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ηελ ππόζεζε Rahimi θαηά Διιάδαο, 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (Πξψην 

Σκήκα) αθνχ ζπλεδξίαζε ζε πκβνχιην κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε : 

Nina Vajic, Πξόεδξν 

Υξήζην Ρνδάθε, 

Peer Lorenzen, 

Khanlar Hajiyev, 

Γεψξγην Νηθνιάνπ, 

Mirjana Lazarova Trajkovska, 

Julia Laffranque, Γηθαζηέο, 

Καη Soren Nielsen, Γξακκαηέα Σκήκαηνο, 

Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε πκβνχιην, ζηηο 15 Μαξηίνπ 2011, 

Δμέδσζε ηελ απφθαζε πνπ πηνζεηήζεθε ηελ εκεξνκελία απηή : 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

1. Ζ ππφζεζε πξνέθπςε κεηά απφ πξνζθπγή (αξ. 8687/08) θαηά ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ηελ νπνία θαηέζεζε έλαο Αθγαλφο πνιίηεο, ν θνο 

Eivas Rahimi («ν πξνζθεχγσλ»), ν νπνίνο πξνζέθπγε ζην Γηθαζηήξην ζηηο 

21 Ηαλνπαξίνπ 2008, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο Πξνζηαζίαο 

ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε 

χκβαζε»). 

2. Ο πξνζθεχγσλ ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε ην επεξγέηεκα ηεο 

δηθαζηηθήο βνήζεηαο, εθπξνζσπείηαη απφ ηηο δηθεγφξνπο Αζελψλ Μ. 

Σδεθεξάθνπ θαη Π. Μαζνπξίδνπ. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε εθπξνζσπήζεθε 

απφ ηηο πιεξεμνπζίνπο ηνπ νξγάλνπ ηεο, ηνλ θν Κ.Γεσξγηάδε, Πάξεδξν ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη ηελ θα Ε.Υαηδεπαχινπ, Γηθαζηηθή 

Αληηπξφζσπν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

3. Ο πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη ζπγθεθξηκέλα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 3, 

13 θαη 5 §§1, 2 θαη 4 ηεο χκβαζεο. 
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4. ηηο 13 Μαξηίνπ 2009, ε Πξφεδξνο ηνπ Πξψηνπ Σκήκαηνο 

απνθάζηζε λα θνηλνπνηήζεη ηελ πξνζθπγή ζηελ Κπβέξλεζε. χκθσλα κε 

ην άξζξν 29 § 3 ηεο χκβαζεο, δηάηαμε πνπ ίζρπε ηφηε, απνθαζίζηεθε 

επίζεο φηη ην Σκήκα ζα απνθαλζεί ζπγρξφλσο επί ηνπ παξαδεθηνχ θαη επί 

ηεο νπζίαο. 

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ 

ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΣΖ ΤΠΟ ΚΡΗΖ ΤΠΟΘΔΖ 

5. Ο πξνζθεχγσλ γελλήζεθε ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1992 θαη θαηνηθεί ζηελ 

Αζήλα. 

6. Μεηά ηνλ ζάλαην ησλ γνλέσλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα έλνπισλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ καζηίδνπλ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, ν πξνζθεχγσλ 

έθπγε απφ ην Αθγαληζηάλ ην 2007. χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, ε 

δσή ηνπ ήηαλ ζε θίλδπλν, θαη ε θαηάζηαζή ηνπ ηδηαίηεξα επάισηε ιφγσ ηεο 

ειηθίαο ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ νξθαλφο θαη ην Αθγαληθφ Κξάηνο δελ 

κπνξνχζε λα ηνπ πξνζθέξεη ηα κέζα πνπ ζα δηαζθάιηδαλ ηελ ζσκαηηθή ηνπ 

αθεξαηφηεηα θαη ηελ επηβίσζή ηνπ. 

