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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

1. Η ππφζεζε εηζήρζε κε κηα πξνζθπγή (ππ’αξηζ.39766/09) ζηξεθφκελε 

θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο απφ ιηβαλέδν ππήθνν, ηνλ Κν Mahran 

Aarabi (Μαρξάλ Ααξακπί) («ν πξνζθεχγσλ»), ν νπνίνο πξνζέθπγε ζην 

Γηθαζηήξην ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2010 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο 

Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε 

χκβαζε»). 

2. Ο πξνζθεχγσλ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο Γηθεγφξνπο Αζελψλ, Κεο Ι.-Μ. 

Σδεθεξάθνπ θαη Ν.ηξαρίλε. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε») 

εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο, Κα 

Φ.Γεδνχζε, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη Κν 

Γ.Καιφγεξν, Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο. 

3.Ο πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη ηδηαίηεξα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 3, 13 θαη 5 

ηεο χκβαζεο. 

4. ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2011, ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ Κπβέξλεζε. 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 

Η. ΟΗ ΠΔΡΗΣΑΔΗ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ 

5. Ο πξνζθεχγσλ γελλήζεθε ηνλ επηέκβξην 1991 θαη θαηνηθεί ζήκεξα ζηα 

Υαληά (Κξήηε). 

Α. Ζ ζύλληυη ηοσ προζθεύγονηα και η διαδικαζία απέλαζης 

6. Ο πξνζθεχγσλ, παιαηζηηληαθήο θαηαγσγήο, ηζρπξίδεηαη φηη κεγάισζε ζην 

Λίβαλν φπνπ έκελε ζην ζηξαηφπεδν παιαηζηηλίσλ πξνζθχγσλ ηεο Nahr El 

Bared (Ναξ Δι Μπαξέλη), ην νπνίν βνκβαξδίζηεθε θαη θαηαζηξάθεθε ην 

2007. Γειψλεη φηη θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ππέζηε πνιιέο παξαβηάζεηο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εθφζνλ νη παιαηζηίληνη πξφζθπγεο δελ είραλ πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο παηδείαο, πγείαο θαη εξγαζίαο. Ήηαλ εγγεγξακκέλνο απφ ηελ 

Τπεξεζία Αξσγήο θαη Έξγσλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Παιαηζηίληνπο 

πξφζθπγεο ζηελ εγγχο αλαηνιή (UNRWA), έλα πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα βνήζεηα ζηνπο Παιαηζηίληνπο πξφζθπγεο ζηε ισξίδα 

ηεο Γάδαο, ηε Γπηηθή φρζε, ηελ Ινξδαλία, ην Λίβαλν θαη ηελ πξία. Ο 

αδεξθφο ηνπ πξνζθεχγνληα, Α.Α., βξηζθφηαλ ηελ επνρή ησλ γεγνλφησλ ζηελ 
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Διιάδα, ζπγθεθξηκέλα ζην λεζί ηεο Κξήηεο φπνπ είρε ππνβάιεη αίηεζε 

ρνξήγεζεο πνιηηηθνχ αζχινπ. 

7. ηηο 11 Ινπιίνπ 2009, ν πξνζθεχγσλ εηζήιζε κέζσ ζαιάζζεο ζην 

ειιεληθφ έδαθνο ρσξίο ηα απαξαίηεηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα. Δηδηθφηεξα, ζηηο 

δχν ην πξσί πεξίπνπ, κία θνπζθσηή κεραλνθίλεηε βάξθα επί ηεο νπνίαο 

επξίζθνληαλ είθνζη νθηψ άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζθεχγνληα, 

εληνπίζηεθε ζηα αλνηθηά ηεο λήζνπ ηεο Υίνπ απφ ηελ ειιεληθή αθηνθπιαθή. 

Η Κπβέξλεζε δειψλεη φηη κφιηο πιεζίαζε ε αθηνθπιαθή ηα άηνκα πνπ ήηαλ 

επηβηβαζκέλα ζηελ βάξθα ηελ θαηέζηξεςαλ θαη έπεζαλ ζηελ ζάιαζζα. 

Ύζηεξα απφ επέκβαζε ηεο αθηνθπιαθήο, ηα ηειεπηαία απηά άηνκα 

πεξηζπλειέρζεζαλ θαη κεηαθέξζεθαλ ζην λεζί ηεο Υίνπ ελφςεη ηεο 

ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπο. 

8. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο θαηέγξαςαλ ηνλ πξνζθεχγνληα σο Bahram Orabi 

(Μαρξάκ Οξακπί), γελλεκέλν ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 1982. Ο πξνζθεχγσλ 

ππέγξαςε ηελ έθζεζε ζχιιεςήο ηνπ, ζηελ νπνία ην έηνο 1982 αλαθεξφηαλ 

σο έηνο γέλλεζήο ηνπ. Πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα έθζεζε ζχιιεςεο, ζηελ νπνία 

θαίλνληαλ φια ηα πξφζσπα πνπ ζπιιήθζεθαλ ηελ εκέξα εθείλε απφ ηελ 

αθηνθπιαθή, φηη άιια ηξία άηνκα είραλ δειψζεη φηη ήηαλ αλήιηθα θαη φηη 

είραλ θαηαγξαθεί σο ηέηνηα. Σα αληίζηνηρα έηε γέλλεζήο ηνπο αλαθέξνληαλ 

επίζεο ζηελ άλσ έθζεζε. 

9. Σελ ίδηα εκέξα, ν πξνζθεχγσλ ππνβιήζεθε ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζην 

«θπιίηζεην» Ννζνθνκείν ηεο Υίνπ. ηηο 13 Ινπιίνπ 2009, εκθαλίζηεθε 

ελψπηνλ ηνπ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Υίνπ, ν νπνίνο απείρε απφ ηελ 

άζθεζε πνηληθήο δίσμεο. Ο πξνζθεχγσλ παξαπέκθζεθε ηαπηφρξνλα ελψπηνλ 

ηνπ Αζηπλνκηθνχ Γηεπζπληή ηεο Υίνπ πξνθεηκέλνπ εθείλνο λα θηλήζεη ηε 

δηαδηθαζία απέιαζεο. 

10. ηηο 15 Ινπιίνπ 2009, ην αξκφδην αζηπλνκηθφ φξγαλν ππέβαιε ζηνλ 

Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαο ηεο Υίνπ ηελ πξφηαζε απέιαζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο 

(έγγξαθν αξ.32/20/2680-Γ). Γηαηάρζεθε επίζεο ε πξνζσξηλή ηνπ θξάηεζε 

ελφςεη ηεο απέιαζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην απνδεηθηηθφ θνηλνπνίεζεο πνπ 

ππέγξαςε ν πξνζθεχγσλ, κε εκεξνκελία 15 Ινπιίνπ 2009, ν πξνζθεχγσλ 

έιαβε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζπληαγκέλν ζηα ειιεληθά θαη ηα αξαβηθά, ην 

νπνίν αλέθεξε ηα δηθαηψκαηα ησλ ππφ θξάηεζε πξνζψπσλ ελφςεη απέιαζεο. 
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11. ηηο 18 Ινπιίνπ 2009, Ο Αξρεγφο ηεο Αζηπλνκίαο ηεο Υίνπ έθαλε δεθηή 

ηελ απφ 15 Ινπιίνπ 2009 πξφηαζε θαη δηέηαμε ηελ απέιαζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ιφγσ παξάλνκεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο επί ειιεληθνχ 

εδάθνπο. Καηά ηελ ίδηα απφθαζε, δηαηππσκέλε ζηα ειιεληθά θαη ε νπνία 

επίζεο αλαθέξεη ηνλ πξνζθεχγνληα σο Bahram Orabi, ε θξάηεζή ηνπ 

αλαλεψζεθε γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί, δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ ππ’αξηζ.3772/2009 λφκνπ, ηνπο έμη κήλεο ζπλνιηθά (απφθαζε 

αξ.32/1/1839-ιβ). Πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν φηη κία δηθεγφξνο ηεο 

Ννκαξρίαο Υίνπ κεηέβαηλε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην θέληξν θξάηεζεο 

Μεξζηληδίνπ φπνπ θξαηείην ν πξνζθεχγσλ θαη παξείρε δσξεάλ λνκηθέο 

ζπκβνπιέο ζηνπο θξαηνχκελνπο, ηδίσο ζε δεηήκαηα πνιηηηθνχ αζχινπ. 

12. ηηο 26 Ινπιίνπ 2009, ν πξνζθεχγσλ, καδί κε άιινπο πελήληα ελλέα 

θξαηνχκελνπο, κεηαθέξζεθε ζην ιηκάλη ηεο Υίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηβαζζεί ζην πινίν «Θεφθηινο» κε πξννξηζκφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ, 

κέζσ ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο πξνζθεχγσλ ηζρπξίδεηαη φηη ηελ ίδηα 

εκέξα, κία δηθεγφξνο, ζηελ νπνία έδσζε εληνιή ν αδεξθφο ηνπ πνπ 

βξηζθφηαλ αθφκα ζηελ Κξήηε, ήξζε απφ ηελ Αζήλα ζηελ Υίν γηα λα ηνλ 

ζπλαληήζεη θαη λα αλαιάβεη ζην φλνκά ηνπ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

ππνβνιή αηηήκαηνο αζχινπ θαη γηα λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

απέιαζήο ηνπ. Οη αξρέο θέξνληαη λα ελεκέξσζαλ ηελ δηθεγφξν φηη ν 

πξνζθεχγσλ βξηζθφηαλ ππφ κεηαθνξά πξνο άιιν ηφπν θξάηεζεο θαη φηη, γηα 

ην ιφγν απηφ, δελ ήηαλ εθηθηφ λα έξζεη ζε επαθή καδί ηνπ. ηηο 27 Ινπιίνπ 

2009, κεηά απφ ηαμίδη είθνζη πέληε σξψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν 

πξνζθεχγσλ έκεηλε, θαηά δήισζή ηνπ, ζε θακπίλα πνπ βξηζθφηαλ ζην 

ακπάξη ηνπ πινίνπ, έθζαζε ζηε Θεζζαινλίθε θαη κεηαθέξζεθε ηελ ίδηα 

εκέξα ζην θέληξν θξάηεζεο Σπρεξνχ, ζηα ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία. 

