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Σηην σπόθεζη M. καηά ηης Δλλάδος
Σν

Δπξσπατθό

Αλζξώπνπ

(Πξώην

Γηθαζηήξην
Σκήκα),

ησλ

Γηθαησκάησλ

ζπλεδξηάδνληαο

ζε

ηνπ

ηκήκα

απνηεινύκελν από ηνπο:
Isabelle Berro-Lefèvre, πξόεδξν,
KhanlarHaji yev ,
MirjanaLazarovaTrajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Λίλν-Αιέμαλδξν ηζηιηάλν,
Eric Møse, δηθαζηέο,
θαη από ηνλ Søren Niel sen, Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο,
Αθνύ δηαζθέθζεθε ζε δηθαζηηθό ζπκβνύιην ηελ 18ε Ννεκβξίνπ
2014,
Δθδίδεη ηελ εμήο απόθαζε, ε νπνία ειήθζε θαηά ηελ ίδηα
εκεξνκελία :
ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑ

1.

Η ππόζεζε πξνέθπςε κεηά από ηελ ζηξεθόκελε θαηά ηεο

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πξνζθπγή (ππ’ αξηζκό 70586/11) ελόο
Ιξαθηλνύ ππεθόνπ, ηνπ θπξίνπ H.Μ.(«Ο πξνζθεύγσλ»), ν
νπνίνο πξνζέθπγε ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ 2ε Ννεκβξί νπ
2011, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 ηεο ύκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία
ησλ

Γηθαησκάησλ

ηνπ

Αλζξώπνπ

θαη

ησλ

Θεκειησδώλ

Διεπζεξηώλ («Η ύκβαζε»).
2.

Ο πξνζθεύγσλ εθπξνζσπήζεθε από ηελ θπξία Ι.-Μ.

Σδεθεξάθνπ, Γηθεγόξν Α ζελώλ. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε («Η
Κπβέξλεζε »)

εθπξνζσπήζεθε

από

ηνλ

εληεηαικέλν

ηνπ

αληηπξνζώπνπ ηεο, θύξην Κ. Γεσξγηάδε, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
3.

Ο πξνζθεύγσλ ηζρπξηδόηαλ θπξίσο παξαβηάζεηο ησλ

άξζξσλ 3, 5 § 1 θαη 13 ηεο ύκβαζεο.
4.

Σελ 27 ε Ννεκβξίνπ 2013, ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε

ζηελ Κπβέξλεζε.
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Χ ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ
Ι. ΟΙ ΤΝΘΗΚΔ ΣΗ ΚΡ ΙΝΟΜΔΝΗ ΤΠΟΘΔΗ
5.

Ο πξνζθεύγσλ γελλήζεθε ην 1993 .

Α.

Η

ζύλληψη

και

η

θέζη

ηοσ

προζθεύγονηος

σπό

διοικηηική κράηηζη
6.

Σελ 15 ε Ννεκβξίνπ 2010, ν πξνζθεύγσλ ζπλειήθζε ζηελ

πεξηνρή ηνπ νπθιίνπ

γηα παξάλνκε είζνδν ζηελ ρώξα .

Δμεηάζζεθε από έλαλ αμησκαηηθό ηεο Frontex ( Δπξσπατθνύ
Οξγαληζκνύ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο
ζηα εμσηεξηθά ζύλνξα ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπ ξσπατθήο
Έλσζεο)

ζην

πιαίζην

ηεο

εμαθξίβσζεο

ζηνηρείσλ

θαη

ππεθνόηεηαο. Σν έληππν πνπ ζπκπιεξώζεθε κεηά από απηή ηελ
εμέηαζε πξνζδηόξηδε όηη ν πξνζθεύγσλ γελλήζεθε ηελ 1 ε
Ιαλνπαξίνπ 1990 ζηελ πόιε Zakho ηνπ Ιξάθ.
7.

17 ε

Σελ

Ννεκβξίνπ

2010,

ν

Δηζαγγειέαο

Πιεκκειεηνδηθώλ ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο ηνπ άζθεζε δίσμε γηα
παξάλνκε είζνδν ζηελ ρώξα, ώζηε λα ζηαιεί πίζσ ζηελ ρώξα
πξνέιεπζήο

ηνπ.

Γηεπζπληήο

Με απόθαζε ηεο

ηεο

ίδηαο

Αζηπλνκηθήο

εκεξνκελίαο,

Γηεύζπλζεο

ν
ηεο

Αιεμαλδξνύπνιεο δ ηέηαμε λα ζηαιεί ν πξνζθεύγσλ ζηελ
Σνπξθία, ρώξα κέζσ ηεο νπνίαο είρε δηαθνκηζζεί ν ηειεπηαίνο.
Δληνύηνηο, απηή ε απόθαζε δελ κπόξεζε λα εθηειεζζεί, ιόγσ
άξλεζεο ησλ Σνπξθηθώλ αξρώλ λα ηνλ παξαιάβνπλ.
8.

Σελ 17 ε Ννεκβξίνπ 2010, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο

Γηεύζπλζεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, εθηηκώληαο, όηη ππήξρε
θίλδπλνο λα απνδξάζεη ν πξνζθεύγσλ, δηέηαμε λα ηεζεί ν
ηειεπηαίνο ππό θξάηεζε , σο ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο απέιαζεο
εληόο ηξηώλ εκεξώλ. Η απόθαζε αλέθεξε σο εκεξνκελία
γέλλεζεο ηνπ πξνζθεύγνληνο ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 1990. Η
απόθαζε,

πνπ

θνηλνπνηήζεθε
κεηαθξάζηεθε
δηεξκελέα.

ζπληάρζεθε
ζηνλ
ζηελ

ζηελ

πξνζθεύγνληα
αγγιηθή

γιώζζα

ειιεληθή

γιώζζα,

απζεκεξόλ
από

θαη

παξηζηάκελν
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Σελ 19 ε Ννεκβξίνπ 2010, ην Διιεληθό πκβνύιην γηα

9.

ηνπο Πξόζθπγεο ελεκέξσζε ηνλ Γηεπ ζπληή ηεο Αζηπλνκηθήο
Γηεύζπλζεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, όηη είρε γίλεη ιάζνο ζηελ
θαηαρώξεζε ηεο ειηθίαο ηνπ πξνζθεύγνληνο.
Σελ 20 ε Ννεκβξίνπ 2010, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο

10.

Γηεύζπλζεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, δηέηαμε ηελ απέιαζ ε ηνπ
πξνζθεύγνληνο, ιόγσ ι αζξαίαο εηζόδνπ ζηελ ρώξα. Γεδνκέλνπ
όηη

ππήξρε

θίλδπλνο

λα

δηαηήξεζε ηεο θξάηεζήο

απνδξάζεη,

δηέηαμε

επίζεο

ηε

ηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ,

όρη

κεγαιύηεξν ησλ έμη κελώλ.
ηελ

απόθαζε

γηα

ηελ

απέιαζε

αλαγξαθόηαλ

εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ πξνζθεύγνληνο ε 1

ε

σο

Ιαλνπαξίνπ

1990.
Πξνζδηόξηδε επίζεο, όηη ν πξνζθεύγσλ ελεκεξώζεθε
ζηελ αγγιηθή γιώζζα, «γιώζζα ηελ νπνία θαηαιάβαηλε », γηα
ηνπο ιόγνπο ηεο θξάηεζήο ηνπ θαη γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπ. Ο
πξνζθεύγσλ δηαςεύδεη απηέο ηηο επηβεβαηώζεηο, ιέγνληαο, όηη
δελ έιαβε πνηέ ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην πνπ απεπζύλεηαη
ζηνπο αιινδαπνύο πνπ πξόθεηηαη λα απειαζνύλ θαη όηη δελ είρε
θακία γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
11.

Σελ 22 ε Ννεκβξίνπ 2010, ε Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε

Αιεμαλδξνύπνιεο δήηεζε από ην Γεληθό Δπηηειείν λα ιάβεη ηα
αλαγθαία κέηξα, ώζηε λα παξαδνζεί ν πξνζθεύγσλ ζηηο
Σνπξθηθέο Αξρέο, θαη ’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νόκνπ
3030/2002. Απηή ε δηαδηθαζία έ πξεπε, βάζεη ησλ όζσλ νξίδεη
ην ελ ιόγσ άξζξν, λα νινθιεξσζεί εληόο ηεο πξνζεζκίαο ησλ
ηξηώλ κελώλ.
12.

Σελ 8 ε Γεθεκβξίνπ 2010, ην Διιεληθό πκβνύιην γηα

ηνπο

Πξόζθπγεο

Αζηπλνκηθήο
ύπαξμε

ελεκέξσζε

Γηεύζπλζεο

ιάζνπο

πξνζθεύγνληνο.

ζηελ

ηεο

εθ

λένπ

ηνλ

Γηεπζπληή

Αιεμαλδξνύπνιεο,

θαηαρώξεζε

ηεο

γηα

ειηθίαο

ηεο
ηελ
ηνπ
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Σελ 7 ε Γεθεκβξίνπ 2010, δηνξζώλνληαο απηό ην ιάζνο ,

13.

θαηαρώξεζαλ ην 1993 σο ην έηνο γέλλεζεο ηνπ πξνζθεύγνλη νο.
Καηά ζπλέπεηα, αλαγλσξίζηεθε ζηνλ ηειεπηαίν ε ηδηόηεηά ηνπ
αζπλόδεπηνπ

αλήιηθνπ.

ύκθσλα

κε

ην

άξζξν

19

ηνπ

δηαηάγκαηνο 220/2007, νη αζηπλνκηθέο αξρέο ελεκέξσζαλ γη ’
απηό ην ζέκα ηνλ αξκόδην γηα ηελ πξνζηαζία αλειίθσλ
Δηζαγγειέα θαη δηεθόπε ε δηαδηθαζία ηεο απέιαζεο.
21 ε

Σελ

14.

Γεθεκβξίνπ

2010,

ν

Δηζαγγειέαο

Πιεκκειεηνδηθώλ Αιεμαλδξνύπνιεο δηέηαμε ηελ κ εηαθνξά ηνπ
πξνζθεύγνληνο ζην λνζνθνκείν ηεο πξναλαθεξζείζαο πόιεσο,
ώζηε λα εμεηαζζεί κε ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ίδξπκα
ππνδνρήο αλειίθσλ.
Σελ 23 ε Γεθεκβξίνπ 2010, ην Διιεληθό πκβνύιην γηα

15.

ηνπο Πξόζθπγεο δήηεζε από ηνλ Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκηθήο
Γηεύζπλζεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, λα ην ελεκεξώζεη γηα ηελ
θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεύγνληνο. Ο Γ ηεπζπληήο ην ελεκέξσζε
κόιηο έγηλε ε άξζε ηεο απέιαζεο ηνπ πξνζθεύγνληνο εμαηηίαο
ηεο αλειηθόηεηαο ηνπ θαη όηη ην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ
νπθιίνπ ελεκέξσζε ηνλ Δηζαγγειέ α γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ
θαη αλέθεξε ηελ αλάγθε λα κεηαθεξζεί ζε θέληξν αλειίθσλ.
Σελ 30 ε Γεθεκβξίνπ 2010, ην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ

16.

νπθιίνπ δήηεζε από ην Ννζνθνκείν ηεο Αιεμαλδξνύπν ιεο λα
εμεηαζζεί

ν

πξνζθεύγσλ

από

παηδνςπρίαηξν

θαη

λα

δηαπηζησζεί αλ είρε πξνζβιεζεί από κεηαδνηηθά λνζήκαηα. Η
εμέηαζε έγηλε ηελ 3 ε Ιαλνπαξίνπ 2011.
17.

Σελ 31 ε Ιαλνπαξίνπ 2011, ην Διιεληθό πκβνύιην γηα

ηνπο

Πξόζθπγεο

επέζηεζε

Δηζαγγειέα

Πιεκκειεηνδηθώλ

πεξίπησζε

ηνπ

εγγξάθσο
ηεο

πξνζθεύγνληνο

ηελ

πξνζνρή

Αιεμαλδξνύπνιεο
θαη

ζηηο

ηνπ
ζηελ

ηαπεηλσηηθέο

ζπλζήθεοθξάηεζεο ηνπ.
18.
Η

Σελ 5 ε Φεβξνπαξίνπ 2011, ν πξνζθεύγ σλ ελειηθηώζεθε.
θξάηεζή

ζπλερίζηεθε.

ηνπ

ζην

ζπλνξηαθό

θπιάθην

ηνπ

νπθιίνπ
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19.