7. ηηο 19 Ηνπιίνπ 2007, ν πξνζθεχγσλ εηζήιζε ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα πιεπξίδνληαο ζην λεζί ηεο Λέζβνπ, θαηά κήθνο ησλ παξαιίσλ 

ηεο Μηθξάο Αζίαο, ρσξίο λα έρεη ηα απαηηνχκελα ηαμηδησηηθά έγγξαθα. Σελ 

ίδηα εκεξνκελία ζπλειήθζε θαηά ηηο 5 ε ψξα ην απφγεπκα απφ ηελ 

Αζηπλνκία ηεο Λέζβνπ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Αζηπλνκίαο ηεο Καιινλήο 

πξφηεηλε ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο ηεο Λέζβνπ ηελ 

απέιαζε ηνπ πξνζθεχγνληα θαη δηέηαμε ηελ πξνζσξηλή ηνπ θξάηεζε ελ 

αλακνλή ηεο απφθαζεο απέιαζεο (έγγξαθν ππ’αξ. 6634/1/231-ηβ). 

Α. Η θξάηεζε ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο 

8. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη ηελ επνρή εθείλε ήηαλ 15 εηψλ, θαη 

φηη δελ ζπλνδεπφηαλ νχηε απφ ηνπο γνλείο ηνπ νχηε απφ θάπνηνλ άιιν 

ζπγγελή. Αλαιθάβεηνο, δελ κηινχζε θακία άιιε γιψζζα εθηφο απφ ηελ 

κεηξηθή ηνπ, ηελ πεξζηθή (θαξζί). Καηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο, δελ ήηαλ παξψλ θαλέλαο επαγγεικαηίαο δηεξκελέαο. Έλαο 

άιινο θξαηνχκελνο πνπ ήηαλ ζπκπαηξηψηεο ηνπ θαη κηινχζε ιίγα αγγιηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηεξκελέαο. Ζ θαηαρψξεζή ηνπ θξάηεζε κφλν ιίγα 

ιεπηά θαη ν ζπκπαηξηψηεο ηνπ ηνλ ξψηεζε κφλν ην φλνκα θαη ην επψλπκφ 

ηνπ, ην φλνκα ησλ γνληψλ ηνπ θαη ηελ ειηθία ηνπ. Καλέλαο δελ ηνλ ξψηεζε 
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γηα ηνπο ιφγνπο απνρσξηζκνχ ηνπ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηνπο ιφγνπο 

πνπ ηνλ νδήγεζαλ λα εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα ηνπ. Γελ έιαβε θακία 

πιεξνθνξία γηα ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζεη πνιηηηθφ άζπιν. Ο πξνζθεχγσλ 

ππνζηεξίδεη φηη ε έιιεηςε επίζεκνπ δηεξκελέα ηνλ εκπφδηζε λα εθθξαζηεί 

φπσο ήζειε ελψπηνλ ησλ αξρψλ, αθνχ ν ζπκπαηξηψηεο ηνπ πνπ έθαλε ηνλ 

δηεξκελέα δελ ππνρξενχηαλ ζε ερεκχζεηα. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη 

θαλέλαο δελ ηνλ ελεκέξσζε ζε γιψζζα πνπ θαηαιάβαηλε γηα ηα δηθαηψκαηά 

ηνπ θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν ππφθεηηαλ. Σέινο, ππνζηεξίδεη φηη νη 

εζληθέο αξρέο δελ έιαβαλ θαζφινπ ππφςε ηνπο ην γεγνλφο φηη ήηαλ 

αλήιηθνο θαη φηη αλήθε ζε κηα θαηεγνξία πξνζθχγσλ ηδηαίηεξα επάισηε. 

9. ηηο 20 Ηνπιίνπ 2007, ν Πξντζηάκελνο ηεο Αζηπλνκίαο ηεο Λέζβνπ 

δηέηαμε ηελ απέιαζε ηνπ Ν.Μ., Αθγαλνχ ππεθφνπ, γηα παξάλνκε είζνδν 

θαη δηακνλή ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηαο (απφθαζε ππ’αξ. 6634/78/1011-ηα). 

