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Η απόθαζε απηή ζα γίλεη νξηζηηθή ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 44§2 ηεο
ύκβαζεο. Μπνξεί λα επέιζνπλ νξηζκέλεο ηππηθέο αιιαγέο.
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ηην ςπόθεζη Mahmundi και λοιποί καηά Δλλάδαρ,
Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
(Πξψην Σκήκα) πνπ ζπλεδξίαζε ζε Σκήκα κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε:
Nina Vajic, Πξφεδξν,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
Mirjanova Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Λίλν-Αιέμαλδξν ηζηιηάλν,
Erik Møse, Γηθαζηέο,
Καη κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ Γξακκαηέα Σκήκαηνο, Søren Nielsen,
Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε πκβνχιην ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2012,
Δμέδσζε ηελ παξνχζα απφθαζε, πνπ πηνζεηήζεθε ηελ ίδηα εκεξνκελία:
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
1.
Ζ ππφζεζε πξνέθπςε κεηά απφ πξνζθπγή (αξ. 14902/10) θαηά ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πνπ θαηέζεζαλ πέληε Αθγαλνί ππήθννη, ν θ.
Ibrahim Mahmundi, νη θπξίεο Zaharo Huseini, Kobra Huseini, Fatima
Huseini θαη ν θ. Mohamed Reza Huseini («νη πξνζθεχγνληεο»), νη νπνίνη
πξνζέθπγαλ ζην Γηθαζηήξην ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη’ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη
Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε χκβαζε»).
2.
Οη πξνζθεχγνληεο εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο δηθεγφξνπο Αζελψλ
Η.Μ.Σδεθεξάθνπ θαη Ν.ηξαρίλε. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε
Κπβέξλεζε») εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπ νξγάλνπ ηεο, ηελ
θα Φ. Γεδνχζε, Πάξεδξν θαη ηνλ θν Γ.Καιφγεξν, Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν
ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο.
3.
Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη ηδηαίηεξα παξαβηάζεηο ησλ άξζξσλ
3, κφλν ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 13, 5§4 θαη 8 ζε ζπλδπαζκφ κε
ην άξζξν 14 ηεο χκβαζεο.
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4.
ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ
Κπβέξλεζε. χκθσλα κε ην άξζξν 29§1 ηεο χκβαζεο, απνθαζίζηεθε
επίζεο φηη ην Σκήκα ζα απνθαλζεί ζπγρξφλσο επί ηνπ παξαδεθηνχ θαη επί
ηεο νπζίαο.
Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
Η.
ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ
ΤΠΟΘΔΖ

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ

ΣΖ

ΤΠΟ

ΚΡΗΖ

5.
Ο πξψηνο πξνζθεχγσλ γελλήζεθε ην 1967, ε δεχηεξε
πξνζθεχγνπζα ην 1986, ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε πξνζθεχγνπζα ην 1973 θαη ν
πέκπηνο πξνζθεχγσλ ην 1987. Σν 2010, έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα θαη απηή
ηε ζηηγκή έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε γηα άζπιν ζηε Ννξβεγία.
Α. Ζ ζύλλητη και κπάηηζη ηυν πποζθεςγόνηυν
6.
Οη δχν πξψηνη πξνζθεχγνληεο είλαη ζχδπγνη θαη γνλείο ησλ
Mohamed Reza Mahmundi, Mahid Mahmundi θαη Mahmundi (ρσξίο
φλνκα), πνπ γελλήζεθαλ αληίζηνηρα ην 2003, 2007 θαη 2009. Ζ δεχηεξε,
ηξίηε θαη ηέηαξηε πξνζθεχγνπζα είλαη αδεξθέο. Ζ ηέηαξηε πξνζθεχγνπζα
είλαη επίζεο ε ζχδπγνο ηνπ αδεξθνχ ηνπ πξψηνπ πξνζθεχγνληνο. Δίλαη ε
κεηέξα ησλ δίδπκσλ, Abas θαη Ali, πνπ γελλήζεθαλ ην 1995. Ο πέκπηνο
πξνζθεχγσλ είλαη αδεξθφο ηεο δεχηεξεο, ηξίηεο θαη ηέηαξηεο
πξνζθεχγνπζαο.
7.
ηηο 5 Απγνχζηνπ 2009, νη πξνζθεχγνληεο, πνπ βξηζθφληνπζαλ ζε
κηα βάξθα πνπ βνχιηαδε, δηαζψζεθαλ θαη ζπλειήθζεθαλ γηα παξάλνκε
είζνδν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ην Ληκελαξρείν θνληά ζηελ αθηή ηεο
Λέζβνπ.
8.
Σελ ίδηα κέξα, νη αζηπλνκηθέο αξρέο έιαβαλ ηελ απφθαζε λα
νδεγήζνπλ ζηα ζχλνξα ηνπο πξνζθεχγνληεο. Σνπο επηδφζεθε έλα
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζηα αγγιηθά πνπ ηνπο εμεγνχζε ηα δηθαηψκαηά ηνπο.
Οη πξνζθεχγνληεο δελ θαηαιαβαίλαλε ηα αγγιηθά. Ζ δεχηεξε
πξνζθεχγνπζα ήηαλ έγθπνο, ζηνλ έλαην κήλα εγθπκνζχλεο. Καηά ηελ
θαηαγξαθή ηνπο, πνπ έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηεο δηεξκελείαο ελφο απφ ηνπο
ζπκπαηξηψηεο ηνπο πνπ ήηαλ θξαηνχκελνο, δεηήζεθε απφ ηνπο
πξνζθεχγνληεο λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο. Σα αλήιηθα ηέθλα ησλ δχν
πξψησλ πξνζθεπγφλησλ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ θάθειν ηεο δεχηεξεο
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πξνζθεχγνπζαο σο ζπλνδεπφκελα απφ απηή. Ζ ζπδπγηθή ηδηφηεηα ησλ δχν
πξψησλ πξνζθεπγφλησλ δελ ζεκεηψζεθε.
9.
ηηο 8 Απγνχζηνπ 2009, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκίαο ηεο Λέζβνπ,
δηέηαμε ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε ησλ πέληε πξνζθεπγφλησλ κέρξηο φηνπ
ιεθζεί απφθαζε απέιαζεο, κε ηελ αηηηνινγία φηη είραλ εηζέιζεη παξάλνκα
ζηελ επηθξάηεηα θαη επεηδή απφ ην γεληθφηεξν πιαίζην πξνέθππηε φηη ήηαλ
χπνπηνη θπγήο. Μεηαθέξζεθαλ ζε έλα ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ζηελ
Παγαλή, ζηελ Λέζβν. Σελ ίδηα κέξα, ν Γηεπζπληήο δηέηαμε ηελ απέιαζε
ησλ πξνζθεπγφλησλ θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο θξάηεζήο ηνπο κέρξη ηελ
απέιαζε, γηα κηα πεξίνδν πνπ δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ηνπο έμη κήλεο απφ
ηελ απφθαζε ηεο θξάηεζεο.
10.
Όζνλ αθνξά ηδηαίηεξα ηελ δεχηεξε πξνζθεχγνπζα, νδεγήζεθε ζην
λνζνθνκείν γηα λα γελλήζεη ζηηο 15 Απγνχζηνπ 2009. Έκεηλε εθεί δψδεθα
εκέξεο ζχκθσλα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο θαη πέληε εκέξεο ζχκθσλα κε ηελ
Κπβέξλεζε. ηηο 27 Απγνχζηνπ 2009, έιαβε έλα ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ
Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκίαο πνπ ηελ ελεκέξσλε φηη είρε αθεζεί ειεχζεξε
απφ ηηο 20 Απγνχζηνπ 2009, γηα ηελ πξψηε εβδνκάδα κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ζ
πξνζθεχγνπζα δελ έιαβε πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. Καηά ην δηάζηεκα
απηφ, ηα άιια δχν αλήιηθα παηδηά ηεο, δχν θαη έμη εηψλ, έκελαλ ζην θέληξν
θξάηεζεο ηεο Παγαλήο, ππφ ηελ επνπηεία ηεο ζείαο ηνπο, ηξίηεο
πξνζθεχγνπζαο.
11.
Όζνλ αθνξά ηελ ηέηαξηε πξνζθεχγνπζα, θακία απφ ηηο απνθάζεηο
πνπ δηέηαμαλ ηελ θξάηεζε θαη ηελ απέιαζε δελ αλέθεξε φηη ήηαλ κεηέξα
θαη φηη ζπλνδεπφηαλ απφ ηα δχν αλήιηθα παηδηά ηεο. Όζνλ αθνξά ηα παηδηά
ηεο, δίδπκα, ειηθίαο 14 εηψλ, ε Γηεχζπλζε ηεο αζηπλνκίαο πήξε ρσξηζηέο
απνθάζεηο πνπ δηέηαζζαλ ηελ απέιαζή ηνπο αιιά ρσξίο θξάηεζε, επεηδή
δελ παξνπζίαδαλ θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα ηάμε θαη δελ ήηαλ χπνπηα θπγήο.
Ωζηφζν, ηα παηδηά δηέκελαλ ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο, ζε κηα αίζνπζα
ππνδνρήο αλειίθσλ.
Β.

Ζ απόλςζη ηυν πποζθεςγόνηυν

12.
ηηο 25 Απγνχζηνπ 2009, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο
Γηεχζπλζεο Βνξείνπ Αηγαίνπ, δηαπηζηψλνληαο αδπλακία άκεζεο απέιαζεο
ησλ πξνζθεπγφλησλ, απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή ηνπ κέηξνπ ππφ ηνλ φξν λα
παξνπζηάδνληαη νη πξνζθεχγνληεο ηελ 1ε θαη 16ε κέξα θάζε κήλα ζην
Αζηπλνκηθφ Σκήκα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο, ην νπνίν αλαθέξζεθε φηη
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είλαη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδφ νισκνχ αξ. 22. ηελ δηαηαγή απφιπζεο, ν
Γηεπζπληήο Αζηπλνκίαο Λέζβνπ ηνπο φξηζε ηξηάληα κέξεο πξνζεζκία γηα λα
θχγνπλ απφ ηελ Διιάδα. Σν ζεκείσκα αλέθεξε φηη νη πξνζθεχγνληεο είραλ
δειψζεη φηη ζα δηέκελαλ ζηελ Αζήλα, ζηελ νδφ νισκνχ αξ. 22. Οη
πξνζθεχγνληεο ππνγξακκίδνπλ φηη ε δηεχζπλζε απηή ππνδείρζεθε θαηά
ηξφπν απζαίξεην απφ ηηο Αξρέο, αθνχ δελ γλψξηδαλ θαλέλα πνπ λα δηακέλεη
ζηελ νδφ απηή θαη δελ αληηζηνηρνχζε ζε θαλέλα θέληξν ππνδνρήο νχηε ζε
μελνδνρείν. Αθέζεθαλ ειεχζεξνη ζηηο 27 Απγνχζηνπ θαη ηνπο επηδφζεθε ε
αλσηέξσ εληνιή ρσξίο θακία άιιε εμήγεζε. Μεηαθέξζεθαλ ζε κηα
θαηαζθήλσζε γηα παηδηά έσο φηνπ ε Αζηπλνκία ηνπο πξνκεζεχζεη ηα
εηζηηήξηα γηα λα αλαρσξήζνπλ κε πινίν απφ ην λεζί.
13.
Οη πξνζθεχγνληεο έθηαζαλ ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 2 επηεκβξίνπ 2009.
Ζ δεχηεξε πξνζθεχγνπζα θαη ηα παηδηά ηεο κεηαθέξζεθαλ, ιφγσ
πξνβιεκάησλ πγείαο ζην λνζνθνκείν παίδσλ γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο.
Ωζηφζν, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρψξνπ ζην θαηαθχγην αζηέγσλ ηνπ Πεηξαηά, νη
πξνζθεχγνληεο αλαγθάζηεθαλ λα κέλνπλ έμσ, ζηελ πιαηεία Αηηηθήο, ζηελ
Αζήλα.
Γ.

Οι ζςνθήκερ κπάηηζηρ ζηο Κένηπο Κπάηηζηρ Παγανήρ

1.

Η εθδνρή ησλ πξνζθεπγόλησλ

14.
Οη πξνζθεχγνληεο, φπσο φινη νη άιινη θξαηνχκελνη ζην Κέληξν ηεο
Παγαλήο, δελ μέξαλε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα δηαξθέζεη ε θξάηεζή ηνπο.
Οχηε νη Αξρέο, νχηε νη θχιαθεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απαληήζνπλ ζην
εξψηεκα απηφ, πξάγκα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχζε αλαζθάιεηα θαη επηπιένλ
άγρνο. Δπίζεο, δελ ελεκεξσλφληνπζαλ γηα ηελ ηχρε ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε δηαθνξεηηθά θειηά. Καηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θξάηεζήο ηνπο, ν πιεζπζκφο ηνπ ζηξαηνπέδνπ
αλεξρφηαλ ζε 900 κε 1.000 άηνκα. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ απηφ
θαη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, ήηαλ αδχλαηνλ γηα ηηο δχν θνηλσληθέο
ιεηηνπξγνχο, ηνπο δχν δηθεγφξνπο θαη ηνλ ςπρνιφγν πνπ πεγαίλαλε ζην
θέληξν λα πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε θνηλσληθή, λνκηθή ή ςπρνινγηθή
ππεξεζία ζηνπο θξαηνχκελνπο θαηά ηξφπν εμαηνκηθεπκέλν θαη
απνηειεζκαηηθφ. Με ηνπο θξαηνχκελνπο επηθνηλσλνχζαλ κφλν κέζα απφ ηα
ζίδεξα.
15.
χκθσλα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο, δχν κήλεο κεηά ηελ απφιπζή
ηνπο, ν Τθππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επηζθέθηεθε ην ζηξαηφπεδν
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Παγαλήο θαη δήηεζε «ζπγλψκε γηα ηελ έιιεηςε αλζξσπηάο, ζ’ απηή ηελ
απνζήθε ςπρψλ, φπνπ ε θφιαζε ηνπ Γάληε σρξηά κπξνζηά ηεο».
α)