13. ηηο 28 Ινπιίνπ 2009, ε δηθεγφξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο πξνζέθπγε ζηνλ 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Ύπαην Αξκνζηή ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, θαηαγγέιινληαο ηδίσο ην γεγνλφο φηη αλ θαη 

αλήιηθνο, ν πξνζθεχγσλ είρε κεηαθεξζεί αζπλφδεπηνο απφ ην Μεξζηλίδη 

πξνο ηελ βφξεηα Διιάδα. Παξαπνλείην επίζεο ζην φλνκά ηνπ γηα ηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Σπρεξφ θαη ηελ πηζαλφηεηα νκαδηθήο απέιαζεο πξνο 

ηελ Σνπξθία. Σελ ίδηα εκέξα, ζρεηηθή εξψηεζε θαηαηέζεθε επίζεο ζην 

Κνηλνβνχιην. 
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14. Με επηζηνιή ηεο 28
εο

 Ινπιίνπ 2009, ν Ύπαηνο Αξκνζηήο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο πιεξνθφξεζε ηνλ αξκφδην γηα ζέκαηα αιινδαπψλ 

Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή φηη ην νξζφ νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζθεχγνληνο ήηαλ 

Mahran Aarabi (Μαρξάλ Ααξακπί), αληίζηνηρα, θαη φηη γελλήζεθε ην 1991 

θαη φρη ην 1982. Ο Ύπαηνο Αξκνζηήο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ επεζήκαλε 

επίζεο ζηελ ίδηα επηζηνιή φηη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο δηθεγφξνπ 

ηνπ πξνζθεχγνληνο, εθείλνο είρε ήδε δεηήζεη πξνθνξηθά άζπιν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ ζην θέληξν θξάηεζεο ηεο Υίνπ, δίρσο νη αξρέο λα 

αλαιάβνπλ ζρεηηθή πξσηνβνπιία. Αλαθεξφηαλ επίζεο φηη νη αζηπλνκηθέο 

αξρέο ηεο Υίνπ δελ είραλ πιεξνθνξήζεη ηα θέληξα θξάηεζεο φπνπ ζα 

κεηαθεξφηαλ ν πξνζθεχγσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ ππνβνιήο αίηεζεο 

αζχινπ. 

15. ηηο 30 Ινπιίνπ 2009, ε Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ δηέηαμε ηε 

κεηαθνξά ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηελ Θεζζαινλίθε πξνθεηκέλνπ ν αξκφδηνο 

εηζαγγειέαο λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ζε θέληξν θηινμελίαο αλειίθσλ (απφθαζε αξ.6634/1-

1223145/30.7.2009). 

16. ηηο 31 Ινπιίνπ 2009, ν Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο 

έδσζε άδεηα ζηελ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε «Σν πίηη ηεο ΑΡΙ» λα 

θηινμελήζεη ηνλ πξνζθεχγνληα. Με ηελ ππ’αξηζ.356552/1-β/1.8.2009 

απφθαζή ηνπ, Ο Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο Θεζζαινλίθεο αλέζηεηιε ηελ 

εθηέιεζε ηεο απέιαζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο γηα πεξίνδν ηξηψλ κελψλ. Σελ 

ίδηα εκέξα, ν πξνζθεχγσλ κεηαθέξζεθε ζην θέληξν θηινμελίαο «Σν πίηη ηεο 

ΑΡΙ». 

17. ηηο 3 Απγνχζηνπ 2009, «Σν πίηη ηεο ΑΡΙ» πιεξνθφξεζε ηελ 

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο φηη ν πξνζθεχγσλ επηζπκνχζε λα 

κεηαβεί ζηελ Κξήηε φπνπ δηέκελαλ ηα δχν αδέξθηα ηνπ, έρνληαο ήδε δεηήζεη 

άζπιν. ε αδηεπθξίληζηε εκεξνκελία, ν πξνζθεχγσλ πήγε ζηελ Κξήηε θαη 

ππέβαιε αίηεκα αζχινπ. 

18. ηηο 17 Ινπλίνπ 2010, ν πξνζθεχγσλ έιαβε δειηίν αηηήζαληνο άζπιν ζε 

ηζρχ έσο ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2010. Καηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε ηζρχο ηνπ 

παξαηάζεθε θαη ε 4
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2011 νξίζζεθε σο εκεξνκελία 

ζπλέληεπμεο γηα ηελ αίηεζή ηνπ πεξί αζχινπ. Η ζπλέρεηα ηεο ππφζεζεο δελ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν. 
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Β. Οι ζσνθήκες κράηηζης ηοσ προζθεύγονηος 

19. Ο αηηψλ θξαηήζεθε απφ ηηο 11 έσο ηηο 13 Ινπιίνπ 2009 ζηνπο ρψξνπο 

θξάηεζεο ζην θηίξην ηεο αθηνθπιαθήο ηεο Υίνπ. Απφ ηηο 14 έσο ηηο 26 

Ινπιίνπ 2009, θξαηήζεθε ζην θέληξν θξάηεζεο αιινδαπψλ ηνπ Μεξζηληδίνπ 

ζηελ Υίν. Απφ ηηο 27 έσο ηηο 30 Ινπιίνπ 2009, θξαηήζεθε ζην θέληξν 

θξάηεζεο ηνπ Σπρεξνχ. Σέινο, ζηηο 30 θαη 31 Ινπιίνπ 2009, θξαηήζεθε ζηελ 

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο θαη ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ ζηελ Θεζζαινλίθε. 

 

1. Ζ εκδοτή ηοσ προζθεύγονηος 

20. Ο πξνζθεχγσλ ηζρπξίδεηαη φηη ζην λεζί ηεο Υίνπ, ηνλ έβαιαλ καδί κε 

ηνπο ελήιηθεο, φηη θνηκφηαλ ζε αλζπγηεηλφ ζηξψκα θαη φηη δελ κπνξνχζε λα 

πξνκεζεπηεί θαζαξά ζεληφληα θαη θνπβέξηεο. ην θειί ηνπ δελ ππήξρε 

θαλέλα έπηπιν θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηξψεη θαηάρακα. Δπίζεο, 

δηαηείλεηαη φηη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ, δελ κπφξεζε λα βγεη 

απφ ην θηίξην θαη δελ είρε θακία επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν. 

21. ε φ,ηη αθνξά ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην θέληξν Σπρεξνχ, ν 

πξνζθεχγσλ βεβαηψλεη φηη ήηαλ απαξάδεθηεο. Σν θέληξν θξάηεζεο 

βξηζθφηαλ θνληά ζε πνηακφ, ε δέζηε ήηαλ αλππφθνξε θαη νη θξαηνχκελνη 

πθίζηαλην ζπλερψο ηζηκπήκαηα θνπλνππηψλ. Ο πξνζθεχγσλ δελ κπνξνχζε 

λα βξεη θαζαξά ζεληφληα θαη θνπβέξηεο. Δπίζεο, δηαηείλεηαη φηη θαζ’φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ, δελ κπφξεζε λα βγεη απφ ην θηίξην θαη φηη δελ 

ππήξρε ηειεθσληθφο ζάιακνο κέζα ζην θέληξν θξάηεζεο. 

2. Ζ εκδοτή ηης Κσβέρνηζης 

22. ε φ,ηη αθνξά ζηνπο ρψξνπο κέζα ζηελ Αθηνθπιαθή ηεο Υίνπ, ε 

Κπβέξλεζε επηζεκαίλεη φηη πξννξίδνληαλ γηα θξαηήζεηο βξαρείαο δηάξθεηαο, 

φηη δηέζεηαλ ηνπαιέηεο, θξεβάηηα θαη ζεληφληα θαη φηη αεξίδνληαλ ηαθηηθά θαη 

ήηαλ επαξθψο θσηεηλνί. Πξνθεηκέλνπ γηα ην θέληξν θξάηεζεο Μεξζηληδίνπ, 

ε Κπβέξλεζε δειψλεη φηη νη ελ ιφγσ ρψξνη αληαπνθξίλνληαλ ηθαλνπνηεηηθά 

ζηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ νξίδνπλ ηα εζληθά θαη δηεζλή 

θείκελα. εκεηψλεη φηη ηα θειηά αεξίδνληαλ θαη θσηίδνληαλ επαξθψο θαη φηη 

έλαο επαξθήο αξηζκφο θξεβαηηψλ, ηνπαιεηψλ, ληνπο θαη ηειεθσληθψλ 

ζαιάκσλ ήηαλ ζηε δηάζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Δπηπιένλ, ε Κπβέξλεζε 
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δειψλεη φηη ην θέληξν Μεξζηληδίνπ δηέζεηε ηαηξείν θαη φηη αζζελνθφξν ήηαλ 

πάληα δηαζέζηκν γηα ηπρφλ κεηαθνξά αζζελψλ ζην «θπιίηζεην» 

Ννζνθνκείν. Σέινο, ε Κπβέξλεζε ζεκεηψλεη φηη ε απφθαζε κεηαθνξάο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο καδί κε πελήληα ελλέα άιια άηνκα απφ ην θέληξν 

Μεξζηληδίνπ πξνο άιιν θέληξν θξάηεζεο ζηελ βφξεηα Διιάδα ιήθζεθε δηφηη 

ην πξψην είρε ππεξβεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπ θηινμελίαο ησλ εβδνκήληα δχν 

αηφκσλ. 

23. Πξνθεηκέλνπ γηα ην θέληξν θξάηεζεο Σπρεξνχ θαη ησλ Αζηπλνκηθψλ 

Κέληξσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ε Κπβέξλεζε δειψλεη θαη’αξρήλ φηη ν 

πξνζθεχγσλ παξέκεηλε εθεί ηέζζεξηο θαη κία εκέξα αληίζηνηρα. Ιζρπξίδεηαη 

φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο δελ ήηαλ θαθέο, 

επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα φηη ηα ελ ιφγσ θέληξα πξννξίδνληαη γηα θέληξα 

βξαρείαο δηάξθεηαο πξηλ ηε κεηαθνξά ησλ ππφ απέιαζε αιινδαπψλ πξνο 

θέληξα εμνπιηζκέλα γηα θξαηήζεηο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. 

