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ηην ςπόθεζη Α.B. καηά Δλλάδαρ, 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (Πξψην 

Σκήκα) ζπλεδξίαζε ζε Σκήκα κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 

Isabelle Berro-Lefèvre, Πξφεδξν, 

Khanlar Hajiyev, 

Mirjana Lazarova Trajkovska, 

Λίλν-Αιέμαλδξν ηζηιηάλν, 

Erik Møse, 

Ksenija Turkovic, 

Dmitry Dedov, Γηθαζηέο 

Καη κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ Γξακκαηέα Tκήκαηνο, Søren Nielsen 

Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε πκβνχιην ζηηο 9 Απξηιίνπ 2013, 

Δμέδσζε ηελ παξνχζα απφθαζε πνπ πηνζεηήζεθε ηελ εκεξνκελία απηή: 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

1. Η ππφζεζε πξνέθπςε κεηά απφ πξνζθπγή (αξ. 36657/11) ηελ νπνία 

θαηέζεζε θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο έλαο Αιβαλφο ππήθννο, ν θ. 

A.B. («ν πξνζθεχγσλ»), ν νπνίνο πξνζέθπγε ζην Γηθαζηήξην ζηηο 6 

Ινπλίνπ 2011 κε βάζε ην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο πξνζηαζίαο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε 

χκβαζε»). 

2. Ο πξνζθεχγσλ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ θ. Ι.Αιαβάλν, Γηθεγφξν 

Αζελψλ. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε») εθπξνζσπήζεθε απφ 

ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηεο, ηελ θα Φ. Γεδνχζε, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη ηνλ θ. Γ.Καιφγεξν, Γηθαζηηθφ 

Αληηπξφζσπνπ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Παξφιν πνπ 
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ελεκεξψζεθε γηα ην δηθαίσκά ηεο λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία (άξζξν 

36 §1 ηεο χκβαζεο θαη 44 §1 ηνπ Καλνληζκνχ), ε Αιβαληθή Κπβέξλεζε 

δελ απάληεζε. 

3. Ο πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη εηδηθφηεξα παξαβηάζεηο ηνπ άξζξνπ 5 

§§1 θαη 4 ηεο χκβαζεο. 

4. ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2011, ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ 

Κπβέξλεζε. Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 29 §1 ηεο χκβαζεο, 

απνθαζίζηεθε επίζεο φηη ην Σκήκα ζα απνθαλζεί ζπγρξφλσο επί ηνπ 

παξαδεθηνχ θαη επί ηεο νπζίαο. 

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 

Ι. ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΣΗ ΤΠΟ ΚΡΙΗ 

ΤΠΟΘΔΗ 

5. Ο πξνζθεχγσλ, γελλήζεθε ζηηο 15 Ινπλίνπ 1995 (φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην αιβαληθφ δηαβαηήξηφ ηνπ, ήηαλ αλήιηθνο θαηά ηελ επνρή ησλ 

ζπκβάλησλ, δηέκελε ζηελ Διιάδα κε ηνπο γνλείο ηνπ εδψ θαη δέθα ρξφληα, 

πήγαηλε ζην Γπκλάζην θαη ζπλειήθζεθε ζηηο 21 Απξηιίνπ 2011 γηα 

παξάλνκε είζνδν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ρσξίο έγθπξν ηίηιν δηακνλήο. 

6. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη θξαηήζεθε κε ελειίθνπο σο ηηο 27 

Απξηιίνπ 2011 ζε θειηά ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο Αξηέκηδαο, ην νπνίν 

δελ έρεη εηδηθφ θειί γηα αλειίθνπο. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν 

πξνζθεχγσλ ηνπνζεηήζεθε ζε έλαλ εηδηθφ ρψξν ηνπ Αζηπλνκηθνχ 

Σκήκαηνο, φηη ν ρψξνο απηφο είρε θιηκαηηζκφ θαη φηη δελ επηθνηλσλνχζε κε 

ηα άιια θειηά θξάηεζεο ησλ ελειίθσλ θαη δηέζεηε δηθή ηνπ ηνπαιέηα. 

7. Με απφθαζε ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 2011, ν Γηεπζπληήο ηεο 

Τπνδηεχζπλζεο αιινδαπψλ Αηηηθήο δηέηαμε ηελ θξάηεζή ηνπ, έσο φηνπ 

ιεθζεί, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εκεξψλ, ε απφθαζε απέιαζεο. Η απφθαζε 

φξηδε φηη ν πξνζθεχγσλ είρε πξνζεζκία ζαξάληα νθηψ σξψλ γηα λα 
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δηαηππψζεη αληηξξήζεηο θαηά κηαο ελδερφκελεο απφθαζεο απέιαζεο. 

Αλέθεξε σο έηνο γελλήζεσο ηνπ πξνζθεχγνληνο ην 1985 θαη φρη ην 1995. 

8. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη ε απφθαζε απηή δελ ηνπ 

θνηλνπνηήζεθε θαη φηη δελ ελεκεξψζεθε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Η 

Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ζηνλ πξνζθεχγνληα επηδφζεθε έγγξαθν πνπ 

ηνπ εμεγνχζε ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη φηη ήηαλ ζε ζέζε λα δηαβάδεη ειιεληθά 

αθνχ πήγαηλε ζρνιείν. Η Κπβέξλεζε πξνζθνκίδεη αληίγξαθν ηνπ 

«απνδεηθηηθνχ επίδνζεο», ζηα ειιεληθά θαη αιβαληθά, κε εκεξνκελία 21 

Απξηιίνπ 2011 πνπ έρεη ηελ πξφηαζε «Έιαβα ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα 

γηα θξαηνπκέλνπο θαη ελεκεξψζεθα γηα ηα δηθαηψκαηά κνπ». Σν 

απνδεηθηηθφ απηφ έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθεχγνληα αιιά φρη απφ ηνλ 

αζηπλνκηθφ πνπ έθαλε ηελ θνηλνπνίεζε. 

9. Με απφθαζε ηεο 24
εο

 Απξηιίνπ 2011 (Κπξηαθή ηνπ Πάζρα), ν 

Γηεπζπληήο ηεο Τπνδηεχζπλζεο αιινδαπψλ Αηηηθήο δηέηαμε ηελ απέιαζε 

ηνπ πξνζθεχγνληνο θαζψο θαη ηελ παξάηαζε ηεο θξάηεζήο ηνπ γηα 

δηάζηεκα πνπ δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο (κε ηελ 

αηηηνινγία φηη ππήξρε θίλδπλνο λα δξαπεηεχζεη εάλ αθελφηαλ ειεχζεξνο). 

Η απφθαζε αλέθεξε ξεηψο φηη ν πξνζθεχγσλ, πνπ γελλήζεθε ζηηο 20 

Ινπλίνπ 1985, δελ είρε δηαηππψζεη αληηξξήζεηο θαηά ηεο απέιαζήο ηνπ 

εληφο ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο ησλ 48 σξψλ. χκθσλα κε ηελ 

Κπβέξλεζε, ε αλαθνξά ηνπ έηνπο 1985 είλαη ιαλζαζκέλε, αθνχ ζηελ 

έθζεζε ζχιιεςεο ηνπ πξνζθεχγνληνο, πνπ ζπληάρηεθε ζηηο 21 Απξηιίνπ 

2011, αλαθεξφηαλ ε εκεξνκελία ηεο 20
εο

 Ινπλίνπ 1995. 

10. Ο πξνζθεχγσλ δηφξηζε δηθεγφξν γηα λα ηνλ εθπξνζσπήζεη κεηά ηελ 

αξγία ηνπ Πάζρα, δειαδή ηελ Σξίηε 26 Απξηιίνπ 2011. 

11. Η αλσηέξσ απφθαζε θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα, θαζψο θαη 

ζηνλ δηθεγφξν ηνπ, ζηηο 27 Απξηιίνπ 2011. Σν «απνδεηθηηθφ επίδνζεο» 

αλέθεξε φηη ππήξρε ν θίλδπλνο λα δξαπεηεχζεη ν πξνζθεχγσλ αθνχ δελ 

δηέζεηε άδεηα παξακνλήο θαη φηη κπνξνχζε λα αζθήζεη ελδηθνθαλή 
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πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ Αηηηθήο 

εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκέξα επίδνζεο. Σν απνδεηθηηθφ ήηαλ 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα θαη απφ ηνλ Αζηπλνκηθφ πνπ έθαλε 

ηελ θνηλνπνίεζε. 