Σελ 9 ε Μαξηίνπ 2011, ην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ

νπθιίνπ

ελεκέξσζε

ελειηθηώζεθε

5ε

ηελ

ηνλ

εηζαγγειέα

Φεβξνπαξίνπ

ζπλέπεηα, ε δηαδηθαζία ην π

άξζξνπ

όηη
2011

ν

πξνζθεύγσλ

θαη

όηη,

θαηά

19 ηνπ δηαηάγκαηνο

220/2007 δελ ήηαλ πιένλ εθαξκνζηέα ζηελ πεξίπησζή ηνπ.
20.

Σελ 18 ε Απξηιίνπ 2011, ν πξνζθεύγσλ ππέβαιιε, κέζσ

ηνπ Διιεληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, ελζηάζεηο
θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπ ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Γηθαζηεξίνπ Αιεμαλδξνύπνιεο (άξζξα 76 § 3 ηνπ Νόκνπ
3386/2005 θαη 13 § 6 ηνπ δηαηάγκαηνο 114/2010). Σόληδε,
όηηγηα πεξηζζόηεξν από πέληε κήλεο δελ είρε πξναπιηζηεί, νύηε
«είρε δεη ην θπζηθό θσο » θαη όηη θξαηείην καδί κε ελήιηθεο.
Δπηθαινύληαλ επίζεο ηηο δηαπηζ ηώζεηο πνπ έθαλε ε Δπηηξνπή
γηα ηελ Πξόιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή
Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (ΔΠΒ) ζηελ δεκόζηα
δήισζε ηεο 15 ε ο Μαξηίνπ 2011 θαζώο θαη ν Οξγαληζκόο
Θεκειησδώλ

Γηθαησκάησλ

αλαθνξά ηνπ ηεο 8

εο

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο

ζηελ

Μαξηίνπ 2011. Δπηθαινύληαλ ηα άξζξα 3

θαη 5 ηεο ύκβαζεο θαζώο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ πνπ αθνξνύζε ηελ Διιάδα.
21.

Σελ 4 ε Μαΐνπ 2011, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ

Γηθαζηεξίνπ

ηεο

Αιεμαλδξνύπνιεο

απεθάλζε

επί

ησλ

ελζηάζεσλ ηνπ πξνζθεύγνληνο: θξίλνληαο ηεο παξαδεθηέο,
δηέηαμε ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. Γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ε
απόθαζε, ε νπνία ήηαλ πέληε ζεηξέο, πεξηνξηδόηαλ ζην λα
δηαηππώζε η όηη ν πξνζθεύγσλ είρε έλαλ ελ δσή αδειθό ζηελ
Γεξκαλία θαη όηη επηζπκνύζε λα κεηαβεί ζε απηή λ ηελ ρώξα.
22.

Με κία απόθαζε κε ηελ ίδηα εκεξνκελία, ν Γηεπζπληήο

ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Αιεμαλδξνύπνιεο αλαθνίλσζε
ηελ άξζε ηεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεύγνληνο, δίλνληαο ηνπ
πξνζεζκία ηξηάληα εκεξώλ γηα λα εμέιζεη από ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα.

Πξνζδηόξηδε

όηη

ε

απόθαζε

ηεο

απέιαζεο
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παξέκελε ζε ηζρύ θαη ζα εθηεινύληαλ, εάλ ν πξνζθεύγσλ δελ
εμεξρόηαλ από ηε ρώξα εληόο ηεο παξαρσξεζείζεο πξνζεζκίαο.
Β. Οι ζσνθήκες κ ράηηζης ηοσ προζθεύγονηος
1. Η εκδοτή ηοσ προζθεύγονηος
23.

Ο πξνζθεύγσλ θξαηήζεθε ζην ζπλνξη αθό θπιάθην ηνπ

νπθιίνπ από ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2010 έσο ηελ 4 ε Μαΐνπ
2011. Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ δελ εμήιζε
πνηέ από ην θειί ηνπ θαη δελ κπόξεζε λα θάλεη θακία θπζηθή
άζθεζε.
24.

Δθείλν

ην

δηάζηεκα,

ζην

ζπλνξηαθό

θπιάθην

ηνπ

νπθιίνπ θξαηνύληαλ πεξί ηα 100 κε 200 άηνκα, ζε ρώξν
επίζεκεο δπλακηθόηεηαο γηα ηελ ππνδνρή 25 αηόκσλ. Οη
θξαηνύκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θνηκνύληαη θαζηζηνί ή
δίπια ζε απόβιεηα λεξά από ηηο ηνπαιέηεο. Ο πξνζθεύγσλ
θνηκόηαλ θαη ν ίδηνο ζην πάησκα θαη θάπνηεο θνξέο θαζηζηόο,
ειιείςεη

επαξθνύο

ρώξνπ.

Δίρε

ζπάληα

πξόζβαζε

ζε

θνηλόρξεζην ηειέθσλν, γ ηα ην νπνίν έπξεπε λα δηαζέηεη
ηειεθσληθή θάξηα.
25.

Ο ρώξνο θξάηεζεο δελ είρε νύηε ηξαπέδη, νύηε θαξέθιεο,

νύηε ληνπιάπεο. Γελ ζεξκαηλόηαλ, παξόιν πνπ νη ρεηκεξηλνί
κήλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ είλαη ηδηαίηεξα ςπρξνί .
26.

Ο πξνζθεύγσλ δελ έιαβε θαλέλα πξν τόλ πξνζσπηθήο

πγηεηλήο. Οη θνπβέξηεο ήηαλ ιεξσκέλεο, ε ηξνθή ήηαλ πνιύ
ρακειήο δηαηξνθηθήο αμίαο θαη ην πόζηκν λεξό έπξεπε λα ην
αγνξάδνπλ νη ίδηνη νη θξαηνύκελνη.
27.

Η παξαηεηακέλε θξάηεζε επηδείλσζε ηελ θπζηθή ηνπ θαη

ηελ

ςπρνινγηθή

ηνπ

θαηάζηαζε

θαη

η νπ

δεκηνύξγεζε

αηζζήκαηα θόβνπ, άγρνπο θαη απόγλσζεο πνπ ηνλ νδήγεζαλ
ζηνλ λα θόβεη ηα ρέξηα ηνπ θάζε κήλα ηεο θξάηεζήο ηνπ.
2. Η εκδοτή ηης Κσβέρνηζης
28.

Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη όηη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ

αξηζκό ησλ θξαηνπκέλσλ θαη κε ηελ επνρή, είραλ ιεηθ ζεί όια
ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ν πξναπιηζκόο ησλ
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θξαηνπκέλσλ αλά πάζα ζηηγκή ηεο εκέξαο. Ο θαζαξηζκόο ησλ
ρώξσλ θξάηεζεο γηλόηαλ θαζεκεξηλά από κία ηδησηηθή εηαηξία.
Κάζε ζάιακνο δηέζεηε έλα ζύζηεκα ζέξκαλζεο, ην νπνίν
ιεηηνπξγνύζε κόληκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα.
29.

Σελ δηαηξνθή ησλ θξαηνπκέλσλ εμαζθάιηδε ε Ννκαξρία

ηνπ Έβξνπ, ε νπνία είρε αλαζέζεη ζε κία ηδησηηθή εηαηξία ηελ
απνζηνιή ηεο ρνξήγεζεο ηξηώλ γεπκάησλ θαζεκεξηλά.
30.

Όζνλ

αθνξά

ηελ

ηαηξνθαξκαθεπηηθή

πεξίζαιςε,

ππήξραλ δύν ελεξγέο ηαηξηθέο κνλάδεο ζηνλ ηνκέα. ηνπο
ρώξνπο θξάηεζεο, ππήξρε θαζεκεξηλά επηζηεκνληθό πξνζσπηθό
ηεο πεξηνρήο ηνπ Έβξνπ θαη, κεηά από έγθξηζε, θάπν ηεο Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο - όπσο παξαδείγκαηνο ράξελ νη
«Γηαηξνί ρσξίο ζύλνξα» - θαηά ην δηάζηεκα κ εηαμύ ηνπ
Ννεκβξίνπ 2010 θαη ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2011. Τπήξραλ επίζεο
δηαζέζηκα αζζελνθόξα γηα ηελ δηαθνκηδή ησλ θξαηνπκέλσλ
ζηα λνζνθνκεία ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηνπ Γηδπκόηεηρνπ,
ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
31.

Οη θξαηνύκελνη ιάκβαλαλ ηαθηηθά πξντόληα πξνζσπηθήο

πγηεηλήο, είηε από ηηο αξρέο ηνπ ζπλνξηαθνύ θπιαθίνπ, ε ίηε από
ηνπο

«Γηαηξνύο

ρσξίο

ζύλνξα ».

Μπνξνύζαλ

επίζεο

λα

επηθνηλσλνύλ κε ηνλ έμσ θόζκν κέζσ επαξθνύο αξηζκνύ
ππαξρόλησλ θαξηνηειεθώλσλ .
ΙΙ.

ΣΟ

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ

ΔΘΝΙΚΟ

ΓΙΚΑΙΟ

ΚΑΙ

Η

ΠΡΑΚΣΙΚΗ
32.

Σα

ελ

πξνθεηκέλσ

εθαξκνζηέα

άξζξα

ηνπ

Νόκνπ

3386/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε απ ό ηνλ Νόκν 3772/2009,
ζρεηηθά κε ηελ είζνδν, κε ηελ δηακνλή θαη κε ηελ έληαμε ησλ
ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα εθηίζεληαη
ζηηο απνθάζεηο ησλ de los Santos και la Cruzκαηά ηης Δλλάδος
(ππ’ αξηζκόλ 2134/12 θαη 2161/12 §§ 21 -25, 26 Ινπλίνπ 2014),
C.D και λοιποί καηά ηης Δλλάδος (ππ’ αξηζκόλ 33441/10,
33468/10 θαη 33476/10, §§ 27 -33, 19 Γεθεκβξίνπ 2013) θαη
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Barjamaj καηά ηης Δλλάδος (ππ’αξηζκόλ 36657/11, §§ 17 -23, 2
Μαΐνπ 2013).
33.

Σν άξζξν 19 ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 220/2007 κε

ην νπνίν έγηλε ε εθαξκνγή ζηελ ειιεληθή λνκνζεζ ία ηεο
νδεγίαο 2003/9/ ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ηεο 27 ε ο Ιαλνπαξίνπ 2003 (πνπ αθνξά ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο
γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξνζώπσλ πνπ δεηνύλ άζπιν ζηα Κξάηε
Μέιε), είλαη δηαηππσκέλν σο εμήο :
«Αζσνόδεσηοι ανήλικοι
1.

Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ κέηξα

ώζηε

λα

εμαζθαιίδεηαη

ε

αλαγθαία

εθπξνζώπεζε

ησλ

αζπλόδεπησλ αλειίθσλ από λόκηκν θεδεκόλα ή, νζάθηο
απαη ηείηαη, ε ε θπξνζώπεζή ηνπο από νξγαληζκό ππεύζπλν γηα
ηελ επηκέιεηα θαη ηελ επεκεξία αλειίθσλ ήνπνηαδήπνηε άιιε
θαηάιιειε

εθπξνζ ώπεζε.

Πξαγκαηνπνηείηαη

ηαθηηθά

αμηνιόγεζε από ηηο αξκόδηε ο αξρέ ο.
2.

Οη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη πνπ π πνβάιινπλ αίηεζε

αζύινπ, από ηε ζηηγκή πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην έδαθνο ηνπ
θξάηνπ ο

κέινπο

π πνδνρήο

ζην

νπνίν

ππνβιήζεθε

ή

εμεηάδεηαη ε αίηεζε αζύινπ έσο ηε ζηηγκή πνπ ππνρξενύληαη
λα ην εγθαηαιείςνπλ, θηινμελνύληαη:
α) από ελήιηθνπ ο ζπγγελείο,
β) από αλάδνρν νη θνγέ λεηα,
γ) ζε θέληξα θηινμελίαο κ ε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα αλειίθνπ ο,
δ) ζε άιινπο ρώξνπ ο θηινμελίαο θαηάιιεινπ ο γηα αλειίθνπ ο.
Σα

θξάηε

κέιε

δύλ αληαη

λα

ηνπνζεηνύλ

αζπλόδεπηνπο

αλειίθνπο ειη θίαο 16 εηώλ ή άλσ ζε θέληξα θηινμελίαο γηα
ελειίθνπο αη ηνύληεο άζπιν.
ην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηα αδ έιθηα παξακέ λνπλ καδί,
ιακβαλνκέλνπ

π πόςε

ηνπ

απώηεξνπ

ζ πκθέξνληνο

ηνπ

εθάζηνηε αλειίθνπ θαη, ηδίσο, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ βαζκνύ
σξηκόηεηάο ηνπ. Οη αι ιαγέο δηακνλήο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ
πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην.
3.