 

ΗΗ. ΟΗΚΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

Α. Σο εζφηερικό δίκαιο και η πρακηική ζτεηικά με ηην διοικηηική 

απέλαζη ηφν αλλοδαπών 

24. Σν ζρεηηθφ εζσηεξηθφ δίθαην θαη ε πξαθηηθή ελ πξνθεηκέλσ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο απνθάζεηο Bygylashvili καηά Ελλάδας (αξ.58164/10, 25 

επηεκβξίνπ 2012), Barjamaj καηά Ελλάδας (αξ.36657/11, 2 Ματνπ 2013), 

Horshill καηά Ελλάδας (αξ.70427/11, 1
ε
 Απγνχζηνπ 2013), Khuroshvili καηά 

Ελλάδας (αξ.58165/10, 12 Γεθεκβξίνπ 2013) θαη Β.Μ. καηά Ελλάδας 

(αξ.53608/11, 19 Γεθεκβξίνπ 2013). 

 

Β. Σα οικεία διεθνή κείμενα 

1. Ζ Δσρφπαχκή Δπιηροπή για ηην πρόληυη ηφν βαζανιζηηρίφν και ηης 

απάνθρφπης ή ηαπεινφηικής μεηατείριζης ή ηιμφρίας (ΔΠΒ) 

25. Ύζηεξα απφ ηελ επίζθεςή ηεο ζηελ Διιάδα απφ ηηο 17 έσο ηηο 29 

επηεκβξίνπ 2009, ε ΔΠΒ επεζήκαλε ηα αθφινπζα ζηε δεκνζηεπζείζα ζηηο 

17 Ννεκβξίνπ 2014 έθζεζή ηεο (ζειίδα 41): 

«81. ην θηίξην ηνπ Ληκελαξρείνπ ηεο Υίνπ, έλα θειί (4.6 η.κ) ήηαλ θαηάιιειν γηα 

ηελ θξάηεζε πξνζψπσλ γηα πεξηφδνπο βξαρείαο δηάξθεηαο, φπσο ζπλέβαηλε 

ζπλήζσο. Ωζηφζν, δελ ήηαλ θαηάιιειν γηα δηαλπθηέξεπζε ζε θξάηεζε (γηα 
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παξάδεηγκα, δχν άηνκα θξαηνχληαλ απφ ηηο 20 έσο ηηο 23 Ινπιίνπ 2009). Κάζε 

πξφζσπν πνπ ήηαλ λα πεξάζεη κία ή πεξηζζφηεξεο λχρηεο ζε θξάηεζε ζα έπξεπε 

λα κεηαθεξζεί ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα ηεο πφιεο ηεο Υίνπ. Οη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο πνπ ζπιιακβάλεη ε Αθηνθπιαθή θξαηνχληαη ζε πξνθαηαζθεπαζκέλε 

δνκή (40 η.κ.) κε θεξακηδσηή ζηέγε, απνηεινχκελε απφ ηξία επηθνηλσλνχληα 

δσκάηηα, κία ηνπαιέηα θαη έλα ληπηήξα. Η πξφζβαζε ζε ηερλεηφ θσηηζκφ θαη ην 

θπζηθφ θσο είλαη θαηάιιεια θαη ν εμαεξηζκφο είλαη επαξθήο. Καηά γεληθφ 

θαλφλα, νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο θξαηνχληαη ζην ίδξπκα απηφ κφλν φζν 

ρξεηάδεηαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ε πεξίπησζή ηνπο (θαηαγξαθή πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, ηαηξηθή εμέηαζε ζην λνζνθνκείν), 

πξάγκα πνπ θξαηά ζπλήζσο ψξεο. ηε ζπλέρεηα, κεηαθέξνληαη ζην εηδηθφ θέληξν 

θξάηεζεο αιινδαπψλ πνπ βξίζθεηαη εθηφο πφιεο. (...)». 

 

26. Ύζηεξα απφ επίζθεςή ηεο ζηελ Διιάδα απφ ηηο 19 έσο ηηο 27 

Ιαλνπαξίνπ 2011, ε ΔΠΒ επεζήκαλε ζηε δεκνζηεπζείζα ζηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 

2012 έθζεζή ηεο φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην θέληξν θξάηεζεο Σπρεξνχ 

ήηαλ θαθέο. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο επίζθεςεο ππήξραλ 139 θξαηνχκελα 

πξφζσπα θαη εθαηφ πεξίπνπ ήηαλ «ζηνηβαγκέλα» ζε δσκάηην 35 η.κ. Σν 

παξάξηεκα κε ηξεηο ηνπαιέηεο θαη έλα ληνπο δελ είρε θσο θαη ήηαλ βξσκεξφ. 

27. ηελ απφ 15 Μαξηίνπ 2011 δεκφζηα δήισζή ηεο, ζηελ νπνία πξνέβε 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10 παξαγξ.2 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθήο 

κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο, ε ΔΠΒ επεζήκαλε ηα εμήο: 

«Οη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο ηνπ 2005, ηνπ 2007, ηνπ 2008 θαη ηνπ 

2009, δίλνπλ φιεο κία παξφκνηα εηθφλα ησλ πνιχ θαθψλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο 

θξαηνχληαλ νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο ζηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη ζε άιινπο 

αθαηάιιεινπο ρψξνπο, ζπρλά κε ρξεζηκνπνηνχκελεο απνζήθεο, γηα πεξηφδνπο 

κέρξη θαη έμη κελψλ, αθφκε θαη γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ρσξίο θακία 

δπλαηφηεηα θπζηθήο άζθεζεο ζε αλνηρηφ ρψξν, νχηε άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ρσξίο ηηο θαηάιιειεο θξνληίδεο πγείαο. Οη ζπζηάζεηο, νη νπνίεο απέβιεπαλ 

ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο, ζπλέρηζαλ σζηφζν λα παξαβιέπνληαη. Αλ θαη 

ζεκαληηθνί αξηζκνί παξάλνκσλ αιινδαπψλ έθζαζαλ ζηελ Διιάδα απφ ηα ρεξζαία 

θαη αλαηνιηθά ζαιάζζηα ζχλνξά ηεο επί πνιιά έηε, θαλέλα κέηξν δελ ιήθζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί κία ζπληνληζκέλε θαη απνδεθηή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε 

ηελ θξάηεζή ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

(...) 
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Γπζηπρψο, νη δηαπηζηψζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηεο ΔΠΒ 

ζηελ Διιάδα, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, έδεημαλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ νη 

αξρέο δελ ήηαλ αμηφπηζηεο. Σα αζηπλνκηθά ηδξχκαηα θαη ηα ηδξχκαηα ηεο 

αθηνθπιαθήο ζηέγαδαλ νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ αξηζκφ παξάλνκσλ αιινδαπψλ 

ζε αθφκε ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο. (...)». 

 

2. Ζ έκθεζη ηης Γιεθνούς Αμνηζηίας 

28. Μία έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ην 2010 ζηα αγγιηθά ε Γηεζλήο Ακλεζηία κε 

ηίηιν «Διιάδα: παξάλνκνη κεηαλάζηεο θαη αηηνχληεο άζπιν πνπ θξαηνχληαη 

λφκηκα ππφ αλεπαξθείο ζπλζήθεο», δηαπηζηψλεη φηη ζηελ Διιάδα ε θξάηεζε 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ εθαξκφδεηαη ρσξίο λα δίλεηαη ζεκαζία ζηελ 

αλαινγηθφηεηα ηνπ κέηξνπ θαη ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε απηνχ σο κέηξνπ 

έζραηεο αλάγθεο. ε φ,ηη αθνξά ζην θέληξν θξάηεζεο Μεξζηληδίνπ ηεο Υίνπ, 

ε έθζεζε δειψλεη ηδίσο ηα εμήο (ζειίδα 36): 

«5.1.1. Καηά ηελ επίζθεςε ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, 

πνιιέο νηθνγέλεηεο κε παηδηά (πνιιά εθ ησλ νπνίσλ πνιχ κηθξά), ηέζζεξα 

αζπλφδεπηα αλήιηθα θαη κία έγθπνο γπλαίθα θξαηνχληαλ ζην θέληξν. (...) Οη 

αληηπξφζσπνη ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο δηαπίζησζαλ φηη ηξεηο νηθνγέλεηεο κε κηθξά 

παηδηά (ζπλνιηθά δεθαπέληε άηνκα) θνηκφληαλ ζε θνηηψλα ζρεδηαζκέλν γηα νθηψ 

άηνκα. Δίδαλ επίζεο άηνκα λα θνηκνχληαη ζε ζηξψκαηα θαηάρακα. Γνλείο είπαλ 

ζηνπο αληηπξνζψπνπο φηη ζπάληα έβξηζθαλ γάια γηα ηα παηδηά ηνπο. Οη αξρέο δελ 

πξνκήζεπαλ πξντφληα πξνζσπηθήο πγηεηλήο, φπσο ζακπνπάλ θαη ζαπνχληα. Οη 

θξαηνχκελνη έπξεπε λα παξαγγείινπλ θαη λα πιεξψζνπλ γηα ηα πξντφληα απηά, ηα 

νπνία αγφξαδε ην πξνζσπηθφ ηνπ θέληξν θξάηεζεο. (...)». 