Ζ ιδιαίηεπη καηάζηαζη ηος ππώηος και πέμπηος πποζθεύγονηορ

16.
Κξαηήζεθαλ κε άιια 165 άηνκα ζε έλα θειί 200 η.κ., κε δχν
ηνπαιέηεο θαη έλα ληνπο, πνπ ήηαλ ζε εμαηξεηηθά βξψκηθε θαηάζηαζε. Ζ
έιιεηςε αξθεηψλ ηνπαιεηψλ ήηαλ αηηία ζπλερψλ δηαπιεθηηζκψλ κεηαμχ
ησλ θξαηνπκέλσλ, νη νπνίνη ζπάληα ιακβάλαλε πξντφληα γηα ηελ
πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή. Γελ είραλ νχηε ξνχρα νχηε θαζαξέο πεηζέηεο. Σα
ζηξψκαηα θαη ηα ζεληφληα δελ είραλ πιπζεί πνηέ θαη ππήξραλ ςείξεο θαη
πνληίθηα. Όπσο ην ζχλνιν ησλ θξαηνπκέλσλ, ππφθεξαλ απφ πξνβιήκαηα
δηάξξνηαο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη ηεο εγγχηεηαο. Ο αξηζκφο ησλ
θξεβαηηψλ ήηαλ κηθξφηεξνο απφ απηφλ ησλ θξαηνπκέλσλ, θαη έηζη νη
πξνζθεχγνληεο έπξεπε λα θνηκνχληαη θαηάρακα ρσξίο ζηξψκα θαη ρσξίο
ζεληφληα. ην θειί, δελ ππήξραλ νχηε θαξέθιεο, νχηε ηξαπέδηα, νχηε
ξαδηφθσλν νχηε ηειεφξαζε, νχηε βηβιηνζήθε νχηε θαλέλα άιιν κέζν γηα
λα απαζρνιεζνχλ.
17.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηεο, νη πξνζθεχγνληεο δελ
κπφξεζαλ πνηέ λα βγνπλ απφ ην θειί ηνπο.
18.
Γελ ππήξρε παξά έλα ηειέθσλν ζε ιεηηνπξγία ζηελ απιή ηνπ
ζηξαηνπέδνπ πνπ ιεηηνπξγνχζε κφλν κε ηειεθσληθή θάξηα.
19.
Ο πξψηνο πξνζθεχγσλ πνπ ήηαλ ρσξηζηά απφ ηελ ζχδπγφ ηνπ θαη ηα
παηδηά ηνπ, δελ ηα είδε παξά κία κφλν θνξά πίζσ απφ ηα ζίδεξα ηνπ θειηνχ
ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξναπιηζκνχ ηνπο. Όηαλ ε γπλαίθα ηνπ
κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν γηα λα γελλήζεη, δελ ελεκεξψζεθε απφ ηηο
Αξρέο.
β)
Ζ ιδιαίηεπη καηάζηαζη ηηρ δεύηεπηρ πποζθεύγοςζαρ και ηυν
δύο ππώηυν παιδιών ηηρ
20.
Γηα έλα κέξνο ηεο θξάηεζεο ηεο δηέκελε ζε έλα θνληέηλεξ, κε
ππεξβνιηθή δέζηε, ρσξίο θιηκαηηζκφ θαη ρσξίο αλαλέσζε ηνπ αέξα. Οχηε
απηή νχηε ηα παηδηά ηεο δελ έηπραλ ηαηξηθήο θξνληίδαο ή θνηλσληθήο
βνήζεηαο. Γελ είρε νχηε ξνχρα νχηε ηα απαξαίηεηα γηα κηα έγθπν είδε
πγηεηλήο. Φνβφηαλ φηη ζα αξξσζηήζεη αθνχ ηα θνληέηλεξ ρξεζηκνπνηνχληαλ
γηα ηελ θξάηεζε αξξψζησλ αηφκσλ. Γελ ηεο επηηξάπεθε λα βγεη απφ ην
θνληέηλεξ παξά κφλνλ κία θνξά γηα λα πεξπαηήζεη ζηελ απιή ηνπ
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ζηξαηνπέδνπ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηα παηδηά ηεο παξά ηηο εθθιήζεηο πξνο
ηηο αξρέο λα επηηξέςνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε απηά λα πεξπαηνχλ ειεχζεξα. Γελ
ππήξραλ νχηε ηξαπέδηα, νχηε θαξέθιεο, νχηε ξάδην, νχηε ηειεφξαζε, νχηε
θαλέλα άιιν κέζν, πνπ λα ηνπο επηηξέπεη, ζε απηή θαη ζηα παηδηά ηεο, λα
απαζρνινχληαη. Τπήξρε έλα κηθξφ θξεβάηη γηα κσξφ θαη δχν βξψκηθα
ζηξψκαηα πνπ κνηξαδφηαλ κε δχν άιιεο γπλαίθεο εγθχνπο.
21.
Ζ πξνζθεχγνπζα δελ ππνβιήζεθε ζε θακία ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ
ηνλ ηνθεηφ. ηηο 15 Απγνχζηνπ 2009, φηαλ ήηαλ έηνηκε λα γελλήζεη, άξρηζε
λα νπξιηάδεη θαη κηα ζπγθξαηνχκελε ρηχπεζε ζηνλ ηνίρν ηνπ θνληέηλεξ κε
έλα θνκκάηη μχινπ γηα λα εηδνπνηήζεη ηνπο θχιαθεο θαη λα ηελ κεηαθέξνπλ
ζην λνζνθνκείν. Σα δχν αλήιηθα παηδηά ηεο έκεηλαλ ζην θνληέηλεξ θαη νη
αξρέο κεηαθίλεζαλ εθεί ηελ ηξίηε πξνζθεχγνπζα γηα λα ηα πξνζέρεη. Έλα
απφ ηα δχν, πνπ είρε ζπλερψο ππξεηφ, δελ εμεηάζηεθε πνηέ απφ γηαηξφ παξά
ηηο επίκνλεο αηηήζεηο ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο ζείαο ηνπ.
22.
ηηο 15 Απγνχζηνπ 2009, ε πξνζθεχγνπζα γέλλεζε έλα θνξηηζάθη
ζην Βνζηάλεην Ννζνθνκείν φπνπ λνζειεχζεθε γηα ιίγεο εκέξεο.
Τπνζηεξίδεη φηη δελ ελεκεξψζεθε γηα ηελ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ηνπ
λενγέλλεηνπ ζην Λεμηαξρείν θαη φηη δελ έιαβε θαλέλα έληππν γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ.
23.
Ζ Κπβέξλεζε πξνζθνκίδεη κηα δήισζε γελλήζεσο ηνπ λενγέλλεηνπ,
πνπ ζπληάρηεθε ζην Λεμηαξρείν Λέζβνπ ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2009, θαζψο
θαη έλα πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο κε ίδηα εκεξνκελία.
γ)

σεηικά με ηην ηπίηη και ηέηαπηη πποζθεύγοςζα

24.
Ζ ηξίηε πξνζθεχγνπζα, ε νπνία αξρηθά θξαηήζεθε ζε έλα θειί ηνπ
πξψηνπ νξφθνπ, κεηαθέξζεθε ζην θνληέηλεξ γηα λα πξνζέρεη ηα παηδηά ηεο
αδεξθήο ηεο, φηαλ απηή κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν. Ζ ηέηαξηε
πξνζθεχγνπζα έκεηλε ζην θειί απηφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο
ηεο, ρσξηζηά απφ ηα αλήιηθα παηδηά ηεο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε άιιν
θειί. Γελ ήξζε ζε επαθή κε ηνπο γηνπο ηεο παξά κία κφλνλ θνξά, κέζα απφ
ηα ζίδεξα.
25.
Σν θειί, εκβαδνχ πεξίπνπ 200η.κ., θηινμελνχζε 200 γπλαίθεο θαη
παηδηά, ειηθίαο ελφο έσο δεθαηεζζάξσλ εηψλ. Κάζε κέξα, έθηαλαλ λένη
θξαηνχκελνη ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηηο ζπλζήθεο χπλνπ.
Τπήξραλ πεξίπνπ πελήληα ή εμήληα θξεβάηηα θαη νη ππφινηπεο θξαηνχκελεο
θνηκφληνπζαλ ζην πάησκα. Οη πξνζθεχγνπζεο ήηαλ απφ απηέο θαη
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θνηκφληνπζαλ ζε ζάθνπο απνξξηκκάησλ, δίπια απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ληπηήξα, πνπ παξνπζίαδαλ δηαξξνή. Ζ ηνπαιέηα θαη ν ληπηήξαο ήηαλ πνιχ
βξψκηθα. Τπήξραλ δχν ηνπαιέηεο θαη έλα κπάλην γηα φιεο ηηο θξαηνχκελεο,
θαη έπξεπε λα πεξηκέλεη θαλείο δχν ψξεο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Σνλ
πεξηζζφηεξν θαηξφ δελ ππήξρε δεζηφ λεξφ.
26.
Οη θξαηνχκελεο κπνξνχζαλ λα θάλνπλ κηα βφιηα ζηελ απιή κία
θνξά θάζε ηξεηο ή ηέζζεξηο εκέξεο. Πνιιέο ππνθέξαλε απφ δεξκαηνινγηθά
ή γπλαηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη δεηνχζαλ κάηαηα ηαηξηθή βνήζεηα. Ο
γηαηξφο ηνπο θέληξνπ δελ ηνπο έδσζε νχηε θαλ αλαιγεηηθά. Γελ ιάβαλε
πνηέ θαζαξέο πεηζέηεο ή ζεληφληα θαη νη ζεξβηέηεο πγείαο πνπ δηαλέκνληαλ
ήηαλ αλεπαξθείο.
δ)

σεηικά με ηα ανήλικα ηέκνα ηηρ ηέηαπηηρ πποζθεύγοςζαρ

27.
Οη δχν αλήιηθνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηα αίζνπζα γηα αλειίθνπο,
αιιά, ζχκθσλα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο, ππήξραλ παξφια απηά ελήιηθνη
αλάκεζά ηνπο. Κακία πξνζνρή δελ δηλφηαλ ζηνπο εθήβνπο θαη ε αίζνπζα
είρε κφλνλ κεξηθά βξψκηθα θξεβάηηα θαη ζηξψκαηα.
28.
Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο, ηα παηδηά ηεο
πξνζθεχγνπζαο δελ βγήθαλ ζηελ απιή παξά ηξεηο θνξέο γηα δεθαπέληε κε
ηξηάληα ιεπηά.
29.
Σν λεξφ ηνπ ληπηήξα αλέδπε κηα έληνλε νζκή θαη πξνθαινχζε
ζηνκαρηθά πξνβιήκαηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη θξαηνχκελνη είραλ θηηάμεη
απηνζρέδηνπο βξαζηήξεο γηα λα βξάδνπλ ην λεξφ, αιιά νη ζπζθεπέο απηέο
πνπ πεξηείραλ ειεθηξηθά θαιψδηα, πξνθαινχζαλ βξαρπθπθιψκαηα.
30.
Οη δχν έθεβνη θνηκφληνπζαλ ζην πάησκα γηα πνιιέο εκέξεο. Μεηά,
κνηξαδφληνπζαλ έλα θξεβάηη πνπ ειεπζεξψζεθε θαη ην ζηξψκα ηνπ νπνίνπ
δελ είρε πιπζεί πνηέ. Γελ είραλ νχηε θαζαξά ζεληφληα νχηε θαζαξέο
πεηζέηεο.
31.
Ζ απνρέηεπζε ησλ ηνπαιεηψλ είρε δηαξξνέο θαη ηα βξψκηθα θαη
δχζνζκα λεξά έηξεραλ ζην πάησκα. Γελ έγηλε θακία πξνζπάζεηα γηα
επηδηφξζσζή ηνπο. Παξά ηα δεξκαηνινγηθά ή ζηνκαρηθά ηνπο πξνβιήκαηα,
θαλέλαο γηαηξφο δελ εμέηαζε ηνπο αλήιηθνπο θξαηνχκελνπο. χκθσλα κε
ηνπο πξνζθεχγνληεο, αλ έλαο θξαηνχκελνο είρε ζνβαξφ πξφβιεκα, νη
αζηπλνκηθνί ηνλ έβγαδαλ απφ ηελ θπιαθή, ηνλ ραζηνχθηδαλ γηα λα δνπλ φηη
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δελ ππνθξηλφηαλ θαη κεηά ηνλ κεηαθέξαλε ζην Ννζνθνκείν. Οη αλήιηθνη
δελ είραλ πξφζβαζε ζην ηειέθσλν.
32.
Λφγσ ηεο θαηάζηαζεο απηήο, ηα δχν παηδηά ηεο ηέηαξηεο
πξνζθεχγνπζαο ζπκκεηείραλ ζε απεξγία πείλαο κε άιινπο ελήιηθνπο
θξαηνχκελνπο.
2.