Ζ απφθαζε απηή αλέθεξε φηη ν Ν.Μ., πνπ γελλήζεθε ην 1987, ζπλφδεπε 

ηνλ πξνζθεχγνληα θαη ήηαλ μάδεξθφο ηνπ. Ζ θξάζε «ζπλφδεπε ηνλ αλήιηθν 

μάδεξθφ ηνπ (...)» εκθαληδφηαλ σο ηππνπνηεκέλν θείκελν ζηελ απφθαζε 

απέιαζεο. χκθσλα κε ην ίδην έγγξαθν, ε αλαρψξεζε ηνπ Ν.Μ. έπξεπε λα 

γίλεη κε ηελ ζέιεζή ηνπ εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ. Σν ίδην έγγξαθν 

πηζηνπνηνχζε φηη ην άηνκν απηφ είρε ζπιιεθζεί ζηηο 19 Ηνπιίνπ 2007, απφ 

ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, φηη είρε ελεκεξσζεί ζηα αξαβηθά γηα ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ θαη φηη δελ είρε δηαηππψζεη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

απέιαζή ηνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζαξάληα νθηψ σξψλ. Ο πξνζθεχγσλ 

ππνζηεξίδεη φηη δελ είρε γλσξίζεη πνηέ ηνλ Ν.Μ., φηη δελ ήηαλ μάδεξθφο ηνπ 

θαη φηη δελ είρε δειψζεη πνηέ ζηηο αξρέο φηη γλψξηδε ην άηνκν απηφ. 

10. Ο πξνζθεχγσλ θξαηήζεθε κέρξη ηηο 21 Ηνπιίνπ 2007 ζην Κέληξν 

Κξάηεζεο γηα παξάλνκνπο κεηαλάζηεο ηεο Παγαλήο, ζην λεζί ηεο Λέζβνπ. 

Τπνζηεξίδεη φηη θξαηήζεθε κε ελήιηθεο, φηη θνηκφηαλ ζε αλζπγηεηλφ 

ζηξψκα θαη φηη δελ κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί θαζαξά ζεληφληα θαη 

θνπβέξηεο. ην θειί ηνπ δελ ππήξρε θαλέλα έπηπιν θαη ήηαλ αλαγθαζκέλνο 

λα ηξψεη ζην πάησκα. Δπηπιένλ, ν πξνζθεχγσλ ηζρπξίδεηαη φηη θαζ’ φιε 

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

θξαηήζεθε ρσξίο λα έρεη θακία επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν. ηελ εμσηεξηθή 

απιή ηνπ θηηξίνπ, ππήξρε κφλν κία ηειεθσληθή ζπζθεπή. Ο πξνζθεχγσλ 

ππνζηεξίδεη φηη δελ είρε ηα κέζα γηα λα αγνξάζεη ηειεθσληθή θάξηα θαη 

έηζη, αθφκα θη αλ είρε πξφζβαζε ζηελ απιή, δελ κπνξνχζε λα 

επηθνηλσλήζεη νχηε κε δηθεγφξν νχηε κε ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο. Ο πξνζθεχγσλ δελ κπφξεζε λα ζπλαληήζεη παξά κφλν έλα 

εθπξφζσπν ηεο γεξκαληθήο Με-Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο Pro-Asyl, πνπ 
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εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ζε απνζηνιή ζην λεζί ηεο Λέζβνπ. Τπνζηεξίδεη φηη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ δελ είρε θακία λνκηθή ζπλδξνκή θαη 

φηη ε Δηζαγγειία αλειίθσλ δελ ελεκεξψζεθε πνηέ γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ. 

2. Η εθδνρή ηεο Κπβέξλεζεο 

11. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη κεηά ηελ ζχιιεςή ηνπ ν 

πξνζθεχγσλ, έιαβε απφ ηηο αξρέο έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, ζηα 

αξαβηθά, φπνπ αλαθεξφηαλ φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Σν ζεκείσκα αλέθεξε 

ην δηθαίσκά ηνπ λα πξνζθχγεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αζηπλνκίαο κε ηηο 

ελδερφκελεο αηηηάζεηο ηνπ θαζψο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε θξάηεζεο. Καηά ηελ Κπβέξλεζε ν 

πξνζθεχγσλ, δήισζε ζηηο αξρέο φηη ζπλνδεπφηαλ απφ ηνλ μάδεξθφ ηνπ 

Ν.Μ. Ζ Κπβέξλεζε ζεκεηψλεη φηη απηφ πξνθχπηεη απφ ην απνδεηθηηθφ 

θνηλνπνίεζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν πξνζθεχγσλ θαη ν μάδεξθφο ηνπ πνπ 

ηνλ ζπλφδεπε ηελ επνρή εθείλε. ηελ ζπλέρεηα ν πξνζθεχγσλ κεηαθέξζεθε 

ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Λέζβνπ, ην «Βνζηάλεην», φπνπ ππνβιήζεθε ζε 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ελεκεξψζεθαλ 

επίζεο γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ. 