12. ηηο 28 Απξηιίνπ 2011 ν πξνζθεχγσλ άζθεζε κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ 

ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Νφκνπ 3386/2005 ελδηθνθαλή πξνζθπγή 

θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 24
εο

 Απξηιίνπ 2011 ελψπηνλ ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

Γηεχζπλζεο αιινδαπψλ Αηηηθήο. Καηέζεζε επίζεο αίηεζε αζχινπ. 

13. ηηο 3 Μαΐνπ 2011, ν Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο αιινδαπψλ 

Αηηηθήο απέξξηςε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε ηελ αηηηνινγία φηη ν 

πξνζθεχγσλ δελ είρε ηίηιν παξακνλήο θαη φηη ε απφθαζε απέιαζεο είρε 

ιεθζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76§1(β) ηνπ Νφκνπ 

3386/2005. Ο πξνζθεχγσλ δελ άζθεζε αίηεζε αθχξσζεο θαηά ηεο 

απφθαζεο απηήο νχηε αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ απηνχ. 

14. ηηο 2 Μαΐνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ άζθεζε, απηνπξνζψπσο θαη 

κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ, αληηξξήζεηο θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπ ελψπηνλ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηηο νπνίεο δεηνχζε 

λα αθεζεί ειεχζεξνο (αξ. 76 §3 ηνπ Νφκνπ 3386/2005). Αλέθεξε φηη ήηαλ 

αλήιηθνο, φηη θαηνηθνχζε ζηελ Διιάδα εδψ θαη δέθα ρξφληα, φηη δελ είρε 

κέρξη ηφηε ηελ επθαηξία λα νξγαλψζεη ηελ δηακνλή ηνπ θαη φηη ππνιφγηδε λα 

θαηαζέζεη αίηεζε γηα άδεηα δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, φπσο ηνπ 

ην επέηξεπε ην άξζξν 44 §1(δ) ηνπ Νφκνπ 3386/2005. Τπνγξάκκηδε φηη 

θξαηήζεθε σο ηηο 28 Απξηιίνπ 2011 ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αξηέκηδαο, 

κεηά ζηα θειηά ηεο Τπνδηεχζπλζεο Αιινδαπψλ Αηηηθήο, θαη ηέινο ζηα 

θειηά ηεο Ακπγδαιέδαο, φρη κε άιινπο αλειίθνπο αιιά κε ελειίθνπο. 

Τπνζηήξηδε φηη ε θξάηεζή ηνπ δηαηάρζεθε θαηά παξαβίαζε ηεο χκβαζεο 

(άξζξν 5), ηνπ Νφκνπ 3386/2005 θαη ηεο χκβαζεο δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ. Τπνζηήξηδε επίζεο φηη δελ ηνπ θνηλνπνηήζεθε θακία απφθαζε 

ζρεηηθή κε ηελ θξάηεζε πξηλ ηηο 27 Απξηιίνπ 2011, ψζηε λα κπνξέζεη λα 
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αζθήζεη ηα έλδηθα κέζα. Αλαθεξφκελνο ζην άξζξν 32 ηνπ Νφκνπ 

3907/2011 ππνζηήξηδε φηη σο αλήιηθνο δελ κπνξνχζε λα θξαηείηαη, εθηφο 

εάλ δελ κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ άιια ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη φηη ε 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ Διιάδα θαη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ηνλ εμέζεηε 

ζε ζνβαξφ θίλδπλν. 

15. ηηο 4 Μαΐνπ 2011, ζεσξψληαο φηη ν πξνζθεχγσλ δελ ήηαλ 

επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα ηάμε θαη φηη δελ ππήξρε ν θίλδπλνο λα 

δξαπεηεχζεη, ν Πξφεδξνο δηέηαμε λα αθεζεί ειεχζεξνο. Γηα ηελ απφθαζή 

ηνπ απηή, έιαβε ππφςε ηνπ φηη ν πξνζθεχγσλ ήηαλ αλήιηθνο (φπσο απηφ 

πξνέθππηε απφ ην αιβαληθφ πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο πνπ θαηαηέζεθε ζηνλ 

θάθειν), φηη ήηαλ καζεηήο ηεο Σξίηεο Γπκλαζίνπ, φηη έκελε κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ζε γλσζηή δηεχζπλζε, φηη δελ δησθφηαλ γηα θαλέλα αδίθεκα, 

φηη ν παηέξαο ηνπ εξγαδφηαλ σο νηθνδφκνο θαη ήηαλ αζθαιηζκέλνο θαη 

πιήξσλε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο απφ ην 2006. 

16. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθφκηζαλ ηα κέξε, ε απφθαζε 

απέιαζεο δελ είρε εθηειεζζεί έσο ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

ΙΙ. ΣΟ ΟΙΚΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΔΙΑ ΔΘΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

Α. Γιαηάξειρ ζσεηικά με ηην κπάηηζη ηων αλλοδαπών για ηοςρ 

οποίοςρ έσει εκδοθεί μέηπο απέλαζηρ ή απομάκπςνζηρ 

17. Σα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Νφκνπ 3386/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011 νξίδνπλ ηα εμήο: 

Άπθπο 2 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή : 

(...) 

 γ. ηνπο πξφζθπγεο θαη ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ηεο 

Γελεχεο ηνπ 1951 (...)» 
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Άπθπο 76 

Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο απέιαζεο 

 1. Η δηνηθεηηθή απέιαζε αιινδαπνχ επηηξέπεηαη εθφζνλ: 

 α. Δρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπιάρηζηνλ 

ελφο έηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Υψξαο ή ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο ή πξνψζεζεο ηνπο ή ηεο εμαζθάιηζεο θαηαιχκαηνο 

ζε απηνχο γηα απφθξπςε ... 

 β. Δρεη παξαβηάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 γ. Η παξνπζία ηνπ ζην ειιεληθφ έδαθνο είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή 

αζθάιεηα ηεο Υψξαο. 

(...) 

2. Η απέιαζε δηαηάζζεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ Γηεπζπληή 

θαη (...)αθνχ πξνεγνπκέλσο δνζεί ζηνλ αιινδαπφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 

ζαξάληα νθηψ σξψλ γηα λα ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 

3. Δθφζνλ ν αιινδαπφο εθ ησλ ελ γέλεη πεξηζηάζεσλ θξίλεηαη χπνπηνο 

θπγήο ή επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή παξεκπνδίδεη (...) ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο αλαρψξεζεο ηνπ ή ηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηνπ, κε απφθαζε ησλ 

νξγάλσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δηαηάζζεηαη ε πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ 

κέρξη ηελ έθδνζε, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, απφθαζεο σο πξνο ηελ απέιαζε ηνπ. 

(...) Δθφζνλ εθδνζεί απφθαζε απέιαζεο, ε θξάηεζε ζπλερίδεηαη σο ηελ εθηέιεζε 

ηεο απέιαζεο, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) 

κήλεο. ε πεξίπησζε πνπ ε απέιαζε θαζπζηεξεί επεηδή απηφο αξλείηαη λα 

ζπλεξγαζηεί ή θαζπζηεξεί ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απέιαζε ηνπ εγγξάθσλ 

απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ, ε θξάηεζε ηνπ αιινδαπνχ είλαη 

δπλαηφλ λα παξαηαζεί γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα 

(12) κήλεο. Ο αιινδαπφο πξέπεη λα πιεξνθνξείηαη ζηε γιψζζα πνπ θαηαλνεί, ηνπο 

ιφγνπο ηεο θξάηεζεο ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν ηνπ. Ο αιινδαπφο πνπ θξαηείηαη, (...) κπνξεί λα πξνβάιεη θαη 

αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο θξάηεζεο ή παξάηαζεο ηεο θξάηεζεο ηνπ ελψπηνλ 

ηνπ Πξνέδξνπ (...) ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 

θξαηείηαη." 

 

4. Οη αληηξξήζεηο πξέπεη λα δηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, 

κπνξνχλ δε λα ππνβιεζνχλ θαη πξνθνξηθψο, νπφηε ζπληάζζεηαη ζπλαθψο, απφ ην 

γξακκαηέα, ζρεηηθή έθζεζε. 