Η εθδνρή ηεο Κπβέξλεζεο

33.
Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ην Κέληξν Παγαλήο απνηεινχληαλ
απφ έλα ηζφγεην ρψξν εκβαδνχ 1.100 η.κ. πνπ είρε δηαξξπζκηζηεί ζε πέληε
αίζνπζεο (ζαιάκνπο) θαη έλαλ φξνθν 900 η.κ. πνπ είρε δηαξξπζκηζηεί ζε
ηξεηο αίζνπζεο (δχν ζαιάκνπο θαη κηα απνζήθε). Σν θηίξην βξηζθφηαλ ζε
κηα έθηαζε 4.500 η.κ. , απφ ηελ νπνία ηα 3.600 η.κ. ρξεζίκεπαλ σο απιή. ε
θάζε ζάιακν, πνπ είρε θιηκαηηζκφ, ππήξραλ 50 θξεβάηηα θαη κηα ηνπαιέηα
κε ληνπο θαη δεζηφ λεξφ. Οη ζάιακνη ζπληεξνχληαλ ψζηε λα είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε. Ωζηφζν παξαδέρεηαη φηη ιφγσ κηαο ζπλερνχο ξνήο παξάλνκσλ
κεηαλαζηψλ, είραλ δεκηνπξγεζεί ζπλζήθεο ππεξπιεζπζκνχ ζην θέληξν.
34.
ηελ απιή, ππήξραλ ηέζζεξα κεγάια θνληέηλεξ εμνπιηζκέλα κε
ζπζθεπέο θιηκαηηζκνχ θαη ηα νπνία είραλ δηαξξπζκηζηεί ζε ζαιάκνπο γηα
λα θηινμελήζνπλ ηηο εγθχνπο γπλαίθεο θαη ηνπο αξξψζηνπο. Ο γηαηξφο πνπ
ήηαλ ππεχζπλνο ηνπ θέληξνπ απνθάζηδε γηα ηελ ρξήζε ησλ θνληέηλεξ απηψλ
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππήξραλ θάζε θνξά. Σξία επηπιένλ θνληέηλεξ
είραλ δηαξξπζκηζηεί αληίζηνηρα ζε ηνπαιέηεο, ληνπο θαη ηαηξείν.
35.
Σν ηαηξείν πνπ ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ δηεχζπλζε ελφο γηαηξνχ, ήηαλ
εμνπιηζκέλν κε ηαηξηθά κεραλήκαηα θαη πιήξεο θαξκαθείν. Σξεηο
ζπκβαζηνχρνη γηαηξνί ηεο Ννκαξρίαο εξγαδφληνπζαλ 24 ψξεο ην 24σξν.
Μία θνξά ηνλ κήλα, κηα νκάδα γηαηξψλ ηνπ Κέληξνπ ειέγρνπ ινηκψμεσλ
εξρφηαλ ζην Κέληξν γηα λα εμεηάζεη ηνπο θξαηνπκέλνπο.
36.
Μηα νκάδα απνιχκαλζεο έθαλε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ Κέληξνπ κία
θνξά ηνλ κήλα. Οη θνπβέξηεο θαη ηα ζεληφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ
πιελφληνπζαλ θαη απνιπκαίλνληαλ ηαθηηθά. Με ηελ είζνδφ ηνπ ζην
Κέληξν, θάζε θξαηνχκελνο ιάκβαλε κηα ζαθνχια πγηεηλήο πνπ πεξηείρε
νδνληφβνπξηζα, ζαπνχλη, μπξάθηα, θαη ζεξβηέηεο πγείαο γηα ηηο γπλαίθεο.
37.
Κάζε ζάιακνο θαη θάζε θνληέηλεξ ήηαλ εμνπιηζκέλν κε πιπληήξην,
ζηδεξψζηξα, απνξξππαληηθά, ςπγείν, βξαζηήξεο, θνπβέξηεο θαη ξνχρα. Γηα
ηα παηδηά, ην θέληξν έδηλε γάια ζε ζθφλε, θξέκεο, απνζηεηξσηήξεο γηα
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κπηκπεξφ, κεραλήκαηα γηα ην άιεζκα ηεο ηξνθήο γηα ηα λενγέλλεηα. Σα
παηδηά είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο ξνχρα θαη παηρλίδηα γηα θάζε ειηθία. Όια
ήηαλ εκβνιηαζκέλα, επσθεινχληαλ ηεο παξνπζίαο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ
θαη ςπρνιφγνπ θαη ηνπο δφζεθαλ βηβιηάξηα πγείαο. Καηά ηελ θαινθαηξηλή
πεξίνδν, ε Ννκαξρία ελνηθίαδε ηελ θαηαζθήλσζε ηνπ ΠΗΚΠΑ ζηελ Λέζβν
ψζηε ηα παηδηά ηνπ θέληξνπ λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη θαη λα
απνζπκθνξείηαη ην θέληξν.
38.
Γηα λα γίλνπλ δεθηέο ζην θέληξν, νη έγθπνη γπλαίθεο έπξεπε λα
έρνπλ ππεξερνγξάθεκα απφ εμεηδηθεπκέλν γηαηξφ, αθηηλνγξαθία ζψξαθνο
θαη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ γηαηξφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Λέζβνπ. ην
θέληξν δηέκελαλ κε ηα παηδηά ηνπο (αλ ήηαλ κηθξήο ειηθίαο) ζε θνληέηλεξ
πνπ είραλ εηδηθά δηαξξπζκηζηεί. Δμεηαδφληνπζαλ θαζεκεξηλά απφ ηνπο
γηαηξνχο ηνπ θέληξνπ, εθ ησλ νπνίσλ έλαο ήηαλ παξψλ κέξα θαη λχρηα.
39.
Ζ Ννκαξρία ηεο Λέζβνπ δαπάλεζε 177.436,97€ ηνλ Ηνχλην ηνπ
2009, 312.869,66€ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 θαη 309.654,94€ ηνλ Οθηψβξην
ηνπ 2009 γηα ηελ δηαηξνθή ησλ θξαηνπκέλσλ ζην Κέληξν.
ΗΗ.
ΣΟ ΟΗΚΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ Ζ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΑ
ΟΗΚΔΗΑ ΓΗΔΘΝΖ ΚΔΗΜΔΝΑ.
Α.

Σο εθνικό δίκαιο

46.
Σα άξζξα 76 (πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο απέιαζεο)
θαη 77 (πξνζθπγή θαηά ηεο δηνηθεηηθήο απέιαζεο) ηνπ Νφκνπ 3386/2005
ζρεηηθά κε ηελ είζνδν, ηελ δηακνλή θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα νξίδνπλ ηα εμήο:
Άπθπο 76
1.

Η δηνηθεηηθή απέιαζε αιινδαπνύ επηηξέπεηαη εθόζνλ:

α. Έρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο
ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο γηα εγθιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηεπθόιπλζε ηεο
κεηαθνξάο ή πξνώζεζεο ιαζξνκεηαλαζηώλ ή ηεο εμαζθάιηζεο θαηαιύκαηνο
ζε απηνύο γηα απόθξπςε (...)
β. Έρεη παξαβηάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ.
γ. Η παξνπζία ηνπ ζην ειιεληθό έδαθνο είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκόζηα ηάμε
ή αζθάιεηα ηεο Υώξαο.
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(...)
2. Η απέιαζε δηαηάζζεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή
(...) αθνύ πξνεγνπκέλσο δνζεί ζηνλ αιινδαπό πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ
ζαξάληα νθηώ σξώλ γηα λα ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.
3. Δθόζνλ ν αιινδαπόο, εθ ησλ ελ γέλεη πεξηζηάζεσλ, θξίλεηαη ύπνπηνο
θπγήο ή επηθίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα ηάμε, κε απόθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, δηαηάζζεηαη ε πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ κέρξη ηελ
έθδνζε, εληόο ηξηώλ εκεξώλ, απόθαζεο σο πξνο ηελ απέιαζε ηνπ. (...) Ο
αιινδαπόο πνπ θξαηείηαη, (...) κπνξεί λα πξνβάιεη θαη αληηξξήζεηο θαηά ηεο
απόθαζεο θξάηεζεο ηνπ ελώπηνλ ηνπ πξνέδξνπ (...) ηνπ δηνηθεηηθνύ
πξσηνδηθείνπ, (...).
4. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνο απέιαζε αιινδαπόο δελ θξίλεηαη ύπνπηνο θπγήο
ή επηθίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα ηάμε ή ν πξόεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνύ
πξσηνδηθείνπ δηαθσλεί σο πξνο ηελ θξάηεζε ηνπ, ηάζζεηαη ζε απηόλ
πξνζεζκία πξνο αλαρώξεζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα
εκέξεο.
5. Η θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ απόθαζε κπνξεί λα
αλαθιεζεί ύζηεξα από αίηεζε ησλ δηαδίθσλ, αλ ε αίηεζε αλάθιεζεο
ζηεξίδεηαη ζε λέα ζηνηρεία, (...).»
Άπθπο 77
Πποζθςγή καηά ηηρ διοικηηικήρ απέλαζηρ
«Καηά ηεο απόθαζεο απέιαζεο δηθαηνύηαη ν αιινδαπόο λα πξνζθύγεη κέζα
ζε πξνζεζκία πέληε εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ Τπνπξγό Γεκόζηαο
Σάμεο (...). Η ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο από
ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. Η άζθεζε πξνζθπγήο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή
εθηέιεζεο ηεο απόθαζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κε ηελ απόθαζε
απέιαζεο έρεη δηαηαρζεί θαη ε θξάηεζε, ε αλαζηνιή αθνξά κόλν ηελ
απέιαζε.»

Β.

Σα Γιεθνή Κείμενα
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α) Σο Ψήθιζμα 1707(2010) ηηρ Κοινοβοςλεςηικήρ ςνέλεςζηρ ηος
ςμβοςλίος ηηρ Δςπώπηρ, ηηρ 28ηρ Ηανοςαπίος 2010
27.
Σν ςήθηζκα απηφ, ζρεηηθά κε ηελ δηνηθεηηθή θξάηεζε ησλ
αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ νξίδεη φηη:
« 9.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε θαιεί ηα Κξάηε
Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηα νπνία θξαηνχληαη άηνκα πνπ έρνπλ
ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ θαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο, λα ζέβνληαη απνιχησο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαη ηνπο πξφζθπγεο θαη λα :
(...)
9.2
λα εθαξκφδνπλ σο πξνο ην λφκν θαη σο πξνο ηελ πξαθηηθή ηνπο 15
Δπξσπατθνχο Καλφλεο πνπ νξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ εθαξκφδνληαη
ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί φηη :
9.2.1 φηη ηα άηνκα πνπ ζηεξνχληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο ηπραίλνπλ αμηνπξεπνχο
κεηαρείξηζεο θαη κε ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
9.2.2 φηη ηα άηνκα πνπ θξαηνχληαη θηινμελνχληαη ζε θέληξα εηδηθά ζρεδηαζκέλα
γηα ηελ θξάηεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαλάζηεπζε θαη φρη κέζα ζε θπιαθέο
9.2.3 φηη φια ηα άηνκα πνπ θξαηνχληαη ελεκεξψλνληαη γξήγνξα, ζε γιψζζα
απιή θαη πξνζηηή ζε απηά, γηα ηνπο λνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ηεο
θξάηεζήο ηνπο, γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηνπο λφκνπο θαη ηελ δηαδηθαζία
θαηαγγειίαο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ θξάηεζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο , νη
θξαηνχκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπλ αίηεζε αζχινπ ή
ζπκπιεξσκαηηθήο ή επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο , θαη έρνπλ πξαγκαηηθή πξφζβαζε ζε
δηαδηθαζία αζχινπ δίθαηε θαη ηθαλνπνηεηηθή πνπ λα πξνζθέξεη φιεο ηηο
δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο
9.2.4 φηη ηεξνχληαη ηα λνκηθά θαη πξαγκαηηθά θξηηήξηα εηζαγσγήο, πξάγκα πνπ
πξνυπνζέηεη ηελ νξγάλσζε ειέγρσλ θαη ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ πνπ λα επηηξέπνπλ
ηνλ εληνπηζκφ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ. Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζρεηηθά αξρεία φζνλ
αθνξά ηελ εηζαγσγή, ηηο αθίμεηο θαη ηηο αλαρσξήζεηο
9.2.5 φηη νη πιηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ λνκηθή θαη
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
9.2.6 φηη ην θαζεζηψο θξάηεζεο είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ λνκηθή θαη
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
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9.2.7 φηη νη Αξκφδηεο Αξρέο δηαθπιάζζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε
φισλ ησλ θξαηνπκέλσλ ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ επζχλε
9.2.8 φηη νη θξαηνχκελνη έρνπλ πξαγκαηηθή, εγγπεκέλε πξφζβαζε ζηνλ
εμσηεξηθφ θφζκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθεγφξσλ, ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ
θίισλ, ηνπ Γξαθείνπ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ηεο
θνηλσλίαο, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ θφζκνπ) θαη
έρνπλ ην δηθαίσκα λα δέρνληαη ζπρλέο επηζθέςεηο απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν
9.2.9 φηη νη θξαηνχκελνη έρνπλ πξαγκαηηθή, εγγπεκέλε πξφζβαζε ζε λνκηθέο
ζπκβνπιέο, ζε λνκηθή βνήζεηα θαη λνκηθή εθπξνζψπεζε ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ,
θαζψο θαη ζε δσξεάλ λνκηθή βνήζεηα
9.2.10 φηη νη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πεξηνδηθά πξαγκαηηθή
πξνζθπγή θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπο ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ θαη φηη νη απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ θξάηεζε εμεηάδνληαη απηφκαηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
9.2.11 φηη ε αζθάιεηα, ε πξνζηαζία θαη ε πεηζαξρία ησλ θξαηνπκέλσλ
ιακβάλνληαη ππφςε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ
Κξάηεζεο
9.2.12 φηη ην πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Κξάηεζεο θαη ησλ Τπεξεζηψλ
κεηαλάζηεπζεο δελ θάλεη ρξήζε βίαο θαηά ησλ θξαηνπκέλσλ, εθηφο απφ ηελ
πεξίπησζε λφκηκεο άκπλαο ή ζε πεξίπησζε απφπεηξαο απφδξαζεο ή δπλακηθήο
ζσκαηηθήο αληίζηαζεο ζε κηα λφκηκε εληνιή, πάληα ζε έζραηε αλάγθε θαη θαηά
ηξφπν αλάινγν κε ηελ θαηάζηαζε
9.2.13 φηη ε Γηεχζπλζε θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Κξάηεζεο
πξνζιακβάλνληαη κε πξνζνρή, ηνπο πξνζθέξεηαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη
ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο πην πςεινχο επαγγεικαηηθνχο, εζηθνχο θαη
πξνζσπηθνχο θαλφλεο
9.2.14 φηη νη θξαηνχκελνη έρνπλ θάζε ειεπζεξία λα δηαηππψζνπλ αηηήκαηα ή
θαηαγγειίεο ελψπηνλ ησλ Αξκνδίσλ Αξρψλ, θαη φηη ηνπο δίδνληαη εγγπήζεηο
ερεκχζεηαο σο πξνο ην ζέκα απηφ
9.2.15 φηη γίλεηαη αλεμάξηεηε επηζεψξεζε θαη έιεγρνη ζηα θέληξα Κξάηεζεο θαη
γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο»