12. Ο Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ ηεο Λέζβνπ απείρε απφ ηελ άζθεζε 

πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ πξνζθεχγνληα γηα παξάλνκε είζνδν ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

θηλήζεθε θαηά ηνπ πξνζθεχγνληα, απηφο θξαηήζεθε ζε θειί εηδηθά 

δηακνξθσκέλν γηα αλειίθνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο ηεο 

Παγαλήο. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ παξαπνλέζεθε 

πνηέ ζηηο ηνπηθέο Αξρέο γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ θαη γηα ην φηη ην 

άηνκν πνπ ηνλ ζπλφδεπε δελ ήηαλ μάδεξθφο ηνπ θαη φηη δελ ήζειε λα θχγεη 

καδί ηνπ. 

Β. Η απόθαζε απέιαζεο θαηά ηνπ πξνζθεύγνληα 

13. ηηο 21 Ηνπιίνπ 2007, ε απφθαζε απέιαζεο ζηα ειιεληθά 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Ν.Μ. Απηή ππνρξέσλε ηνλ ηειεπηαίν θαη ηνλ 

πξνζθεχγνληα, νη νπνίνη θαη νη δχν είραλ αθεζεί ειεχζεξνη, λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ. 

Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη αθέζεθε ζηελ ηχρε ηνπ θαη φηη θακία αξρή 

δελ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ. Γελ ηνπ πξνζθέξζεθε θακία 

θηινμελία νχηε θαλ έλα εηζηηήξην κε πινίν γηα λα θχγεη απφ ην λεζί ηεο 

Λέζβνπ. Ζ κφλε βνήζεηα πνπ έιαβε ν πξνζθεχγσλ ήηαλ απφ κηα Με-

Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε ηνπηθήο δξάζεο, ηελ «Πξνζθπγή» ε νπνία 
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βνεζνχζε ηνπο κεηαλάζηεο. Με ηελ άθημή ηνπ, θαηά ηελ επνκέλε κέξα ζηελ 

Αζήλα, ζα έκελε άζηεγνο κέρξη ηηο 23 Ηνπιίνπ 2007, εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία αλαιακβάλεη ηελ θξνληίδα ηνπ κηα Με-Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε ε 

«΄Αξζηο». 

14. ηηο 27 Ηνπιίνπ 2007, ν πξνζθεχγσλ θαηέζεζε αίηεζε πνιηηηθνχ 

αζχινπ. Σα πξαθηηθά πνπ ζπληάρηεθαλ ηελ ίδηα κέξα απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Αιινδαπψλ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δελ αλαθέξνπλ ζηελ ζρεηηθή ζηήιε, 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πξνζθεχγνληα πνπ λα ηνλ ζπλνδεχνπλ. Σα 

πξαθηηθά αλαθέξνπλ επίζεο φηη ν πξνζθεχγσλ γελλήζεθε ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 1992 θαη φηη ε ζπλέληεπμή ηνπ απφ ηηο Αξρέο έγηλε ζηα πεξζηθά 

(θαξζί). 

15. ηηο 31 Ηνπιίνπ 2007, κε ηελ βνήζεηα ηεο νξγάλσζεο «Άξζηο», κηαο 

ηνπηθήο νξγάλσζεο πνπ βνεζά ηνπο κεηαλάζηεο, έγηλε δεθηφο ζε έλα θέληξν 

θηινμελίαο αλειίθσλ, ζην Κέληξν ηεο Αζήλαο, φπνπ θαη δηακέλεη κέρξη 

ζήκεξα. 

16. ηηο 4 επηεκβξίνπ 2007, απνξξίθζεθε ε αίηεζε πνιηηηθνχ αζχινπ. 

Ο πξνζθεχγσλ άζθεζε αλαίξεζε θαηά ηεο απφθαζεο απηήο θαη ε 

πξνζθπγή ηνπ εθθξεκεί. Μέρξη ζήκεξα, ν πξνζθεχγσλ είλαη ρσξίο 

θεδεκφλα. 