 

Ωο πξνο ηελ εθδίθαζε απηψλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο γ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 204 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Δθφζνλ δεηεζεί, αθνχγεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηνλ δηθαζηή ν αληηιέγσλ (...), ηνχην δε κπνξεί λα δηαηάμεη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, θαη ν δηθαζηήο." 
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 Οη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή πξνβαιιφκελνη ηζρπξηζκνί πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη 

παξαρξήκα. 

 

 Ο αξκφδηνο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 δηθαζηήο, ν νπνίνο θξίλεη θαη γηα ηε 

λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζεο ή ηεο παξάηαζεο ηεο, εθδίδεη παξαρξήκα ηελ απφθαζε 

ηνπ γηα ηηο αληηξξήζεηο, ηελ νπνία δηαηππψλεη ζπλνπηηθψο ζην ηεξνχκελν 

πξαθηηθφ. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ απηνχ παξαδίδεηαη ακέζσο ζηελ αζηπλνκηθή 

αξρή. 

 

 Αλ πξφθεηηαη γηα εκέξα αξγίαο, δελ απαηηείηαη ε παξνπζία γξακκαηέα, ηα ζρεηηθά 

δε πξαθηηθά, θαζψο θαη ε θαηά ηελ παξάγξαθν 1 έθζεζε, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ 

ίδην δηθαζηή. Η απφθαζε απηή δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα έλδηθν κέζν." 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνο απέιαζε αιινδαπφο δελ θξίλεηαη χπνπηνο θπγήο ή 

επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ 

δηαθσλεί σο πξνο ηελ θξάηεζε ηνπ, ηάζζεη ζε απηφλ πξνζεζκία πξνο αλαρψξεζε, 

ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο, εθηφο θαη αλ ζπληξέρεη ιφγνο 

πνπ θσιχεη ηελ απέιαζε." 

 

6. Η θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφθαζε κπνξεί λα 

αλαθιεζεί χζηεξα απφ αίηεζε ησλ δηαδίθσλ, αλ ε αίηεζε αλάθιεζεο ζηεξίδεηαη ζε 

λέα ζηνηρεία, (...)». 

 

Άπθπο 77 

 

«Καηά ηεο απφθαζεο απέιαζεο δηθαηνχηαη ν αιινδαπφο λα πξνζθχγεη κέζα ζε 

πξνζεζκία πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο 

(...). Η ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. Η άζθεζε πξνζθπγήο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κε ηελ απφθαζε απέιαζεο 

έρεη δηαηαρζεί θαη ε θξάηεζε, ε αλαζηνιή αθνξά κφλν ηελ απέιαζε». 

Άπθπο 79 

«1. Απαγνξεχεηαη ε απέιαζε, εθφζνλ ν αιινδαπφο: 

 

 α. Δίλαη αλήιηθνο θαη νη γνλείο ή ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ 

δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 

(...) 

 

 δ. Δρεη αλαγλσξηζηεί σο πξφζθπγαο ή έρεη δεηήζεη ηελ παξνρή αζχινπ, ππφ ηελ 

επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 32 θαη 33 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1951.» 
 

Άπθπο 83 

«1. Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, πνπ εμέξρεηαη ή επηρεηξεί λα εμέιζεη απφ ην ειιεληθφ 

έδαθνο ή εηζέξρεηαη ή επηρεηξεί λα εηζέιζεη ζε απηφ ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο, 

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 

ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ. 

(...) 



 

9 
 

Αλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο εηζέιζεη ζην ειιεληθφ έδαθνο ή εμέιζεη απφ απηφ 

ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, χζηεξα απφ 

έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, ζηνλ νπνίν αλαθέξεη ζρεηηθψο ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, κπνξεί, λα αλαζηείιεη ηελ πνηληθή δίσμε (...).» 

 

18. Η απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηελ απέιαζε αιινδαπνχ απνηειεί 

δηνηθεηηθή πξάμε πνπ κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ 

ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. Παξάιιεια κε ηελ αίηεζε αθπξψζεσο, ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο 

απέιαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ εθηέιεζε ηεο απέιαζεο έσο φηνπ 

ην δηθαζηήξην απνθαζίζεη επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ν ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί επίζεο λα αζθήζεη αίηεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο, πνπ εθδηθάδεηαη κε 

κία ηαρχηαηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία παξεπξίζθνληαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ θαη ν ελδηαθεξφκελνο ή ν δηθεγφξνο ηνπ. 

19. Σν άξζξν 1 §4 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 220/2007 ζρεηηθά κε 

ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν νξίδεη φηη: 

« Κάζε αιινδαπφο ειηθίαο 14 έσο 18 εηψλ, πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο γνλείο 

ηνπ κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε αζχινπ, εάλ εθείλνο πνπ εμεηάδεη ηελ αίηεζε 

αζχινπ θξίλεη φηη νη γεληθέο πεξηζηάζεηο θαη ε πλεπκαηηθή σξηκφηεηα ηνπ 

αιινδαπνχ απηνχ ηνπ επηηξέπνπλ λα αληηιεθζεί ηελ ζεκαζία ηεο πξάμεο ηνπ. ε 

θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ θαηαηίζεηαη αίηεζε αζχινπ απφ αιινδαπφ θάησ ησλ 18 

εηψλ πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ ή θεδεκφλα, νη αξκφδηεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο ελεκεξψλνπλ ηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ (...) πξνθεηκέλνπ 

απηφο λα ελεξγήζεη σο πξνζσξηλφο θεδεκφλαο ηνπ αλειίθνπ έσο φηνπ ε αίηεζή 

ηνπ εμεηαζηεί νξηζηηθά». 

20. Σν άξζξν 13 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 114/2010 (κε ηνλ ηίηιν: 

Καζεζηψο ηνπ πξφζθπγα: εληαία δηαδηθαζία γηα αιινδαπνχο θαη 

αληζαγελείο»), πνπ κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ Οδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ ππ’αξ/ 2005/85/ΔΚ ηεο 1
εο

 Γεθεκβξίνπ 2005 (ζρεηηθά κε ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη 

αθαίξεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πξφζθπγα ζηα Κξάηε Μέιε), νξίδεη φηη: 

«1.Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελήο, πνπ αηηείηαη δηεζλνχο πξνζηαζίαο, δελ 

θξαηείηαη γηα κφλν ην ιφγν φηη εηζήιζε θαη παξακέλεη παξάλνκα ζηε ρψξα. 
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Πξφζσπν, ην νπνίν θαηά ην ρξφλν πνπ θξαηείηαη ππνβάιιεη αίηεζε δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο, παξακέλεη ππφ θξάηεζε εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2. 

 

 2. Η θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ ζε θαηάιιειν ρψξν επηηξέπεηαη θαη` 

εμαίξεζε θαη εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ελαιιαθηηθά κέηξα, γηα έλαλ 

απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 

 α. Γελ θέξεη ή έρεη θαηαζηξέςεη ηα ηαμηδησηηθά ηνπ έγγξαθα θαη είλαη αλαγθαίν 

λα δηαπηζησζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ, νη ζπλζήθεο εηζφδνπ θαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

πξνέιεπζεο ηνπ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο καδηθψλ αθίμεσλ παξάλνκα εηζεξρνκέλσλ 

αιινδαπψλ. 

 

 β. πληζηά θίλδπλν γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα ή ηε δεκφζηα ηάμε γηα ιφγνπο πνπ 

αλαιχνληαη εηδηθψο ζηελ απφθαζε θξάηεζεο. 

 

 γ. Κξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο. 

 

 3. Η απφθαζε γηα ηελ θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία ιακβάλεηαη απφ 

ηνλ νηθείν Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή θαη, πξνθεηκέλνπ πεξί Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ 

Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ αξκφδην γηα ζέκαηα αιινδαπψλ 

Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή θαη πεξηέρεη πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία. 

 

 4. Η θξάηεζε απηή επηβάιιεηαη γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο ελελήληα (90) εκέξεο. Δάλ ν 

αηηψλ έρεη πξνεγνπκέλσο θξαηεζεί ελ φςεη δηνηθεηηθήο απέιαζεο ηνπ, ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο θξάηεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο. 

 

 5. Οη αηηνχληεο πνπ θξαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 

έρνπλ ηα δηθαηψκαηα πξνζθπγήο θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3386/2005, φπσο ηζρχεη. 