Γ.
Οι διαπιζηώζειρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ για ηην ππόλητη
ηυν βαζανιζηηπίυν και ηυν απάνθπυπυν ή εξεςηελιζηικών ποινών ή
μεηασειπίζευν (CPT)
Mεηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηελ Διιάδα, απφ ηηο 23 σο ηηο 29 επηεκβξίνπ
2008, ε Δπηηξνπή CPT ζεκείσλε ηα αθφινπζα ζηελ έθζεζή ηεο πνπ
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δεκνζηεχζεθε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009, ηδίσο φζνλ αθνξά ην ζηξαηφπεδν
Παγαλήο ζηελ Λέζβν (ην πξσηφηππν ζηα αγγιηθά):
«16. Δπηπιένλ νη ειιεληθέο αξρέο ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά ην
ζέκα ηεο ηνπνζέηεζεο κηαο εηδηθήο ππεξεζίαο γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε
θξάηεζε από ηα όξγαλα ηεο ηάμεο. Γηα λα είλαη απνιύησο απνηειεζκαηηθή ε
ππεξεζία απηή, ζα πξέπεη ηα κέιε ηεο λα έρνπλ όρη κόλνλ ηελ εμνπζία αιιά
θαη ηελ επζύλε λα ειέγρνπλ αλ ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ηεο πξνζσξηλήο
θξάηεζεο ηεξνύληαη, π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο
ηνπο, ηελ πξόζβαζε ζε δηθεγόξν, θιπ., θαη λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ
επηβάιινληαη αλ απηό δελ ηζρύεη. Η Δπηηξνπή ζα ήζειε ηελ γλώκε ησλ
ειιεληθώλ αξρώλ σο πξνο ηελ πξόηαζε απηή.
(...)
40.
Η ππνδνκή ηνπ Κέληξνπ θξάηεζεο γηα ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο
ζηελ Λέζβν δελ άιιαμε από ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηεο CPT ην 2007. Σν
Κέληξν θξάηεζεο απνηειείηαη από πέληε κεγάιεο απνζήθεο γηα ηνπο άξξελεο
θξαηνύκελνπο θαη δύν γηα γπλαίθεο θαη αλειίθνπο (...). Καηά ηελ επνρή ηεο
επίζθεςεο 720 κεηαλάζηεο θξαηνύληαλ ζην Κέληξν ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ
300 αηόκσλ ην κέγηζην. πλεπώο νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ήηαλ άζιηεο. Γηα
παξάδεηγκα, πάλσ από εθαηό άηνκα κνηξαδόληνπζαλ δύν ηνπαιέηεο θαη νη
θξαηνύκελνη έπξεπε λα κνηξάδνληαη ηα ζηξώκαηα ή λα θνηκνύληαη θαηάρακα.
Δίλαη θαλεξό όηη ππό ηηο ζπλζήθεο απηέο, θάζε απόπεηξα λα δηαηεξεζνύλ νη
πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη, γεληθόηεξα, λα πξνζθεξζνύλ παξαδεθηέο ηαηξηθέο
θξνληίδεο είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηύρεη. Πξάγκαηη, ηνπαιέηεο κε
δηαξξνέο, αλεπαξθήο εμαεξηζκόο, γεληθή αλζπγηεηλή θαηάζηαζε θαη απνπζία
ζσκαηηθήο άζθεζεο είλαη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Δηδηθό Κέληξν Κξάηεζεο
παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ πνπ απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηόζν ησλ
θξαηνπκέλσλ όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ. Η θαηάζηαζε απηή απνηειεί έθθιεζε
γηα ηελ ιήςε επεηγόλησλ άκεζσλ κέηξσλ.
(...)
46.
Όπσο θαη ζηηο άιιεο επηζθέςεηο ηεο CPT , ζε όια ζρεδόλ ηα θέληξα
πνπ επηζθέθηεθε, νη θξαηνύκελνη δελ είραλ δηθαίσκα ζε θακία δξαζηεξηόηεηα
θαη πεξλνύζαλ ηνλ ρξόλν ηνπο κε ην λα θνηκνύληαη θαη λα ραδεύνπλ ζην θειί
ηνπο (...) Σέηνηα ήηαλ θαη ε πεξίπησζε ησλ Κέληξσλ ηεο Λέζβνπ θαη ηεο
Πέηξνπ Ράιιε.
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(...)
50.
Γεδνκέλσλ ησλ θίλδπλσλ πγείαο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην Κέληξν
Κξάηεζεο ηεο Λέζβνπ, ε CPT δείρλεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ην όηη ε Με
Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «Γηαηξνί ρσξίο ύλνξα» απέζπξε ην πξνζσπηθό ηεο
από ην Κέληξν, πξνθαλώο ιόγσ ηεο άζρεκεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ειιεληθέο
αξρέο. Η απνζηνιή ηεο CPT ελεκεξώζεθε όηη ε πξόζβαζε ζηνπο αζζελείο
επηηξεπόηαλ κόλν κέζα από ηα θάγθεια».
43.
Μεηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηελ Διιάδα, απφ ηηο 17 σο ηηο 29
επηεκβξίνπ 2009, ε CPT ζεκείσλε ηα αθφινπζα ζηελ έθζεζή ηεο πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2010 (ην πξσηφηππν ζηα αγγιηθά):
« (...)
64.
Σν Κέληξν Κξάηεζεο [ηεο Παγαλήο] ήηαλ αλζπγηεηλό πέξα από θάζε
πεξηγξαθή θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο γηα κεξηθνύο, αλ όρη γηα όινπο ηνπο
παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, κπνξνύλ αλακθηζβήηεηα λα ραξαθηεξηζηνύλ σο
απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθέο (...) ηελ έθζεζή ηεο ηνπ 2008, ε CPT είρε
ραξαθηεξίζεη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηελ Παγαλή σο «άζιηεο» θαη έθαλε
έθθιεζε γηα ηελ αλάγθε λα ιεθζνύλ επείγνληα κέηξα. Γηαπηζηώλεη κε ζιίςε
όηη δελ εθαξκόζηεθε θαλέλα κέηξν γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ
επίζθεςή ηεο ην 2009. Ωζηόζν, νη ειιεληθέο αξρέο ελεκέξσζαλ ηελ CPT κε
επηζηνιή ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2010, όηη ην Κέληξν ηεο Παγαλήο έθιεηζε θαη
όηη ζα αληηθαηαζηαζεί κε έλα πην θαηάιιειν Κέληξν Κξάηεζεο (...)»
Γ.

Οι εκθέζειρ πος ζςνηάξανε οι Μη Κςβεπνηηικέρ Οπγανώζειρ

1.

Η έθζεζε ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηείαο

44.
Μηα έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2010 ζηα αγγιηθά απφ ηελ
Γηεζλή Ακλεζηία κε ηνλ ηίηιν «Διιάδα: παξάλνκνη κεηαλάζηεο θαη
αηηνχληεο άζπιν πνπ θξαηνχληαη λφκηκα ζε 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. Ζ
έθζεζε αλαθέξεη έλα ειιηπέο λνκνζεηηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ
δηνηθεηηθή θξάηεζε θαη έλα πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα θεδεκφλεπζεο
αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ κεηαλαζηψλ. Γηα ηελ Γηεζλή Ακλεζηία, νη
παξάγνληεο απηνί καδί κε ηελ έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ Κέληξσλ
Κξάηεζεο γηα αλειίθνπο νδεγνχλ ζηελ θξάηεζε αζπλφδεπησλ
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αλειίθσλ θάησ απφ αθαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Ζ Οξγάλσζε ζεκεηψλεη επίζεο εκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ
νη θξαηνχκελνη ζηελ πξφζβαζε ζε δηθεγφξν θαη ηελ επαθή κε ηνλ
εμσηεξηθφ θφζκν, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε δηεξκελέσλ, ηαηξηθήο
βνήζεηαο θαη θνηλσληθήο θάιπςεο ζηα Κέληξα Κξάηεζεο.
45.
Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη εηδηθά ζηελ έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ
ζέζεσλ γηα ηνπο αλήιηθνπο ζην Κέληξν θξάηεζεο ηεο Λέζβνπ, ιφγσ
ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο, εθαηφλ
πελήληα αλήιηθνη είραλ αξρίζεη απεξγία πείλαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ
2009. Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία επηβεβαηψλεη φηη πάλσ απφ 850 άηνκα, θαη
κεηαμχ απηψλ 200 αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, 150 γπλαίθεο θαη 50 παηδηά,
θξαηνχληαλ ππφ αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο ππεξπιεζπζκνχ. Μεηά απφ κηα
επίζθεςε πνπ έγηλε ην 2009 απφ κηα απνζηνιή ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπ Έιιελα ζπλεγφξνπ
γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, νη αξρέο άθεζαλ ειεχζεξα 570 άηνκα,
εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ νηθνγέλεηεο θαη αζπλφδεπηνη
αλήιηθνη (ζειίδα 30 ηεο έθζεζεο).
2.

Η έθζεζε ησλ Γηαηξώλ ρσξίο ύλνξα

46.
ε κηα έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 κε ηνλ
ηίηιν «Μεηαλάζηεο ππφ θξάηεζε-Εσέο ζε εθθξεκφηεηα», ε Οξγάλσζε
«Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα» δηαπηζηψλεη φηη νη κεηαλάζηεο θαη νη αηηνχληεο
άζπιν ζπζηεκαηηθά ηίζεληαη ππφ θξάηεζε κε ηελ άθημή ηνπο ζηελ
Διιάδα. Ζ έθζεζε αλαθέξεη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο πνπ είλαη θάησ
απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηηάζζνπλ ηα δηεζλή θείκελα γηα ην ζέκα
απηφ ραξαθηεξίδνληάο ηεο σο απαξάδεθηεο. Τπνζηεξίδεη φηη ην Κέληξν
Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο απνηειείηαη απφ απνζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη θξάηεζεο αλζξσπίλσλ φλησλ. Ο ρψξνο
ήηαλ ππεξθαηνηθεκέλνο θαη κεηαμχ Απγνχζηνπ θαη Οθησβξίνπ 2009, ν
αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ππεξέβαηλε ηνπο 1.200: ήηαλ ηέζζεξηο θνξέο
πάλσ απφ ηελ δπλαηφηεηα θηινμελίαο ηνπ Κέληξνπ (ζειίδα 9 ηεο
έθζεζεο).
47.
Ζ αλαινγία ησλ ηνπαιεηψλ θαη ησλ ληνπο ήηαλ θαηψηεξε απφ ηηο
εζληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απηέο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο.
Τπήξρε έλα απνρσξεηήξην γηα είθνζη άηνκα θαη έλα ληνπο γηα πελήληα
άηνκα. ε επνρέο ππεξπιεζπζκνχ, δελ ππήξρε παξά έλα απνρσξεηήξην θαη
ληνπο δηαζέζηκν γηα εθαηφλ πελήληα άηνκα. Οη ηνπαιέηεο θαη ηα ληνπο
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μερεηιίδαλε θαη πιεκκπξίδαλε κεξηθέο θνξέο κέξνο ηνπ εδάθνπο φπνπ ήηαλ
ζηνηβαγκέλα ηα ζηξψκαηα. Σα λενγέλλεηα θαη ηα παηδηά ζπρλά ήηαλ
άξξσζηα κε ζπκπηψκαηα φπσο ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ππξεηφ θαη
δεξκαηνινγηθά πξνβιήκαηα. Πξνθαινχζαλ κηα ζπλερή αλεζπρία ζηηο
κεηέξεο ηνπο πνπ παξαπνληφληνπζαλ γηα ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ηνλ
ππεξπιεζπζκφ θαη ηελ έιιεηςε ηαηξηθήο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά ηνπο
(ζειίδα 10 ηεο έθζεζεο). Οη έθεβνη πνπ ηαμίδεπαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο
ήηαλ ρσξηζηά απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη είραλ ηνπνζεηεζεί ζε κηα αίζνπζα κε
αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο (ζειίδα 12 ηεο έθζεζεο).
48.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ζηνπο θξαηνχκελνπο, κε εμαίξεζε ηηο
γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, απαγνξεπφηαλ λα βγαίλνπλ ζηελ εμσηεξηθή απιή
ηνπ Κέληξνπ, θαη απηφ επί εβδνκάδεο. χκθσλα κε ηελ αζηπλνκία, ηα
κέηξα είραλ επηβιεζεί γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
49.
Πνιιέο έγθπνη γπλαίθεο ζηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο
ηνπο, ήηαλ θξαηνχκελεο ζε ζπλζήθεο απάλζξσπεο ζε θειηά
ππεξπιεζπζκέλα. Πέξα απφ ηελ νδχλε πνπ ηνπο πξνθαινχζε ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επίδξαζε ηεο θξάηεζεο, νη γπλαίθεο δελ
εμεηαδφληνπζαλ ζπρλά απφ γηαηξφ. Σν φηη δελ ήμεξαλ πνχ ζα γελλήζνπλ θαη
ηη ζα ζπλέβαηλε ζε απηέο θαη ηα παηδηά ηνπο, αχμαλε ηελ αγσλία ηνπο. Καηά
ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην, εθαηνληάδεο παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ ε
πιεηνλφηεηα ήηαλ θάησ ησλ πέληε εηψλ, θξαηηφληνπζαλ γηα πεξηφδνπο κέρξη
θαη έμη εβδνκάδεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ην κφλν πξνλφκην πνπ είραλ ζε
ζρέζε κε ηνπο ελειίθνπο ήηαλ φηη είραλ ην δηθαίσκα λα κέλνπλ
πεξηζζφηεξε ψξα ζηελ απιή ηνπ θέληξνπ. Ωζηφζν αληηκεηψπηδαλ ηηο ίδηεο
απάλζξσπεο ζπλζήθεο θαη ηελ ίδηα έιιεηςε ηαηξηθήο θξνληίδαο κε ηνπο
άιινπο θξαηνχκελνπο (ζει. 23 ηεο έθζεζεο). Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ην
Κέληξν Κξάηεζεο Παγαλήο έθιεηζε (ζειίδα 13 ηεο Έθζεζεο).