17. χκθσλα κε κηα βεβαίσζε πνπ ζπληάρηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

21009, απφ ηελ Με-Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «Άξζηο», ν πξνζθεχγσλ 

παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2007. Δίρε έξζεη ζηελ Αζήλα 

κφλνο, καδί κε άιινπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη, ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ, δελ ηνλ ζπλφδεπε θαλέλαο ελήιηθνο. Ο πξνζθεχγσλ 

απεπζχλζεθε ζηελ νξγάλσζε απηή κεηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ Αζήλα ράξηο 

ζηελ βνήζεηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε ζηελ Λέζβν απφ ηελ 

νξγάλσζε «Πξνζθπγή». Ζ «Άξζηο» αλέιαβε ηελ θηινμελία ηνπ 

πξνζθεχγνληα πνπ έθπγε απφ ην Αθγαληζηάλ θνβνχκελνο φηη ζα 

επηζηξαηεπφηαλ ζηνλ ζηξαηφ ησλ Σαιηκπάλ. Όηαλ ν πξνζθεχγσλ έγηλε 

δεθηφο ζην θέληξν Φηινμελίαο, παξνπζίαδε δπζθνιίεο λα εληαρηεί ζην λέν 

ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα θνηκεζεί ζην ζθνηάδη. Μηινχζε ζπάληα θαη ήηαλ 

πνιχ αδχλαηνο. χκθσλα κε ηελ βεβαίσζε δελ είρε νξηζηεί θαλέλαο 

θεδεκφλαο, πξνζσξηλφο ή κφληκνο, γηα ηνλ πξνζθεχγνληα παξφιν πνπ ε 

Δηζαγγειία αλειίθσλ είρε ελεκεξσζεί γηα ηελ χπαξμε ηνπ. 

ΗΗ. ΣΟ ΟΗΚΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ 

ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
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Α. Σν εζληθό δίθαην θαη πξαθηηθή 

1. Σν εζληθό δίθαην 

α) Σν ύληαγκα 

18. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο πξνβιέπνπλ ηα 

εμήο : 

Άξζξν 5 

1. Kαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξoζσπηθφηεηά ηoπ θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Xψξαο, εθφζνλ δελ 

πξνζβάιιεη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη δελ παξαβηάδεη ηo χληαγκα ή ηα 

ρξεζηά ήζε. 

2. Όινη φζνη βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απφιπηε 

πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε 

εζληθφηεηαο, θπιήο, γιψζζαο θαη ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. 

Δμαηξέζεηο επηηξέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ηo δηεζλέο δίθαηo. 

Απαγνξεχεηαη ε έθδνζε αιινδαπνχ πνπ δηψθεηαη γηα ηε δξάζε ηoπ ππέξ ηεο 

ειεπζεξίαο. 

3. H πξνζσπηθή ειεπζεξία είλαη απαξαβίαζηε. Kαλέλαο δελ θαηαδηψθεηαη oχηε 

ζπιιακβάλεηαη oχηε θπιαθίδεηαη oχηε κε oπoηoλδήπoηε άιιo ηξφπo πεξηoξίδεηαη, 

παξά κφλo φηαλ θαη φπσο oξίδεη o λφκoο. 

(...)» 

Άξζξν 21 

1. H oηθoγέλεηα, σο ζεκέιηo ηεο ζπληήξεζεο θαη πξoαγσγήο ηoπ Έζλoπο, θαζψο 

θαη o γάκoο, ε κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία ηειoχλ ππφ ηελ πξoζηαζία ηoπ 

Kξάηoπο. 

(...) 

3. To Kξάηoο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πoιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ 

πξoζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηoπ γήξαηoο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 

απφξσλ. 

Β) Ο Νόκνο ππ’αξ. 3386/2005 

19. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ππ’αξ. 3386/2005 νξίδνπλ ηα εμήο : 
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Άξζξν 2 

 

«1. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή 

 

(...) 

 

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

θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 (...).» 

Άξζξν 76 

1. Ζ δηνηθεηηθή απέιαζε αιινδαπνχ επηηξέπεηαη εθφζνλ: 

(...) 

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

αζθάιεηα ηεο Υψξαο. 