 

3. Σα κείμενα ηοσ Διδικού Διζηγηηή ηφν Ζνφμένφν Δθνών 

29. Ο Δηδηθφο Δηζεγεηήο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα βαζαληζηήξηα θαη 

θάζε άιιε βάλαπζε, απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία, ν 

Κνο Mάλθξελη Νφβαθ, πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Διιάδα απφ ηηο 10 

έσο ηηο 20 Οθησβξίνπ 2010. ε φ,ηη αθνξά ζην θέληξν θξάηεζεο 

Μεξζηληδίνπ ηεο Υίνπ, ζεκείσζε ζηελ απφ 20 Οθησβξίνπ 2010 δήισζή ηνπ 

φηη ιφγσ ηεο πξφζθαηεο κείσζεο ησλ ζπιιήςεσλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

ζηα ειιεληθά λεζηά, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Μεξζηλίδη, εθηφο απφ θάπνηα 

ειαηηψκαηα, κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ σο θαηάιιεια. 
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30. ηελ απφ 4 Μαξηίνπ 2011 έθζεζή ηνπ, ν Κνο Mάλθξελη Νφβαθ δήισζε 

ηα εμήο επί ηνπ ζέκαηνο ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

ζηελ Διιάδα: 

«Έλα ζεηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην θέληξν θξάηεζεο [Μεξζηληδίνπ] ζηελ Υίν φπνπ ν 

Γηεπζπληήο, απαζρνινχκελνο απφ ηε Ννκαξρία, θξφληηδε θαηαιιήισο ηνπο 

θξαηνχκελνπο. Λφγσ ηεο κείσζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο κέζσ ηεο Μεζνγείνπ 

ζαιάζζεο, ην θέληξν δελ ήηαλ πηα ππεξθνξησκέλν. Οη θξαηνχκελνη είραλ 

πξφζβαζε ζην έμσ, ηα θειηά ήηαλ θαζαξά θαη θαιά εμνπιηζκέλα θαη νη πιένλ 

ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ηνπο θαιχπηνληαλ επαξθψο». 

 

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Η. ΔΠΗ ΣΖ ΗΥΤΡΗΕΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

31. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη γηα ηελ πιήξε απνπζία κέηξσλ πιαηζίσζεο 

θαη ζπλνδείαο, πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ ειηθία ηνπ σο αλειίθνπ θαη ζην 

γεγνλφο φηη ήηαλ αζπλφδεπηνο θαηά ηελ θπιάθηζή ηνπ θαη αθφηνπ αθέζεθε 

ειεχζεξνο απφ ηηο εζληθέο αξρέο. Δπηπιένλ, θαηαγγέιιεη ηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζήο ηνπ ζην λεζί ηεο Υίνπ, θαη, έπεηηα, ζην θέληξν θξάηεζεο Σπρεξνχ 

ζηελ βφξεηα Διιάδα. Δπηθαιείηαη ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο, ην νπνίν νξίδεη: 

     Άξζξν 3 

«Οπδείο επηηξέπεηαη λα ππoβιεζή εηο βαζάλoπο oχηε εηο πoηvάο ή κεηαρείξηζηv 

απαvζξψπoπο ή εμεπηειηζηηθάο.» 

 

Α. Δπί ηοσ παραδεκηού 

32. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί ιφγσ κε 

εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ έλδηθσλ κέζσλ. Δηδηθφηεξα, ππνγξακκίδεη φηη ν 

πξνζθεχγσλ έιαβε έλα θπιιάδην κεηαθξαζκέλν ζηα αξαβηθά φπνπ 

αλαθέξνληαλ, κεηαμχ άιισλ, ηα έλδηθα κέζα ηα νπνία κπνξνχζε λα αζθήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ. Γελ ππέβαιε φκσο ελψπηνλ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 76 

ηνπ ππ’αξηζ.3386/2005 λφκνπ αληηξξήζεηο, νχηε άζθεζε ελψπηνλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ ή ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ πξνζθπγή θαηά ηεο 

απφθαζεο απέιαζήο ηνπ, ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε αλαζηνιήο 

εθηέιεζεο απηήο. Η Κπβέξλεζε πξνζζέηεη φηη αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη ε 
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δηθεγφξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο έιαβε γλψζε ηεο απφθαζεο απέιαζήο ηνπ 

ζηηο 27 Ινπιίνπ 2009, νπφηε θαη πξνζέθπγε ζηνλ Ύπαην Αξκνζηή ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, είρε αθφκε, θαηά ην εζσηεξηθφ 

δίθαην, ηε δπλαηφηεηα λα ακθηζβεηήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηε λνκηκφηεηα 

ηεο απφθαζεο πνπ δηέηαμε ηελ απέιαζή ηνπ, αθφκε θαη ρσξίο λα έρεη 

πξνεγνπκέλσο αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Σέινο, ε 

Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη φηη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ πξνζθεχγνληνο γηα ηελ 

πιηθή αδπλακία άζθεζεο ησλ νηθείσλ πξνζθπγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξάηεζήο ηνπ ζην θέληξν Μεξζηληδίνπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαθήο κε ηνλ έμσ 

θφζκν είλαη αφξηζηα θαη αβάζηκα. 

33. Αλαθεξφκελνο ζηελ πξνγελέζηεξε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ (κεηαμχ 

άιισλ, S.D. καηά Ελλάδας, αξ.53541/07, 11 Ινπλίνπ 2009, Tabesh καηά 

Ελλάδας, αξ.8256/07, 26 Ννεκβξίνπ 2009, Rahimi καηά Ελλάδας, 

αξ.8687/08, 5 Απξηιίνπ 2011), ν πξνζθεχγσλ απαληά φηη ηα επηθαινχκελα 

απφ ηελ Κπβέξλεζε έλδηθα κέζα είλαη ζεσξεηηθά θαη απαηειά. Πξάγκαηη, 

ηζρπξίδεηαη φηη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε δελ πξνζθέξεη θαλέλα έλδηθν κέζν 

κε ην νπνίν λα κπνξεί έλαο κεηαλάζηεο ππφ θξάηεζε λα ακθηζβεηήζεη ηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ. Αθφκε θαη αλ ν πξνζθεχγσλ θαη ην ζχλνιν ησλ 

θξαηνπκέλσλ, ηδίσο ζην θέληξν θξάηεζεο Μεξζηληδίνπ, είραλ θαηαθέξεη λα 

παξαπνλεζνχλ γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπο, θακία αιιαγή δελ ζα είρε 

επέιζεη: φρη κφλνλ νη αξρέο είραλ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε 

αιιά απηή ήηαλ απνηέιεζκα δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο. Δπηζεκαίλεη επίζεο φηη ε 

πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε σο πξνο ηελ 

πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ επηθαινχκελσλ απφ ηελ Κπβέξλεζε 

πξνζθπγψλ, ηδηαίηεξα, ην φηη ήηαλ αζπλφδεπηνο αλήιηθνο θαη ρσξίο λφκηκε 

αληηπξνζψπεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ ζην θέληξν 

Μεξζηληδίνπ. 

34. ε φ,ηη αθνξά ζηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα 

εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ κέζσλ ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 

παξαγξ.1 ηεο χκβαζεο, ην Γηθαζηήξην παξαπέκπεη ζηελ ζρεηηθή ηνπ 

λνκνινγία (βιέπε ηδίσο Akdivar και λοιποί καηά Σοσρκίας, 16 επηεκβξίνπ 

1996, παξαγξ.65-69, Εσρεηήριο αποθάζεων 1996-IV, Vuckovic και λοιποί 

καηά ερβίας (GC), αξ.17153/11, παξαγξ.69-77, 25 Μαξηίνπ 2014). 
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35. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη, θαηά πξψην ιφγν, φηη ζηηο 28 Ινπιίνπ 2009, ε 

δηθεγφξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο απεπζχλζεθε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη 

ην Δζληθφ Κνηλνβνχιην γηα λα παξαπνλεζεί, κεηαμχ άιισλ, γηα ηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζήο ηνπ ζην θέληξν θξάηεζεο Σπρεξνχ. Γλσζηνπνίεζε επίζεο ζηηο 

εζσηεξηθέο αξρέο ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο νπνίεο ππνβαιιφηαλ ν 

πξνζθεχγσλ ηνπιάρηζηνλ κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε βφξεηα Διιάδα. 

Δπηπξφζζεηα, έγεηξε γεληθψο ην δήηεκα ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ 

θξάηεζήο ηνπ κε ην γεγνλφο φηη ήηαλ ηφηε αλήιηθνο. 

36. Δπίζεο, θαη γεληθψο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη θαηά ηελ επνρή ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ν ππ’αξηζ.3386/2005 λφκνο επέηξεπε ζηα 

Γηθαζηήξηα λα εμεηάδνπλ ηελ απφθαζε θξάηεζεο ιαζξνκεηαλάζηε επί ηε 

κφλε βάζε ηνπ θηλδχλνπ θπγήο ή ηεο απεηιήο γηα ηε δεκφζηα ηάμε. Ο ελ 

ιφγσ λφκνο δελ αλαγλψξηδε αξκνδηφηεηα ζηα Γηθαζηήξηα γηα λα εμεηάδνπλ 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα θέληξα θξάηεζεο αιινδαπψλ ιαζξνκεηαλαζηψλ 

θαη γηα λα δηαηάδνπλ ηελ απφιπζε θξαηνχκελνπ εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ 

απηψλ θξάηεζεο (Α.Α. καηά Ελλάδας, αξ.12186/08, παξαγξ.47, 22 Ινπιίνπ 

2010, Ahmade καηά Ελλάδας, αξ.50520/09, παξαγξ.85, 25 επηεκβξίνπ 

2012). Δπνκέλσο, πξνζθπγή εθ κέξνπο ηνπ πξνζθεχγνληνο κε ην 

πεξηερφκελν απηφ δελ ζα είρε θακία πηζαλφηεηα λα επνδσζεί. 