3.
Η βεβαίσζε ηνπ νηθνπκεληθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο πξόζθπγεο πνπ
ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο
50.
Ζ βεβαίσζε απηή ζπληάρηεθε απφ ηελ Τπεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηνπ Οηθνπκεληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο πξφζθπγεο ηεο Λέζβνπ, κε
αίηεκα ηεο γαιιηθήο έλσζεο « CIMADE » θαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί
ελψπηνλ ησλ γαιιηθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ζηα πιαίζηα έθεζεο θαηά ηεο
απφθαζεο πνπ δηέηαζζε λα κεηαθεξζεί κηα νηθνγέλεηα κεηαλαζηψλ απφ ηελ
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Γαιιία ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ «Γνπβιίλν ΗΗ». Ζ
βεβαίσζε ππνγξάκκηδε ηα εμήο:
«Οη ζπλζήθεο δσήο θαη πγηεηλήο ζην Κέληξν Παγαλήο ήηαλ απαξάδεθηεο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη κέζα ζην Κέληξν, ε απνζήθε (κνλαδηθόο ρώξνο)
πνπ θηινμελνύζε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο ήηαλ ππεξθαηνηθεκέλε, κε
350 άηνκα –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγθύσλ γπλαηθώλ- ζε 70 η.κ. Οη γπλαίθεο
θαη ηα παηδηά ήηαλ ζηνηβαγκέλνη ζηελ αίζνπζα απηή, ν έλαο δίπια ζηνλ
άιινλ, πεξπαηνύζαλ θαη θνηκόληνπζαλ ζε ζηξώκαηα πνπ ήηαλ θάησ ζην
πάησκα, πάλσ ζην κπεηόλ. Απηή ήηαλ ε θαηάζηαζε ηέιε Οθησβξίνπ 2009,
όηαλ ν λένο Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (θ.Β.) επηζθέθηεθε ην θέληξν,
ην νπνίν ζε ζπλέληεπμή ηνπ ραξαθηήξηζε σο θνιαζηήξην θαη ρώξν
απαξάδεθην γηα ηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό. Καηά ην έηνο 2009, ππήξμαλ
κεγάιεο αλαηαξαρέο ζηελ Παγαλή, εμαηηίαο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο αιιά
θπξίσο εμαηηίαο ηεο παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο θξάηεζεο πνπ, ππό ηηο
«απαξάδεθηεο» απηέο ζπλζήθεο, κπνξνύζε λα ππεξβεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο
ηνπο ηξεηο κήλεο. Οη αλήιηθνη άξρηζαλ απεξγία πείλαο (ε παξάηαζε ηεο
δηάξθεηαο θξάηεζεο ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ νθεηιόηαλ ζηελ απνπζία
ππνδνκήο θηινμελίαο θαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ λνκηθνύ ζπζηήκαηνο
θεδεκνλίαο) ελώ ζε νξηζκέλνπο ρώξνπο νη θξαηνύκελνη έβαιαλ θσηηά γηα λα
δηακαξηπξεζνύλ. Καηά ηηο ηαξαρέο απηέο, νξηζκέλνη ηξαπκαηίζηεθαλ.»
Ω ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ
Η.
Ω ΠΡΟ ΣΗ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ
ΤΜΒΑΖ ΛΟΓΩ ΣΩΝ ΤΝΘΖΚΩΝ ΚΡΑΣΖΖ

ΣΖ

51.
Οη πξνζθεχγνληεο θαηαγγέιινπλ ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην θέληξν
θξάηεζεο Παγαλήο θαη ην φηη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε δελ πξνβιέπεη
πξνζθπγή γηα λα δηακαξηπξεζνχλ θαηά ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ησλ ππφ
απέιαζε αιινδαπψλ. Παξαπνλνχληαη επίζεο γηα ηνλ ρσξηζκφ ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο, γηα ηνλ ρσξηζκφ απφ ηα παηδηά ηνπο, γηα ηελ
έιιεηςε δπλαηφηεηαο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπηθαινχληαη
παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 3 (ηφζν σο πξνο ην πιηθφ φζν θαη σο πξνο ην
δηαδηθαζηηθφ ζθέινο απηνχ), 8 θαη 13 ηεο χκβαζεο. Σα άξζξα απηά είλαη
δηαηππσκέλα σο εμήο:
Άρθρo 3 .
«Οπδείο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζεί εηο βαζάλνπο νύηε εηο πoηvάο ή
µεηαρείξηζηv απαvζξώπoπο ή εμεπηειηζηηθάο.»
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Αρθρo 8 .
«1. Παv πξόζσπov δηθαηoύηαη εηο ηov ζεβαζµόv ηεο ηδησηηθήο θαη
oηθoγεvεηαθήο δσήο ηoπ, ηεο θαηoηθίαο ηoπ θαη ηεο αιιειoγξαθίαο ηoπ.
2. Γεv επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέµβαζηο δεµoζίαο αξρήο εv ηε αζθήζεη ηoπ
δηθαηώµαηoο ηoύηoπ, εθηόο εάv ε επέµβαζηο αύηε πξoβιέπεηαη ππό ηoπ vόµoπ
θαη απoηειεί µέηξov ηo oπoίov, εηο µίαv δεµoθξαηηθήv θoηvσvίαv, είvαη
αvαγθαίov δηα ηεv εζvηθήv αζθάιεηαv, ηεv δεµoζίαv αζθάιεηαv, ηεv
oηθovoµηθήv επεµεξίαv ηεο ρώξαο, ηεv πξoάζπηζηv ηεο 7 ηάμεσο θαη ηεv
πξόιεςηv πoηvηθώv παξαβάζεσv, ηεv πξoζηαζίαv ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή
ηεv πξoζηαζίαv ησv δηθαησµάησv θαη ειεπζεξηώv άιισv.»
‘Αρθρο 13 .
«Παv πξόζσπov ηoπ oπoίoπ ηα αvαγvσξηδόµεvα εv ηε παξoύζε πµβάζεη
δηθαηώµαηα θαη ειεπζεξίαη παξεβηάζζεζαv, έρεη ηo δηθαίσµα πξαγµαηηθήο
πξoζθπγήο εvώπηov εζvηθήο αξρήο, έζησ θαη άv ε παξαβίαζηο δηεπξάρζε ππό
πξoζώπσv εvεξγoύvησv εv ηε εθηειέζεη ησv δεµoζίσv θαζεθόvησv ηoπ.»

Α.

Ωρ ππορ ηο παπαδεκηό

52.
Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ έρνπλ
εμαληιήζεη ηα εζληθά έλδηθα κέζα. Τπνγξακκίδεη φηη ζηηο 24 επηεκβξίνπ
2009, έλα κήλα αθφηνπ έθπγαλ απφ ηε Λέζβν, δηφξηζαλ δηθεγφξν, ηελ θα
Η.Μ.Σδεθεξάθνπ, ηελ νπνίαο ε κφλε ελέξγεηα ήηαλ λα πξνζθχγεη ζην
Γηθαζηήξην. Παξά ην φηη νη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαλ ζηελ πξνζθπγή
ηνπο φηη είραλ ηελ πξφζεζε λα θαηαζέζνπλ αίηεζε αζχινπ, δελ ην έπξαμαλ.
Γελ άζθεζαλ νχηε αίηεζε αθχξσζεο θαηά ηεο απφθαζεο απέιαζήο ηνπο.
53.
Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη φηη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε δελ
πξνζθέξεη θαλέλα έλδηθν βνήζεκα κε ην νπνίν έλαο κεηαλάζηεο ππφ
θξάηεζε λα κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ. Ο
Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκίαο δελ δίλεη θακία εγγχεζε εκπηζηεπηηθφηεηαο,
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ηέηνηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο (πξνζθπγήο).
Αθφκα θαη αλ ππνηεζεί φηη ππήξρε έλα ηέηνην έλδηθν βνήζεκα, ζηελ πξάμε
ζα ήηαλ αδχλαην λα ην αζθήζεη θάπνηνο αθνχ ε πξνζθπγή απηή ζα πξέπεη
λα ζπληαρηεί ζηα ειιεληθά θαη λα επηδνζεί ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκίαο
κέζσ ησλ θπιάθσλ ηνπ Κέληξνπ θξάηεζεο. Αθφκα θαη αλ νη
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πξνζθεχγνληεο θαη ην ζχλνιν ησλ θξαηνπκέλσλ ζην Κέληξν Παγαλήο είραλ
θαηαθέξεη λα παξαπνλεζνχλ γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπο, δελ ζα είρε
επέιζεη θακία αιιαγή: φρη κφλνλ νη Αξρέο γλψξηδαλ ηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηνχζε αιιά ε θαηάζηαζε απηή ήηαλ απνηέιεζκα κηαο δηνηθεηηθήο
πξαθηηθήο θαη πνιηηηθήο βνχιεζεο.
54.
Σν Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη φηη πξέπεη λα εθαξκφζεη ηνλ θαλφλα
ηεο εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ
πιαηζίνπ: ηνλ κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ ηα
ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζπκθψλεζαλ λα εθαξκφζνπλ. Αλαγλψξηζε έηζη φηη
ην άξζξν 35§1 πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε νξηζκέλε ειαζηηθφηεηα θαη ρσξίο
ππεξβνιηθφ θνξκαιηζκφ. Δπίζεο έρεη θάλεη δεθηφ φηη ν θαλφλαο ηεο
εμάληιεζεο δελ είλαη ζχκθσλνο κε κηα απηφκαηε εθαξκνγή θαη δελ έρεη
έλαλ απφιπην ραξαθηήξα. Διέγρνληαο ηελ ηήξεζε απηνχ ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο.
Απηφ ζεκαίλεη ηδίσο, φηη ην Γηθαζηήξην πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
θαηά ηξφπν ξεαιηζηηθφ φρη κφλν ηηο πξνζθπγέο πνπ πξνβιέπνληαη
ζεσξεηηθά ζην λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ ζπκβαιιφκελνπ Μέξνπο, αιιά επίζεο
θαη ην λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ
πξνζθεχγνληα (Aksoy θαηά Σνπξθίαο, 8 Γεθεκβξίνπ 1996, §53, Recueil des
arrêts et décisions 1996-VI, Ihan θαηά Σνπξθίαο, [GC], αξ. 22277/93, §59,
CEDH 2000-VII, D.H. θαη ινηπνί θαηά Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο [GC], αξ.
57325/00, §116, CEDH 2007-IV).
55.
Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη επίζεο φηη ζηελ ππφζεζε Rahimi θαηά
Διιάδαο (αξ. 8687/08, §§ 76-80, 5 Απξηιίνπ 2011), απέξξηςε γηα ηνλ ιφγν
απηφ κηα παξφκνηα έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο ηελ νπνία είρε εγείξεη ζε
πιαίζην παξφκνην κε απηφ ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο.
56.
Δπίζεο, αθφκα θαη αλ ε Κπβέξλεζε δελ ην αλαθέξεη ξεηά ζηελ
έλζηαζή ηεο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Κέληξν Παγαλήο, ην
Γηθαζηήξην ζεσξεί θαηά πξψην ιφγν ρξήζηκν λα ππελζπκίζεη φηη έρεη ήδε
δηαπηζηψζεη φηη ηα δηθαζηήξηα δελ έρνπλ ηελ εμνπζία, κε βάζε ην Νφκν
3386/2005λα εμεηάζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα Κέληξα θξάηεζεο
παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, θαη λα δηαηάμνπλ ηελ απειεπζέξσζε ελφο
θξαηνπκέλνπ ππφ ην πξίζκα απηφ (βι. Α.Α. θαηά Διιάδαο, αξ. 12186/08,
§47, 22 Ηνπιίνπ 2010). Δπαλεηιεκκέλσο έρεη ππνζηεξίμεη φηη δελ ππάξρεη
ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε θακία πξαγκαηηθή πξνζθπγή πνπ λα επηηξέπεη
ζε έλαλ αιινδαπφ θξαηνχκελν ζε Κέληξν θξάηεζεο λα παξαπνλεζεί γηα ηηο
ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ, ηδίσο φηαλ δελ παξαπνλείηαη εηδηθά γηα ηελ
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πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε ζην Κέληξν αιιά εθζέηεη πεξηζζφηεξν φηη είλαη
ζχκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ θέληξνπ θαη πνπ είλαη
ίδηεο γηα ην ζχλνιν ησλ θξαηνπκέλσλ (R.U. θαηά Διιάδαο, αξ. 2237/08, §§
59-61, 7 Ηνπλίνπ 2011).
57.
Οη πξνζθεχγνληεο δελ είραλ θαη εμαθνινπζνχλ λα κελ έρνπλ ηελ
πιηθή δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή γηα λα
θαηαγγείινπλ ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηελ Παγαλή. Δπνκέλσο, ην
Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη πξέπεη λα απνξξίςεη ηελ έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο
ζρεηηθά κε ηελ κε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ σο πξνο απηφ.
58.
Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη επίζεο, φηη ην ηκήκα απηφ ηεο
πξνζθπγήο δελ είλαη πξνδήισο αβάζηκν, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35§3
(α) ηεο χκβαζεο. Τπελζπκίδνληαο ηηο ζθέςεηο πνπ έρεη αλαπηχμεη αλσηέξσ
ζηηο παξαγξάθνπο 57-59, ην Γηθαζηήξην θξίλεη επίζεο φηη δελ αληίθεηηαη ζε
θαλέλα άιιν ιφγν απαξαδέθηνπ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα θεξπρζεί
παξαδεθηφ.
Β.