2. Ζ απέιαζε δηαηάζζεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ Γηεπζπληή ... 

αθνχ πξνεγνπκέλσο δνζεί ζηνλ αιινδαπφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νθηψ 

σξψλ γηα λα ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 

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

επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε, κε απφθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, δηαηάζζεηαη ε πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε, εληφο 

ηξηψλ εκεξψλ, απφθαζεο σο πξνο ηελ απέιαζε ηνπ. (...) Ο αιινδαπφο πνπ 

θξαηείηαη, ...κπνξεί λα πξνβάιεη θαη αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο θξάηεζεο ηνπ 

ελψπηνλ ηνπ πξνέδξνπ ...ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, (...). 

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

επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ 

δηαθσλεί σο πξνο ηελ θξάηεζε ηνπ, ηάζζεηαη ζε απηφλ πξνζεζκία πξνο 

αλαρψξεζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο. 

 5. Ζ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφθαζε κπνξεί λα 

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

λέα ζηνηρεία, (...).» 

Άξζξν 77 

Πξνζθπγή θαηά ηεο δηνηθεηηθήο απέιαζεο 

 

Καηά ηεο απφθαζεο απέιαζεο δηθαηνχηαη ν αιινδαπφο λα πξνζθχγεη κέζα ζε 

πξνζεζκία πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο 

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

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. Ζ άζθεζε πξνζθπγήο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή 
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εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κε ηελ απφθαζε απέιαζεο 

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

Άξζξν 79 

Πξνζηαζία από ηελ απέιαζε 

 

1. Απαγνξεχεηαη ε απέιαζε, εθφζνλ ν αιινδαπφο: 

(...) 

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

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

Άξζξν 83 

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

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

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 

ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ. 

(...) 

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

ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, χζηεξα απφ 

έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, κπνξεί (...)λα απφζρεη απφ ηελ πνηληθή δίσμε γηα 

ηελ πξάμε απηήλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε (...)» 

20. Ζ απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε αιινδαπνχ είλαη 

δηνηθεηηθή πξάμε πνπ κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ 

ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. πγρξφλσο κε ηελ αίηεζε αθπξψζεσο, ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο 

απέιαζεο. Πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα απνθχγεη ηελ εθηέιεζε ηεο απέιαζεο 

κέρξηο φηνπ ην Γηθαζηήξην λα απνθαζίζεη επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, είλαη 

δπλαηφλ λα θαηαζέζεη αίηεζε δεηψληαο πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ εμεηάδεηαη 

ζχκθσλα κε εμαηξεηηθά γξήγνξε δηαδηθαζία ζηελ νπνία είλαη παξφληεο έλαο 

Πξσηνδίθεο θαη ν ελδηαθεξφκελνο ή ν δηθεγφξνο ηνπ. 

21. Σν ραξηφζεκν είλαη ελλέα επξψ γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αθχξσζεο 

θαη είθνζη πέληε επξψ γηα αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο. Γηα ηελ άζθεζε 

ησλ αηηήζεσλ απηψλ, ην άξζξν 276 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 194-204 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 

πξνβιέπνπλ ην επεξγέηεκα ηεο λνκηθήο ζπλδξνκήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

απηεπάγγειην δηνξηζκφ δηθεγφξνπ. 
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22. Δπηπιένλ, ν αιινδαπφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηεο 

απφθαζεο απέιαζεο, ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο. Ζ πξνζθπγή 

απηή ζεσξείηαη απφ ηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα σο ελδηθνθαλήο (ηΔ , 

απνθάζεηο ππ’ αξ. 380, 382/2002 θαη 1113/2003). Ζ πξνεγνχκελε άζθεζή 

ηεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πξνζθχγεη θάπνηνο ζηα Γηνηθεηηθά 

Γηθαζηήξηα κε αίηεζε αθπξψζεσο θαηά κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ 

δηαηάζζεη ηελ απέιαζε αιινδαπνχ. 

23. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί επίζεο λα πξνβάιεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζσξηλή ηνπ θξάηεζε ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ. Ζ άζθεζή ηνπο, είηε πξνθνξηθά είηε εγγξάθσο (άξζξν 243 

§1 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο), δελ ππφθεηηαη ζε θακία 

πξνζεζκία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. Δμεηάδνληαη θαηά ζπλνπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε απφθαζε εθδίδεηαη ακέζσο θαη επηδίδεηαη ακέζσο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. 