 

 6. ηηο πεξηπηψζεηο θξάηεζεο αηηνχλησλ, νη αξκφδηεο αξρέο (...) εθαξκφδνπλ ηα 

αθφινπζα: 

 

 α. Μεξηκλνχλ ψζηε νη γπλαίθεο λα θξαηνχληαη ζε ρψξν ρσξηζηά απφ ηνπο άληξεο. 

 

 β. Απνθεχγνπλ ηελ θξάηεζε ησλ αλήιηθσλ. Αλήιηθνη πνπ έρνπλ ρσξηζηεί απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο θαη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θξαηνχληαη κφλν γηα ην απαξαίηεην 

ρξφλν έσο ηελ αζθαιή παξαπνκπή ηνπο ζε θαηάιιειεο δνκέο θηινμελίαο 

αλειίθσλ. 

 

 γ. Απνθεχγνπλ ηελ θξάηεζε εγθχσλ ζε πξνρσξεκέλε εγθπκνζχλε ή ιερψλσλ. 

 

 δ. Παξέρνπλ ζηνπο θξαηνχκελνπο ηελ πξνζήθνπζα ηαηξηθή θξνληίδα. 

 

 ε. Γηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα γηα λνκηθή εθπξνζψπεζε ησλ θξαηνχκελσλ. 

 

 ζη. Μεξηκλνχλ ψζηε νη θξαηνχκελνη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. 
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21. Σν άξζξν 30 ηνπ Νφκνπ 3907/2011 κε ηνλ ηίηιν «Τπεξεζίεο 

αζχινπ-πξψηε ππνδνρή, επηζηξνθή ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ παξάλνκα, 

άδεηα δηακνλήο» (θαη πνπ κεηαθέξεη ηελ Οδεγία 2008/115/ΔΚ ζρεηηθά κε 

ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο ζε ζέκαηα επηζηξνθήο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ παξάλνκα) πξνβιέπεη ηα εμήο φζνλ 

αθνξά ηελ θξάηεζε: 

«1. Οη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο, (...) 

ηίζεληαη ππφ θξάηεζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο θαη ηε δηεθπεξαίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο, κφλν εάλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ 

δχλαληαη λα εθαξκνζζνχλ απνηειεζκαηηθά άιια επαξθή θαη ιηγφηεξν επαρζή 

κέηξα (...). Σν κέηξν ηεο θξάηεζεο εθαξκφδεηαη φηαλ: α) ππάξρεη θίλδπλνο 

δηαθπγήο ή β) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνθεχγεη ή παξεκπνδίδεη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο ή ηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ή γ) ζπληξέρνπλ 

ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο. 

 

 Η θξάηεζε επηβάιιεηαη θαη δηαηεξείηαη γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο, ε νπνία εμειίζζεηαη θαη 

εθηειείηαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ επηβνιή ή ηε 

ζπλέρηζε ηνπ κέηξνπ ηεο θξάηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαζεζηκφηεηα 

θαηάιιεισλ ρψξσλ θξάηεζεο θαη ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο αμηνπξεπψλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο. 

 

 2. Η απφθαζε θξάηεζεο πεξηέρεη πξαγκαηηθή θαη λνκηθή αηηηνιφγεζε, εθδίδεηαη 

εγγξάθσο, (...)θαη εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε επηζηξνθήο, απηή εθδίδεηαη 

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ θξαηείηαη, παξάιιεια κε ηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρεη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 

πξνβάιεη θαη αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο θξάηεζεο ή παξάηαζεο ηεο 

θξάηεζεο ηνπ ελψπηνλ ηνπ πξνέδξνπ (...). Καηά ηα ινηπά γηα ηελ αίηεζε 

αληηξξήζεσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3386/2005 (...). Γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν απηή ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ελεκεξψλεηαη ακέζσο. Ο ππήθννο 

ηξίηεο ρψξαο, απνιχεηαη ακέζσο εάλ δηαπηζησζεί φηη ε θξάηεζε ηνπ δελ είλαη 

λφκηκε. 

 

 3. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θξάηεζεο 

επαλεμεηάδεηαη απηεπαγγέιησο, αλά ηξίκελν, απφ ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ 
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απφθαζε θξάηεζεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο θξάηεζεο, νη 

ζρεηηθέο απνθάζεηο δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξφεδξν (...), ν νπνίνο θξίλεη γηα ηε 

λνκηκφηεηα ηεο παξάηαζεο ηεο θξάηεζεο θαη εθδίδεη παξαρξήκα ηελ απφθαζε ηνπ 

ηελ νπνία δηαηππψλεη ζπλνπηηθψο ζε ηεξνχκελν πξαθηηθφ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ 

δηαβηβάδεη ακέζσο ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή. 

 

 4. Οηαλ θαζίζηαηαη πξφδειν φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ ινγηθά πξννπηηθή 

απνκάθξπλζεο γηα λνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο ή φηαλ παχνπλ λα ηζρχνπλ νη φξνη 

ηεο παξαγξάθνπ 1, ε θξάηεζε αίξεηαη θαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνιχεηαη 

ακέζσο. 

 

 5. Η θξάηεζε ζπλερίδεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πιεξνχληαη νη φξνη ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη είλαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιηζζεί ε επηηπρήο απνκάθξπλζε. 

 

Σν αλψηαην φξην θξάηεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην εμάκελν. 

 

 6. Σν ρξνληθφ φξην ηεο παξαγξάθνπ 5 κπνξεί λα παξαηαζεί γηα πεξηνξηζκέλν κφλν 

ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

παξά ηηο εχινγεο πξνζπάζεηεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ε επηρείξεζε 

απνκάθξπλζεο είλαη πηζαλφλ λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν επεηδή: α) ν ππήθννο ηεο 

ηξίηεο ρψξαο αξλείηαη λα ζπλεξγαζζεί ή β) θαζπζηεξεί ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 

εγγξάθσλ απφ ηξίηεο ρψξεο». 

 

22. Όηαλ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο ηα εζληθά δηθαζηήξηα 

εμεηάδνπλ εάλ ν αιινδαπφο πνπ δηαηππψλεη αληηξξήζεηο θαηέζεζε αίηεζε 

αζχινπ, εάλ θξαηείηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο (απφθαζε ηεο 2αο 

Φεβξνπαξίνπ 2012 ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 

Μπηηιήλεο), θαη αλ είλαη αλήιηθνο, γηαηί ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ χκβαζε ηεο Νέαο Τφξθεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (απφθαζε ππ’αξ. 229/2011 ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ ηνπ Πεηξαηά). 

23. ηελ ηειεπηαία απηή απφθαζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ δερφκελνο φηη ππήξρε θίλδπλνο ν ελ ιφγσ αλήιηθνο (πνπ δελ 

είρε κφληκε δηακνλή θαη είρε δηαπξάμεη αδίθεκα) λα δξαπεηεχζεη, 
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δηαπίζησζε φηη ε δηνίθεζε δελ είρε δηεξεπλήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ππήξραλ πξνθεηκέλνπ λα κελ ηνλ ζέζεη ζε θξάηεζε θαη φηη νη ζπλζήθεο 

θξάηεζήο ηνπ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο. Έηζη απνθάζηζε λα ζέζεη ηέινο 

ζηελ θξάηεζή ηνπ. 

Β. Γιαηάξειρ ζσεηικά με ηην ικανόηηηα ηων ανηλίκων να 

παπίζηανηαι ζηο δικαζηήπιο 

24. Οη θξίζηκεο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 114/2010 έρνπλ 

σο εμήο: 

Άπθπο 4 (Ππόζβαζη ζηην διαδικαζία αζύλος) 

«3. Ο αλήιηθνο, αζπλφδεπηνο ή κε, άλσ ησλ 14 εηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη 

απηνηειψο αίηεζε αλ νη σο άλσ αξρέο ζεσξνχλ φηη έρεη ηελ σξηκφηεηα λα 

αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο πξάμεο ηνπ. 

4. Ο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο, πνπ δελ πιεξνί ην πξναλαθεξφκελν θξηηήξην ηεο 

σξηκφηεηαο, ππνβάιεη αίηεζε δη` αληηπξνζψπνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

12». 

