυγαριάς. Ποια είναι αυτά που 
κλίνουν στη δεύτερη; Πρώτα και κατ’ αρχήν, βέβαια, ένα θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπινης 
ύπαρξης: το δικαίωμα των γονέων να φροντίζουν τα παιδιά τους. Τι πιο φυσικό για τον προσφεύ-
γοντα και τη σύζυγό του, μετά τη νομιμοποίηση της παραμονής τους στην Ελβετία, να επιθυμούν 
κοντά τους τον επτάχρονο γιο τους; Οι πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης του Ersin είναι 
αντιφατικές, αλλά δεν κρίνω απαραίτητο να εξετάσω λεπτομερειακά αυτό το θέμα. Αρκεί να τονί-
σω ότι η κυβέρνηση δεν απέδειξε ότι αυτές οι συνθήκες ήσαν ικανοποιητικές, ούτε κατ’ ανάγκην  
ότι την καθοριστική στιγμή της απόφασης ήταν καλλίτερο για τον Ersin να παραμείνει στην Τουρ-
κία, και να μη συνενωθεί με τους γονείς του στην Ελβετία.

13. Η κυβέρνηση δεν υποστηρίζει ότι αυτά τα συμφέροντα δεν είναι άξια εκτίμησης. Αλλά 
προσπαθεί να υποβιβάσει τη σημασία τους ισχυριζόμενη ότι ο προσφεύγων – ο οποίος φέρει και 
το βάρος της απόδειξης – δεν απέδειξε ότι υπάρχουν εμπόδια στην αποκατάσταση της οικογε-
νειακής ζωής – του πατέρα, της μητέρας και του Ersin – στην Τουρκία. Δηλαδή η Ελβετία επικα-
λέσθηκε την υπόθεση Abdulaziz, Cabales & Balkandali . Όμως αγνοεί τη διάκριση που υιοθέτησε 
το Δικαστήριο σ’ αυτήν την υπόθεση, με τρόπο σαφή και ρητό, δηλαδή ανάμεσα στο κίνητρο των 
γυναικών που προσέφυγαν στη δικαιοδοσία του και των μεταναστών που έχοντας οικογένεια που 
δεν ζει μαζί τους στη χώρα υποδοχής αλλά σε μια άλλη χώρα αναμένουν την αναγνώριση του δι-
καιώματός τους να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο (χώρα εγκατάστασης).

Πρόκειται για μια σημαντική επιφύλαξη, γιατί υπονοεί κατ’ ανάγκη ότι στις υποθέσεις των 
«μεταναστών που έχουν οικογένεια, που δεν ζει μαζί τους στη χώρα υποδοχής» – όπως δηλαδή 
στην υπό κρίση υπόθεση – πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια. 

14. Ποια είναι τα κριτήρια; Το Δικαστήριο δεν απαντά ευθέως σε αυτό το ερώτημα, αλλά 
από την προαναφερόμενη απόφαση συνάγεται ότι απλά αποσαφήνισε ότι σε παρόμοιες περι-
πτώσεις θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι στο πλαίσιο της οικογενειακής συνένωσης το κράτος υπο-
δοχής υποχρεούται να σεβασθεί την επιλογή των μεταναστών στους οποίους χορηγήθηκε ένα 
μόνιμο καθεστώς και κατά συνέπεια να δεχθεί τα μέλη των οικογενειών τους που άφησαν σε 
κάποια άλλη χώρα προκειμένου να εγκατασταθούν στο κράτος υποδοχής.

Δηλαδή, αντίθετα με ό,τι υποστηρίζει η ελβετική κυβέρνηση η απόφαση Abdulaziz, Cabales 
& Balkandali  δεν αποτελεί προηγούμενο στο οποίο μπορεί να στηρίξει τον ισχυρισμό της σύμφω-
να με τον οποίο η Ελβετία μπορεί να αρνηθεί την είσοδο στον  Ersin – αν και αυτός αποτελεί 
μέρος της οικογένειας του προσφεύγοντα και της συζύγου του που άφησαν στην χώρα καταγωγής 
τους – με την απλή αιτιολογία ότι εάν ο προσφεύγων και η σύζυγός τους επιθυμούν να συνενω -
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θούν ως οικογένεια, δεν έχουν παρά να επιστρέψουν στην Τουρκία, μια παραβίαση των υποχρε-
ώσεων της Ελβετίας, που απορρέουν από το άρθρο 8, η οποία διαπιστώνεται εάν ο προσφεύγων 
αποδείξει ότι υπάρχουν εμπόδια που καθιστούν ανέφικτη την οικογενειακή συνένωση, ή άλλοι ει-
δικοί λόγοι που εξηγούν γιατί δεν είναι δυνατόν να του ζητηθεί να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο.

Αντίθετα, η απόφαση Abdulaziz, Cabales & Balkandali στηρίζεται στη θέση σύμφωνα με την 
οποία στις περιπτώσεις που ο πατέρας και η μητέρα κατάφεραν να αποκτήσουν μόνιμο καθεστώς 
σε μια χώρα και επιθυμούν να συνενωθούν με τα παιδιά τους,  που προσωρινά άφησαν στην 
χώρα καταγωγής τους, είναι αφεαυτού παράλογο, αν όχι απάνθρωπο να τους δοθεί η δυνατότητα 
επιλογής είτε να εγκαταλείψουν τη χώρα υποδοχής όπου εγκαταστάθηκαν είτε να απαρνηθούν 
την παρουσία των παιδιών τους, δηλαδή θεμελιώδες στοιχείο της οικογενειακής ζωής.