γ) Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα ππ’ αξ. 61/1999 

24. Σν πξψην άξζξν ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξ. 61/1999 πνπ 

ξπζκίδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν, νξίδεη ηα εμήο : 

«Αιινδαπφο ν νπνίνο δειψλεη πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε ειιεληθήο 

αξρήο ζηα ζεκεία εηζφδνπ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ή εληφο απηήο, φηη δεηεί άζπιν ζηε 

ρψξα καο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δεηεί λα κε απειαζεί ζε θάπνηα ρψξα εθ θφβνπ δίσμεο 

ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηνο, θνηλσληθήο ηάμεσο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, 

ζεσξείηαη σο αηηψλ άζπιν ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηεο Γελεχε 1951 θαη κέρξη ηελ 

νξηζηηθή θξίζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ δελ επηηξέπεηαη ε θαζ’νηνλδήπνηε ηξφπν απνκάθξπλζή 

ηνπο απφ ηε ρψξα.» 

 

δ) Σν πξνεδξηθό Γηάηαγκα ππ’αξ. 220/2007 

25. Οη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’αξ. 220/2007 

πνπ κεηαθέξνπλ ηελ Οδεγία 2003/9/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηεο 27
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα 

ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα Κξάηε Μέιε νξίδνπλ ηα εμήο : 

Άξζξν 18 

 

Αλήιηθνη 

1. Σν απψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνπο αλειίθνπο. 
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2. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο ζε 

αλειίθνπο πνπ είλαη ζχκαηα θάζε κνξθήο θαηάρξεζεο, ακέιεηαο, εθκεηάιιεπζεο, 

βαζαληζηεξίσλ ή ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθή ο κεηαρείξηζεο ή πνπ έρνπλ 

ππνθέξεη απφ έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, θαη εμαζθαιίδνπλ φηη ηνπο παξέρεηαη 

θαηάιιειε ςπρνινγηθή θξνληίδα, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεία, εθφζνλ 

απαηηείηαη. 

 

Αξζξν 19 

Αζπλόδεπηνη αλήιηθνη 

1. Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αλαγθαία εθπξνζψπεζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ απφ λφκηκν θεδεκφλα. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, νη αξκφδηεο αξρέο ελεκεξψλνπλ ηελ Δηζαγγειία αλειίθσλ , ή αλ δελ 

ππάξρεη, ηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ ν νπνίνο ελεξγεί σο πξνζσξηλφο 

θεδεκφλαο ηνπ αλειίθνπ θαη πάηξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνλ νξηζκφ κφληκνπ 

θεδεκφλα. 

2. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε αζχινπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

γίλνληαη δεθηνί ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζην νπνίν ππνβιήζεθε 

ή εμεηάδεηαη ε αίηεζε αζχινπ έσο ηε ζηηγκή πνπ ππνρξενχληαη λα ην 

εγθαηαιείςνπλ, θηινμελνχληαη: 

α) απφ ελήιηθνπο ζπγγελείο· 

β) απφ αλάδνρν νηθνγέλεηα· 

γ) ζε θέληξα θηινμελίαο εηδηθά γηα αλειίθνπο· 

δ) ζε άιινπο ρψξνπο θηινμελίαο θαηάιιεινπο γηα αλειίθνπο. 

Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα ηνπνζεηνχλ αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο ειηθίαο 16 εηψλ 

ή άλσ ζε θέληξα θηινμελίαο γηα ελειίθνπο αηηνχληεο άζπιν. 

ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηα αδέιθηα παξακέλνπλ καδί, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 

απψηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ εθάζηνηε αλειίθνπ θαη, ηδίσο, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ 

βαζκνχ σξηκφηεηάο ηνπ. Οη αιιαγέο δηακνλήο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην. 