Άπθπο 12 (Αιηήζειρ αζςνόδεςηων ανηλίκων) 

«1. Οη αξκφδηεο αξρέο, φηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο, 

ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ.220/2007, γηα ην 

δηνξηζκφ επηηξφπνπ ηνπ αλειίθνπ. ηνλ επίηξνπν (...) παξέρεηαη ε επθαηξία λα 

ελεκεξψλεη ηνλ αζπλφδεπην αλήιηθν, γηα ηε ζεκαζία θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο 

πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζζεί γηα ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Ο επίηξνπνο (...) θαιείηαη θαη 

δχλαηαη λα παξίζηαηαη ζηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπ αλειίθνπ θαη λα ππνβάιεη 

εξσηήζεηο ή παξαηεξήζεηο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο». 

25. Σα άξζξα 63 §1 θαη 64 §1 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, πνπ 

ηζρχνπλ επίζεο γηα ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, νξίδνπλ ηα εμήο: 

Άπθπο 63§1 

«Όπνηνο είλαη ηθαλφο γηα νπνηαδήπνηε δηθαηνπξαμία κπνξεί λα παξίζηαηαη ζην 

δηθαζηήξην κε ην δηθφ ηνπ φλνκα. Όπνηνο έρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα γηα 

δηθαηνπξαμία (...) κπνξεί λα παξίζηαηαη ζην δηθαζηήξην κε ην δηθφ ηνπ φλνκα, 
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κφλν φπνπ θαηά ην νπζηαζηηθφ δίθαην, έρεη ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία ή φπνπ ν 

λφκνο επηηξέπεη ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ». 

Άπθπο 64§1 

«Όζνη είλαη αλίθαλνη λα παξίζηαληαη ζην δηθαζηήξην κε ην δηθφ ηνπο φλνκα 

εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο». 

26. Η δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ αλειίθσλ δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 

128 θαη 129 θαη 133 έσο 137 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. χκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηέο, ν αλήιηθνο θάησ ησλ 10 εηψλ είλαη θαζνιηθά αλίθαλνο γηα 

δηθαηνπξαμία θαη ν αλήιηθνο ησλ 14 θαη 15 εηψλ έρεη πεξηνξηζκέλε 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα: κπνξεί, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα 

ζπλάςεη ζχκβαζε, λα παληξεπηεί, θιπ. 

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ι. Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

5 §1 ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

22. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη φηη ε θξάηεζή ηνπ ζην Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα Αξηέκηδαο, ζε ζπλζήθεο πνπ ήηαλ αθαηάιιειεο γηα αλειίθνπο, θαη 

γηα αξρηθή δηάξθεηα ηξηψλ εκεξψλ –πνπ ζηελ ζπλέρεηα παξαηάζεθε γηα 

επηά εκέξεο-δελ ήηαλ λφκηκε επεηδή ε πξψηε απφθαζε πνπ ηνλ έζεηε ζε 

θξάηεζε δελ ηνπ θνηλνπνηήζεθε θαζφινπ, θαη εκπάζεη πεξηπηψζεη, δελ ηνπ 

θνηλνπνηήζεθε παξά ηξεηο εκέξεο αθφηνπ ιήθζεθε. Δπηθαιείηαη παξαβίαζε 

ηνπ άξζξνπ 5 §1, ην νπνίν είλαη δηαηππσκέλν σο εμήο: 

«Παv πξφζσπov έρεη δηθαίσµα εηο ηεv ειεπζεξίαv θαη ηεv αζθάιεηαv. Οπδείο 

επηηξέπεηαη vα ζηεξεζή ηεο ειεπζεξίαο ηoπ εηµή εηο ηαο αθoιoχζoπο πεξηπηψζεηο 

θαη ζπµθψvσο πξoο ηεv vφµηµov δηαδηθαζίαv: 

 

ζη) εάv πξφθεηηαη πεξί voµίµoπ ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο αηφµoπ επί ζθoπψ φπσο 

εµπoδηζζή απφ ηoπ λα εηζέιζε παξαvφµσο εv ηε ρψξα ή εvαvηίov ηoπ oπoίoπ 

εθθξεµεί δηαδηθαζία απειάζεσο ή εθδφζεσο.» 

Α. Ωρ ππορ ηο παπαδεκηό 
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28. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ εμάληιεζε ηα 

εζληθά έλδηθα κέζα. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεη φηη ν πξνζθεχγσλ είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα αζθήζεη θαηά ηεο απφθαζε ηεο 3
εο

 Μαΐνπ 2012-πνπ 

απέξξηπηε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ- αίηεζε αθπξψζεσο θαη αίηεζε 

αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο απέιαζεο. Δπίζεο, κεηά ηελ απφθαζε ηεο 4
εο

 

Μαΐνπ 2011 κε ηελ νπνία ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 

απνθάζηζε λα αθήζεη ειεχζεξν ηνλ πξνζθεχγνληα, ν ηειεπηαίνο κπνξνχζε 

λα αζθήζεη αγσγή απνδεκίσζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ ΔηζΝΑΚ. 

29. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη ε αίηεζε αθπξψζεσο θαη ε αίηεζε 

αλαζηνιήο εθηέιεζεο πνπ αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε αθνξνχλ ηελ απέιαζε 

θαη φρη ηελ θξάηεζε. Ωο πξνο ην ζεκείν απηφ, ππνγξακκίδεη φηη αληηθείκελν 

ηεο πξνζθπγήο ηνπ είλαη ε θξάηεζή ηνπ θαη φρη ε απέιαζή ηνπ. Όζνλ 

αθνξά ηελ αγσγή ηνπ άξζξνπ 105 ΔηζΝΑΚ, δελ απνηειεί έλδηθν κέζν γηα 

πεξηπηψζεηο φπσο ε δηθή ηνπ. Δπνκέλσο, δελ είρε ηελ ππνρξέσζε λα ην 

αζθήζεη. 

30. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε ππνρξέσζε εμάληιεζεο ησλ 

εζληθψλ έλδηθσλ κέζσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 35 πεξηνξίδεηαη ζηελ 

ζπλήζε ρξήζε ελδίθσλ κέζσλ πνπ είλαη αιεζνθαλψο πξαγκαηηθά, επαξθή 

θαη πξνζβάζηκα. Η χκβαζε δελ πξνβιέπεη παξά ηελ εμάληιεζε ελδίθσλ 

κέζσλ ηα νπνία είλαη ζπγρξφλσο ζρεηηθά κε ηηο επίδηθεο παξαβηάζεηο, 

δηαζέζηκα θαη πξφζθνξα. Απηά πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ βεβαηφηεηαο φρη κφλνλ ζηελ ζεσξεί αιιά θαη ζηελ πξάμε, 

δηαθνξεηηθά δελ έρνπλ ηελ επηζπκεηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

πξνζβαζηκφηεηα (Scoppola καηά Ιηαλίας (αρ. 2), [GC], αξ. 10249/03, §70, 

17 επηεκβξίνπ 2009). 

31. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ζηηο 2 Μαΐνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ 

άζθεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 76§3 ηνπ Νφκνπ 3386/2005, αληηξξήζεηο 

ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε ηηο 

νπνίεο δεηνχζε λα αθεζεί ειεχζεξνο πξνβάιινληαο επηρεηξήκαηα παξφκνηα 
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κε απηά πνπ πξνβάιιεη ζην Γηθαζηήξην. ηηο 4 Μαΐνπ 2011, ζεσξψληαο φηη 

ν πξνζθεχγσλ δελ ήηαλ επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα ηάμε θαη δελ ππήξρε ν 

θίλδπλνο λα δξαπεηεχζεη, ν Πξφεδξνο δηέηαμε λα αθεζεί ειεχζεξνο. Σν 

Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη απηφ ην έλδηθν κέζν είλαη αξθεηφ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 35 §1 ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε θαη απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

32. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη επίζεο φηη ε αηηίαζε απηή δελ είλαη 

πξνδήισο αβάζηκε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 §3(α) ηεο χκβαζεο. 

Κξίλεη επίζεο φηη δελ αληίθεηηαη ζε θαλέλα άιιν ιφγν απαξαδέθηνπ. 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα θεξπρζεί παξαδεθηή. 

 

Β. Ωρ ππορ ηην οςζία 

1. Επιτειρήμαηα ηων μερών 

33. Η Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ ζπλειήθζεθε θαη 

θξαηήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 §1 (β) ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 3386/2005, 

γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, επεηδή εηζήιζε παξάλνκα ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα ελψ δελ ππαγφηαλ ζε θακία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ αηφκσλ πνπ 

δεηνχλ πξνζηαζία, φπσο νη αηηνχληεο άζπιν, νη αλήιηθνη ή νη ειηθησκέλνη. 