Ωρ ππορ ηην οςζία

59.
Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ιφγσ
ζπλερνχο
ξνήο
ιαζξνκεηαλαζηψλ,
δεκηνπξγήζεθαλ
ζπλζήθεο
ππεξπιεζπζκνχ ζην Κέληξν Παγαλήο. Μεηαμχ ησλ πξνζθεπγφλησλ,
ηέζζεξηο έκεηλαλ ζην θέληξν απηφ γηα είθνζη κέξεο. Ζ δεχηεξε
πξνζθεχγνπζα έκεηλε γηα δεθαπέληε κέξεο θαη πέληε κέξεο ζην Ννζνθνκείν
ηεο Λέζβνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο, ιάκβαλαλ επαξθή
δηαηξνθή θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα. Έρνληαο ππφςε ην ζηνηρείν
απηφ θαη ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο, δελ ζα κπνξνχζακε λα
ππνζηεξίμνπκε φηη έγηλε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ βαξχηεηαο πνπ απαηηεί ην
άξζξν 3 γηα λα ζεσξεζεί κηα ζπκπεξηθνξά σο απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή.
60.
Οη πξνζθεχγνληεο ππνγξακκίδνπλ φηη ε εθδνρή ηεο Κπβέξλεζεο
ζρεηηθά κε ηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Παγαλή, φπσο εθηίζεληαη
αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 33 θαη επφκελεο, είλαη ζε πιήξε αληίζεζε κε
ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηελ θξηηηθή πνπ εμέθξαζαλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα
ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ (CPT) θαη νη δηάθνξεο Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο πνπ ζπλέηαμαλ ζρεηηθέο εθζέζεηο. Πξνο ζηήξημε ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπο πξνζθνκίδνπλ πνιιέο θσηνγξαθίεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ
θέληξνπ θαη βίληεν πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ θξάηεζή ηνπο.
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61.
Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη πξνθεηκέλνπ κηα άζρεκε
κεηαρείξηζε λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 3, ζα πξέπεη λα
αγγίδεη έλα ειάρηζην φξην βαξχηεηαο. Ζ εθηίκεζε ηνπ νξίνπ απηνχ είλαη
θαη’ εμνρήλ ζρεηηθή. Δμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππφ
θξίζε ππφζεζεο, εηδηθά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαρείξηζεο θαη ηηο ζσκαηηθέο
θαη ςπρηθέο ζπλέπεηέο ηεο, θαζψο θαη κεξηθέο θνξέο απφ ην θχιν, ηελ
ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ζχκαηνο (βι. κεηαμχ άιισλ Van
der Ven θαηά Οιιαλδίαο, αξ. 50901/99, §47, CEDH 2003-II). Σν
Γηθαζηήξην έθξηλε έηζη κηα κεηαρείξηζε «απάλζξσπε» επεηδή , ηδίσο, είρε
εθαξκνζηεί εθ πξνκειέηεο επί ψξεο θαη είρε πξνθαιέζεη είηε ζσκαηηθέο
βιάβεο είηε έληνλεο ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο νδχλεο. Έθξηλε εμάιινπ φηη κηα
κεηαρείξηζε ήηαλ «εμεπηειηζηηθή» επεηδή ήηαλ ηθαλή λα πξνθαιέζεη ζηα
ζχκαηά ηεο αηζζήκαηα θφβνπ, άγρνπο θαη θαησηεξφηεηαο πνπ ηα
εμεπηειίδνπλ θαη ηα ηαπεηλψλνπλ (Kudla θαηά Πνισλίαο, [GC], αξ.
30210/96, §92, CEDH 2000-XI).
62.
Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί, φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 3, ε
ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεη ην άξζξν 1 ζηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε λα
εγγπψληαη ζε θάζε άηνκν πνπ ππφθεηηαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπο ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ χκβαζε, ηνπο
επηβάιιεη λα ιακβάλνπλ κέηξα ηέηνηα πνπ λα εκπνδίδνπλ ηα άηνκα απηά λα
ππφθεηληαη ζε βαζαληζηήξηα ή ζε απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθέο πνηλέο ή
κεηαρεηξίζεηο (βι. mutatis mutandis, Z θαη ινηπνί θαηά Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ
[GC], αξ. 29392/95, §73, CEDH 2001-V, θαη Α. θαηά Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ,
23 επηεκβξίνπ 1998, §22, Recueil 1998-VI). Σα ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξίαο
κέηξα ζπλνδεχνληαη αλαπφθεπθηα κε νδχλε θαη ηαπείλσζε. Πξφθεηηαη γηα
έλα αλαπφθεπθην γεγνλφο, θαη απφ κφλν ηνπ δελ ζπλεπάγεηαη παξαβίαζε
ηνπ άξζξνπ 3. Ωζηφζν, ε δηάηαμε απηή επηβάιιεη ζην Κξάηνο λα
δηαζθαιίδεη φηη θάζε άηνκν θξαηείηαη ππφ ζπλζήθεο ζχκθσλεο κε ηνλ
ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ δελ
ην ππνβάιινπλ ζε απφγλσζε ή δνθηκαζία πνπ ε έληαζή ηεο ππεξβαίλεη ην
αλαπφθεπθην επίπεδν νδχλεο πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ηέηνην κέηξν θαη, σο
πξνο ηηο πξαθηηθέο απαηηήζεηο ηεο θπιάθηζεο, ε πγεία ηνπ θαη ε πνηφηεηα
δσήο ηνπ λα δηαζθαιίδνληαη θαηάιιεια (Kudla θαηά Πνισλίαο,
πξναλαθεξζείζα, §§ 92-94, Ramirez Sanchez θαηά Γαιιίαο, [GC], αξ.
56450/00, §119, CEDH 2006-IX).
63.
Αλ ηα Κξάηε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζέηνπλ ππφ θξάηεζε ηνπο ελ
δπλάκεη κεηαλάζηεο κε βάζε ην «αδηαθηινλίθεην δηθαίσκα (...) λα ειέγρνπλ
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ηελ είζνδν θαη ηελ δηακνλή ησλ αιινδαπψλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπο» (Αmuur
θαηά Γαιιίαο, 25 Ηνπλίνπ 1996, §41, Recueil 1996-III) ην δηθαίσκα απηφ
πξέπεη λα αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο (Mahdid et
Haddar θαηά Απζηξίαο, (απφθ.), αξ. 74762/02, CEDH2005-XIII). To
Γηθαζηήξην πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ησλ
αηφκσλ απηψλ φηαλ θαιείηαη λα ειέγμεη ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ
θξάηεζεο ππφ ην πξίζκα ησλ ζπκβαηηθψλ δηαηάμεσλ (Riad et idiab θαηά
Βειγίνπ, αξ. 29787/03 θαη 29810/03, §100, 24 Ηαλνπαξίνπ 2008).
64.
ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην παξαπέκπεη ζηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (αλσηέξσ παξ. 14-32) γηα πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νη πξνζθεχγνληεο
ππνζηεξίδνπλ φηη θηινμελήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο.
Δθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ
πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζην Κέληξν Παγαλήο ηελ επνρή εθείλε, νη
πξνζθεχγνληεο πξνζθφκηζαλ, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο,
θσηνγξαθίεο θαη βίληεν.
65.
Σν Γηθαζηήξην έρεη επίζεο ζηελ δηάζεζή ηνπ ζηελ ππφ θξίζε
ππφζεζε δηάθνξεο εθζέζεηο πνπ έρνπλ ζπλαρηεί ηελ ίδηα επνρή κε απηή ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη
ε θαηάζηαζε ζην Κέληξν Παγαλήο επηδεηλψζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
αληί λα βειηησζεί φπσο ππνζηεξίδεη ε Κπβέξλεζε.
66.
Έηζη, ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ θαηάζηαζε πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ έθζεζε πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 απφ ηνπο
Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα: ε έθζεζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν απφ ηνλ
Αχγνπζην σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, δειαδή αθξηβψο ηελ πεξίνδν θαηά
ηελ νπνία θξαηήζεθαλ νη πξνζθεχγνληεο, θαη δηαπίζησλε φηη ν αξηζκφο ησλ
θξαηνπκέλσλ ππεξέβαηλε ηνπο 1.200, θαη φηη ήηαλ ηέζζεξηο θνξέο αλψηεξνο
απφ ηελ δπλαηφηεηα θηινμελίαο ηνπ θέληξνπ, θαη φηη ε ζπκθφξεζε ζηηο
ηνπαιέηεο θαη ζηα ληνπο πξνθαινχζε κεξηθή πιεκκχξα ηνπ εδάθνπο ζην
νπνίν ήηαλ ζηνηβαγκέλα ηα ζηξψκαηα. χκθσλα κε ηελ έθζεζε, νη
θξαηνχκελνη κε εμαίξεζε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, δελ είραλ δηθαίσκα λα
βγαίλνπλ ζηελ εμσηεξηθή απιή ηνπ θέληξνπ, θαη απηφ επί εβδνκάδεο. Ζ
έθζεζε ππνζηήξηδε φηη ην Κέληξν Παγαλήο απνηεινχληαλ απφ απνζήθεο
πνπ δελ ήηαλ θαηάιιειεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη θξάηεζεο γηα
αλζξψπνπο.
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67.
Μεηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηελ Διιάδα, απφ ηηο 17 σο ηηο 29
επηεκβξίνπ 2009, δειαδή ιηγφηεξν απφ ηξεηο κήλεο αθφηνπ νη
πξνζθεχγνληεο έθπγαλ απφ ηελ Παγαλή, ε Δπηηξνπή γηα ηελ πξφιεςε ησλ
βαζαληζηεξίσλ θαη ηελ εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε (CPT), ζεκείσλε ζηελ
έθζεζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2010 φηη ην Κέληξν ήηαλ
αλζπγηεηλφ πέξα απφ θάζε πεξηγξαθή θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο γηα
νξηζκέλνπο, αλ φρη γηα ην ζχλνιν ησλ παξφλησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ,
κπνξνχζαλ αλακθηζβήηεηα λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απάλζξσπεο θαη
εμεπηειηζηηθέο. Ζ Δπηηξνπή (CPT) ππνγξάκκηδε φηη παξά ην γεγνλφο φηη
ζηελ έθζεζή ηεο ηνπ 2008 είρε ραξαθηεξίζεη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηελ
Παγαλή σο «άζιηεο» θαη είρε θάλεη έθθιεζε γηα ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ
κέηξα επεηγφλησο, δηαπίζησλε κε ζιίςε ηεο, θαηά ηελ επίζθεςή ηεο ην
2009, φηη θαλέλα κέηξν δελ είρε εθαξκνζηεί γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε.
68.
Όκσο φια απηά ηα ζηνηρεία αξθνχλ ζαθψο γηα λα δψζνπλ κηα
εμαληιεηηθή εηθφλα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Παγαλή. Σν
Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη επίζεο φηη κεηά ηελ γεληθή θαηαθξαπγή πνπ
πξνθάιεζαλ νη ζπλζήθεο δσήο ζην Κέληξν, νη ειιεληθέο Αξρέο ελεκέξσζαλ
ηελ Δπηηξνπή (CPT), κε επηζηνιή ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2010, φηη ην
Κέληξν Παγαλήο είρε θιείζεη θαη φηη ζα αληηθαζίζηαην απφ έλα θέληξν
θξάηεζεο πην θαηάιιειν.
69.
Μέλεη λε εμεηάζνπκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηέκεηλαλ
νη πξνζθεχγνληεο. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη νη πξνζθεχγνληεο θαη ε
Κπβέξλεζε δελ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη
πξνζθεχγνληεο αθέζεθαλ ειεχζεξνη: ζηηο 25 Απγνχζηνπ ζχκθσλα κε ηελ
Κπβέξλεζε, ζηηο 27 Απγνχζηνπ ζχκθσλα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο νη νπνίνη
ππνζηεξίδνπλ φηη ε εληνιή απφιπζήο ηνπο ήηαλ πξνρξνλνινγεκέλε.
70.
Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο δηαθέξεη
αλάινγα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο. Τπάξρεη πξψηα κηα δηάξθεηα δεθανθηψ ή
είθνζη εκεξψλ γηα ηνλ πξψην, ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην πξνζθεχγνληα.
Αθφκα θαη κηα δηάξθεηα δεθανθηψ εκεξψλ, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, αξθεί γηα λα ζπκπεξάλεη
θάπνηνο φηη έρεη ζπκπιεξσζεί ην ειάρηζην φξην βαξχηεηαο πνπ απαηηείηαη
απφ ην άξζξν 3 γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα ζπκπεξηθνξά απάλζξσπή θαη
εμεπηειηζηηθή. Μεηά ππάξρεη ε δηακνλή ηεο δεχηεξεο πξνζθεχγνπζαο (ε
νπνία έπξεπε λα λνζειεπζεί γηα ιίγεο εκέξεο ιφγσ ηνπ ηνθεηνχ ηεο) πνπ
δηήξθεζε δεθαηξείο ή δεθαπέληε εκέξεο. Έρνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξε
θαηάζηαζε ηεο πξνζθεχγνπζαο απηήο, κηα δηακνλή πνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο
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δεθαηξείο εκέξεο αξθεί επίζεο γηα λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη έρεη
ζπκπιεξσζεί ην ειάρηζην φξην βαξχηεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ην άξζξν 3
γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα ζπκπεξηθνξά απάλζξσπή θαη εμεπηειηζηηθή.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο νξγάλσζεο Γηαηξνί Υσξίο χλνξα ηνπ 2010,
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε απφ ηνλ Αχγνπζην σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ
2009, πνιιέο έγθπνη γπλαίθεο, ζηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο
ηνπο, θξαηηφληνπζαλ ππφ απάλζξσπεο ζπλζήθεο ζε ππεξθαηνηθεκέλα θειηά.
Ζ έθζεζε απηή δηαπίζησλε φηη πέξα απφ ηελ νδχλε πνπ πξνθαινχζε ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επίδξαζε ηεο θξάηεζεο, νη γπλαίθεο δελ
εμεηαδφληνπζαλ ζπρλά απφ γηαηξφ. Σν φηη δελ ήμεξαλ πνπ ζα γελλήζνπλ θαη
ηη ζα ζπλέβαηλε, ζε απηέο θαη ηα παηδηά ηνπο, αχμαλε ην άγρνο ηνπο (βι.
επίζεο αλσηέξσ παξ. 50).
71.
Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ε νδχλε ηνπ πξψηνπ πξνζθεχγνληα,
θαη ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο πξνζθεχγνπζαο επηδεηλψζεθε ιφγσ ηεο
παξνπζίαο ζην ζηξαηφπεδν ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο.
72.
Όζνλ αθνξά ηα δχν παηδηά πνπ θξαηήζεθαλ ρσξηζηά, ην Γηθαζηήξην
ππελζπκίδεη ηελ δηαπίζησζε ζηελ νπνία θαηέιεμε ζηελ πξναλαθεξζείζα
απφθαζε Rahimi ζηεξηδφκελν ζε εθζέζεηο πνπ ζπλέηαμαλ πνιιέο Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαζψο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ
πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ησλ απάλζξσπσλ ή εμεπηειηζηηθψλ
πνηλψλ (CPT). ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη,
ζχκθσλα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο, ηα παηδηά ηεο ηέηαξηεο πξνζθεχγνπζαο
ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα δσκάηην γηα αλειίθνπο, ζην νπνίν φκσο ππήξραλ
παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηνπο πξνζθεχγνληεο, θαη ελήιηθνη. ηνπο
αλήιηθνπο απηνχο πνπ ήηαλ αληίζηνηρα δεθαηεζζάξσλ εηψλ δελ δηλφηαλ
θακία πξνζνρή θαη ην θειί ηνπο πεξηείρε κφλνλ κεξηθά θξεβάηηα θαη
βξψκηθα ζηξψκαηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο, ηα παηδηά
βγήθαλ ζηελ απιή ζπλνιηθά ηξεηο θνξέο γηα δεθαπέληε κε είθνζη ιεπηά.
Δπηπιένλ, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ παηδηψλ ησλ δχν πξψησλ
πξνζθεπγφλησλ, φπσο ηηο πεξηγξάθνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά, επηβεβαηψλνληαη
απφ ηηο δηαπηζηψζεηο δηαθφξσλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ ζρεηηθά κε
ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ζην θέληξν.
73.
Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη νη αξρέο δελ αγλννχζαλ παληειψο ηελ
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνζθεπγφλησλ, αθνχ ειήθζεζαλ κέηξα γηα
λα εμαζθαιηζηεί κηα νηθνγελεηαθή παξνπζία ζηα δχν παηδηά ηεο δεχηεξεο
πξνζθεχγνπζαο, φηαλ απηή λνζειεχζεθε ελφςεη ηνπ ηνθεηνχ ηεο (αλσηέξσ
παξ. 21).
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74.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο
θξάηεζεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ νη πξνζθεχγνληεο ζην Κέληξν Παγαλήο
αληηζηνηρνχλ ζε απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε. Δπνκέλσο,
ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο.
75.
ηνλ βαζκφ πνπ ζπκπίπηεη κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ
εμεηάζηεθαλ ππφ ην άξζξν 3, ην Γηθαζηήξην δελ ζεσξεί απαξαίηεην λα
εμεηάζεη ηελ αηηίαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά κε ην άξζξν 8 ππφ ην
πξίζκα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο.
76.
Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ ζθέςεηο (παξ. 57) φζνλ
αθνξά ην ζέκα εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ, ην Γηθαζηήξην
ζπκπεξαίλεη φηη ν Κξάηνο παξαβίαζε επίζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο.
ΗΗ.
Ω ΠΡΟ ΣΗ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΖ ΤΜΒΑΖ
77.
Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §§1
θαη 2 ιφγσ ηνπ απζαίξεηνπ ραξαθηήξα ηεο θξάηεζήο ηνπο θαη ιφγσ ηεο
έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο σο πξνο ηνλ ιφγν θξάηεζήο ηνπο, θαζψο θαη γηα
παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §4 ιφγσ ηεο έιιεηςεο δπλαηφηεηαο λα πεηχρνπλ
κηα δηθαζηηθή απφθαζε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο.
78.