37. Σέινο, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ εθζέηεη κάιινλ φηη 

ππήξμε ζχκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο 

θξάηεζεο θαη πνπ ήηαλ φκνηνη γηα ην ζχλνιν ησλ θξαηνπκέλσλ ελψ 

ηαπηφρξνλα ηνλ έπιεηηαλ πξνζσπηθά (βιέπε, mutatis mutandis, R.U. καηά 

Ελλάδας, αξ.2237/08, παξαγξ.60, 7 Ινπλίνπ 2011). Σν Γηθαζηήξην 

επηζεκαίλεη, ζρεηηθά, φηη ζηελ απφ 15 Μαξηίνπ 2011 δεκφζηα δήισζή ηεο, ε 

ΔΠΒ ππελζχκηδε φηη νη εθζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο ηνπ 2005, 

2007, 2008 θαη 2009 πεξηέγξαθαλ φιεο αξλεηηθά ηηο πνιχ θαθέο ζπλζήθεο 

ππφ ηηο νπνίεο νη παξάλνκνη αιινδαπνί θξαηνχληαλ ζηα Αζηπλνκηθά 

Σκήκαηα θαη ζε άιινπο αθαηάιιεινπο ρψξνπο, ζπρλά εγθαηαιειεηκκέλεο 

απνζήθεο, γηα πεξηφδνπο έσο έμη κελψλ, βιέπε γηα αθφκε κεγαιχηεξεο 

πεξηφδνπο, ρσξίο θακία δπλαηφηεηα θπζηθήο άζθεζεο ζε αλνηρηφ ρψξν, νχηε 

άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ρσξίο ηηο θαηάιιειεο θξνληίδεο πγείαο. Η 

ΔΠΒ ππνγξάκκηδε φηη νη δηαβεβαηψζεηο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ φηη ζα έζεηαλ 

ηέινο ζηε δηνηθεηηθή θξάηεζε ησλ παξάλνκσλ αιινδαπψλ ζηα Αζηπλνκηθά 
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Σκήκαηα δελ ήηαλ αμηφπηζηεο θαη φηη ηα Σκήκαηα εμαθνινπζνχζαλ λα 

ζηεγάδνπλ νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξν αξηζκφ αιινδαπψλ ππφ ρεηξφηεξεο 

αθφκε ζπλζήθεο (αλσηέξσ παξάγξαθνο 27). Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη 

έρεη ήδε ζεσξήζεη ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο φηη νη αλαθεξφκελεο απφ 

ηελ Κπβέξλεζε πξνζθπγέο δελ αξθνχζαλ απφ κφλεο ηνπο γηα λα 

επαλνξζψζνπλ ηελ θαηαγγειιφκελε θαηάζηαζε (βιέπε, mutatis mutandis, 

Lica καηά Ελλάδας, αξ.74279/10, παξαγξ.38, 17 Ινπιίνπ 2012). 

38. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε δελ παξείρε ηφηε ζηνλ πξνζθεχγνληα πξαγκαηηθή 

πξνζθπγή κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα παξαπνλεζεί γηα ηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζήο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηεο 

Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε κε εμάληιεζε ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ κέζσλ σο 

πξνο ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Σν Γηθαζηήξην 

δηαπηζηψλεη, απφ ηελ άιιε, φηη ην κέξνο απηφ ηεο πξνζθπγήο δελ είλαη 

πξνδήισο αβάζηκν ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 παξαγξ.3 α) ηεο 

χκβαζεο. Δπηζεκαίλεη επίζεο φηη δελ πξνζθξνχζεη ζε θαλέλα άιιν ιφγν 

απαξαδέθηνπ. πληξέρεη άξα ιφγνο λα γίλεη δεθηφ. Μέλεη λα εμεηαζηεί 

παξαθάησ, ζην κέξνο ζρεηηθά κε ηελ αηηίαζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ην άξζξν 5 

ηεο χκβαζεο, εάλ νη επηθαινχκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε πξνζθπγέο ήηαλ 

πξαγκαηηθέο σο πξνο ην δήηεκα ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θξάηεζεο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο. 

 

Β. Δπί ηης οσζίας 

1. Σα επιτειρήμαηα ηφν μερών 

39.Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπ πξνζθεχγνληνο, ε Κπβέξλεζε δέρεηαη 

θαη’αξρήλ φηη ήηαλ δεθαεπηά εηψλ θαη δέθα κελψλ, δειαδή φηη ήηαλ 

αλήιηθνο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζχιιεςεο θαη 

θξάηεζήο ηνπ. Ιζρπξίδεηαη φηη ν πξνζθεχγσλ δήισζε ν ίδηνο φηη ήηαλ 

ελήιηθνο θαη φηη γελλήζεθε ην 1982. Πξνζζέηεη φηη ν πξνζθεχγσλ έιαβε 

γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο ζχιιεςήο ηνπ κε ηε βνήζεηα ελφο 

κεηαθξαζηή, ν νπνίνο ήηαλ παξψλ θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

Δπηπιένλ, ε Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ ππέγξαςε ηελ 

έθζεζε ζχιιεςεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είρε θακία αληίξξεζε σο 

πξνο ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, φπσο απηή αλαγξαθφηαλ ζην άλσ 
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έγγξαθν. Η Κπβέξλεζε επηζεκαίλεη ζην ζεκείν απηφ φηη ν πξνζθεχγσλ δελ 

ππέγξαςε ην απνδεηθηηθφ θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο πνπ δηαηάδεη ηελ 

απέιαζή ηνπ, κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2009. Καηά ηε γλψκε ηεο, ε 

απφθαζε λα κελ ππνγξάςεη φια ηα έγγξαθα πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθαλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία απέιαζήο ηνπ απνδεηθλχεη φηη είρε πιήξε γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. Δπίζεο, ε Κπβέξλεζε εθηηκά φηη ε θαιή πίζηε ησλ 

εζσηεξηθψλ αξρψλ πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε αληίδξαζή ηνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ πξνζθεχγνληα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπ 

αθφηνπ έιαβε ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε εθ κέξνπο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Ο αξκφδηνο Δηζαγγειέαο αλέιαβε ηελ 

ππφζεζε θαη δηέηαμε, ζηηο 31 Ινπιίνπ 2009, ηε κεηαθνξά ηνπ ζην θέληξν 

θηινμελίαο αλειίθσλ «Σν πίηη ηεο ΑΡΙ». 

40. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, ε Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη φηη ν 

πξνζθεχγσλ έκεηλε κφλν δχν, ηέζζεξηο θαη κία εκέξα, αληίζηνηρα, ζην θηίξην 

ηεο Αθηνθπιαθήο ηεο Υίνπ, ην θέληξν θξάηεζεο Σπρεξνχ θαη ηνπο ρψξνπο 

ηεο Αζηπλνκίαο Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ην θέληξν θξάηεζεο 

Μεξζηληδίνπ, ε Κπβέξλεζε αλαθέξεηαη ηδίσο ζηα θείκελα ηνπ Κνπ 

Mάλθξελη Νφβαθ, ην 2010 θαη 2011, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη νη ζπλζήθεο 

θξάηεζεο ζην Μεξζηλίδη ήηαλ θαηάιιειεο. Η Κπβέξλεζε πξνζζέηεη επίζεο 

φηη ηελ επνρή πνπ ν πξνζθεχγσλ θξαηείην ζην Μεξζηλίδη, νη ρψξνη ήηαλ ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη θαηαιιήισο εμνπιηζκέλνη. 

41. Ωο πξνο ηνλ πξνζθεχγνληα, γηα λα θαηαγγείιεη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο 

ηνπ, βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηηο εθζέζεηο ηεο ΔΠΒ θαη ηνπ Δηδηθνχ 

Δηζεγεηή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα βαζαληζηήξηα πνπ πεξηέγξαθαλ ηελ 

θαηάζηαζε, ε νπνία επηθξαηνχζε ηελ επνρή ηεο θξάηεζήο ηνπ ζηα θέληξα 

θξάηεζεο θαη ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα πνπ ππνδέρνληαλ αιινδαπνχο ππφ 

απέιαζε. Ιζρπξίδεηαη φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ ηνλ εμέζεζαλ ζε κφληκν 

θίλδπλν γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα θαη φηη επηδείλσζαλ ηελ ήδε 

εμαζζελεκέλε ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Δθζέηεη φηη ην ζσξεπηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο θξάηεζεο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ήηαλ αλήιηθνο θαη ησλ 

εμεπηειηζηηθψλ ζπλζεθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θφβν ηεο επηθείκελεο 

απέιαζήο ηνπ ηνχ πξνθάιεζαλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. 

 

2. Ζ εκηίμηζη ηοσ Γικαζηηρίοσ 
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α) Γενικές αρτές 

42. ε φ,ηη αθνξά ζηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο χκβαζεο ζε ππνζέζεηο πνπ εγείξνπλ δεηήκαηα παξφκνηα κε εθείλα ηεο 

παξνχζαο, ην Γηθαζηήξην παξαπέκπεη ζηελ ζρεηηθή ηνπ λνκνινγία (βιέπε 

ηδίσο, Kudla καηά Πολωνίας [GC], αξ.30210/96, παξαγξ.90-94, ΔΓΓΑ 2000-

XI, Peers καηά Ελλάδας, αξ.28524/95, παξαγξ.67-68, ΔΓΓΑ 2001-III, 

Kalachnikov καηά Ρωζίας, αξ.47095/99, παξαγξ.95, ΔΓΓΑ 2002-VI, Riad 

και Idiab καηά Βελγίοσ, αξ. 29787/03 θαη 29810/03, παξαγξ.97, 24 

Ιαλνπαξίνπ 2008, Tabesh, αλσηέξσ, παξαγξ.34-37, Rahimi, αλσηέξσ, 

παξαγξ.59-62, R.U. καηά Ελλάδος, αλσηέξσ, παξαγξ.54-56, A.F. καηά 

Ελλάδος, αξ.53709/11, παξαγξ.68-70, 13 Ινπλίνπ 2013). 

 

β) Δκηίμηζη ηης προκείμενης σπόθεζης 

43. Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην πξέπεη θαη’αξρήλ λα αζρνιεζεί κε ην 

δήηεκα ηεο ειηθίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

ζχιιεςήο ηνπ. εκεηψλεη εμ αξρήο φηη ε Κπβέξλεζε δελ ακθηζβεηεί ην 

γεγνλφο φηη ν πξνζθεχγσλ ήηαλ δεθαεπηά εηψλ θαη δέθα κελψλ, δειαδή φηη 

ήηαλ αλήιηθνο φηαλ ζπιιήθζεθε ζηα αλνηρηά ηνπ λεζηνχ ηεο Υίνπ. εκαζία 

έρεη ινηπφλ λα εμεηαζηεί αλ νη εζσηεξηθέο αξρέο κπνξνχζαλ εχινγα λα 

γλσξίδνπλ ην γεγνλφο απηφ θαη λα ελεξγήζνπλ αλαιφγσο. Σν Γηθαζηήξην 

δηαπηζηψλεη πξψηνλ φηη κφιηο ζπιιήθζεθε απφ ηελ Αθηνθπιαθή, ν 

πξνζθεχγσλ ππέγξαςε ηελ έθζεζε ζχιιεςήο ηνπ ζηελ νπνία θαηλφηαλ ην 

φλνκά ηνπ θαη ε εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Δπηζεκαίλεη φηη δελ πξνθχπηεη 

απφ ηνλ θάθειν φηη ν πξνζθεχγσλ ππέζηε νπνηαδήπνηε κνξθή πίεζεο γηα λα 

ππνγξάςεη ην ελ ιφγσ δεκφζην έγγξαθν. 

44. Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηνπ δχν άιια ζηνηρεία, ηα νπνία 

ζπλεγνξνχλ ππέξ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αξκφδηεο αξρέο έδεημαλ θαιή πίζηε 

θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ειηθίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο ελ 

πξνθεηκέλσ. Απφ ηε κία πιεπξά, ζηελ πξναλαθεξφκελε έθζεζε ζχιιεςεο, 

εθηφο ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο, 

αλαγξάθνληαλ επίζεο εθείλα ηξηψλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ δήισζαλ ζηηο 

αξρέο φηη ήηαλ αλήιηθα θαη θαηαγξάθεθαλ σο ηέηνηα. Σν Γηθαζηήξην δελ 

θαηαιαβαίλεη ινηπφλ γηα πνην ηδηαίηεξν ιφγν ν πξνζθεχγσλ δελ ζα είρε 

θαηαγξαθεί σο αλήιηθνο εάλ ν ίδηνο ην είρε δειψζεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο. ην 
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ζεκείν απηφ αμίδεη λα κλεκνλεπζεί φηη θαηά ηελ ζχιιεςή ηνπ ν πξνζθεχγσλ 

ήηαλ ζρεδφλ δεθανθηψ εηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ αλέθεξε 

ν ίδηνο ην αλήιηθν ηεο ειηθίαο ηνπ ζηηο εζσηεξηθέο αξρέο, δελ ζα ήηαλ 

πξνθαλέο γηα εθείλεο λα εμεηάζνπλ ηελ πηζαλφηεηα απηή κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε Ύπαηε 

Αξκνζηεία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο πιεξνθφξεζε ζηηο 28 

Ινπιίνπ 2009 ηηο εζσηεξηθέο αξρέο γηα ηελ πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ 

πξνζθεχγνληνο. Η Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ έδεημε επηκέιεηα θαη 

ζηηο 30 Ινπιίνπ 2009 απεπζχλζεθε ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζηε κεηαθνξά ηνπ πξνζθεχγνληνο ζε θέληξν θηινμελίαο αλειίθσλ. 

45. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε πξνπεξηγξαθείζα ζπκπεξηθνξά ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ εληζρχεη ηελ ηδέα φηη ελήξγεζαλ θαιφπηζηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Καηά ζπλέπεηα, ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα ηνχο 

απνδψζεη ην γεγνλφο φηη ν πξνζθεχγσλ δελ θαηαγξάθεθε σο αλήιηθνο θαηά 

ηελ ζχιιεςή ηνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ην Γηθαζηήξην ζα εμεηάζεη ηηο αηηηάζεηο 

ηνπ πξνζθεχγνληνο γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπ σο αηηηάζεηο ελήιηθνπ 

θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, δειαδή έσο ηηο 30 

Ινπιίνπ 2009, νπφηε θαη νη εζληθέο αξρέο ηνλ αληηκεηψπηζαλ σο αλήιηθν. 

 

η. Σα Αζησνομικά Σμήμαηα 

46. Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηελ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 

Θεζζαινλίθεο θαη ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αγίνπ Αζαλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, 

ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη επηιήθζεθε πνιιέο θνξέο ππνζέζεσλ ζρεηηθά 

κε ηηο ζπλζήθεο ζε αζηπλνκηθνχο ρψξνπο αηφκσλ ππφ πξνζσξηλή θξάηεζε ή 

ζε θξάηεζε ελφςεη ηεο απέιαζήο ηνπο θαη θαηέιεμε ζε παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο ζηηο άλσ ππνζέζεηο ( ιάζιος και λοιποί καηά 

Ελλάδας, αξ.30303/07, 4 Ινπλίνπ 2009, Βαθιάδης καηά Ελλάδας, 

αξ.24981/07, 2 Ινπιίνπ 2009, Shuvaev καηά Ελλάδας, αξ.8249/07, 29 

Οθησβξίνπ 2009, Εσθραιμίδη καηά Ελλάδας, αξ.33225/08, 21 Ινπλίνπ 2001, 

Αζλάνης καηά Ελλάδας, αξ. 36401/10, 17 Οθησβξίνπ 2013 θαη De los Santos 

και de la Cruz καηά Ελλάδας, αξ.2134/12 θαη 2161/12, παξαγξ.43, 26 Ινπλίνπ 

2014). Γηα λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα απηφ, ην Γηθαζηήξην βαζίζηεθε 

ηδίσο ζηελ ίδηα ηελ θχζε ησλ Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ, ηα νπνία είλαη ηφπνη 

πνπ πξννξίδνληαη λα ππνδέρνληαη πξφζσπα γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Έηζη, ρξφλνη πξνζσξηλήο θξάηεζεο ζηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα κεηαμχ δχν 

θαη ηξηψλ κελψλ ζεσξήζεθαλ αληίζεηνη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο ( ιάζιος 

και λοιποί, παξαγξ.32, Βαθιάδης, παξαγξ.35-36, Shuvaev, παξαγξ.39, 

Δσθραιμίδη, παξαγξ.41, θαη Αζλάνης παξαγξ.39, αλσηέξσ). 

47. Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ θξαηήζεθε 

ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο ηεο αζηπλνκίαο γηα δχν εκέξεο, ζηηο 30 θαη 31 Ινπιίνπ 

2009, δειαδή γηα πνιχ κηθξή δηάξθεηα (βιέπε παξάγξαθν 19 αλσηέξσ in 

fine). Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ επηθαιείηαη 

εηδηθά επηρεηξήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπ ζηα 

πξναλαθεξφκελα αζηπλνκηθά ηκήκαηα, ηα νπνία λα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βαξχηεηα ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο απνηεινχζε 

πξνζβνιή ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο (βιέπε, a 

contrario, Rahimi, παξαγξ.86, αλσηέξσ). Βαζηδφκελν ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

δχν απηψλ ζηνηρείσλ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε θξάηεζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο δελ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε 

ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε πνπ λα ζεσξείηαη αληίζεηε ζην άξζξν 3 ηεο 

χκβαζεο. 

 

ιι. Σο κένηρο κράηηζης Σστερού 

48. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ηζρχεη ε ίδηα δηαπίζησζε γηα ην θέληξν 

θξάηεζεο ηνπ Σπρεξνχ φπνπ ν πξνζθεχγσλ θξαηήζεθε κφλν ηξεηο κέξεο, 

δειαδή απφ ηηο 27 έσο ηηο 30 Ινπιίνπ 2009. Σν Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη ηε 

βξαρεία δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ησλ ζπλζεθψλ παξακνλήο ζην θέληξν Σπρεξνχ. Θεσξεί φηη ε 

απνπζία πνξηζκάησλ εθ κέξνπο ηεο ΔΠΒ γηα ην ελ ιφγσ θέληξν θξάηεζεο 

θαη γχξσ ζηελ επίκαρε πεξίνδν δελ ηνχ επηηξέπεη λα βγάιεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη παξαγλσξίζζεθε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο σο πξνο ην ζέκα απηφ. 

 

ιιι. Οι τώροι κράηηζης ζηο νηζί ηης Υίοσ 

49. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην λεζί ηεο Υίνπ, ην Γηθαζηήξην 

δηαπηζηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ θξαηήζεθε έλα πξψην δηάζηεκα ζηνπο ρψξνπο 

ηεο αθηνθπιαθήο ηνπ λεζηνχ απηνχ γηα λα κεηαθεξζεί, ζηε ζπλέρεηα, ζην 

θέληξν θξάηεζεο Μεξζηληδίνπ. ε φ,ηη αθνξά ζηνλ πξψην ηφπν θξάηεζεο, 

έκεηλε εθεί κφλν γηα πνιχ ζχληνκν δηάζηεκα, δειαδή απφ ηηο 11 έσο ηηο 13 
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Ινπιίνπ 2009. Ωο πξνο ην θέληξν θξάηεζεο Μεξζηληδίνπ, ην Γηθαζηήξην 

επηζεκαίλεη θαη’αξρήλ ηελ απνπζία εθζέζεσλ ησλ εζληθψλ ή δηεζλψλ 

νξγάλσλ θαη ζε ζρέζε κε ηελ επίκαρε πεξίνδν. Δίλαη αιήζεηα φηη ε έθζεζε 

ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο γηα ην θέληξν Μεξζηληδίνπ ζρεηηθά κε πεξίνδν 

κεηαγελέζηεξε ηεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο, αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε 

πξντφλησλ πγηεηλήο θαη ζην φηη νξηζκέλα άηνκα θνηκφληαλ ζε ζηξψκαηα 

θαηάρακα (βιέπε αλσηέξσ παξάγξαθν 28). Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ έθζεζε δελ 

αλαθέξεη γεληθά πξνβιήκαηα πγηεηλήο ζην θέληξν Μεξζηληδίνπ, ηα νπνία λα 

κπνξνχζαλ αλακθίβνια λα επεξεάζνπλ ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο. 

50. Ωο πξνο ην δήηεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ πνπ επηθαιείηαη ν πξνζθεχγσλ, 

ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη, θαη’αξρήλ, φηη ν πξνζθεχγσλ παξέκεηλε εθεί 

δεθαηξείο εκέξεο. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί επίζεο φηη ε Κπβέξλεζε 

αλαγλσξίδεη κελ φηη ην θέληξν Μεξζηληδίνπ είρε μεπεξάζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

θηινμελίαο θαηά ηελ επίκαρε πεξίνδν (βιέπε αλσηέξσ παξάγξαθν 22). 