Απφ ην άξζξν 76 ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 3386/2005 θαη ηα άξζξα 4 θαη 12 ηνπ 

Π.Γ. 114/2010 πξνθχπηεη φηη νη αλήιηθνη άλσ ησλ 14 εηψλ, ζπλνδεπφκελνη 

ή κε, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηηο Αξρέο είλαη αξθεηά ψξηκνη γηα λα 

αληηιεθζνχλ ηελ ζεκαζία ηεο πξάμεο ηνπ λα δεηά θάπνηνο άζπιν, 

αληηκεησπίδνληαη σο ελήιηθνη. Οη απνθάζεηο απέιαζεο αιινδαπψλ άλσ ησλ 

14 εηψλ, πνπ δελ ζπλνδεχνληαη, ηνπο θνηλνπνηνχληαη πξνζσπηθά. ηελ ππφ 

θξίζε ππφζεζε, νη γνλείο ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ παξνπζηάζηεθαλ, θαη 

παξφιν πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη αλήιηθνο, ν ίδηνο ν πξνζθεχγσλ άζθεζε 

αληηξξήζεηο θαη παξέζηε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Σέινο, θξαηήζεθε ζε 

έλαλ ρψξν φπνπ δελ ππήξραλ ελήιηθνη. 
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34. Ο πξνζθεχγσλ δειψλεη φηη ακθηβάιιεη φηη ε απφθαζε απέιαζεο 

ελαληίνλ ηνπ ειήθζεθε πξάγκαηη ζηηο 24 Απξηιίνπ 2011. Τπνγξακκίδεη φηη 

νη ππεξεζίεο ηεο Αζηπλνκίαο, φπσο ε Τπνδηεχζπλζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο, 

δελ έρνπλ αξρείν δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Οη αξηζκνί θαθέινπ αληηζηνηρνχλ 

ζε άηνκα θαη ηα αξρεία πεξηιακβάλνπλ θαθέινπο φπνπ αξρεηνζεηνχληαη ηα 

έγγξαθα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηηο εκεξνκελίεο πνπ ε αζηπλνκία ζεσξεί 

σο λφκηκεο, ελψ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ηα έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη εθ ησλ πζηέξσλ. Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο 

απέιαζεο αιινδαπψλ, ε απφθαζε απέιαζεο είλαη πάληα 

πξνρξνλνινγεκέλε. 

35. Ο πξνζθεχγσλ ππνγξακκίδεη φηη αθφκα θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ε 

απφθαζε απέιαζεο ειήθζεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ 2011, δελ ηνπ 

θνηλνπνηήζεθε παξά ζηηο 27 Απξηιίνπ 2011. Όκσο, κηα δηνηθεηηθή πξάμε 

δελ παξάγεη απνηειέζκαηα παξά απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ 

δηνηθνχκελν θαη φρη απφ ηελ θαηάξηηζή ηεο. Τπνγξακκίδεη φηη παξά ην φηη 

δήισζε ακέζσο ζηνπο αζηπλνκηθνχο φηη ήηαλ αλήιηθνο, θξαηήζεθε κε 

ελειίθνπο αθνχ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αξηέκηδαο δελ δηαζέηεη εηδηθφ θειί 

γηα αλειίθνπο. 

2. Η κρίζη ηοσ Δικαζηηρίοσ 

α) Γενικέρ Απσέρ 

36. Απνηειεί πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηηο 

παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 5§1 φηη θάζε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο φρη κφλνλ 

ζα πξέπεη λα ππάγεηαη ζε κία απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο (α) έσο (ζη) , αιιά θαη λα είλαη «λφκηκε». Όζνλ αθνξά ηνλ 

λφκηκν ραξαθηήξα κηαο θξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηήξεζεο ησλ 

«λνκίκσλ νδψλ», ε χκβαζε παξαπέκπεη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία θαη θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ηφζν ησλ 

νπζηαζηηθψλ φζν θαη ησλ δηθνλνκηθψλ θαλφλσλ. Ωζηφζν, ε ηήξεζε ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ δελ αξθεί: ην άξζξν 5 §1 απαηηεί επίζεο θάζε ζηέξεζε ηεο 
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ειεπζεξίαο λα είλαη ζχκθσλε πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ 

θαηά ηεο απζαηξεζίαο (βι. κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, Winterwerp καηά 

Ολλανδίας, 24 Οθησβξίνπ 1979, §37, ζεηξά Α αξ. 33, Amuur καηά Γαλλίας, 

25 Ινπλίνπ 1996, §50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Witold 

Litwa καηά Πολωνίας, αξ. 26629/95, §78, CEDH 2000-III, Lin καηά 

Ελλάδας, αξ. 58158/10, §62, 6 Ννεκβξίνπ 2012). Κακία απζαίξεηε θξάηεζε 

δελ κπνξεί λα είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 5 §1. Η έλλνηα ηνπ «απζαηξέηνπ» 

ζην πιαίζην απηφ ππεξβαίλεη ηελ κε ζπκθσλία πξνο ην εζληθφ δίθαην. 

πλεπψο, ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο κπνξεί λα είλαη θαλνληθή ζχκθσλα κε 

ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ζπγρξφλσο λα είλαη απζαίξεηε θαη επνκέλσο 

αληίζεηε πξνο ηελ χκβαζε (Mooren καηά Γερμανίας, [GC], αξ. 11364/03, 

§77, 9 Ινπιίνπ 2009). 

37. Έηζη, ην Γηθαζηήξην πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ην εζληθφ δίθαην είλαη 

ζχκθσλν πξνο ηελ χκβαζε θαη ηδίσο πξνο ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ή 

ζπλάγνληαη απφ απηήλ. Ωο πξνο ην ηειεπηαίν απηφ ζεκείν, ην Γηθαζηήξην 

ππνγξακκίδεη φηη φηαλ ηίζεηαη ζέκα ζηέξεζεο ειεπζεξίαο, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα ηθαλνπνηείηαη ε γεληθή αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ νη ζπλζήθεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ζχκθσλα 

κε ην εζληθφ δίθαην λα νξίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη ν ίδηνο ν λφκνο λα είλαη 

πξνβιέςηκνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ έηζη ψζηε λα πιεξείηαη ην θξηηήξην ηεο 

«λνκηκφηεηαο» πνπ πξνβιέπεη ε χκβαζε, θαη πνπ απαηηεί θάζε λφκνο λα 

είλαη επαξθψο ζαθήο έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ πνιίηε –ελ ελάγθε κε ηελ 

δηαθψηηζε ζπκβνχισλ-λα πξνβιέπεη, ζε εχινγν βαζκφ ππφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε (Baranowski καηά Πολωνίας, αξ. 

28358/95, §§50-52, CEDH 2000-III). 

38. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο φηη απφ ηελ ζρεηηθή κε ην άξζξν 

5 §1 (ζη) λνκνινγία πξνθχπηεη φηη γηα λα κελ ραξαθηεξηζηεί σο απζαίξεηε 

ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ θξάηεζεο πξέπεη λα γίλεη κε θαιή πίζηε. 

Πξέπεη επίζεο λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ζθνπφ ηεο παξεκπφδηζεο θάπνηνπ 
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λα εηζέιζεη παξάλνκα ζηελ επηθξάηεηα ή ηεο απέιαζήο ηνπ. Δπίζεο, νη 

ρψξνη θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη, αθνχ έλα 

ηέηνην κέηξν εθαξκφδεηαη φρη κφλν ζε φζνπο έρνπλ δηαπξάμεη αδηθήκαηα 

αιιά ζε αιινδαπνχο πνπ, ζπρλά, θεχγνπλ απφ ηελ ρψξα ηνπο επεηδή 

θνβνχληαη γηα ηελ δσή ηνπο. Σέινο, ε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηελ εχινγε δηάξθεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (βι. mutatis mutandis, Saadi καηά Ηνωμένοσ 

Βαζιλείοσ, [GC], αξ. 13229/03, §74, CEDH 2008). 