Σα νηθεία κέξε ηνπ άξζξνπ 5 είλαη δηαηππσκέλα σο εμήο:

«1. Παv πξόζσπov έρεη δηθαίσµα εηο ηεv ειεπζεξίαv θαη ηεv αζθάιεηαv.
Οπδείο επηηξέπεηαη vα ζηεξεζή ηεο ειεπζεξίαο ηoπ εηµή εηο ηαο αθoιoύζoπο
πεξηπηώζεηο θαη ζπµθώvσο πξoο ηεv vόµηµov δηαδηθαζίαv:
(...)
ζη) εάv πξόθεηηαη πεξί voµίµoπ ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο αηόµoπ επί ζθoπώ
όπσο εµπoδηζζή από ηoπ vα εηζέιζε παξαvόµσο εv ηε ρώξα ή εvαvηίov ηoπ
oπoίoπ εθθξεµεί δηαδηθαζία απειάζεσο ή εθδόζεσο.
(...)
2.
Παv ζπιιεθζέv πξόζσπov δέov vα πιεξoθoξήηαη θαηά ηo δπvαηόv
ζπvηoµόηεξov θαη εηο γιώζζαv ηεv oπoίαv εvvoεί, ηoπο ιόγoπο ηεο ζπιιήςεώο
ηoπ σο θαη πάζαv δηαηππoπµέvεv εvαvηίov ηoπ θαηεγoξίαv.
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4. Παv πξόζσπov ζηεξoύµεvov ηεο ειεπζεξίαο ηoπ ζπvεπεία ζπιιήςεσο ή
θξαηήζεσο έρεη δηθαίσµα πξoζθπγήο εvώπηov δηθαζηεξίoπ ίvα ηoύηo
απoθαζίζεη εvηόο βξαρείαο πξoζεζµίαο επί ηoπ voµίµoπ ηεο θξαηήζεώο ηoπ
θαη δηαηάμε ηεv απόιπζίv ηoπ εv πεξηπηώζεη παξαvόµoπ θξαηήζεσο.
(...).»
Α.

Ωρ ππορ ηο παπαδεκηό

79.
Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο παξέιεηςαλ επίζεο
λα εμαληιήζνπλ ηα εζληθά έλδηθα κέζα σο πξνο ην ζέκα απηφ,
ζεκεηψλνληαο ηδίσο φηη αλ είραλ αζθήζεη αίηεζε αθπξψζεσο επηθαινχκελνη
φηη δελ πιεξνθνξήζεθαλ ζε γιψζζα πνπ θαηαιάβαηλαλ ηα πξνζθεξφκελα
έλδηθα κέζα, ε αίηεζή ηνπο ζα είρε γίλεη δεθηή. Οη πξνζθεχγνληεο
αληηηίζεληαη ζηελ άπνςε απηή.
80.
ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε Rahimi ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην
θπιιάδην πνπ επηδφζεθε ζηνπο πξνζθεχγνληεο δελ πεξηείρε επαξθείο
πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο πξνζθπγήο θαη ηελ
δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί θαη φηη ν έιεγρνο πνπ κπνξνχζαλ λα
αζθήζνπλ ηα δηθαζηήξηα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ 3386/2005ήηαλ
πεξηνξηζκέλνο.
81.
Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη νη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη, ρσξίο
ε Κπβέξλεζε λα αληηηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ, φηη θαηά ηελ δηακνλή ηνπο
ζην Κέληξν Παγαλήο, δελ είραλ νχηε ηα κέζα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
εμσηεξηθνχο δηθεγφξνπο ηεο επηινγήο ηνπο, νχηε ηελ δπλαηφηεηα ζηελ
πξάμε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηθεγφξνπο πνπ ήηαλ παξφληεο ζην Κέληξν.
Πξάγκαηη, θαίλεηαη αδχλαην νη δχν δηθεγφξνη πνπ ήηαλ φινη θη φινη
παξφληεο ζην Κέληξν λα πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθή λνκηθή βνήζεηα ζε φινπο
ηνπο αιινδαπνχο πνπ βξηζθφληνπζαλ εθεί θαηά ηελ επνρή ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο έθηαλε ηα 850 άηνκα
(βι. αλσηέξσ παξ. 44 θαη 45). Σέινο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη αθφκε θαη
αλ ππνηεζεί φηη νη πξνζθεχγνληεο κπφξεζαλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ θπιιαδίνπ πνπ ηνπο είρε επηδνζεί, δελ ζα κπνξνχζακε
λφκηκα λα πεξηκέλνπκε απφ απηνχο, ζε ζπλζήθεο φπσο απηέο ηελ ππφ θξίζε
ππφζεζεο, λα ελεξγήζνπλ κφλνη ηνπο θαη λα επηηειέζνπλ ηηο ζχλζεηεο
δηθαζηηθέο θαη εμσδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ην ειιεληθφ
ζχζηεκα δηνηθεηηθήο θξάηεζεο.
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82.
Όζνλ αθνξά ηηο πξνζθπγέο πνπ αζθήζαλε κεηά ηελ παξέκβαζε ησλ
δηθεγφξσλ ηνπο, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη έρεη ήδε απνθαλζεί σο πξνο
ην ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην
ειιεληθφ δίθαην θξάηεζεο ησλ αηφκσλ ελφςεη δηνηθεηηθήο απέιαζεο (S.D.
θαηά Διιάδαο, αξ. 53541/07, 11 Ηνπλίνπ 2009, Tabesh θαηά Διιάδαο, αξ.
8256/07, 26 Ννεκβξίνπ 2009, Efremidze θαηά Διιάδαο, αξ. 33225/08, 21
Ηνπλίνπ 2011 θαη ηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο A.A. θαηά Διιάδαο,
Rahimi θαηά Διιάδαο θαη R.U. θαηά Διιάδαο). Γηαπίζησζε ήδε ηηο
αλεπάξθεηεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ίζρπε θαηά ηελ επνρή ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο θξάηεζεο ελ φςεη απέιαζεο θαη ζπκπέξαλε φηη δελ
ήηαλ ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 §4 ηεο χκβαζεο
(πξναλαθεξζείζα Α.Α. θαηά Διιάδαο, §71, θαη γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ σο πξνο απηφ, πξναλαθεξζείζα Rahimi
§§116-119, θαη πξναλαθεξζείζα Efremidze, §§64-66). Δηδηθφηεξα, φζνλ
αθνξά ηελ Σξίηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 3386/2005,
ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε δηαπηζηψζεη φηη νη αληηξξήζεηο πνπ κπνξεί λα
αζθήζεη έλαο αιινδαπφο πνπ θξαηείηαη θαηά ηεο απφθαζεο πνπ δηαηάζζεη
ηελ θξάηεζή ηνπ δελ δίλνπλ ξεηά ζηνλ δηθαζηή ηελ εμνπζία λα εμεηάζεη ηε
λνκηκφηεηα ηεο απέιαζεο πνπ απνηειεί, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, ηε
λνκηθή βάζε ηεο θξάηεζεο. Σν άξζξν 76 §4 ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο είλαη
δηαηππσκέλν, επηηξέπεη ζηα δηθαζηήξηα λα εμεηάζνπλ ηελ απφθαζε
θξάηεζεο κφλνλ ζην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ απφδξαζεο ή ηεο απεηιήο γηα
ηελ δεκφζηα ηάμε (πξναλαθεξζείζα, Efremidze, §64). Σν Γηθαζηήξην δελ
ζεσξεί απαξαίηεην λα επαλαιάβεη αλαιπηηθά ηνπο γεληθνχο ζπιινγηζκνχο
ηνπ.
83.
Δπνκέλσο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη πξέπεη λα απνξξίςεη ηελ
έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ κε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ
πξνζθπγψλ.
84.
Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ην ηκήκα απηφ ηεο πξνζθπγήο δελ
είλαη πξνδήισο αβάζηκν ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 §3 (α) ηεο
χκβαζεο. Αλαθεξφκελν ηδίσο ζηελ δηαπίζησζε ζηελ νπνία θαηέιεμε, ην
Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη επίζεο φηη δελ αληίθεηηαη ζε θαλέλαλ άιιν ιφγν
απαξαδέθηνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα θεξπρζεί παξαδεθηφ.
Β.

Ωρ ππορ ηην οςζία

1.

Άξζξν 5 §2 θαη 5 §4 ηεο ύκβαζεο
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85.
Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ
ζηηο ππνζέζεηο S.D. θαηά Διιάδαο, (αξ. 53541/07, 11 Ηνπλίνπ 2009) θαη
Tabesh θαηά Διιάδαο, (αξ. 8256/07, 26 Ννεκβξίνπ 2009) θαη
παξαπνλνχληαη γηα ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο λα πεηχρνπλ κηα δηθαζηηθή
απφθαζε ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο.
86.
Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη επίζεο ην άξζξν 5 §2 ηεο
χκβαζεο θαη παξαπνλνχληαη φηη ην θπιιάδην κε πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο
επηδφζεθε θαηά ηελ άθημή ηνπο ζην Κέληξν Παγαλήο ήηαλ ζπληεηαγκέλν
ζηα αγγιηθά, γιψζζα πνπ δελ θαηαλννχζαλ. Πξνζζέηνπλ φηη ε θαηαγξαθή
ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο δελ κπφξεζε λα γίλεη παξά κε ηελ βνήζεηα
ζπκπαηξηψηε ηνπο πνπ κηινχζε αγγιηθά. Δπνκέλσο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ
ελεκεξψζεθαλ ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχζαλ ηνλ ιφγν ηεο ζχιιεςεο θαη
θξάηεζήο ηνπο, ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο.
87.
Με ηελ γλψζε πνπ έρεη ην Γηθαζηήξην σο πξνο ην λνκηθφ
ραξαθηεξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο, ζεσξεί φηη ε δεχηεξε
αηηίαζε ζπκπίπηεη κε ηελ πξψηε θαη φηη πξέπεη λα εμεηαζζεί θπξίσο ππφ ην
πξίζκα ηνπ άξζξνπ 5 §4 ηεο χκβαζεο.
88.
Ζ Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ θαηέζεζαλ
πνηέ αίηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα θαη επνκέλσο ππάγνληαλ ζηηο δηαηάμεηο
πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα εκπνδίζνπλ ηελ παξάλνκε είζνδν ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα. Τπνζηεξίδεη φηη ην έλδηθν βνήζεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 76 ηνπ λφκνπ 3386/2005 είλαη πξαγκαηηθφ ππφ ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 5 §4 ηεο χκβαζεο: θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ πνπ έλαο
αιινδαπφο κπνξεί λα αζθήζεη θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπ, νη αξρέο εμεηάδνπλ
αλ απηφο έρεη ζηαζεξή δηακνλή, εξγαζία, νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο, ιφγνπο
πγείαο ή ζπλζήθεο θξάηεζεο πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ απφιπζή ηνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή, ζέηνπλ ηέινο ζηελ θξάηεζε θαη ρνξεγνχλ ζηνλ αιινδαπφ
πξνζεζκία γηα λα αλαρσξήζεη απφ ηελ επηθξάηεηα.
89.
Οη πξνζθεχγνληεο ππνγξακκίδνπλ φηη ε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ
νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ήηαλ κφλν ζεσξεηηθή ιφγσ ηεο απνπζίαο θάζε
πιεξνθφξεζεο ζε γιψζζα πνπ λα θαηαλννχλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο γξαθηθνχ
πιηθνχ, κεηαθξαζηψλ, λνκηθήο ζπκβνπιήο θαη βνήζεηαο θαη ησλ
αμηνζξήλεησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο.
90.
Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε έλλνηα ηεο λνκηκφηεηαο
(lawfulness, régulatité, légalité) πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα έλλνηα ζηελ
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παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζηελ παξάγξαθν 1, ψζηε ην άηνκν πνπ
θξαηείηαη λα έρεη ην δηθαίσκα λα ειεγρζεί ε θξάηεζή ηνπ ππφ ην πξίζκα φρη
κφλν ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ αιιά θαη ηεο χκβαζεο, ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ
θαζηεξψλεη θαη ηνπ ζθνπνχ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηηξέπεη ε παξάγξαθνο
1. Σν άξζξν 5§4 δελ εγγπάηαη ην δηθαίσκα ζε δηθαζηηθφ έιεγρν ηέηνηαο
επξχηεηαο πνπ λα επηηξέπεη ζην Γηθαζηήξην λα αληηθαζηζηά, ζε θάζε πηπρή
ηεο ππφζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεηεκάησλ θαζαξήο
ζθνπηκφηεηαο, κε ηελ θξίζε ηνπ ηελ θξίζε ηεο αξρήο απφ ηελ νπνία έρεη
εθδνζεί ε απφθαζε. Ωζηφζν ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη αξθεηά επξχο ψζηε
λα εθηείλεηαη ζε θαζεκηά απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζεο ελφο αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξάγξαθν 1
(Dougoz θαηά Διιάδαο, αξ. 40907/98, §61, CEDH 2001-II).
91.
Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη έρεη ήδε απνθαλζεί γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ
δίθαην θξάηεζεο αηφκσλ ελφςεη δηνηθεηηθήο απέιαζεο (βι.
πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο S.D. θαηά Διιάδαο, Tabesh, A.A. θαηά
Διιάδαο θαη Rahimi). Έρεη ήδε δηαπηζηψζεη ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ εζληθνχ
δηθαίνπ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο
θξάηεζεο ελφςεη απέιαζεο, ηφζν θαηά ηελ επνρή πνπ θξαηνχληαλ νη
πξνζθεχγνληεο φζν θαη ηελ επνρή πνπ φξηζαλ δηθεγφξν, θαη ζπκπέξαλε φηη
δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 §4 (πξναλαθεξζείζα
Α.Α. θαηά Διιάδαο, §71, θαη γηα κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ηνπ Γηθαζηεξίνπ σο πξνο ην ζέκα απηφ, πξναλαθεξζείζα Rahimi, §§116119). Ζ Κπβέξλεζε δελ επηθαιέζηεθε θάηη λέν.
92.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θαη έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ
Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο έλζηαζεο πνπ πξφβαιε
ε Κπβέξλεζε κε βάζε ην άξζξν 5 (αλσηέξσ παξ. 82-83), ην Γηθαζηήξην
ζεσξεί φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §4 ηεο χκβαζεο. Με βάζε ην
ζπκπέξαζκα απηφ, δελ ζεσξεί απαξαίηεην λα εμεηάζεη ηελ δεχηεξε αηηίαζε
πνπ παξνπζηάζηεθε ππφ ην πξίζκα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5.
2.