Σα θξάηε κέιε, πξνζηαηεύνληαο ην απώηεξν ζπκθέξνλ

ηνπ αζπλόδεπηνπ αλειίθνπ, πξνζ παζνύλ λα εληνπίδνπλ, ην
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ/ηεο. ε
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πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα απεηιεζεί ε δσή ή ε
αθεξαηόηεηα ηνπ αλει ίθνπ ή ησλ ζηελώλ ζπγγελώλ ηνπ, ηδίσο
αλ

απηνί

δη ακέλνπλ

ζηε

ρώξα

θαηαγσ γήο,

πξέπεη

λα

δηαζθαιίδεηαη όηη ε ζ πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαβίβαζε ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηα ελ ιόγσ πξόζσπα γίλεηαη
εκπηζηεπηηθά, ώζηε λα κελ δηαθπβεύεηαη ε αζθάιεηά ηνπο.
4.

Οη απαζρνινύκελνη κε αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο πξέ πεη

λα δηαζέηνπλ ή λα ι ακβάλνπλ θαηάιιειε θαηάξηηζε ζρεηηθά
κε ηηο αλάγ θεο ησλ αλειίθσλ θαη λ α δεζ κεύνληαη από ηελ
αξρή ηεο

εκπηζηεπηηθόηεηαο, όπσο

νξίδε ηαη

ζην

εζληθό

δίθαη ν, γηα ηη ο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ εθ ηεο
εξγαζίαο ηνπ ο. »

34.

Σν άξζξν 5 § 2 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 400/2009

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ δηθαζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ
απνθάζεσλ

απέιαζεο

αιινδαπώλ

πξνβιέπεη

όηη :

« 2. Οη αιινδαπνή ζε βάξνο ησλ νπνήσλ
απόθαζε δηνηθεηηθήο
Υώξνπο

Παξακνλήο

θαη, ζε πεξήπησζε

απέιαζεο

Αιινδ απώλ (άξζξν
έιιεηςεο

μερσξηζηνύο

ηέηνησλ

81 λ. 3386/ 2005)

ρώξσλ , πξνζσξηλά ζηα

ππεξεζηώλ .

θαζώο θαη νη γπλαίθεο
ρώξνπο ,

θξαηνύληαη ζε

,

εθηόο αλ ι

όγνη

Οη αλέιηθνη

πξνζηαζίαο ησλ

αλειίθσλ ή δηαηήξεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο
επηβάιινπλ ην αληίζεην

35.

εθδνζεί

θξαηνύληαη ζηνπο Δηδηθνύο

θξαηεηήξηα ησλ αζηπλνκηθώλ
αιινδαπνί ,

έρεη

ελό ηεηαο

. (...) »

Σν άξζξν 13 § 6 β) ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο

114/2010

«Καζεζηώο

ηνπ

πξόζθπγα:

θαζηέξσζε

εληαίαο

δηαδηθαζίαο αλαγλώξηζεο ζε αιινδαπνύο θαη αληζ αγελείο »), ην
νπνίν κεηαθέξεη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηελ νδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ 2005/85/ΔΚ ηεο 1 ε ο Γεθεκβξίνπ 2005 («ζρεηηθά κε
ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε
ρνξεγνύλ θαη αλαθαινύλ ην θαζεζηώο ηνπ πξόζθπγα»), νξίδεη όηη:
« 6. ηηο πεξηπησ́ζεηο

θξάηεζεο

(...), εθαξκόδνπλ ηα αθόινπζα

αηηνύλησλ , νη αξκν́δηεο
:

β. Απνθεύγνπλ ηελ θξάηεζε ησλ αλήιηθσλ
έρνπλ

ρσξηζηεί από

αλήιηθνη

θξαηνύληαη

αξρέο

. Αλήιηθνη πνπ

ηηο νηθνγέλ

εηέο ηνπο θαη αζπ

κόλν γηα ην

λ απαξαίηεην

λόδεπηνη

ρξόλν έσο ηελ
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αζθαιή παξαπνκπή ηνπο ζε θαηάιιειεο

δνκέο

θηινμελίαο

αλειίθσλ . »

36.

Σν άξζξν 97 ( πξνζηαζία αλειίθσλ) ηνπ δηαηάγκαηνο

141/1991 ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηόηεηα ησλ

νξγάλσλ ηνπ

Τπνπξγείνπ Γεκνζί αο Σάμεο πξνβιέπεη ηα εμήο :
« 1. Η Διιεληθή Αζηπ λνκία (...)
ζ. Φξνληίδνπλ λα θιείλνληαη ζε ηδηαίηεξα θξαηεηήξηα νη
αλήιηθνη πνπ ζπιιακβάλνληαη θαη θαηά ηε κεηαγσγή ηνπο λα
κελ δεζκεύνληαη κε ρεηξνπέδε ο, εθηόο αλ είλαη επηθίλδπλ νη ή
ύπνπηνη απόδξαζεο.
(...)
ηβ. ε θάζε επαθή ηνπ κε αλειίθνπο, πξέπεη λα ηνπ ο θέξεηαη
κε ζηνξγή θαη εππξνζεγνξία θαη λα απνθεύγεη θάζε ελέξγεηα
πνπ κπνξεί λα ηνπο ηαπεηλώζεη θαη λα ηνπο αθήζεη δπζκελή
(...) ςπρηθά βηώκαηα.»

37.

Ο Νόκνο 3907/2011 (κε ηνλ ηίηιν: «Ίδξπζε ππεξεζίαο

Αζύινπ θαη Τπεξεζίαο Πξώηεο Τπνδνρήο, Δπηζηξνθήο ησλ
παξαλόκσο

δηακελόλησλ

ππεθόσλ

ηξίησλ

ρσξώλ,

Άδεηαο

δηακνλήο θαη ινηπώλ») ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 26ε Ιαλνπαξίνπ
2011. Μεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ νδεγία ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2008/115/ΔΚ
ηεο 16 ε ο Γεθεκβξίνπ 2008 (ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνύο
θαη δηαδηθαζήεο ζηα θξάηε
παξαλόκσο

θαλόλεο

− κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ

δηακελόλησλ

ππεθόσλ

ηξίησλ

ρσξώ λ).

Σα

εθαξκνζηέα άξζξα είλαη δηαηππσκέλα σο εμήο:
Άρθρο 25

§1

« 1. Πξηλ απνθαζηζζεή ε έθδνζε
αζπλόδεπηνπ

απόθαζεο

αλήιηθνπ , θαη αθνπ́ ιεθζνπ́λ

ζπκθέξνληά ηνπ

,

παξέρεηαη

επηζηξνθήο

ππόςε ηα βέιηηζηα

ζπλδξνκή από θαηάιιεινπο

θνξείο , άιινπο από ηηο αξρέο πνπ δη

ελεξγνύλ ηελ

επηζηξνθή .

»
Άρθρο 32
1. Οη αζπλν́δεπηνη

αλήιηθ νη θαη νη νηθνγέλεηεο κε αλέ

θξαηνύληαη , σο έζραηε
εθαξκνζζνύλ γηα ηνλ ίδην

ιηθνπο

ιύζε , κόλν εθόζνλ δελ κπνξνύλ λα
ζθνπό άιια

επαξθή αιιά ιηγόηεξν
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επαρζή κέηξα θαη γηα ην ειάρη

ζην απαηηνύ κελν ρξνληθό

δηάζηεκα .
(...)
4. ηνπο αζπλν́δεπηνπο

αλήιηθνπο

παξέρεηαη

θαηά ην δπλαηόλ

θαηάιπκα ζε ηδξύκαηα ηα νπνία

δηαζέηνπλ

εγθαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ

ππόςε ηηο αλάγθεο

ηεο ειηθήαο ηνπο
5.

ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνύ ιακβάλνληαη

ππόςε θαηά ηελ θξάηεζε

απνκάθξπλζεο

πξνζώπσλ

.

Σα βέιηηζηα

πξσηίζησο

πξνζσπηθό θαη

αλειίθσλ ζε αλα

κνλή

.

ΙΙΙ. ΟΙ ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ ΣΧΝ ΓΙΔΘΝΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΘΝΙΚΧΝ
ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ
38.

Οη δηαπηζηώζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ νπθιίνπ,

νη νπνίεο έγηλαλ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξόιεςε ησλ
βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή
ηηκσξίαο (ζηελ έθζεζε ηεο κε εκεξνκελία 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη ζηελ
δεκόζηα δήισζή ηεο κε εκεξνκελία 15εο Μαξηίνπ 2011), από ηελ
αληηπξνζσπεία ηεο ΎπαηεοΑξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο
πξόζθπγεο (κεηά από επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ 29 ε
επηεκβξίνπ έσο ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2010), από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη από ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (κεηά από
επίζθεςή ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ 18ε έσο ηελ 20ε Μαξηίνπ
2011) εθηίζεληαη ζηελ απόθαζε Β.Μ. καηά ηης Δλλάδος (ππ’ αξηζκό
5368/11, §§ 41-55, 19Γεθεκβξίνπ 2013).
Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΝΟΜΟ
Ι.

ΔΠΙ

ΣΗ

ΔΛΚΟΜΔΝΗ

ΑΠΌ

ΣΗΝ

ΜΗ

ΣΗΡΗΗ

ΣΗ

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΣΧΝ ΔΞΙ ΜΗΝΧΝ ΔΝΣΑΗ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ
39.

Η Κπβέξλεζε θαιεί ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ηελ πξνζθπγή

ιόγσ ηεο κε ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη κελώλ, επεηδή ν πξνζθεύγσλ,
θαηά ηελ Κπβέξλεζε απειεπζεξώζεθε από ηελ 2ε Μαΐνπ 2011, αιιά
πξνζέθπγε ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ 2ε Ννεκβξίνπ 2011.
40.

O πξνζθεύγσλ ππνζηεξίδεη, όηη ε θξάηεζή ηνπ, ηόζν σο αλήιηθνο,

αιιά θαη σο ελήιηθνο, ήηαλ κία ζπλερήο θαηάζηαζε θαη όηη ε πεξίνδνο ησλ
έμη κελώλ άξρηζε λα ππνινγίδεηαη από ην ηέινο ηεο θξάηεζεο, δειαδή, θαη’
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απηόλ, ηελ 4ε Μαΐνπ 2011. Καηά ζπλέπεηα, απηή ε πεξίνδνο δελ έιεγε πξηλ
ηελ 4ε Ννεκβξίνπ 2011 θαη επνκέλσο ε πξνζθπγή ηνπ, θαη’ απηόλ, νξζώο
ππνβιήζεθε εληόο ηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη κελώλ.
41.

Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη, όηη πξνθύπηεη από ηελ δηθνγξαθία, πσο

ηελ 4ε Μαΐνπ 2011, ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο
Αιεμαλδξνύπνιεο θήξπμε παξαδεθηέο ηηο ελζηάζεηο ηνπ πξνζθεύγνληνο θαη
πσο ηελ ίδηα εθείλε εκέξα ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο ηεο
Αιεμαλδξνύπνιεο δηέηαμε ηελ άξζε ηεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεύγνληνο. Ο
ηειεπηαίνο εμάιινπ εθξαηείην, θαζ’ όιε ηελ επίδηθε πεξίνδν ζην ίδην
ζπλνξηαθό θπιάθην, απηό ηνπ νπθιίνπ. Άξα, πξνζθεύγνληαο ζην
Γηθαζηήξην ηελ 2ε Ννεκβξίνπ 2011, ηήξεζε δεόλησο ηελ πξνζεζκία ησλ
πξνβιεπόκελσλ, από ην άξζξν 35 § 1 ηεο ύκβαζεο, έμη κελώλ. Πξέπεη
επνκέλσο λα απνξξηθζεί ε έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο σο πξνο απηό ην ζέκα.
ΙΙ. ΔΠΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
42.