15. Απομένει προφανώς να εξετασθεί εάν αυτή η τελευταία αρχή εφαρμόζεται στην υπό 
κρίση υπόθεση, όπου ο προσφεύγων δεν «κατάφερε να αποκτήσει ένα μόνιμο καθεστώς» στην 
Ελβετία, στο μέτρο όπου αυτός και η σύζυγός του δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια εγκατάστα-
σης, αλλά υποχρεούνται να στηρίξουν το δικαίωμα παραμονής τους στην Ελβετία σε μια άδεια, 
που κατ’ αρχήν, έχει προσωρινό χαρακτήρα, και κατά συνέπεια απολαμβάνουν ενός νομικού κα-
θεστώτος που είναι «κατώτερο» από αυτό του δικαιούχου της μόνιμης εγκατάστασης.

Δεν αρνείται κανείς ότι από άποψη συμφερόντων του κράτους – δηλαδή όσον αφορά τη με-
τανάστευση και την παραμονή των αλλοδαπών – υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα που επιτρέπουν 
την αρνητική απάντηση του ερωτήματος. Όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων καλείται να  προστατεύσει τα ατομικά δικαιώματα από την επέμβαση των δημοσίων αρ-
χών ειδικά σε περιπτώσεις όπου η πολιτική πίεση – όπως η αυξανόμενη ξενοφοβία στα περισ-
σότερα κράτη μέλη – μπορεί να εμπνεύσει στα κρατικά όργανα αυστηρές αποφάσεις. Έτσι, υπο-
γράμμισε όπως και στην απόφαση Berrehab ότι υποχρεούται να αποφαίνεται σε παρόμοιες υπο-
θέσεις όχι μόνον εξετάζοντας τις πτυχές της μετανάστευσης και της παραμονής των αλλοδαπών, 
αλλά επίσης και τα αμοιβαία συμφέροντα του προσφεύγοντα, της συζύγου του και του Ersin. 

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης ο προσφεύγων έφθασε 
στην Ελβετία ως πρόσφυγας (όπως πρέπει να υποθέσουμε) ή ως μετανάστης (όπως υποστηρίζει η 
κυβέρνηση). Κατά την επταετή παραμονή του στη χώρα εργάστηκε νόμιμα, προφανώς στον ίδιο 
εργοδότη, έως ότου αρρώστησε και συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας. Οι ελβετικές αρχές συνε-
κτίμησαν τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, αφού η απόφασή τους να χορηγήσουν άδεια 
παραμονής βασίστηκε εν μέρει και σ’ αυτό το στοιχείο. Και το σκεπτικό αυτό επιβραβεύεται, γιατί  
γενικά μπορεί να υποθέσει κανείς ότι μετά από τα περίοδο τριών έως πέντε ετών οι μετανάστες 
ενσωματώνονται στη χώρα υποδοχής. Δημιουργούν νέους κοινωνικούς δεσμούς και αρχίζουν ορι-
στικά να προσαρμόζονται στις συνθήκες διαβίωσης της χώρας υποδοχής. Για να εκτιμηθεί η αν-
θρωπιστική πλευρά αυτής της επιλογής των ελβετικών αρχών στην υπό κρίση υπόθεση, αυτό το 
στοιχείο (η ενσωμάτωση στη χώρα υποδοχής) – που παρουσιάζει στενή σχέση με την ιδιωτική 
ζωή των ενδιαφερομένων – έχει θεμελιώδη σημασία, ουσιαστικότερη από το τυπικό καθεστώς 
της παραμονής τους.

Υπάρχουν και άλλα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν.
Πρώτον: ο κύριος και η κυρία Gűl δεν κλήθηκαν να επιλέξουν μόνον ανάμεσα στην άρνηση 

των ελβετικών αρχών να επιτρέψουν τη συνένωσή τους με το γιο τους Ersin και του καθεστώτος 
παραμονής που απολαμβάνουν στην Ελβετία. Υποχρεώθηκαν να επιλέξουν επίσης ανάμεσα στην 
αδυναμία συμβίωσης με το γιο τους Ersin και την κόρη τους Nursal που διαμένει σε παιδικό σταθ-
μό της Ελβετίας και το συμφέρον της επιβάλει μετά βεβαιότητας την παραμονή της στη χώρα γέν-
νησής της και υποδοχής των γονέων της.

Δεύτερον: η κυρία Gűl υποβάλλεται στην Ελβετία σε θεραπευτική αγωγή που είναι αμφίβο-
λο αν μπορεί να εξασφαλίσει στην Τουρκία.
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Τρίτον:  το απλό γεγονός ότι οι αρχές της Τουρκίας δεν συνέλαβαν τον κύριο Gűl όταν επι-
σκέφθηκε την  πατρίδα του   δεν  αποδεικνύει  ότι  θα μπορούσε να εγκατασταθεί  εκ νέου στη 
χώρα  του χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα.

Τέταρτον: ο προσφεύγων και η σύζυγός του αξίζουν ανθρώπινη μεταχείριση. Η κυρία  Gűl 
πάσχει από το 1982 από επιληψία και είχε ένα τρομακτικό ατύχημα το 1987, ενώ ο κύριος Gűl εί-
ναι ανάπηρος από το 1990.

Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ήταν παράλογο να απαιτηθεί από τον κύριο και την κυρία Gűl να 
εγκαταλείψουν την Ελβετία και να επιστρέψουν στην Τουρκία, προκειμένου να συνενωθούν με 
τον Ersin.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν εξισορροπήθηκαν με δίκαιο τρόπο τα συμφέροντα των 
ενδιαφερομένων μερών. Η άρνηση των ελβετικών αρχών είναι δυσανάλογη και ως τέτοια συνιστά 
μη αναγκαίο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Έτσι υποστηρίζω ότι στην υπό κρίση υπόθεση 
παραβιάσθηκε το άρθρο 8.
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