Άξζξν 5 §1 ηεο ύκβαζεο

93.
Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη ην άξζξν 5 §1 ηεο χκβαζεο θαη
παξαπνλνχληαη φηη ε θξάηεζή ηνπο ήηαλ απζαίξεηε, αθελφο, ιφγσ ησλ
ζπλζεθψλ θξάηεζήο ηνπο θαη αθεηέξνπ επεηδή νη ειιεληθέο αξρέο δελ
έιαβαλ θαλέλα κέηξν γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπο, ελψ
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κεξηθνί απφ απηνχο ήηαλ επάισηνη, ή γηα λα εθηειέζνπλ ηελ απφθαζε
απέιαζεο.
94.
Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη απφ ηε λνκνινγία ηελ ζρεηηθή κε ην
άξζξν 5 §1 (ζη) πξνθχπηεη φηη γηα λα κελ ραξαθηεξηζηεί σο απζαίξεηε ε
εθαξκνγή ελφο κέηξνπ θξάηεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαιή πίζηε. Πξέπεη
επίζεο λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ζθνπφ ηνπ λα εκπνδηζηεί θάπνηνο λα
εηζέιζεη παξάλνκα ζην έδαθνο. Δπίζεο, νη ρψξνη θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη (Bizzotto θαηά Διιάδαο, απφθαζε ηεο 15εο
Ννεκβξίνπ 1996, Recueil 1996-V). Σέινο ε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν δηάζηεκα, ην απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (Saadi θαηά Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], αξ.
13229/03, §74, 29 Ηαλνπαξίνπ 2008-...).
95.
Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη νη πξνζθεχγνληεο θξαηήζεθαλ απφ ηηο
8 Απγνχζηνπ 2009, φηη ε απφθαζε αλαζηνιήο ηνπ κέηξνπ απέιαζεο επήιζε
ζηηο 25 Απγνχζηνπ 2009 θαη φηη ηειηθά αθέζεθαλ ειεχζεξνη ζηηο 27
Απγνχζηνπ 2009. Θεσξεί φηη ε δηάξθεηα είθνζη ή είθνζη δχν εκεξψλ
θξάηεζεο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο απζαίξεηε. Όζνλ αθνξά ην
θξηηήξην ην ζρεηηθφ κε ηνλ ηφπν θαη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, ζεκεηψλεη φηη
έρεη ήδε εμεηάζεη απηή ηελ πηπρή ηεο πξνζθπγήο ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ
3 ηεο χκβαζεο θαη ζεσξεί φηη δελ ηίζεηαη θαλέλα ηδηαίηεξν δήηεκα ππφ ην
πξίζκα ηνπ άξζξνπ 5 §1.
96.
Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε
δελ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §1.

ΗΗΗ.
Ω ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ
8 Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΛΟΓΩ ΣΖ
ΜΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ ΣΟΝ
ΑΤΓΟΤΣΟ ΣΟΤ 2009
97.
Ο πξψηνο πξνζθεχγσλ θαη ε δεχηεξε πξνζθεχγνπζα
παξαπνλνχληαη γηα πξνζβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο, ιφγσ θαη ηεο
κε θαηαρψξεζεο ηνπ λενγέλλεηνπ ηεο δεχηεξεο πξνζθεχγνπζαο ζην
Ννζνθνκείν Λέζβνπ. Ωο πξνο απηφ, ηζρπξίδνληαη φηη δελ ελεκεξψζεθαλ γηα
ηελ δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη φηη
δελ πήξαλ πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο παξά ηελ ζηηγκή πνπ εηνηκαδφληνπζαλ
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λα ζπληάμνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε απάληεζε απηψλ ηεο Κπβέξλεζεο.
Δπηθαινχληαη παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 8 θαη 14 ζπλδπαζκέλσλ.
Άπθπο 14
«Η ρξήζηο ησv αvαγvσξηδoµέvσv εv ηε παξoύζε πµβάζεη δηθαησµάησv θαη
ειεπζεξηώv δέov vα εμαζθαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο θύιιoπ, θπιήο,
ρξώµαηoο, γιώζζεο, ζξεζθείαο, πoιηηηθώv ή άιισv πεπoηζήζεσv, εζvηθήο ή
θoηvσvηθήο πξoειεύζεσο, ζπµµεηoρήο εηο εζvηθήv µεηovόηεηα, πεξηoπζίαο,
γεvvήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο.»
98.
Σν Γηθαζηήξην δελ ζεσξεί απαξαίηεην λα απνθαλζεί σο πξνο ηελ
έλζηαζε πνπ θαίλεηαη λα πξνβάιεη ε Κπβέξλεζε ζεκεηψλνληαο φηη νη
πξνζθεχγνληεο δελ δήηεζαλ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ λενγέλλεηνπ ηεο
δεχηεξεο πξνζθεχγνπζαο ζηελ αξκφδηα Αξρή ηνπ Λεμηαξρείνπ ηεο
Λέζβνπ, ππνζηεξίδνληαη φηη ε αηηίαζε πξέπεη λα απνξξηθζεί σο πξνθαλψο
αβάζηκε.
99.
Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ζηηο αξρηθέο ηεο παξαηεξήζεηο, ε
Κπβέξλεζε ηζρπξηδφηαλ φηη ην λενγέλλεην δελ είρε θαηαρσξεζεί θαη φηη
απηφ νθεηιφηαλ ζηελ ακέιεηα ησλ γνλέσλ ηνπ, πνπ παξέιεηςαλ λα
δεηήζνπλ απφ ην Ννζνθνκείν, είηε κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία είηε κέζσ ηνπ
δηθεγφξνπ ηνπο, λα δειψζνπλ ην λενγέλλεην ζην Λεμηαξρείν. Ζ
Κπβέξλεζε δηεπθξίληδε φηη ε θαηαρψξεζε απηή, ε νπνία γηλφηαλ αηειψο
ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, εμαθνινπζνχζε λα είλαη δπλαηή κε ηελ θαηαβνιή
ηνπ πνζνχ ησλ πέληε επξψ κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ησλ δεθαπέληε
επξψ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή.
100. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2011 ε Κπβέξλεζε
έζηεηιε ζην Γηθαζηήξην κηα επηζηνιή κε ηελ νπνία ελεκέξσλε φηη ην
Ννζνθνκείν Βνζηάλεην ηεο Λέζβνπ, αλαθάιπςε, εμεηάδνληαο πην
πξνζερηηθά ηα αξρεία ηνπ, φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε ζηείιεη έλα έληππν
θαηαρψξεζεο ζρεηηθά κε ην λενγέλλεην ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2009 ζην
Λεμηαξρείν θαη έλα πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο είρε ζπληαρηεί ηελ ίδηα κέξα.
Δπηζχλαπηε αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
101. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε παξάιεηςε ησλ Αξρψλ λα ελεκεξψζνπλ
ηελ δεχηεξε πξνζθεχγνπζα φηη είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ
θαηαρψξεζε ζην Λεμηαξρείν θαη ηελ εθπξφζεζκε επίδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ γελλήζεσο ηνπ λενγέλλεηνπ δελ αξθνχλ γηα λα ζπκπεξάλεη
φηη νη ειιεληθέο αξρέο παξαβίαζαλ ην δηθαίσκα ησλ δχν πξψησλ
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πξνζθεπγφλησλ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ιφγσ ηεο θπιήο ή ηεο ππεθνφηεηάο
ηνπο. Δμάιινπ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ηελ πεξίνδν εθείλε νη
πξνζθεχγνληεο εθπξνζσπνχληαλ απφ δηθεγφξν πνπ δελ έθαλε ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα βεβαησζεί φηη ε θαηαρψξεζε είρε γίλεη θαη λα
ελεκεξψζεη αλάινγα ηνπο πξνζθεχγνληεο.
102. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην ηκήκα απηφ ηεο πξνζθπγήο
πξέπεη λα απνξξηθζεί σο πξνθαλψο αβάζηκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 §§3
θαη 4.
IV.
Ω ΠΡΟ
ΤΜΒΑΖ
104.

ΣΖΝ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΣΟΤ

ΑΡΘΡΟΤ

41

ΣΖ

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 µφλo
αηειή εμάιεηςε ησv ζπvεπεηψv ηεο παξαβίαζεο απηήο, ηo Γηθαζηήξηo ρoξεγεί, εθφζov
είvαη αvαγθαίo, ζηov παζφvηα δίθαηε ηθαvoπoίεζε.»

Α.

Εημία

104. Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη φηη ήηαλ επάισηνη σο νηθνγέλεηα κε
παηδηά θαη κηα γπλαίθα έγθπν, θαη φηη ππέζηεζαλ εζηθή βιάβε απφ ην
αίζζεκα κεγάινπ άγρνπο θαη θαησηεξφηεηαο πνπ έλησζαλ θαηά ηελ
ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Εεηνχλ 15.000 € θαζέλαο, θαη γηα ηα αλήιηθα
κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ θξαηήζεθαλ καδί ηνπο.
105. Ζ Κπβέξλεζε ζεσξεί φηη ην πνζφ απηφ είλαη ππεξβνιηθφ θαη φηη ε
δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ζα απνηεινχζε επαξθή δίθαηε ηθαλνπνίεζε.
106. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ηα ηξία παηδηά ησλ δχν πξψησλ
πξνζθεπγφλησλ θαη ηα δχν παηδηά ηεο ηέηαξηεο πξνζθεχγνπζαο δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πξνζθεχγνληεο πνπ πξνζέθπγαλ ζην
Γηθαζηήξην. Μφλνλ νη πξνζθεχγνληεο ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα αλαθέξνληαη
ζηελ 1ε παξάγξαθν ηεο παξνχζαο απφθαζεο έρνπλ επνκέλσο δηθαίσκα ζε
κηα πηζαλή απνδεκίσζε.
107. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη νη πξνζθεχγνληεο ππέζηεζαλ εζηθή
βιάβε, ιφγσ θπξίσο ηεο ηαπείλσζεο θαη ηεο απνγνήηεπζεο πνπ ηνπο
πξνθάιεζε ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηα
άξζξα 3, 13 θαη 5 §4 ηεο χκβαζεο. Ζ εζηθή βιάβε δελ απνθαζίζηαηαη
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επαξθψο κε ηελ δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο. Απνθαηλφκελν κε δηθαηνζχλε,
ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ζπληξέρεη ιφγνο λα επηδηθάζεη ζε θαζέλα απφ
ηνπο πξνζθεχγνληεο ην πνζφ ησλ 12.000 € ιφγσ εζηθήο βιάβεο, ζπλ θάζε
πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο γηα ην ιφγν απηφ.
Β.

Έξοδα και δικαζηική δαπάνη

108. Οη πξνζθεχγνληεο δεηνχλ επίζεο 1.000 € γηα έμνδα θαη δαπάλε
ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
109. Ζ Κπβέξλεζε δελ παξνπζηάδεη παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ αμίσζε
απηή.
110. χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, έλαο πξνζθεχγσλ δελ
κπνξεί λα πεηχρεη θαηαβνιή ησλ εμφδσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ηνπ
παξά κφλνλ αλ απηά απνδεηθλχνληαη πξαγκαηηθά, αλαγθαία θαη εχινγα σο
πξνο ην χςνο ηνπο. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε θαη έρνληαο ππφςε ηα έγγξαθα
πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ (ηηο δχν απνδείμεηο ησλ δηθεγφξσλ ησλ
πξνζθεπγφλησλ) θαη ηε λνκνινγία ηνπ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί εχινγν ην
αηηνχκελν πνζφ θαη ην επηδηθάδεη ζηνπο πξνζθεχγνληεο.
Γ.

Σόκοι ςπεπημεπίαρ

111. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη ζσζηφ λα ππνινγίζεη ην χςνο ησλ ηφθσλ
ππεξεκεξίαο κε βάζε ην επηηφθην δηεπθνιχλζεσο νξηαθνχ δαλεηζκνχ ηεο
Κεληξηθήο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο
κνλάδεο.
ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ,
1.
Κεξύζζεη ηελ απφθαζε παξαδεθηή σο πξνο ηηο αηηηάζεηο ζρεηηθά κε
ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη απηέο ζρεηηθά κε ην άξζξν 5 ηεο χκβαζεο θαη
απαξάδεθηεο γηα ηηο ππφινηπεο
2.

Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο

3.
Απνθαίλεηαη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα απνθαλζεί ρσξηζηά γηα ηελ
αηηίαζε ζρεηηθά κε ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο
θξάηεζεο
4.

Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο
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5.

Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5§4 ηεο χκβαζεο

6.
Απνθαίλεηαη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα απνθαλζεί ρσξηζηά γηα ηελ
αηηίαζε ζρεηηθά κε ην άξζξν 5 §2 ηεο χκβαζεο
7.
Απνθαίλεηαη φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5§1 ηεο
χκβαζεο
8.

Απνθαίλεηαη

α)
φηη ην θαζ’ νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο πξέπεη λα θαηαβάιεη, εληφο
ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ε απφθαζε ζα γίλεη νξηζηηθή, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 44 §2 ηεο χκβαζεο, ηα αθφινπζα πνζά:
i) 12.000 € (δψδεθα ρηιηάδεο επξψ) ζε θαζέλα απφ ηνπο πέληε
πξνζθεχγνληεο ζπλ θάζε πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο γηα εζηθή
βιάβε
ii) 1.000 € (ρίιηα επξψ), απφ θνηλνχ ζηνπο πξνζθεχγνληεο, ζπλ θάζε
πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο, γηα έμνδα
θαη δηθαζηηθή δαπάλε,
β)
φηη απφ ηελ παξέιεπζε 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, πξνζαπμεκέλνπ θαηά
ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
9.

Απνξξίπηεη ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηα πεξαηηέξσ.

πληάρηεθε ζηα γαιιηθά, ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 31
Ηνπιίνπ 2011, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ.
Soren Nielsen
Γξακκαηέαο

Nina Vajic
Πξφεδξνο

Αθξηβήο κεηάθξαζε απφ ην ζπλεκκέλν έγγξαθν
Ζ κεηαθξάζηξηα
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