Ο πξνζθεύγσλ παξαπνλείηαη γηα ην όηη ε αλειηθόηεηά ηνπ δελ

ειήθζε ππόςε όηαλ ηέζεθε ππό θξάηεζε ζην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ
νπθιίνπ. Παξαπνλείηαη επίζεο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο θξάηεζήο ηνπ ζην ελ
ιόγσ ζπλνξηαθό θπιάθην. Δπηθαιείηαη, όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3
ηεο ύκβαζεο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Άρθρο 3
« Οπδείο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζή εηο βαζάλνπο

νύηε εηο πνηλάο ή

κεηαρείξηζηλ απαλζξώπνπο ή εμεπηειηζηηθάο.»
Άρθρο 13
« Παλ πξν́ζσπνλ ηνπ νπνήνπ ηα αλαγλσξηδν́κελα ελ ηε παξνπ́ζε πκβάζεη
δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίαη παξεβηάζζεζαλ, έρεη ην δηθαίσκα πξαγκαηηθήο
πξνζθπγήο ελώπηνλ εζληθήο αξρήο, έζησ θαη αλ ε παξαβίαζηο δηεπξάρζε
ππό πξνζώπσλ ελεξγνύλησλ ελ ηε εθηειέζεη ησλ δεκνζίσλ θαζεθόλησλ
ησλ.»

Α. Δπί ηοσ παραδεκηού
Ι. Η επιτειρημαηολογία ηων ανηιδίκων
43.

Η Κπβέξλεζε θαιεί ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ηελ ειθόκελε από

ην άξζξν 3 αηηίαζε, ιόγσ ηεο κε εμάληιεζεο ησλ εζληθώλ ελδίθσλ κέζσλ.
Καηά πξώην ιόγν, ζύκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε, ν πξνζθεύγσλ είρε
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ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάιιεη ηεξαξρηθή πξνζθπγή θαη, ζε πεξίπησζε
απόξξηςήο ηεο, λα θαηαζέζεη αθπξσηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, θαζώο επίζεο λα θαηαζέζεη αίηεζε αλαζηνιήο
εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ ηεο απέιαζεο ή αίηεκα γηα έθδνζε πξνζσξηλήο
δηαηαγήο πξνο απνθπγή ηεο άκεζεο απέιαζήο ηνπ. Η αίηεζε αλαζηνιήο
εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ ηεο απέιαζεο ζα είρε, δηεπθξηλίδεη, επηθέξεη ηελ
άξζε ηεο θξάηεζεο. Δληνύηνηο, ν πξνζθεύγσλ δελ ρξεζηκνπνίεζε θαλέλα
από απηά ηα έλδηθα βνεζήκαηα.
Καηά δεύηεξν ιόγν, ε Κπβέξλεζε επηθαιείηαη ην όηη ν πξνζθεύγσλ
παξέιεηςε λα αζθήζεη πξνζθπγή απνδεκίσζεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 105
ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν
3 ηεο ύκβαζεο. Τπνγξακκίδεη, όηη ε λνκνινγία ησλ ειιεληθώλ
δηθαζηεξίσλ δίδεη επλντθή έθβαζε ζε πξνζθπγέο θαη αηηήκαηα ηέηνηνπ
ηύπνπ όηαλ νη θξαηνύκελνη θαηεγνξνύληαη γηα παξαβίαζε δηαηάμεσλ ηνπ
ζσθξνληζηηθνύ θώδηθα.
44.

Η Κπβέξλεζε επηθαιείηαη, επίζεο, ηελ απόθαζε Houssein καηά ηης

Δλλάδος (ππ’ αξηζκό 71825/11, 24 Οθησβξίνπ 2013) θαη ππνγξακκίδεη όηη
ηα άξζξα 5 § 2 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 400/2009 ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ πεξί απέιαζεο αιινδαπώλ, 13 § 6 β)
ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηόηεηα ησλ νξγάλσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεο, ην νπνίν εθαξκόδεηαη ζηα θέληξα
θξάηεζεο αιινδαπώλ, εμαζθαιίδνπλ ηα επηθαινύκελα δηθαηώκαηα ελώπηνλ
ησλ δηθαζηηθώλ αξρώλ γηα ηνπο ζθνπνύο κίαο αγσγήο ελ δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 105 πνπ πξναλαθέξζεθε.
45.

Ο πξνζθεύγσλ επηθαιείηαη ηελ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ βάζεη

ηεο νπνίαο νη παξαπάλσ αηηήζεηο ή πξνζθπγέο ελώπηνλ ησλ Γηνηθεηηθώλ
Γηθαζηεξίσλ, πνπ αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε, ζεσξήζεθαλ από ην Γηθαζηήξην
σο κε πξνζβάζηκεο θαη κε απνηειεζκαηηθέο ζε ζέκαηα θξάηεζεο (R.U.
καηά ηης Δλλάδος, ππ’αξηζκό 2237/08, 7 Ινπλίνπ 2011, Α.Α. καηά Δλλάδος,
ππ’ αξηζκό 12186/08, 22 Ινπιίνπ 2010, Tabesh καηά Δλλάδος, ππ’ αξηζκό
8256/07, 26 Ννεκβξίνπ 2009, S.D. καηά Δλλάδος, ππ’ αξηζκό 53541/07, 11
Ινπλίνπ 2009). Τπελζπκίδεη επίζεο όηη ην Γηθαζηήξην έθξηλε, όηη ην ζρεηηθό
κε ηα δηθαηώκαηα όζσλ ηεινύλ ππό δηνηθεηηθή θξάηεζε ελεκεξσηηθό
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θπιιάδην δελ ήηαλ δπλαηό λα ζεσξεζεί, όηη πεξηείρε επαξθείο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο ή ηηο πξνζθπγέο πνπ κπνξεί λα ππνβάιιεη ή λα
αζθήζεη θάπνηνο θαηά ηεο ελ ιόγσ δηνηθεηηθήο θξάηεζεο (Mahmundi και
λοιποί καηά ηης Δλλάδος, ππ’ αξηζκό 14902/10, 31 Ινπιίνπ 2012 θαη Rahimi
καηά ηης Δλλάδος, ππ’ αξηζκό 8687/08, 5 Απξηιίνπ 2011).
46.

Όζνλ αθνξά ηελ αγσγή απνδεκίσζεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 105

ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ν πξνζθεύγσλ ππνγξακκίδεη
όηη κόλν ε δπλαηόηεηα κίαο απνδεκίσζεο, αλ εμαηξεζνύλ όια ηα άιια
κέζα, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνηειεζκαηηθή πξνζθπγή. Ο
πξνζθεύγσλ ππνζηεξίδεη, όηη ηα άξζξα πνπ αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε θαη ηα
νπνία ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα επηθαιεζζεί ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 105
είλαη αζαθή, επεηδή δελ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο πξέπεη
λα θξαηνύληαη νη αλήιηθνη ζε θαηάιιεια γη’ απηνύο θέληξα. Δπηπιένλ,
ηνλίδεη, όηη παξαπνλείηαη γηα ην ζύλνιν ηεο πεξηόδνπ ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ
θξάηεζεο, σο αλήιηθνο θαη σο ελήιηθνο. Ο πξνζθεύγσλ ππνγξακκίδεη
επίζεο, όηη ε ζρεηηθή, κε κία παξόκνηα αγσγή, δηαδηθαζία είλαη ππεξβνιηθά
καθξά: πέληε έηε, θαηά κέζνλ όξν ζε πξώην βαζκό. Σέινο, δελ είρε
πξόζβαζε ζε απηή, εθόζνλ ην εηζαγσγηθό έγγξαθν έπξεπε λα ζπληαρζεί
από έλα δηθεγόξν θαη λα θαηαηεζεί ελώπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ
θαη δελ πξνβιεπόηαλ δηθαζηηθή αξσγή γη’ απηό ην ζέκα. Δμάιινπ, νη
επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνύληαλ από ην Δπξσπατθό Σακείν γηα ηνπο
Πξόζθπγεο ζε νξγαληζκνύο όπσο ην Διιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο
Πξόζθπγεο, δελ επαξθνύλ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε εηζαγσγηθώλ εγγξάθσλ
αγσγώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 105.
2. Η εκηίμηζη ηοσ Γικαζηηρίοσ
47.

Σν Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη, όηη ην άξζξν 35 § 1 πξέπεη λα

εθαξκνζηεί κε θάπνηα ειαζηηθόηεηα θαη ρσξίο ππέξκεηξε ηππηθόηεηα.
Δμάιινπ, ν θαλόλαο πνπ δηαηππώλεηαη δελ ζπκβηβάδεηαη κε κία
ηππηθήεθαξκνγή θαη δελ έρεη απόιπην ραξαθηήξα. Δπνκέλσο εθαξκόδνληαο
κία ειεγρόκελε ηήξεζε ηνπ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε ηηο ζπλζήθεο ηεο
ππόζεζεο. Απηό ζεκαίλεη θπξίσο όηη ην Γηθαζηήξην πξέπεη λα ιάβεη
ξεαιηζηηθά ππ’ όςε ηνπ, όρη κόλν ηηο πξνζθπγέο πνπ ζεσξεηηθά
πξνβιέπνληαη εληόο ηνπ λνκηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
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πκβαιιόκελνπ Μέξνπο, αιιά επίζεο ην λνκηθό θαη πνιηηηθό πιαίζην εληόο
ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη, θαζώο θαη ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ
πξνζθεπγόλησλ (Norbert Sikorski καηά ηης Πολωνίας, ππ’ αξηζκόλ
17599/05, § 110, 22 Οθησβξίνπ 2009• Vučković και λοιποί καηά ηης
ερβίας [GC], ππ’ αξηζκνύο 17153/11 θιπ., § 76, 25 Μαξηίνπ 2014).
48.

Σν Γηθαζηήξην ζπκθσλεί από ηελ αξρή κε ηνλ πξνζθεύγνληα όηη ε

ηεξαξρηθή πξνζθπγή θαηά ηεο απόθαζεο ηεο απέιαζεο ηεο 20εο Ννεκβξίνπ
2010, ε αθπξσηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ, ε
αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ ηεο απέιαζεο θαη ην αίηεκα
πξνζσξηλήο δηαηαγήο απνθπγήο ηεο άκεζεο απέιαζεο δελ απνηεινύζαλ,
ππό ηηο ζπλζήθεο ηεο θξηλόκελεο ππόζεζεο, πξνζθπγέο πνπ κπνξνύλ λα
αζθεζνύλ πξηλ από ηελ πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ: θαηά ηελ
ζύιιεςή ηνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηεο
ζέζεο ηνπ ππό θξάηεζε θαη ηεο απέιαζεο ηνπ ηελ 17ε θαη ηελ 20ε
Ννεκβξίνπ 2010, ν πξνζθεύγσλ θαηαρσξήζεθε ιαλζαζκέλα σο ελήιηθνο.
Σν ιάζνο δηνξζώζεθε ηελ 17ε Γεθεκβξίνπ 2010, ράξε ζηελ παξέκβαζε ηνπ
Διιεληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο πξόζθπγεο. Βέβαηα, ν λόκηκνο επίηξνπνο
ηνπ πξνζθεύγνληνο επεηδή είλαη αλήιηθνο – ν εηζαγγειέαο θαηά ην άξζξν
19 ηνπ δηαηάγκαηνο 220/2007 – δελ ππέβαιιε θακία πξνζθπγή θαηά ηεο
θξάηεζεο.
49.

Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη ηελ 5ε Φεβξνπαξίνπ 2011, όηαλ ν

πξνζθεύγσλ ελειηθηώζεθε, αθόκα θαη ηελ 9ε Μαξηίνπ 2011, όηαλ ν
εηζαγγειέαο πιεξνθνξήζεθε από ηηο αξρέο ηνπ ζπλνξηαθνύ θπιαθίνπ γηα
ηελ ελειηθίσζε ηνπ πξνζθεύγνληνο, ε πξνζεζκία ησλ πέληε εκεξώλ πνπ
πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 77 ηνπ Νόκνπ 3386/2005 γηα λα ακθηζβεηεζεί ε
απόθαζε ηεο απέιαζεο, είρε ήδε παξέιζεηαπό θαηξό. Σν Γηθαζηήξην
επηζεκαίλεη επίζεο, όηη ηελ 18ε Απξηιίνπ 2011, ν πξνζθεύγσλ ππέβαιε,
κέζσ ηνπ Διιεληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, ελζηάζεηο θαηά ηεο
θξάηεζήο ηνπ ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ηεο
Αιεμαλδξνύπνιεο, γεγνλόο πνπ θαηέιεμε ζηελ απειεπζέξσζή ηνπ ηελ 4ε
Μαΐνπ 2011.
50.

Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη ηε λνκνινγία ηνπ, θαηά ηελ νπνία από

ηελ άπνςε ηεο εμάληιεζεο ησλ εζληθώλ ελδίθσλ κέζσλ, ε θαηάζηαζε
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κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάπνηνλ πνπ ηεινύζε ππό θξάηεζε ππό
εηθαδόκελεο αληίζεηεο ζπλζήθεο από ην άξζξν 3, ν νπνίνο πξνζθεύγεη ζην
Γηθαζηήξην όηαλ απειεπζεξώλεηαη θαη γηα θάπνηνλ πνπ πξνζθεύγεη πξνο
απηό ελώ είλαη αθόκα θξαηνύκελνο ππό ηηο ζπλζήθεο πνπ θαηαγγέιιεη
(Housein, πνπ πξναλαθέξζεθε, § 55).
51.

Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη όηη ζηελ πξναλαθεξζείζα απόθαζε

Housein, είρε θξίλεη παξαδεθηή ηελ έλζηαζε ηεο κε εμάληιεζεο πνπ έζεζε
ε Κπβέξλεζε, επεηδή ηα άξζξα 5 § 2 ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 400/2009
πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ πεξί απέιαζεο
αιινδαπώλ, 13 § 6 β) ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 114/2010 πνπ αθνξά
ηνπο πξόζθπγεο θαη 97 ηνπ Γηαηάγκαηνο 141/1991 πνπ αθνξά ηελ
αξκνδηόηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο, έδηλαλ ην
δηθαίσκα ζηνπο αλήιηθνπο πνπ επξόθεηην λα απειαζνύλ, λα κελ ηεζνύλ ππό
θξάηεζε, ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνύ, ή δηαθνξεηηθά λα ηνπνζεηεζνύλ ζε
εηδηθά θέληξα γηα λα είλαη ρσξηζηά από ηνπο ελήιηθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ
ίδηα θαηάζηαζε κε απηνύο. Σν Γηθαζηήξην αλαγλώξηζε όηη απηέο νη
δηαηάμεηο εμαζθαιίδνπλ έλα δηθαίσκα, ε δπλαηόηεηα επίθιεζεο ηνπ νπνίνπ
ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο δελ ήηαλ ακθηζβεηήζηκε θαη απνηεινύζε κία
ζηέξεε λνκηθή βάζε, επί ηεο νπνίαο, ελ πξνθεηκέλσ, ζα κπνξνύζε λα
επηρεηξεζεί κία αγσγή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 105, ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ
ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ζηελ ίδηα απόθαζε πνπ κλεκνλεύζεθε ζηελ ακέζσο
πξνεγνύκελε ζεκείσζε, § 62).
52.

Δληνύηνηο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί όηη ε παξνύζα ππόζεζε πξέπεη λα

δηαθξηζεί από ηελ ππόζεζε Housein, εμαηηίαο ηνπ, όηη ζηελ ηειεπηαία ν
πξνζθεύγσλ ήηαλ αλήιηθνο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ. ηελ
παξνύζα ππόζεζε, από ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2010, εκεξνκελία ηεο
ζύιιεςήο ηνπ, έσο ηελ 17ε Γεθεκβξίνπ 2010, εκεξνκελία ηεο δηόξζσζεο
ηνπ ιάζνπο πνπ αθνξνύζε ην έηνο ηεο γέλλεζήο ηνπ, ν πξνζθεύγσλ
αληηκεησπίζζεθε σο ελήιηθνο. Από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία, παξόιν πνπ
αλαγλσξίζζεθε ε αλειηθόηεηά ηνπ, ν αξκόδηνο εηζαγγειέαο, ππό ηελ
ηδηόηεηα ηνπ επηηξόπνπ ηνπ αλειίθνπ, νύηε ελήξγεζε ηα δένληα γηα λα ηνλ
ηνπνζεηήζεη ζε έλα πξνζαξκνζκέλν γηα αλήιηθνπο θέληξν, νύηε ππέβαιε
αίηεζε αλαζηνιήο ηεο θξάηεζεο ζην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ νπθιίνπ.
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Έηζη, ν πξνζθεύγσλ θξαηήζεθε σο ελήιηθνο θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο
επίδηθεο πεξηόδνπ. Σν Γηθαζηήξην, επνκέλσο, ζα εθαξκόζεη ηε λνκνινγία
ηνπ, ε νπνία είλαη θπζηθά ζρεηηθή κε ηελ ππόζεζε, ρσξίο λα δηαθξίλεη ζε
κία πεξίνδν πξηλ ηελ ελειηθίσζε θαη ζε κία πεξίνδν κεηά από απηή.
53.

Γη’

απηό

ην

ιόγν,

ην

Γηθαζηήξην

ππελζπκίδεη,

όηη

κία

αγσγήαπνδεκίσζεο ελ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ
ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα γηα ηηο απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθέο ζπλζήθεο
θξάηεζεο ζηα θέληξα θξάηεζεο γηα αιινδαπνύο δελ έρεη ινγηθέο
πηζαλόηεηεο επηηπρίαο θαη δελ απνθέξεη, εθ θύζεσο, θακία επαξθή
επαλόξζσζε ζηνλ θξίζηκν ρξόλν (Α.Φ. καηά ηης Δλλάδος, ππ’ αξηζκόλ
53709/11, §§ 59 θαη 61, 13 Ινπλίνπ 2013). Δπνκέλσο, ην Γηθαζηήξην
ζπκπεξαίλεη ήδε, όηη παξά ην όηη θάπνηνο πξνζθεύγσλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ
πξνηεηλόκελνπ από ηελ Κπβέξλεζε κέζνπ, θαηά ηελ παξνύζα θαηάζηαζε
ηεο εζληθήο λνκνινγίαο, ε αηηίαζή ηνπ δελ ζα κπνξνύζε λα απνξξηθζεί
ιόγσ κε εμάληιεζεο ησλ εζσηεξηθώλ ελδίθσλ κέζσλ (de los Santos και de
la Cruz, πνπ πξναλαθέξζεθε, § 37).
54.

Δλόςεη ησλ πξνεγνπκέλσλ, ην Γηθαζηήξην εθηηκά όηη πξέπεη λα

απνξξηθζεί ε, ζρεηηθή κε ηελ κε εμάληιεζε ησλ εζληθώλ ελδίθσλ κέζσλ,
έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο.
55.

Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηώλεη, εμάιινπ, όηη ε παξνύζα αηηίαζε δελ

είλαη πξνδήισο αβάζηκε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 3α) ηεο
ύκβαζεο θαη, όηη δελ πξνζθξνύεη ζε θαλέλαλ άιιν ιόγν απαξαδέθηνπ.
Πξέπεη, επνκέλσο, λα θεξπρζεί παξαδεθηή.
Β. Δπί ηης οσζίας
56.

Η Κπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηελ εθδνρή ηεο όζνλ αθνξά ηηο

ζπλζήθεο ηεο θξάηεζεο ζην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ νπθιίνπ (παξάγξαθνη
28-31 παξαπάλσ). Τπνζηεξίδεη, όηη νη αξρέο έιαβαλ όια ηα, πξνβιεπόκελα
από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηελ εθαξκνζηέα εζληθή λνκνζεζία, κέηξα,
πνπ αθνξνύλ ηελ ππνδνρή θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ πξνζθεύγνληνο,
ιακβάλνληαο δεόλησο ππόςε ηεο ηελ αλειηθόηεηά ηνπ, από ηε ζηηγκή πνπ
απηή απνθαιύθζεθε.
57.

Ο πξνζθεύγσλ αλαθέξεηαη ζηελ δηθή ηνπ εθδνρή (παξάγξαθνη 23-

27 παξαπάλσ), θαζώο θαη ζηηο δηαπηζηώζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα
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ηελ Πξόιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο
Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (ΔΠΒ) πνπ έγηλαλ κέζα ζηελ δεκόζηα δήισζή
ηεο πνπ αθνξνύζε ηελ Διιάδα ηελ 15ε Μαξηίνπ 2011 θαη ζηελ έθζεζή ηεο
κε εκεξνκελία ηεο 10εο Ιαλνπαξίνπ 2012. Τπνγξακκίδεη όηη δελ ειήθζε
πνηέ ππόςε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ, σο αλειίθνπ θαη όηη είρε θπξίσο
ηεζεί ππό θξάηεζε, αληί λα κεηαθεξζεί ζε θέληξν θηινμελίαο λέσλ.
58.

Όζνλ αθνξά ηηο γεληθέο αξρέο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ

άξζξνπ 3 ηεο ύκβαζεο, ζηηο ππνζέζεηο όπνπ εγείξνληαη παξόκνηα ζέκαηα,
κε απηά πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνύζα, ην Γηθαζηήξην παξαπέκπεη ζηελ
ζρεηηθή κε ην ζέκα λνκνινγία ηνπ (βιέπε θπξίσο, Kudła καηά ηης
Πολωνίας, [GC], ππ΄ αξηζκόλ 30210/96, §§ 90-94, CEDH 2000-XI• Peers
καηά ηης Δλλάδος, ππ’ αξηζκόλ 28524/95, §§ 67-68, CEDH 2001-ΙΙΙ•
Kalachnikov καηά ηης Ρωζζίας, ππ’ αξηζκόλ 47095/99, § 95, CEDH 2002VI• Riad και Idiab καηά ηοσ Βελγίοσ, ππ’ αξηζκόλ 29787/03 θαη 29810/03 , §
97, 24 Ιαλνπαξίνπ 2008• Tabesh, πνπ πξναλαθέξζεθε, §§ 34-37• Rahimi,
πνπ πξναλαθέξζεθε, §§ 59-62• R.U. καηά Δλλάδος, πνπ πξναλαθέξζεθε, §§
54-56• A.F. καηά ηης Δλλάδος, πνπ πξναλαθέξζεθε, §§ 68-70• θαη de los
Santos θαη de la Cruz, πνπ πξναλαθέξζεθε, § 43).
59.

Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη, όηη ήδε έρεη θαηαιήμεη

ζηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ύκβαζεο, θαη’ επαλάιεςε, ζε ζρεηηθέο
κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο αιινδαπώλ ζε ειιεληθά ζπλνξηαθά θπιάθηα
ππνζέζεηο θαη θπξίσο ζε απηά ησλ Φεξώλ θαη ηνπ νπθιίνπ (S.D. καηά ηης
Δλλάδος, πνπ πξναλαθέξζεθε• M.S.S. καηά ηοσ Βελγίοσ και ηης Δλλάδος,
[GC], ππ’ αξηζκόλ 30696/09, 21 Ιαλνπαξίνπ 2011• R.U. καηά Δλλάδος, πνπ
πξναλαθέξζεθε• A.F. καηά ηης Δλλάδος, πνπ πξναλαθέξζεθε• Β.Μ. καηά
ηης Δλλάδος, πνπ πξναλαθέξζεθε• F.H. καηά ηης Δλλάδος, ππ’ αξηζκόλ
78456/11, 31 Ινπιίνπ 2014).
60.

Σν Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη ελ πξνθεηκέλσ, όηη ν πξνζθεύγσλ

θξαηείην γηα πεξηζζόηεξν από πέληε κήλεο ζην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ
νπθιίνπ. Σν Γηθαζηήξην ελεκεξώζεθε από ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο ΔΠΒ
ζρεηηθά κε απηό ην ζπλνξηαθό θπιάθην (ζηελ έθζεζε ηεο 10εο Ιαλνπαξίνπ
2012 θαη ζηελ δεκόζηα δήισζε ηεο 15εο Μαξηίνπ 2011), από ηνλ
Αληηπξόζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο
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πξόζθπγεο (κεηά από ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ 29ε
επηεκβξίνπ έσο ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2010), από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη από ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (κεηά ηελ
επίζθεςή ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ 18ε έσο ηελ 20ε Μαξηίνπ
2011) (παξάγξαθνο 38 παξαπάλσ). Πξνθύπηεη, όηη ηίπνηε δελ είρε αιιάμεη,
θαηά ηε δηακνλή ηνπ πξνζθεύγνληνο ζην ελ ιόγσ ζπλνξηαθό θπιάθην,
αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ απνθαιύθζεθε ζηηο πξναλαθεξζείζεο
απνθάζεηο.
61.

Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί όηη ε Κπβέξλεζε δελ

εμέζεζε θαλέλα γεγνλόο, νύηε θαλέλα επηρείξεκα ηθαλό λα αληηθξνύζεη
απηέο ηηο δηαπηζηώζεηο θαη λα κπνξέζεη λα νδεγήζεη ελ πξνθεηκέλσ ζε
θάπνην ζπκπέξαζκα δηαθνξεηηθό από απηό ζην νπνίν θαηέιεμε, ζηηο
παξαπάλσ αλαθεξζείζεο ππνζέζεηο.
62.