β) Δθαπμογή ηων απσών ζηην ςπό κπίζη ςπόθεζη 

39. Καηά πξψηνλ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ 

ζπλειήθζεθε ζηηο 21 Απξηιίνπ 2011 θαη φηη παξά ην φηη ήηαλ αλήιηθνο, 

θξαηήζεθε ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αξηέκηδαο έσο ηηο 4 Μαΐνπ 2011. Ο 

πξνζθεχγσλ ηζρπξίδεηαη φηη θξαηήζεθε ζε έλα θειί κε ελειίθνπο ελψ ε 

Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη φηη ν πξνζθεχγσλ, ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ, 

θξαηήζεθε κφλνο ηνπ ζε έλα εηδηθφ ρψξν ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο, φπνπ 

ππήξρε θιηκαηηζκφο θαη δελ επηθνηλσλνχζε κε ηα θειηά θξάηεζεο ελειίθσλ 

θαη είρε ηελ δηθή ηνπ ηνπαιέηα. Ωζηφζν, ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα κελ 

παξαηεξήζεη φηη ηφζν ζηελ απφθαζε ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 2011, κε ηελ νπνία 

ν Γηεπζπληήο ηεο Τπνδηεχζπλζεο Αιινδαπψλ Αηηηθήο δηέηαμε ηελ θξάηεζε 

ηνπ πξνζθεχγνληνο φζν θαη ζηελ απφθαζε ηεο 24
εο

 Απξηιίνπ 2011 πνπ 

δηέηαζζε ηελ απέιαζε, σο έηνο γέλλεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο αλαθέξεηαη ην 

1985 θαη φρη ην 1995, έηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην δειηίν ηαπηφηεηάο ηνπ. Ωο 

πξνο ην ζέκα απηφ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη αθελφο, φηη ην άξζξν 30 §1 

ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 3907/2011 πνπ ίζρπε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο πξνβιέπεη φηη νη ππήθννη ηξίησλ θξαηψλ ζηνπο νπνίνπο 

επηβάιιεηαη δηαδηθαζία επηζηξνθήο θξαηνχληαη ελφςεη ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ηεο επηζηξνθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο κφλνλ 

εάλ δελ είλαη δπλαηφ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα ιεθζνχλ ιηγφηεξν 

επαρζή αιιά απνηειεζκαηηθά θαη επαξθή κέηξα. Αθεηέξνπ, ε ειιεληθή 

λνκνζεζία πεξηέρεη πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο αλειίθνπο πνπ 
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θαηαζέηνπλ αίηεζε αζχινπ (αλσηέξσ παξ. 19, 20 θαη 22) θαη ε λνκνινγία 

απνδεηθλχεη φηη ηα δηθαζηήξηα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ ηδηφηεηα ελφο 

αηφκνπ σο αλειίθνπ φηαλ ην άηνκν απηφ ηίζεηαη ζε θξάηεζε ελφςεη ηεο 

απέιαζήο ηνπ (αλσηέξσ παξ. 22-23). 

40. Καηά δεχηεξν ιφγν ην Γηθαζηήξην έρεη ακθηβνιίεο σο πξνο ην αλ 

έγηλε πξαγκαηηθά ζηνλ πξνζθεχγνληα ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο 21
εο

 

Απξηιίνπ 2011 πνπ δηέηαζζε ηελ θξάηεζή ηνπ. Ωο πξνο ην ζέκα απηφ, 

ζεκεηψλεη φηη ε Κπβέξλεζε πξνζθφκηζε αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ 

θνηλνπνίεζεο κε ηελ εκεξνκελία 21 Απξηιίνπ 2011 αιιά ε νπνία αθνξά 

κφλνλ ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο. Απφ ηελ θχζε 

ηνπ, ην έγγξαθν απηφ δελ κπνξεί λα απνδείμεη εάλ έγηλε απνηειεζκαηηθή 

θαη πξαγκαηηθή θνηλνπνίεζε. Δπίζεο, ην απνδεηθηηθφ απηφ θέξεη κφλνλ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη φρη ηνπ αζηπλνκηθνχ πνπ ππνηίζεηαη φηη 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ θνηλνπνίεζε. Σν πεξηερφκελν ηνπ απνδεηθηηθνχ απηνχ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηεο 24
εο

 

Απξηιίνπ, κε ηελ νπνία δηαηαζζφηαλ ε απέιαζή ηνπ θαη παξαηεηλφηαλ ε 

θξάηεζή ηνπ, πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθεχγνληνο, 

ηνπο ιφγνπο παξάηαζεο ηεο θξάηεζήο ηνπ, ηηο δπλαηφηεηεο έλδηθσλ κέζσλ 

θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ηνπ αζηπλνκηθνχ πνπ αλακίρζεθε 

ζηελ ππφζεζε. 

41. Καηά ηξίην ιφγν, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε ηειεπηαία απηή 

απφθαζε απέιαζεο, πνπ παξέηεηλε ζπγρξφλσο ηελ θξάηεζε, θνηλνπνηήζεθε 

ζηνλ πξνζθεχγνληα ζηηο 27 Απξηιίνπ 2011. Σν Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα 

πάξεη ζέζε ζρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ πξνζθεχγνληνο ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε απφθαζε απηή ειήθζεθε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηηο 27 Απξηιίνπ 

2011. Ωζηφζν, ζεσξεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεχγσλ έιαβε 

πξαγκαηηθά γλψζε ηεο αξρηθήο απφθαζεο θξάηεζεο ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 

2011, απηή φξηδε ηελ δηάξθεηα θξάηεζήο ηνπ ζε ηξεηο εκέξεο (άξζξν 76 §3 

ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 3386/2005), επηηαθηηθή πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο 

έπξεπε λα κεζνιαβήζεη ε απφθαζε απέιαζεο (απφθαζε πνπ ελδερνκέλσο 
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παξαηείλεη ζπγρξφλσο ηελ θξάηεζε). Καηά ηνλ ηξφπν απηφ , ν πξνζθεχγσλ 

θξαηήζεθε γηα ηξεηο εκέξεο, απφ ηηο 24 (Κπξηαθή ηνπ Πάζρα) έσο ηηο 27 

Απξηιίνπ, ρσξίο λφκηκε αηηία, ή ηνπιάρηζηνλ ρσξίο λα ηνπ έρεη 

γλσζηνπνηεζεί ε λφκηκε αηηία ζηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη βαζηδφηαλ ε 

θξάηεζή ηνπ, θαη έηζη ζηηο ηξεηο απηέο εκέξεο ζηεξήζεθε ηελ ηθαλφηεηα λα 

αζθήζεη ηα έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, θαη 

ηδίσο ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Νφκνπ 3386/2005 θαη 

ηηο αληηξξήζεηο ηνπ άξζξνπ 76 §3 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, φπσο έπξαμε ζηελ 

ζπλέρεηα απφ ηηο 28 Απξηιίνπ 2011. 

42. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη ε θξάηεζε 

ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ ήηαλ «λφκηκε» ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 §1 (ζη) 

ηεο χκβαζεο θαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο απηήο. 

ΙΙ. Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

5 §4 ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

43. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη φηη ε απφθαζε ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 2011 

πνπ δηέηαζζε ηελ θξάηεζή ηνπ δελ ηνπ θνηλνπνηήζεθε πνηέ, θαη φηη απηή 

πνπ παξέηεηλε ηελ θξάηεζή ηνπ θαη δηέηαζζε ηελ απέιαζή ηνπ ηνχ 

θνηλνπνηήζεθε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2011 ελψ είρε ιεθζεί ζηηο 24 Απξηιίνπ, 

γεγνλφο πνπ ηνπ ζηέξεζε, ζηελ πεξίνδν απηή ησλ ηξηψλ εκεξψλ, ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζθχγεη ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο γηα λα παξαπνλεζεί γηα ηνλ 

παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο θξάηεζεο απηήο. Δπηθαιείηαη παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 5§4 ην νπνίν νξίδεη ηα εμήο: 

«Παv πξφζσπov ζηεξoχµεvov ηεο ειεπζεξίαο ηoπ ζπvεπεία ζπιιήςεσο ή 

θξαηήζεσο έρεη δηθαίσµα πξoζθπγήο εvψπηov δηθαζηεξίoπ ίvα ηoχηo απoθαζίζεη 

εvηφο βξαρείαο πξoζεζµίαο επί ηoπ voµίµoπ ηεο θξαηήζεψο ηoπ θαη δηαηάμε ηεv 

απφιπζίv ηoπ εv πεξηπηψζεη παξαvφµoπ θξαηήζεσο.» 