Σαπηφρξνλα, δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν φηη ν πξνζθεχγσλ δηέζεηε 

αηνκηθά ιηγφηεξν απφ 3 η.κ. αηνκηθνχ ρψξνπ ζην θειί ηνπ, πξάγκα πνπ ζα 

αξθνχζε γηα λα βγεη ζπκπέξαζκα παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο 

(βιέπε Ananyev και λοιποί καηά Ρωζίας, αξ.42525/07 θαη 60800/08, 

παξαγξ.145, 10 Ιαλνπαξίνπ 2012). Δμάιινπ, ην Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε 

απφθαζε ησλ εζσηεξηθψλ αξρψλ λα κεηαθέξνπλ, ζηηο 26 Ινπιίνπ 2009, έλαλ 

νξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ εθ ησλ νπνίσλ θαη ν πξνζθεχγσλ, πξνο έλα θέληξν 

θξάηεζεο ζηε βφξεηα Διιάδα, απνδεηθλχεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα βειηηψζνπλ 

εληφο βξαρείαο πξνζεζκίαο ηηο πιηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο νπνίεο 

ππνβαιιφηαλ ν πξνζθεχγσλ. Σέινο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί επίζεο ζσζηφ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ζην Μεξζηλίδη σο θαηάιιεισλ απφ 

ηνλ Δηδηθφ Δηζεγεηή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα βαζαληζηήξηα θαη άιιε 

ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή ηηκσξία ή κεηαρείξηζε, Κν Mάλθξελη 

Νφβαθ, χζηεξα απφ ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. 

  Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ν πξνζθεχγσλ ζεσξείηαη 

ελήιηθνο θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ησλ επίκαρσλ πεξηζηαηηθψλ (βιέπε 

αλσηέξσ παξάγξαθν 45), ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε θξάηεζή ηνπ ζην λεζί 

ηεο Υίνπ δελ ηνλ εμέζεζε ζε ηαπεηλσηηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο. 
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γ) σμπέραζμα 

51. Δλ νιίγνηο, ην Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ζηνπο ρψξνπο ησλ Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ θέληξσλ 

θξάηεζεο φπνπ θξαηήζεθε ελφςεη ηεο απέιαζήο ηνπ. 

 

ΗΗ. ΔΠΗ ΣΖ ΗΥΤΡΗΕΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 Δ 

ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΖ ΤΜΒΑΖ Ω ΠΡΟ ΣΗ 

ΤΝΘΖΚΔ ΚΡΑΣΖΖ 

52. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη γηα ηελ απνπζία πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ. Δπηθαιείηαη ηα άξζξα 13 θαη 3 ηεο 

χκβαζεο. Σν άξζξν 13 νξίδεη: 

««Παv πξφζσπov ηoπ oπoίoπ ηα αvαγvσξηδφµεvα εv ηε παξoχζε πµβάζεη 

δηθαηψµαηα θαη ειεπζεξίαη παξεβηάζζεζαv, έρεη ηo δηθαίσµα πξαγµαηηθήο 

πξoζθπγήο εvψπηov εζvηθήο αξρήο, έζησ θαη άv ε παξαβίαζηο δηεπξάρζε ππφ 

πξoζψπσv εvεξγoχvησv εv ηε εθηειέζεη ησv δεµoζίσv θαζεθφvησv ησλ.» 

53. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ην άξζξν 13 εγγπάηαη ηελ χπαξμε ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην πξνζθπγήο πνπ λα επηηξέπεη λα εμεηαζηεί ην πεξηερφκελν 

«ππεξαζπίζηκεο αηηίαζεο» ζεκειησκέλεο ζηε χκβαζε θαη λα πξνζθέξεη ηελ 

θαηάιιειε απνθαηάζηαζε (βιέπε Kudla, αλσηέξσ, παξαγξ.157). 

54. ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζπκπέξαζκά ηνπ ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 3 σο 

πξνο ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη 

δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ην άξζξν 13, ειιείςεη «ππεξαζπίζηκεο αηηίαζεο». 

Δπνκέλσο ην κέξνο απηφ ηεο πξνζθπγήο είλαη πξνδήισο αβάζηκν θαη πξέπεη 

λα απνξξηθζεί θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 παξαγξ.3 θαη 4 ηεο χκβαζεο. 

 

ΗΗΗ. ΔΠΗ ΣΖ ΗΥΤΡΗΕΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 

ΠΑΡΑΓΡ.1 ΚΑΗ 4 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

55. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη ζηεξήζεθε ηελ ειεπζεξία ηνπ θαηά 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 παξαγξ.1 ηεο χκβαζεο. Παξαπνλείηαη αθφκε, ππφ 

ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 5 παξαγξ.4, γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο θξάηεζεο ελφςεη ηεο απέιαζεο. Σν άξζξν 5 

παξαγξ.1 θαη 4 ηεο χκβαζεο νξίδεη: 
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«1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ θαη ηελ αζθάιεηαλ. Οπδείο 

επηηξέπεηαη λα ζηεξεζή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ εηκή εηο ηαο αθνινχζνπο πεξηπηψζεηο 

θαη ζπκθψλσο πξνο ηελ λφκηκνλ δηαδηθαζίαλ: 

ζη) εάλ πξφθεηηαη πεξί λνκίκνπ ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο αηφκνπ επί ζθνπψ φπσο 

εκπνδηζζή απφ ηνπ λα εηζέιζε παξαλφκσο ελ ηε ρψξα, ή ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ 

εθθξεκεί δηαδηθαζία απειάζεσο ή εθδφζεσο. 

(...) 

4. Παλ πξφζσπνλ ζηεξνχκελνλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεπεία ζπιιήςεσο ή 

θξαηήζεσο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, ίλα ηνχην απνθαζίζε 

εληφο βξαρείαο πξνζεζκίαο επί ηνπ λνκίκνπ ηεο θξαηήζεψο ηνπ θαη δηαηάμε ηελ 

απφιπζίλ ηνπ ελ πεξηπηψζεη παξαλφκνπ θξαηήζεσο.» 

 

Δπί ηοσ παραδεκηού 

56. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ηδίσο φηη ν πξνζθεχγσλ δελ άζθεζε θακία 

πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο απέιαζεο θαη θξάηεζήο ηνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Ιζρπξίδεηαη φηη ε ζρεηηθή κε ην άξζξν 5 ηεο χκβαζεο 

αηηίαζε έπξεπε λα απνξξηθζεί ιφγσ κε εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ελδίθσλ 

κέζσλ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 35 παξαγξ.1 ηεο χκβαζεο. 

57. Ο πξνζθεχγσλ βεβαηψλεη φηη θαηά ηελ θξάηεζή ηνπ ζην λεζί ηεο Υίνπ 

θαλέλαο λφκηκνο εθπξφζσπνο δελ νξίζζεθε γηα θείλνλ θαη φηη δελ ηνχ 

παξαζρέζεθε θακία λνκηθή βνήζεηα. Δπηζεκαίλεη φηη ε δηθεγφξνο ηεο 

Ννκαξρίαο Υίνπ, ε νπνία κεηέβαηλε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην θέληξν 

θξάηεζεο θαη παξείρε δσξεάλ λνκηθέο ζπκβνπιέο επί ζεκάησλ πνιηηηθνχ 

αζχινπ, δελ ελεξγνχζε σο κάρηκε δηθεγφξνο. ην ζεκείν απηφ, ν 

πξνζθεχγσλ ζεκεηψλεη επίζεο φηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θξαηνπκέλσλ 

πξνζψπσλ, δελ ηνχ δφζεθε ε επθαηξία λα ζπδεηήζεη κε ηελ ελ ιφγσ 

δηθεγφξν. Σέινο, ν πξνζθεχγσλ επηζεκαίλεη, γεληθά, φηη ζηηο 27 Ινπιίνπ 

2009, ε εθπξφζσπφο ηνπ δήηεζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηε ιήςε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Έβξνπ θαη ηελ επαλαπξνψζεζή ηνπ ζηελ Σνπξθία. 

 

1. Δπί ηης αιηίαζης ζτεηικά με ηο άρθρο 5 παραγρ.1 

58. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν φηη ν 

πξνζθεχγσλ δελ άζθεζε θακία πξνζθπγή θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπ ελφςεη ηεο 
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απέιαζήο ηνπ. Δηδηθφηεξα, δελ θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ ππ’αξηζ.3386/2005 λφκνπ, 

αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο, ε νπνία δηέηαμε ηελ θξάηεζή ηνπ ελφςεη ηεο 

απέιαζεο. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη εμαξρήο φηη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ελ ιφγσ 

πξνζθπγή, ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε θξίλεη φηη έηζη φπσο ήηαλ δηαηππσκέλν 

θαηά ηελ επνρή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ην άξζξν 76 παξαγξ. 4 ηνπ 

ππ’αξηζ.3386/2005 λφκνπ δελ έδηλε ξεηά ζηνλ δηθαζηή ηελ εμνπζία λα 

εμεηάζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο παξαπνκπήο, ε νπνία απνηεινχζε, θαηά ην 

ειιεληθφ δίθαην, ηε λνκηθή βάζε ηεο θξάηεζεο (S.D. καηά Ελλάδας, 

αλσηέξσ, παξαγξ.73, Tabesh, αλσηέξσ, παξαγξ.62, R.U. καηά Ελλάδος, 

αλσηέξσ, παξαγξ.103, Α.Α. καηά Ελλάδος, αλσηέξσ, παξαγξ.73). 