Απηά ηα ζηνηρεία, επαξθνύλ ώζηε ην Γηθαζηήξην λα θαηαιήμεη ζην

ζπκπέξαζκα, όηη ε θξάηεζε ηνπ πξνζθεύγνληνο ζπληζηά απάλζξσπε θαη
ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ύκβαζεο θαη
όηη, ελ πξνθεηκέλσ, ππήξμε παξαβίαζε απηήο ηεο δηάηαμεο.
ΙΙΙ. ΔΠΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 3 ΚΑΙ
13 ΣΗ ΤΜΒΑΗ Δ ΤΝΓΙΑΜΟ ΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΔΞΑΙΣΙΑ
ΣΗ ΔΛΛΔΙΦΗ ΜΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΑΡΑΠΟΝΔΘΔΙ ΚΑΠΟΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΘΗΚΔ ΚΡΑΣΗΗ
63.

Δπηθαινύκελνο ηα άξζξα 3 θαη 13 ηεο ύκβαζεο ζε ζπλδπαζκό

ιακβαλόκελα,

ν

πξνζθεύγσλ

θαηαγγέιιεη

ηελ

έιιεηςε

θάπνηαο

απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο, γηα λα παξαπνλεζεί θάπνηνο γηα ηηο ζπλζήθεο
ηεο θξάηεζήο ηνπ.
Α. Δπί ηοσ παραδεκηού
64.

Γηαπηζηώλνληαο, όηη ε παξνύζα αηηίαζε δελ είλαη πξνδήισο

αβάζηκε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 3 α) ηεο ύκβαζεο θαη όηη δελ
πξνζθξνύεη ζε θαλέλαλ άιιν ιόγν απαξαδέθηνπ, ην Γηθαζηήξην ηελ
θεξύζζεη παξαδεθηή.
Β. Δπί ηης οσζίας
65.

Η Κπβέξλεζε εθζέηεη όηη νη αιινδαπνί πνπ πξόθεηηαη λα απειαζνύλ

ιακβάλνπλ έλα επεμεγεκαηηθό θπιιάδην, ζπληεηαγκέλν ζηελ κεηξηθή ηνπο
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γιώζζα ή ζε κία γιώζζα πνπ θαηαιαβαίλνπλ, ην νπνίν δηεπθξηλίδεη, όηη νη
πηζαλέο ηνπο αηηηάζεηο, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηεο θξάηεζήο
ηνποκπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζηνλ επηθεθαιή ηεο ηεξαξρίαο ηεο
Αζηπλνκίαο. Ο πξνζθεύγσλ, επνκέλσο, δηέζεηε, θαηά ηε γλώκε ηεο
Κπβέξλεζεο, απηή ηελ δπλαηόηεηα. Δμάιινπ, ν πξνζθεύγσλ δηέζεηε κία
απνηειεζκαηηθή πξνζθπγή θαηά ηνπ όηη παξέκεηλε ζε θξάηεζε, ηεο νπνίαο
θαη έθαλε ρξήζε: ππέβαιιε ελζηάζεηο ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ν νπνίνο ηηο θήξπμε
παξαδεθηέο θαη δηέηαμε ηελ άξζε ηνπ κέηξνπ. Η Κπβέξλεζε παξαζέηεη
επίζεο

άιιεο

νθηώ

απνθάζεηο

ηνπ

δηνηθεηηθνύ

δηθαζηεξίνπ

ηεο

Αιεμαλδξνύπνιεο, πνπ αλαγλώξηδαλ ηελ αθαηαιιειόηεηα ησλ ζπλζεθώλ
θξάηεζεο θαη δηέηαμε ηελ κεηαθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε άιινπο
ρώξνπο θξάηεζεο.
66.

Η Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη, εμάιινπ, όηη ηελ 19ε Γεθεκβξίνπ 2010,

ν πξνζθεύγσλ εμνπζηνδόηεζε δύν δηθεγόξνπο ηνπ Διιεληθνύ πκβνπιίνπ
γηα ηνπο πξόζθπγεο λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπ.
Δληνύηνηο, νη παξαπάλσ δελ ην έπξαμαλ πξηλ από ηελ 18ε Απξηιίνπ 2011,
ήηνη ηέζζεξηο κήλεο αξγόηεξα. ύκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο,
εάλ νη δηθεγόξνη είραλ ελεξγήζεη ζπληνκόηεξα, ν πξνζθεύγσλ ζα είρε
απειεπζεξσζεί πνιύ πξηλ από ηελ 4ε Μαΐνπ 2011.
67.

O πξνζθεύγσλ ππνζηεξίδεη, όηη ην εζληθό δίθαην δελ πξνβιέπεη

ξεηά κία «απνηειεζκαηηθή πξνζθπγή», ε νπνία ζα κπνξνύζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί από έλαλ θξαηνύκελν κεηαλάζηε γηα λα παξαπνλεζεί γηα ηηο
ζπλζήθεο θξάηεζεο. Σν άξζξν 76 ηνπ Νόκνπ 33886/2005* (όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 55 ηνπ Νόκνπ 3900/2010) δελ δηεπθξηλίδεη
ξεηά όηη έλαο θξαηνύκελνο κπνξεί λα παξαπνλεζεί γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο
θξάηεζήο ηνπ, κέζσ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιιεη ζηνλ Πξόεδξν δηνηθεηηθνύ
δηθαζηεξίνπ ή όηη κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ή ηελ
κεηαθνξά ηνπ πξνο θάπνην άιιν θέληξν θξάηεζεο. Απηό ην άξζξν δελ
επηβάιιεη επίζεο θακία ππνρξέσζε ζηνλ Πξόεδξν λα εμεηάζεη κία ζρεηηθή
κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο αηηίαζε πνπ ππνβιήζεθε ελώπηόλ ηνπ. Σν αλ
ζαεμεηαζζεί ή όρη κία παξόκνηα αηηίαζε επαθίεηαη ζηελ δηαθξηηηθή
επρέξεηαηνπ Πξνέδξνπ. O πξνζθεύγσλ ππνζηεξίδεη, εθηόο ησλ άιισλ, όηη ε
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λνκνινγία ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο δελ
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ επί ηνπ ζέκαηνο. Γηαλα
θαλεί θαζαξά ν παξαπεηζηηθόο ραξαθηήξαο ησλ απνθάζεσλ πνπ
παξνπζίαζε ε Κπβέξλεζε, ν πξνζθεύγσλ παξνπζηάδεη θαη άιιεο απνθάζεηο
ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηνπ έηνπο 2011) πνπ αθήλνπλ αλαπάληεηεο θάπνηεο,
ειθόκελεο από ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο αηηηάζεηο ήθεξύηηνπλ, όηη δελ
κπνξνύλ λα ηηο εμεηάζνπλ.
68.

Ο πξνζθεύγσλ αλαθέξεηαη επίζεο ζε θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ

ππνβιήζεθαλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξώπεο από ηελ International Commission of Jurists θαη από
ηνΔπξσπατθόπκβνύιην γηα ηνπο Πξόζθπγεο θαη Δμόξηζηνπο ζρεηηθά κε
ηελ εθηέιεζε ηεο Απόθαζεο M.S.S. καηά ηοσ Βελγίοσ και ηης Δλλάδας, πνπ
πξναλαθέξζεθε. Απηνί νη νξγαληζκνί εμέθξαδαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013
ηελ αλεζπρία ηνπο, γηα ηελ πάληα ππάξρνπζα έιιεηςε κίαο ξεηήο δηάηαμεο,
πνπ εγγπάηαη έλαλ δηθαζηηθό έιεγρν όισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο
λνκηκόηεηαο ηεο θξάηεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ ηεο
θξάηεζεο.

Τπνγξάκκηδαλ

ηνλ

αλαπνηειεζκαηηθό

ραξαθηήξα

ηεο

πξνβιεπόκελεο από ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 76 πξνζθπγήο, εμαηηίαο ηεο
αδπλακίαο ησλ θξαηνπκέλσλ λα επσθειεζνύλ από ηελ δηθαζηηθή αξσγή γηα
λα ηελ αζθήζνπλ, ηεο έιιεηςεο αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ, ηεο έιιεηςεο
θνηλσληθήο αξσγήο θαη ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ ησλ ζπλζεθώλ θξάηεζεο.
69.

Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη ηελ δηαξθή λνκνινγία ηνπ, ζύκθσλα κε

ηελ νπνία ην άξζξν 13 ηεο ύκβαζεο εμαζθαιίδεη ηελ ύπαξμε εζληθώλ
πξνζθπγώλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμέηαζε θάζε «βάζηκεο αηηίαζεο»,
πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ύκβαζε θαη ηελ παξνρή ηεο δένπζαο επαλόξζσζεο.
Γη’ απηό, ηα ζπκβαιιόκελα Κξάηε δηαζέηνπλ έλα νξηζκέλν πεξηζώξην
εθηίκεζεο, πνπ αθνξά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπκκνξθσζνύλ ζηηο
ππνρξεώζεηο, πνπ ηνπο επηβάιιεη απηή ε δηάηαμε θαη, ε εθαξκνγή απηήο
ηεο δηάηαμεο πνηθίιεη, αλάινγα κε ηελ θύζε ηεο ειθόκελεο από ηελ
ύκβαζε αηηίαζεο ηνπ πξνζθεύγνληνο. Δληνύηνηο, ε απαηηνύκελε, από ην
άξζξν

13

ηεο

ύκβαζεο,

πξνζθπγή

πξέπεη

λα

είλαη

εμίζνπ

«απνηειεζκαηηθή» θαηά ηελ πξάμε, όζν θαη θαηά ηνλ λόκν (McGlinchey
και λοιποί καηά ηοσ Ηνωμένοσ Βαζιλείοσ, ππ’ αξηζκόλ 50390/99, § 62,
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CEDH 2003-V).
70.

Καηά πξώην ιόγν, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη, όηη ζηελ απόθαζε

ηνπ Α. Α. καηά ηης Δλλάδος (ε νπνία πξναλαθέξζεθε, § 45), έθξηλε όηη ην
αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε ελώπηνλ ηνπ ηεξαξρηθά αλσηέξνπ ηεο Αζηπλνκίαο,
πνπ επηθαιέζζεθε ε Κπβέξλεζε, δελ κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο έλα
απνηειεζκαηηθό έλδηθν κέζν, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 § 1 ηεο
ύκβαζεο. Αξρηθά, επεζήκαλε, όηη ε ρνξεγεζείζα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο
γλσζηνπνίεζε, κέζα ζηελ νπνία αλαθεξόηαλ απηή ε δπλαηόηεηα, δελ
πξνζδηόξηδε ηελ δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνύζε θάπνηνο, λα
ππνβάιιεη παξάπνλα ζηνλ αξρεγό ηεο αζηπλνκίαο, νύηε ηνλ ηύπν ησλ
παξαπόλσλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ππνβιεζνύλ ελώπηόλ ηνπ. Δμάιινπ
θακία πιεξνθνξία δελ δόζεθε, ζρεηηθά κε ην αλ ν αξρεγόο ηεο αζηπλνκίαο
ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη ζε κία θαηαγγειία θαη, αλ λαη, εληόο
πνηαο πξνζεζκίαο.
71.

Καηά δεύηεξν ιόγν, ην Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη, θαηά ηελ

εκεξνκελία πνπ ην δηνηθεηηθό δηθαζηήξην εμέηαζε ηηο ελζηάζεηο ηνπ
πξνζθεύγνληνο, δειαδή ηελ 4ε Μαΐνπ 2011, νη λόκνη πνπ, ζύκθσλα κε ηε
γλώκε ηεο Κπβέξλεζεο, δηεύξπλαλ ην πεδίν ηνπ ειέγρνπ πνπ δηεμήρζε από
ηνλ δηνηθεηηθό δηθαζηή, γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε απηό νη ζπλζήθεο
θξάηεζεο, ήηαλ ήδε ζε ηζρύ: πξόθεηηαη γηα ηνλ Νόκν 3900/2010, πνπ
ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011, θαη ηνλ Νόκν 3907/2011, πνπ
ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 21ε Ιαλνπαξίνπ 2011.
72.

Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί, όηη όηαλ έλα άηνκν δηαηππώλεη έλαλ βάζηκν

ηζρπξηζκό παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ύκβαζεο, ε έλλνηα ηεο
απνηειεζκαηηθήο

πξνζθπγήο,

ζπλεπάγεηαη

ηελ

δηεμαγσγή

εκπεξηζηαησκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ εξεπλώλ, ώζηε λα ηεζεί έλα ηέινο
ζηελ ππνηηζέκελε γελεζηνπξγό θαηάζηαζε ηεο παξαβίαζεο (βιέπε, mutatis
mutandis, Egmez καηά ηης Κύπροσ, ππ’ αξηζκόλ 30873/96, § 65, 21
Γεθεκβξίνπ 2000).
73.

Άξα, εάλ ην δηνηθεηηθό δηθαζηήξην απνθάζηζε ηειηθά, κε κία

αηηηνιόγεζε πέληε γξακκώλ, λα απειεπζεξώζεη ηνλ πξνζθεύγνληα, απηό
έγηλε κόλν επεηδή επηζεκάλζεθε ε δπλαηόηεηα λα κεηαβεί ν ηειεπηαίνο
ζηελ Γεξκαλία, όπνπ είρε έλαλ αδειθό (παξάγξαθνο 21 παξαπάλσ). Αλη’
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απηνύ δελ πξνέβε ζε θακία αλάιπζε ησλ ζπλζεθώλ θξάηεζεο ηνπ
πξνζθεύγνληνο, ηε ζηηγκή πνπ απηόο ηόληδε ζηηο ελζηάζεηο ηνπ, όηη γηα
πεξηζζόηεξν από πέληε κήλεο δελ είρε θαζόινπ πξναπιηζηεί, νύηε θαλ «είρε
δεη ην θπζηθό θσο» θαη ηνπ όηη απηόο, επηθαινύληαλ επίζεο ηηο
δηαπηζηώζεηο πνπ έγηλαλ από ηελ ΔΠΒ ζηελ δεκόζηα δήισζή ηεο κε
εκεξνκελία 12εο Μαξηίνπ 2011, αιιά θαη από ηνλ Οξγαληζκό Θεκειησδώλ
Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ έθζεζή ηεο κε εκεξνκελία
8εο Μαξηίνπ 2011.
74.

Όζνλ αθνξά ηελ εκεξνκελία,πνπ ν πξνζθεύγσλ ππέβαιιε ηηο

παξαηεξήζεηο ηνπ, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη, όηη έσο ηελ 5ε Φεβξνπαξίνπ
2011, εκεξνκελία ηεο ελειηθίσζήο ηνπ, θαη κάιηζηα έσο ηελ 9ε Μαξηίνπ
2011,

όηαλ

νη

αξρέο

ηνπ

ζπλνξηαθνύ

θπιαθίνπ

ηνπ

νπθιίνπ

πιεξνθόξεζαλ ηνλ εηζαγγειέα όηη ν πξνζθεύγσλ ελειηθηώζεθε θαη όηη
έπξεπε λα εμαηξεζεί από ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Γηαηάγκαηνο
220/2007, ν πξνζθεύγσλ εμαξηώηαλ, γηα θάζε δηθαζηηθό ή άιινπ είδνπο
δηάβεκα ζην νπνίν ζα πξνέβαηλε, από ηνλ εηζαγγειέα – ν νπνίνο, βάζεη ηνπ
άξζξνπ 19 πνπ πξναλαθέξζεθε, ζα έπξεπε λα είρε δηνξηζζεί θαη λα είρε
ελεξγήζεη σο λόκηκνο επίηξνπνο. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην όηη ν
πξνζθεύγσλ είρε ππνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ ηελ 18ε Απξηιίνπ 2011 δελ
κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ελ πξνθεηκέλσ, σο πξνο
ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο απηνύ ηνπ βνεζήκαηνο.
75.

Δπνκέλσο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί όηη ε πξνζθπγή πνπ αζθήζεθε

από ηνλ πξνζθεύγνληα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 76 § 3 ηνπ Νόκνπ 3386/2005,
δελ ηνπ εμαζθάιηζε, ελ πξνθεηκέλσ, κία δένπζα επαλόξζσζε, εθόζνλ πέξα
από ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, ην δηθαζηήξην δελ απάληεζε ζηηο ζρεηηθέο κε
ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο αηηηάζεηο ηνπ.
76.

πλεπώο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ύκβαζεο, ζε

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 3.
IV.

ΔΠΙ

ΣΗ

ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ

ΠΑΡΑΒΙΑΗ

ΣΟΤ

ΑΡΘΡΟΤ 5 § 1 ΣΗ ΤΜΒΑΗ
77. Ο πξνζθεύγσλ παξαπνλείηαη, αθελόο, όηη ε ζύιιεςε θαη ε
ζέζε ηνπ ππό θξάηεζε αγλόεζαλ ην όηη ήηαλ έλαο αζπλόδεπηνο
αλήιηθνο

ζηνλ

νπνίν

πξνζα πηόηαλ

κόλν

ην

γεγνλόο

ηεο
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παξάλνκεο δηακνλήο ηνπ ζηελ ρώξα ππνδνρήο θαη, αθεηέξνπ,
όηη αθνύ ελειηθηώζεθε, νη αξρέο δηαηήξεζαλ ηελ θξάηεζή ηνπ
ρσξίο

λα

ιάβνπλ

θαλέλα

κέηξν

γηα

λα

ηνλ

απειάζνπλ.

Δπηθαιείηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 § 1 ηεο ύκβαζεο ην
νπνίν νξίδεη ηα εμήο:
« Παλ πξν́ζσπνλ

έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ θαη ηελ

αζθάιεηαλ . Οπδείο
ηνπ εηκέ εηο ηαο
ηελ λν́κηκνλ

επηηξέπεηαη λα ζηεξεζή ηεο ειεπζεξίαο

αθνινύζνπο

πεξηπηώζεηο θαη ζπκθώλσο

πξνο

δηαδηθαζίαλ :

(...)
ζη ) εάλ

πξόθεηαη

αηόκνπεπί ζθνπώ όπσο
παξαλόκσο ελ ηε ρώξα
δηαδηθαζία

78.

πεξί

λνκίκνπ

ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο

εκπνδηζζή από ηνπ λα εηζέιζε
, ή ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ

απειάζεσο ή εθδόζεσο

εθθξεκεί

.»

Σν Γηθαζηήξην ππνζηεξίδεη, όηη ε πξνβιεπόκελε, από ηνπο Νόκνπο

3907/ 2011 θαη 3386/2004**, πξνζθπγή ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαη
πξνζβάζηκε ζηνλ πξνζθεύγνληα, αιιά απηόο θαζπζηέξεζε αδηθαηνιόγεηα,
λα ππνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ ελώπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. Η
θξάηεζε ηνπ πξνζθεύγνληνο από ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2010 έσο ηελ 4ε
Μαΐνπ 2011, ήηαλ ζύκθσλε κε ην άξζξν 5 § 1, εθόζνλ έιαβε ρώξα θαη’
εθαξκνγή ηνπ εζληθνύ δηθαίνπ (άξζξα 76 θαη 83 ηνπ Νόκνπ 3386/2005). Η
θξάηεζε ελόο αιινδαπνύ ζην πιαίζην κίαο δηαδηθαζίαο δηνηθεηηθήο
απέιαζεο, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο έμη
κήλεο, δελ απνηειεί πνηλή, αιιά έλα δηνηθεηηθό κέηξν γηα λα εμαζθαιηζηεί
ε εθηέιεζε ηεο απόθαζεο ηεο απέιαζεο. Άξα, απηό ην κέηξν ήηαλ
απαξαίηεην ελ πξνθεηκέλσ, δεδνκέλνπ όηη ν πξνζθεύγσλ είρε παξαλόκσο
εηζέιζεη ζηελ ρώξα, δελ είρε έγγξαθα ηαπηόηεηαο – έηζη ώζηε ε
ππνηηζέκελε ηαπηόηεηά ηνπ δελ ήηαλ παξά κία δεισζείζα ηαπηόηεηα -,
επηπιένλ δελ είρε νύηε γλσζηή δηεύζπλζε δηακνλήο ζηελ Διιάδα.
Δπνκέλσο, ε ζύιιεςε θαη ε δηακνλή ηνπ ζην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ
νπθιίνπ, γηα ην ειάρηζην απαξαίηεην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο απέιαζεο, αληαπνθξηλόηαλ ζηνλ λόκηκν
επηδησθόκελν ζθνπό, εθηηκά ε Κπβέξλεζε.
79.

Ο πξνζθεύγσλ αληαπαληά, όηη νη αξρέο δελ ελήξγεζαλ θαιόπηζηα
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ζηελ πεξίπησζή ηνπ. Παξά ηηο ζρεηηθέο κε ηελ κεηαθνξά αζπλόδεπησλ
αλειίθσλ δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζε εηδηθά θέληξα, θξαηήζεθε
γηα δπόκηζη κήλεο πεξίπνπ ζην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ νπθιίνπ καδί κε
ελήιηθνπο θαη ππό ηαπεηλσηηθέο ζπλζήθεο ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ην
απώηεξν ζπκθέξνλ ηνπ. Αθόκε θαη όηαλ δηνξζώζεθε ην ιάζνο ζηελ
θαηαρώξεζε ηεο ειηθίαο ηνπ, θξαηήζεθε ππό ηηο ίδηεο κε πξηλ ζπλζήθεο,
ρσξίο λα εμεηαζζεί θάπνηα ζηηγκή από ηηο αξρέο ε κεηαγσγή ηνπ ζε θάπνην
εηδηθό θέληξν γηα αλήιηθνπο ή ζε έλα μελώλα λεόηεηαο.
80.

Ο πξνζθεύγσλ ππνγξακκίδεη, όηη παξνκνίσο όηαλ ελειηθηώζεθε,

θαλέλα κέηξν δελ ειήθζε γηα λα ζηαιεί ζην Ιξάθ, είηε απεπζείαο, είηε κέζσ
Σνπξθίαο.
81.

Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη, όηη όπσο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή κε

ην άξζξν 5 § 1 ζη) λνκνινγία, γηα λα κελ ραξαθηεξηζζεί σο απζαίξεηε, ε
εθαξκνγή ελόο κέηξνπ θξάηεζεο, πξέπεη λα γίλεη θαιή ηε πίζηε. Δπίζεο
πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ζηόρν ηεο απνηξνπήο θάπνηνπ λα
δηεηζδύζεη παξάλνκα ζηελ επηθξάηεηα. Δπηπιένλ, νη ρώξνη θαη νη ζπλζήθεο
θξάηεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια. Σέινο, ε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ απαξαίηεηε ινγηθή δηάξθεηα έσο όηνπ λα
επηηεπρζεί ν επηδησθόκελνο ζηόρνο (Mahmundi και λοιποί καηά ηης
Ελλάδος, ππ’ αξηζκόλ 14902/10, § 94, 31 Ινπιίνπ 2012).
82.

Δλ πξνθεηκέλσ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη, όηη ν πξνζθεύγσλ,

αζπλόδεπηνο αλήιηθνο, ζπλειήθζε ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2010 θαη ηέζεθε
ππό θξάηεζε ζην ζπλνξηαθό θπιάθην ηνπ νπθιίνπ, όπνπ παξέκεηλε έσο
ηελ 4ε Μαΐνπ 2011. Η ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζθεύγνληνο
βαζηδόηαλζην άξζξν 76 ηνπ Νόκνπ 3386/2005 θαη απέβιεπε ζηελ
εμαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο λα δηεθπεξαησζεί ε απέιαζή ηνπ. ε απηό ην
ζεκείν, ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη, όηη ην άξζξν 5 § 1 ζη) δελ απαηηεί ε
θξάηεζε ελόο αηόκνπ, θαηά ηνπ νπνίνπ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία απέιαζεο
θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε, λα ζεσξείηαη σο ινγηθά απαξαίηεηε,
παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα λα απνθεπρζεί ε δηάπξαμε θάπνηαο παξάβαζεο
από ηνλ ελδηαθεξόκελν ή ε απόδξαζε ηνπ (βιέπε Chahal καηά Ηνωμένου
Βαζιλείου, 15 Ννεκβξίνπ 1996, § 112, πιινγή 1996-V).
83.

To Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη, όηη από ηελ 15ε Ννεκβξίνπ έσο ηελ 17ε
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Γεθεκβξίνπ 2010, ν πξνζθεύγσλ είρε θαηαρσξεζεί σο ελήιηθνο από ηηο
αξρέο. Σελ 19ε Ννεκβξίνπ θαη ηελ 8ε Γεθεκβξίνπ 2010, ην Διιεληθό
πκβνύιην γηα ηνπο Πξόζθπγεο είρε επηζεκάλεη ζηηο αξρέο ηελ ύπαξμε
ιάζνπο ζηελ κεηαγξαθή ηεο ειηθίαο ηνπ πξνζθεύγνληνο. Σελ 17ε
Γεθεκβξίνπ 2010, αθνύ δηόξζσζαλ απηό ην ιάζνο, νη αζηπλνκηθέο αξρέο
θαηαρώξεζαλ ηνλ πξνζθεύγνληα σο αζπλόδεπην αλήιηθν θαη ηνλ ππέβαιαλ
ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ δηαηάγκαηνο 220/2007, γεγνλόηα γηα ηα
νπνία ελεκέξσζαλ ηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα. Σελ 21ε Γεθεκβξίνπ 2010, ν
Δηζαγγειέαο δηέηαμε λα ππνβιεζεί ν πξνζθεύγσλ ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο, κε
ζθνπό λα εηζαρζεί ζε έλα πξνζαξκνζκέλν ίδξπκα ππνδνρήο γηα αλήιηθνπο.
84.

Άξα, παξά ην όηη νη αξρέο είραλ ηελ ππνρξέσζε, ζύκθσλα κε ηελ

εθαξκνζηέα εζληθή λνκνζεζία, λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ πξνζθεύγνληα ζε έλα
ηέηνηνπ ηύπνπ ίδξπκα, δελ αλειήθζε θακία πξσηνβνπιία πξνο απηό ην
ζθνπό. Η Κπβέξλεζε δελ παξέρεη θακία εμήγεζε γηα ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο νη αξρέο επέκεηλαλ, από ηελ 3ε Ιαλνπαξίνπ 2011, νπόηε έγηλε ε
ηαηξηθή εμέηαζε ηνπ πξνζθεύγνληνο, λα ηνλ θξαηήζνπλ ζην ζπλνξηαθό
θπιάθην, αληί λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ηνπνζέηεζεο. Η
Κπβέξλεζε δελ παξέρεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί
αθόκε θαη ε παξακηθξή επηθνηλσλία πξνο απηόλ ηνλ ζθνπό κε ηνπο
αξκόδηνπο νξγαληζκνύο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ από ηελ 3ε
Ιαλνπαξίνπ έσο ηελ 9ε Μαξηίνπ 2011, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη αξρέο
ηνπ ζπλνξηαθνύ θπιαθίνπ ηνπ νπθιίνπ πιεξνθόξεζαλ ηνλ Δηζαγγειέα
γηα ηελ ελειηθίσζε ηνπ πξνζθεύγνληνο θαη γηα ηελ πεξάησζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Γηαηάγκαηνο 220/2007.
85.

Δπηπιένλ, κεηά ηελ 9ε Μαξηίνπ 2011, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν

πξνζθεύγσλ απνθιείζζεθε από ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ 19 (νη νπνίεο είραλ, κεηαμύ άιισλ, επηθέξεη ηελ
άξζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απέιαζεο), νη αξρέο δελ πξνέβεζαλ ζε θαλέλα
κέηξν γηα λα ηνλ απνκαθξύλνπλ. Δθόζνλ ν πξνζθεύγσλ δελ δηέζεηε
ηαμηδησηηθά έγγξαθα, νη αξρέο δελ ήιζαλ ζε επαθή κε ηελ ηξαθηλή πξεζβεία
ζηελ Αζήλα γηα λα ηνπ παξαζρεζνύλ. Δμάιινπ, ηελ 22ε Ννεκβξίνπ 2010,
θηλήζεθε κία δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηνπ πξνζθεύγνληνο πξνο ηελ
Σνπξθία, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νόκνπ 3030/2002 θαη
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έπξεπε λα νινθιεξσζεί εληόο ηξηώλ κελώλ (παξάγξαθνο 11 παξαπάλσ).
Δθόζνλ απηή ε πεξίνδνο έιεμε ηελ 21ε Φεβξνπαξίνπ 2011, ν πξνζθεύγσλ
δελ κπνξνύζε πιένλ λα ηεζεί πξνο απνκάθξπλζε πξνο ηελ Σνπξθία, έηζη
ώζηε αθόκα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ πξνζθεύγνληνο νη αξρέο δελ
θίλεζαλ μαλά απηή ηελ δηαδηθαζία. Δπνκέλσο, έσο ηελ εκεξνκελία ηεο
απόθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, νη αξρέο δελ ην είραλ θάλεη.
86.

Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ όηη ν πξνζθεύγσλ δελ ηνπνζεηήζεθε ζε

θάπνην πξνζαξκνζκέλν γηα αλήιηθνπο ίδξπκα ππνδνρήο, ζύκθσλα κε ηελ
εθαξκνζηέα λνκνζεζία, ηνπ όηη ήηαλ αδύλαην λα απειαζεί ελώ ήηαλ
αλήιηθνο θαζώο θαη ηνπ όηη δελ έγηλαλ δηαβήκαηα από ηηο αξρέο γηα λα ην
θάλνπλ αθνύ απηόο ελειηθηώζεθε, ην Γηθαζηήξην θαηαιήγεη ζην όηη ε
θξάηεζε ηνπ πξνζθεύγνληνο δελ ήηαλ «λόκηκε» ππό ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
5 § 1 ζη) ηεο ύκβαζεο θαη όηη ππήξμε παξαβίαζε απηήο ηεο δηάηαμεο.
V. ΔΠΙ ΣΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΔΩΝ
87.

Δπηθαινύκελνο ην άξζξν 5 §§ 2 θαη 4 ηεο ύκβαζεο, ν πξνζθεύγσλ

παξαπνλείηαη, γηα ην όηη δελ είρε πξνζσπηθά πξόζβαζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαηύπσζεο ελζηάζεσλ γηα ηελ θξάηεζε ελώπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνύ
δηθαζηεξίνπ θαη, γεληθά, γηα ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ Νόκνπ 3386/2005, όζνλ
αθνξά ηνλ δηθαζηηθό έιεγρν ηεο θξάηεζεο.
88.

Σν Γηθαζηήξην ζεκεηώλεη, όηη ν πξνζθεύγσλ, επηθνπξνύκελνο από

ην Διιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο Πξόζθπγεο, κπόξεζε λα πξνζθύγεη ζην
δηνηθεηηθό δηθαζηήξην θαη λα ακθηζβεηήζεη ηελ λνκηκόηεηα ηεο θξάηεζήο
ηνπ θαη όηη ην ηειεπηαίν (δηθαζηήξην) δηέηαμε ηελ απειεπζέξσζή ηνπ.
Σνλίδεη επίζεο, όηη εμέηαδε πάληα ηελ, δηαηππσζείζα ππό ην πξίζκα ηνπ
άξζξνπ 5 § 2, αηηίαζε ζε ππνζέζεηο παξόκνηνπ ηύπνπ, ζαλ λα απνηειεί
ηκήκα ηεο γεληθόηεξεο αηηίαζεο πνπ αθνξά ην άξζξν 5 § 4.
89.

Σν Γηθαζηήξην δελ επηζεκαίλεη θακία έλδεημε παξαβίαζεο ησλ

δηθαησκάησλ πνπ επηθαιείηαη ν πξνζθεύγσλ, θαηαιήγεη, επνκέλσο, ζην όηη
απηό ην θεθάιαην ηεο πξνζθπγήο είλαη πξόδεια αζηήξηθην θαη πξέπεη λα
απνξξηθζεί θαη’ εθαξκνγήλ ησλ άξζξσλ 35 §§ 3 α) θαη 4 ηεο ύκβαζεο.
VI. ΔΠΙ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΗ ΤΜΒΑΗ
90.

ύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ην άξζξν 41 ηεο ύκβαζεο,
« Δάλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη όηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο ύκβαζεο ή ησλ
Πξσηνθόιισλ ηεο ,

θαη αλ ην εζσηεξηθν́ δήθαην ηνπ Τςεινπ́
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πκβαιιόκελνπ Μέξνπο δελ επηηξέπεη παξά κόλν αηειή εμάιεηςε ησλ
ζπλεπεηώλ ηεο παξαβίαζεο απηήο, ην Γηθαζηέξην ρνξεγεί, εθόζνλ είλαη
αλαγθαίν, ζηνλ παζν́ληα δίθαηε ηθαλνπνίεζε.»

Α. Ζημία
91.

Ο πξνζθεύγσλ αμηώλεη 10.000 επξώ (EUR) γηα εζηθή βιάβε.

92.

Η Κπβέξλεζε εθηηκά, όηη ην αμηνύκελν πνζό είλαη ππεξβνιηθό, αλ

ιεθζνύλ ππόςε νη ζπλζήθεο ηεο ππόζεζεο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ
νπνία βξίζθεηαη επί ηνπ παξόληνο ε ρώξα. Σν ελ ιόγσ πνζό ζα
αληηπξνζώπεπε ηνπο κηζζνύο δύν εηώλ.
93.

Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί όηη πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ ζην πξνζθεύγνληα

8.500 επξώ γηα εζηθή βιάβε.
Β. Έξοδα και δικαστική δαπάνη
94.

Ο πξνζθεύγσλ, ν νπνίνο εδηθαηνύην δηθαζηηθή αξσγή ελώπηνλ ηνπ

Γηθαζηεξίνπ, δελ δεηά θαλέλα πνζό σο έμνδα θαη δηθαζηηθή δαπάλε.
Γ. Τόκοι σπερημερίας
76.

Σν Γηθαζηήξην θξίλεη πξνζήθνλ λα βαζίζεη ην πνζνζηό

ησλ ηόθσλ ππεξεκεξίαο ζην πνζνζηό ηνπ
δηεπθόιπλζεο

νξηαθήο

ρξεκαηνδόηεζεο

επηηνθίνπ
ηεο

ηεο

Κεληξηθήο

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλν θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο
κνλάδεο.
ΓΙΑ ΣΑΤΣΑ, ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΟΜΟΦΧΝΧ,
1.

Κηρύζζει

ηελ

πξνζθπγή

παξαδεθηή,

σο

πξνο

ηηο,

βαζηδόκελεο ζ ην άξζξν 3, κόλν ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην
άξζξν 13 θαη ζ ην άξζξν 5 § 1, αηηηάζεηο θαη απαξάδεθηε θαηά
ηα ινηπά,
2.

Αποθαίνεηαι ,όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο

ύκβαζεο,
3.

Αποθαίνεηαι , όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3, ζε

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 13 ηεο ύκβαζεο,
4.

Αποθαίνεηαι, όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 § 1 ηεο

ύκβαζεο,
5.

Αποθαίνεηαι

α)

όηη ην ελαγόκελν Κξάηνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζηνλ

πξνζθεύγνληα, εληόο ηξηώλ κελώλ, από ηελ εκέξα πνπ ε
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απόθαζε ζα θαηαζηεί ηειεζίδηθε,ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 § 2
ηεο ύκβαζεο, ην πνζό ησλ 8.500 επξώ (νθηώ ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ επξώ), πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνύ κπνξεί λα
νθείιεηαη σο θόξνο , γηα εζηθή βιάβε,
β)

όηη από ηελ εθπλνή ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο θαη σο ηελ

θαηαβνιή ηνπο, απηά ηα πνζά ζα πξνζαπμάλνληαη κε απιό
ηόθν, βάζεη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ επηηνθίνπ ηεο δηεπθόιπλζεο
νξηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Κεληξηθήο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο,
ην νπνίν ζα ηζρύεη θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν, πξνζαπμεκέλν
θαηά ηξεηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.
4. Απορρίπηει ην αίηεκα ηεο δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηα
ινηπά.
πληάρζεθε ζηελ γαιιηθή γιώζζα θαη
θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο

ελ ζπλερεία

ηελ 11 ε Γεθεκβξίνπ 2014, θαη’

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνύ.
Søren Nielsen

Isabelle Berro -Lefèvre

Γξακκαηέαο

Πξόεδξνο

* ημείωζη ηης μεηαθράζηριας: ε ασηό ηο ζημείο ζηο κείμενο ηη ς
απόθαζης,

προθανώς

εκ

παραδρομή ς,

ο

αριθμός

ηοσ

Νόμοσ

αναγράθεηαι ως 33886/2005, γι’ ασηό και ηον μεηαθέρω ζηην
μεηάθραζή μοσ ως έτει .
** Δπίζη ς ζε ασηό ηο ζημείο ζηο κείμενο ηης απόθαζη ς, ο αριθμός
ηοσ Νόμοσ αναγράθεηαι ως 3386/2004, γι ’ ασηό και ηον μεηαθέρω
ζηην μεηάθραζή μοσ ως έτει.