 

44. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζθπγή πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 

76 ηνπ Νφκνπ 3386/2005 είλαη πξαγκαηηθή ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5§4: 

νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην 
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άξζξν 55§2 ηνπ Νφκνπ ππ’ αξ. 3900/2010, πξνβιέπνπλ ξεηψο φηη ην ζέκα 

ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θξάηεζεο εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ησλ αληηξξήζεσλ 

πνπ αζθνχληαη κε βάζε ην άξζξν απηφ. Δπίζεο, ην άξζξν 30§1 ηνπ Νφκνπ 

3907/2011 πξνβιέπεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα γηα έλαλ αιινδαπφ πνπ 

θξαηείηαη λα δηαηππψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ θαη παξαπέκπεη γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζην άξζξν 76 ηνπ Νφκνπ ππ’ αξ. 3386/2005. Πξνβιέπεη επίζεο φηη ν 

απνιχεηαη ακέζσο ν αιινδαπφο ε θξάηεζε ηνπ νπνίνπ έρεη θξηζεί 

παξάλνκε θαη φηη ε αξρή πνπ δηέηαμε ηελ θξάηεζε πξέπεη λα εμεηάζεη 

απηεπαγγέιησο θαη εληφο ηξηψλ κελψλ εάλ εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θξάηεζε. ην πιαίζην ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ άξζξσλ, ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ειέγρνπλ εάλ ν 

αιινδαπφο πνπ δηαηχπσζε ηηο αληηξξήζεηο θαηέζεζε αίηεζε αζχινπ , εάλ 

θξαηείηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο ή εάλ είλαη αλήιηθνο –ζηελ πεξίπησζε 

απηή δηθαηνχηαη ηελ πξνζηαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

45. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη ε κε θαζπζηέξεζε θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ηεο 24
εο

 Απξηιίνπ 2011 ηνλ εκπφδηζε λα αζθήζεη γξήγνξα ηηο 

πξνζθπγέο πνπ ηνπ πξνζέθεξε ν λφκνο. Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη φηαλ 

θαηέζεζε ηελ αίηεζε αζχινπ ηνπ, νη Αζηπλνκηθέο Αξρέο δελ εθάξκνζαλ ην 

άξζξν 13 ηνπ Γηαηάγκαηνο 114/2010 θαη δελ έιαβαλ λέα απφθαζε 

θξάηεζεο πνπ λα είλαη ζεκειησκέλε φρη ζηελ εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ 

απέιαζεο πνπ είρε δηαηαρζεί εηο βάξνο ηνπ αιιά ζηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 

αηηνχληνο άζπιν. 

46. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε αηηίαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο πνπ 

αληιείηαη απφ ην άξζξν 5§4 ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκπίπηεη κε απηή ηνπ 

άξζξνπ 5§1. Παξφιν πνπ ηελ θξίλεη παξαδεθηή, ην Γηθαζηήξην δελ ζεσξεί 

απαξαίηεην λα ηελ εμεηάζεη ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

ΙΙΙ. Ω ΠΡΟ ΣΙ ΑΛΛΔ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΔ ΠΑΡΑΒΙΑΔΙ 

47. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη πξέπεη λα απνξξίςεη ηελ αηηίαζε πνπ 

πξνβάιιεη ν πξνζθεχγσλ κε βάζε ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξ. 7: 
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ν πξνζθεχγσλ δελ δηέκελε θαλνληθά ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη θαζψο ε 

θαηάζηαζή ηνπ δελ ήηαλ λφκηκε, ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξ. 7 

δελ εθαξκφδεηαη ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε. 

48. Σν Γηθαζηήξην απνξξίπηεη επίζεο ηηο αηηηάζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο 

ζρεηηθά κε ηα άξζξα 5§2 (απνθάζεηο πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζε γιψζζα πνπ 

δελ θαηαιαβαίλεη: ηελ ειιεληθή) θαη 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξ. 1 (φηη 

ζηεξήζεθε ην ζρνιείν θαηά ηελ θξάηεζή ηνπ): ηελ πξψηε, ιφγσ ηνπ φηη ν 

πξνζθεχγσλ ήηαλ δεθαέμη εηψλ θαηά ηελ επνρή ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, δηέκελε ζηελ Διιάδα εδψ θαη δέθα ρξφληα θαη πήγαηλε 

ζρνιείν ζηελ Διιάδα ελψ ηελ δεχηεξε επεηδή ην φηη δελ κπφξεζε λα πάεη 

ζην ζρνιείν γηα δηάζηεκα δψδεθα εκεξψλ ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο απέιαζεο 

πνπ θηλήζεθε εηο βάξνο ηνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνζβνιή 

δπζαλάινγε πξνο ην δηθαίσκα πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν απηφ. 

IV. Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

49. χκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο χκβαζεο, 

«Δάv ηo Γηθαζηήξηo θξίvεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο χµβαζεο ή ησv Πξσηoθφιισv ηεο, 

θαη αv ηo εζσηεξηθφ δίθαηo ηoπ Τςειoχ πκβαιιφκεvoπ Μέξoπο δεv επηηξέπεη παξά µφvo 

αηειή εμάιεηςε ησv ζπvεπεηψv ηεο παξαβίαζεο απηήο, ηo Γηθαζηήξηo ρoξεγεί, εθφζov 

είvαη αvαγθαίo, ζηov παζφvηα δίθαηε ηθαvoπoίεζε.» 

 

Α. Εημία 

50. Ο πξνζθεχγσλ δεηεί ην πνζφ ησλ 15.000€ γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

ππέζηε. 

51. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ην πνζφ απηφ είλαη ππεξβνιηθφ θαη 

αδηθαηνιφγεην. Θεσξεί φηη ε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο 

απνηειεί επαξθή δίθαηε ηθαλνπνίεζε θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, ε ελδερφκελε απνδεκίσζε δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 500€. 
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52. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη, δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο παξαβίαζεο, 

ζπληξέρεη ιφγνο λα επηδηθάζεη ζηνλ πξνζθεχγνληα ην πνζφ ησλ 2.000€ 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο. 

Β. Έξοδα και Γικαζηική Γαπάνη 

53. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ παξνπζηάδεη 

θαλέλα αίηεκα γηα θαηαβνιή ησλ εμφδσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο. 

Δπνκέλσο, δελ ηνπ επηδηθάδεη θαλέλα πνζφ γηα ηελ αηηία απηή. 

Γ. Σόκοι ςπεπημεπίαρ 

54. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη φηη αξκφδεη λα ππνινγηζζνχλ νη ηφθνη 

ππεξεκεξίαο επί ηνπ επηηνθίνπ δηεπθνιχλζεσο νξηαθνχ δαλεηζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

1. Κεξχζζεη ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή σο πξνο ηηο αηηηάζεηο ηηο 

ζρεηηθέο κε ην άξζξν 5 §§1 θαη 4 ηεο χκβαζεο θαη απαξάδεθηε γηα ηηο 

πεξαηηέξσ. 

2. Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §1 ηεο χκβαζεο. 

3. Απνθαίλεηαη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο λα εμεηάζεη ηελ αηηίαζε ηελ 

ζρεηηθή κε ην άξζξν 5 §4 ηεο χκβαζεο. 

4. Απνθαίλεηαη 

 α) φηη ην θαζ’ νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηνλ 

πξνζθεχγνληα, εληφο ηξηψλ κελψλ, απφ ηελ εκέξα πνπ ε απφθαζε απηή ζα 

γίλεη νξηζηηθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 §2 ηεο χκβαζεο, 2.000€ (δχν 

ρηιηάδεο επξψ), ζπλ θάζε πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο, ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο 
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 β) φηη απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη κέρξη ηελ 

θαηαβνιή, ην πνζφ απηφ ζα απμάλεηαη κε απιφ ηφθν κε επηηφθην ίζν πξνο ην 

ηζρχνλ θαη’ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηηφθην δηεπθνιχλζεσο νξηαθνχ 

δαλεηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

5. Απνξξίπηεη ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηα πεξαηηέξσ. 

πληάρηεθε ζηα γαιιηθά, θαη ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 

2 Μαΐνπ 2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 §§2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ. 

Søren Nielsen      Isabelle Berro-Lefèvre 

Γξακκαηέαο     Πξφεδξνο 