59. Ωζηφζν, θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε, ην αξκφδην δηθαζηηθφ 

φξγαλν κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηελ απφθαζε ηεο θξάηεζεο απφ ηελ άπνςε 

ηνπ θηλδχλνπ θπγήο ή ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα ηάμε (βιέπε παξάγξαθν 

24 αλσηέξσ). Καηά ζπλέπεηα, κφιηο θξαηήζεθε ελφςεη ηεο απέιαζήο ηνπ, ν 

πξνζθεχγσλ ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα απηήο βάζεη ησλ 

δχν θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, επηθαινχκελνο ηελ έιιεηςε θηλδχλνπ 

θπγήο ζε πεξίπησζε απφιπζεο θαη/ή ην γεγνλφο φηη δελ απνηεινχζε θίλδπλν 

γηα ηε δεκφζηα ηάμε. Δθφζνλ δελ ππέβαιε ηηο πξναλαθεξφκελεο αληηξξήζεηο, 

ν πξνζθεχγσλ δελ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην αξκφδην δηθαζηήξην λα ζέζεη 

ηέινο ζηελ θξάηεζή ηνπ αθφκε θαη κέζσ ησλ πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχκελσλ 

πξνυπνζέζεσλ, θαηά ηελ επνρή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζην άξζξν 

76 παξαγξ.4 ηνπ ππα’ξηζ.3386/2005 λφκνπ. 

60. Ωο πξνο ηελ πιηθή δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζθπγήο, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη, θαηά 

πξψην ιφγν, φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν, απφ ηηο 28 Ινπιίνπ 2009, ν 

πξνζθεχγσλ εθπξνζσπείην επηζήκσο απφ κία δηθεγφξν. Δθείλε πξνζέθπγε, 

ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή, ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ Ύπαην Αξκνζηή 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Θα κπνξνχζε ινηπφλ επίζεο λα 

είρε ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ κέζσ δηθαζηηθήο νδνχ. 

61. ε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνγελέζηεξε πεξίνδν ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζε ζην 

λεζί ηεο Υίνπ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, φπσο παξαδέρεηαη θαη ν 

πξνζθεχγσλ, κία δηθεγφξνο ηεο Ννκαξρίαο Υίνπ επηζθεπηφηαλ δπν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα ην θέληξν θξάηεζεο Μεξζηληδίνπ γηα λα πξνζθέξεη ζηνπο 
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θξαηνχκελνπο δσξεάλ λνκηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αζχινπ. 

Σν Γηθαζηήξην εθηηκά θαη’αξρήλ φηη ν πξνζθεχγσλ ζα κπνξνχζε λα είρε 

έξζεη ζε επαθή καδί ηεο γηα λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζήο 

ηνπ ελψπηνλ ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο. Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ην επηρείξεκα ηνπ πξνζθεχγνληνο, δειαδή φηη ε ελ ιφγσ δηθεγφξνο δελ 

αλαιάκβαλε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Ωζηφζν, ν ηζρπξηζκφο απηφο είλαη 

αφξηζηνο θαη δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (βιέπε πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή S.B. καηά Ελλάδας (απνθ), αξ.73554/11, παξαγξ.39-40, 

8 Ινπιίνπ 2014). ε θάζε πεξίπησζε, αθφκε θαη εάλ ε ελ ιφγσ δηθεγφξνο δελ 

αλαιάκβαλε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν φηη δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα δηεπθνιχλεη ηελ επαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ηξίην 

δηθεγφξν, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα ηνλ εθπξνζσπήζεη ελψπηνλ ησλ 

αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ. Σέινο, ν πξνζθεχγσλ δειψλεη, γεληθά, φηη ιφγσ ηνπ 

ππεξπιεζπζκνχ ζην θέληξν Μεξζηληδίνπ, ηνχ ζηάζεθε εθ ησλ πξαγκάησλ 

αδχλαην λα έξζεη ζε επαθή κε ηε δηθεγφξν ηεο Ννκαξρίαο Υίνπ. Ο 

πξνζθεχγσλ, φκσο, θξαηήζεθε ζην Μεξζηλίδη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα 

εκεξψλ θαη άξα είρε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζεη καδί ηεο πεξηζζφηεξν απφ 

κία θνξά. 

62. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ δελ 

εμάληιεζε, ελ πξνθεηκέλσ, ηα εζσηεξηθά έλδηθα κέζα, θαη φηη ην κέξνο απηφ 

ηεο πξνζθπγήο πξέπεη λα απνξξηθζεί θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 παξαγξ.1 

θαη 34 ηεο χκβαζεο. 

 

2. Δπί ηης αιηίαζης ζτεηικά με ηο άρθρο 5 παραγρ.4 

63. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε κε 

εμάληιεζε ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ κέζσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ νπζία 

ηεο άλσ αηηίαζεο απφ ηελ άπνςε ηνπ άξζξνπ 5 παξαγξ.4 ηεο χκβαζεο. ε 

φ,ηη αθνξά ζηηο γεληθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 παξαγξ.4 ηεο 

χκβαζεο ζε ππνζέζεηο πνπ εγείξνπλ δεηήκαηα παξφκνηα κε εθείλα ηεο 

παξνχζαο ππφζεζεο, ην Γηθαζηήξην παξαπέκπεη ζηε ζρεηηθή ηνπ λνκνινγία 

(βιέπε ηδίσο, Dougoz καηά Ελλάδας, αξ.40907/98, παξαγξ.61, ΔΓΓΑ 2001-

ΙΙ, S.D. καηά Ελλάδας, αλσηέξσ, παξαγξ.72, Α.Α. καηά Ελλάδας, αλσηέξσ, 

παξαγξ.70, Herman και Sherazadishvili καηά Ελλάδας, αξ.26418/11 θαη 

45884/11, παξαγξ.71, 24 Απξηιίνπ 2014). 
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64. Σν Γηθαζηήξην αλαθέξεηαη ζηηο αηηηνινγηθέο ηνπ ζθέςεηο πάλσ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππφζεζεο, ησλ αληηξξήζεσλ 

πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 76 ηνπ ππ’αξ.3386/2005 λφκνπ (βιέπε αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο 59-62. Κξίλεη αλαγθαίν λα επηζεκάλεη ζην ζεκείν απηφ φηη 

αληίζεηα κε ηηο πξνγελέζηεξεο ππνζέζεηο φπνπ ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε βξεη 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 παξαγξ.4 ηεο χκβαζεο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 76 ηνπ 

ππ’αξηζ.3386/2005 λφκνπ πξνζθπγήο, ελ πξνθεηκέλσ ν πξνζθεχγσλ δελ 

άζθεζε θακία πξνζθπγή γηα λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζήο 

ηνπ (βιέπε κεηαμχ άιισλ, S.D. καηά Ελλάδας, αλσηέξσ, παξαγξ.18, Tabesh, 

αλσηέξσ, παξαγξ.10, Herman και Sherazadishvili, ανωηέρω, παραγρ.8, 11 

και 16). 

65. Όπσο θαη κε ην ζπκπέξαζκά ηνπ ζρεηηθά κε ην άξζξν 5 παξαγξ.1, ην 

Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ δελ έδσζε ινηπφλ ζην αξκφδην 

δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηελ επθαηξία λα απνθαλζεί επί ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

θξάηεζήο ηνπ εμεηάδνληαο ηε δπλαηφηεηα θπγήο θαη/ή ηελ επηθηλδπλφηεηά 

ηνπ γηα ηε δεκφζηα ηάμε. Πξάγκαηη, εάλ ην αξκφδην δηθαζηήξην είρε 

θαηαιήμεη ζηελ αλππαξμία ησλ δχν απηψλ παξακέηξσλ, ζα είρε δηαηάμεη ηελ 

απφιπζε ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ε πξνζθπγή ηνπ ζα είρε έηζη επηθέξεη 

απνηέιεζκα. 

66. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ην κέξνο απηφ ηεο 

πξνζθπγήο πξέπεη λα απνξξηθζεί σο πξνδήισο αβάζηκν θαη’εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 35 παξαγξ.3 α) θαη 4 ηεο ζχκβαζεο. 

 

IV. ΔΠΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΗΠΩΝ ΑΗΣΗΑΔΩΝ 

67. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη γηα ηηο αλεπάξθεηεο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπ αζχινπ θαη γηα ην γεγνλφο φηη ζε πεξίπησζε απέιαζεο ζηελ 

Σνπξθία ζα βξηζθφηαλ εθηεζεηκέλνο ζε απάλζξσπε κεηαρείξηζε. 

Δπηθαιείηαη, ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, ηα άξζξα 3 θαη 13 ηεο χκβαζεο. 

68. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη θαη’αξρήλ φηη ζηηο 31 Ινπιίνπ 2009, ν 

αξκφδηνο Δηζαγγειέαο έδσζε ηελ άδεηα ζηελ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε «Σν 

πίηη ηεο ΑΡΙ» λα θηινμελήζεη ηνλ πξνζθεχγνληα. ηε ζπλέρεηα, ηνλ 

Αχγνπζην 2009, ν πξνζθεχγσλ κεηέβε ζην λεζί ηεο Υίνπ φπνπ θαηέζεζε 

επίζεο αίηεζε ρνξήγεζεο αζχινπ. Δπνκέλσο, απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε 
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ηνπ θαθέινπ δελ πξνθχπηεη ν θίλδπλνο απέιαζεο ζηελ Σνπξθία. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν θίλδπλνο λα ππνζηεί κεηαρείξηζε αληίζεηε πξνο ην άξζξν 3 ηεο 

χκβαζεο ζε πεξίπησζε απέιαζεο ζηελ Σνπξθία νπδφισο πξνθχπηεη απφ 

ηνλ θάθειν. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζπληξέρεη ιφγνο λα απνξξηθζεί ην κέξνο 

απηφ ηεο αηηίαζεο ζρεηηθά κε ηα άξζξα 3 θαη 13 ηεο χκβαζεο σο πξνδήισο 

αβάζηκν θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 παξαγξ.3 α) θαη 4 ηεο χκβαζεο. 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ, 

1. Κεξχζζεη ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή σο πξνο ηελ αηηίαζε ζρεηηθά κε ην 

άξζξν 3 (ζπλζήθεο θξάηεζεο) θαη απαξάδεθηε σο πξνο ηηο ππφινηπεο 

αηηηάζεηο, 

2. Απνθαίλεηαη φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο. 

 

πληάρζεθε ζηα γαιιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 2 

Απξηιίνπ 2015, θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 παξαγξ.2 θαη 3 ηνπ 

Καλνληζκνχ. 

(ππνγξαθή)    (ππνγξαθή) 

André Wampach   Elisabeth Steiner 

      Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο   Πξφεδξνο 

 