3. Σα θξάηε κέιε, πξνζηαηεχνληαο ην απψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ αζπλφδεπηνπ 

αλειίθνπ, πξνζπαζνχλ λα εληνπίδνπλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ/ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα απεηιεζεί ε δσή ή ε 

αθεξαηφηεηα ηνπ αλειίθνπ ή ησλ ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπ, ηδίσο αλ απηνί δηακέλνπλ 
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ζηε ρψξα θαηαγσγήο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 

δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα γίλεηαη 

εκπηζηεπηηθά, ψζηε λα κελ δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηά ηνπο. 

4. Οη απαζρνινχκελνη κε αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ή λα 

ιακβάλνπλ θαηάιιειε θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ αλειίθσλ θαη λα 

δεζκεχνληαη απφ ηελ αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ 

δίθαην, γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ εθ ηεο εξγαζίαο ηνπο.» 

 

2. Σα πνξίζκαηα ηνπ Έιιελα πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε 

26. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006, ν Έιιελαο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

δεκνζίεπζε κηα έθζεζε ζηα ειιεληθά, κε ηνλ ηίηιν «Μεηαρείξηζε ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ θξαηνχληαη ζηελ Παγαλή ηεο Λέζβνπ». Ζ 

έθζεζε δηαπηζηψλεη ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ θξάηεζε 

ηφζν ησλ ελειίθσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ησλ αλειίθσλ. εκεηψλεη 

επίζεο ηηο ειιείςεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο πξαθηηθήο φζνλ 

αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλειίθσλ, ηελ πιεξνθφξεζή 

ηνπο γηα ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ άζπιν θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο 

Αξρέο ιφγσ ηεο απνπζίαο δηεξκελέσλ. Δπηπιένλ, αθνχ αθεζνχλ ειεχζεξνη 

νη αλήιηθνη, δελ πξνβιέπεηαη θαλέλα κέηξν γηα ηελ θηινμελία ηνπο. Έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απηψλ πξνσζείηαη πξνο ηα Κέληξα θηινμελίαο. Γελ 

ππάξρεη θακία πνιηηηθή γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θακία 

αλάιεςε θξνληίδαο γηα ηελ αλαρψξεζή ηνπο ζηελ Αζήλα θαη, γεληθά γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ειαρίζηνπ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Β. Οηθείεο δηεζλείο λνκνζεζίεο 

1. Σα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ πηνζεηήζεθαλ από ην πκβνύιην ηεο 

Δπξώπεο 

α) Σν Ψήθηζκα 1707(2010) ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, ηεο 28
εο

 Ιαλνπαξίνπ 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 
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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 

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 
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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 

Β) Η ύζηαζε CM/Rec(2007)9 ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγώλ ησλ 

Κξαηώλ Μειώλ γηα ηα ζρέδηα δσήο ππέξ ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ 

κεηαλαζηώλ (πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγώλ ζηηο 12 

Ινπιίνπ 2007) 

28. Σα ζρεηηθά ρσξία ηνπ θεηκέλνπ απηνχ έρνπλ σο εμήο : 

«(...) 

πληζηά ζηηο Κπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ Μειψλ: 

α) λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ζηηο 

πνιηηηθέο ηνπο, ηηο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο ηνπο, ηηο αξρέο θαη ηα κέηξα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο , 
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β) λα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ κέηξσλ απηψλ ζηηο 

αξρέο θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο κεηαλάζηεο, 

(...) 

ρέδηα δσήο 

1. Σα ζρέδηα δσήο ζηνρεχνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

αλειίθνπ επηηξέπνληάο ηνπ λα απνθηήζεη θαη λα εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα γίλεη αλεμάξηεηνο, ππεχζπλνο θαη ελεξγφ 

κέινο ηεο θνηλσλίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα ζρέδηα δσήο, ζεβφκελα ην 

απψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ φπσο νξίδεηαη απφ ηελ χκβαζε ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, επηδηψθνπλ ζθνπνχο ζρεηηθνχο κε ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ηνπ αλειίθνπ, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ κνξθσηηθή 

αλάπηπμε, ηελ θαηνηθία, ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη ηελ εξγαζία. 

2. Σα ζρέδηα δσήο είλαη αηνκηθά εξγαιεία, πνπ απνηεινχλ κηα απφ 

θνηλνχ δέζκεπζε νξηζκέλεο δηάξθεηαο κεηαμχ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Καζνξίδνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπ 

κέιινληνο ηνπ αλειίθνπ, πξνσζνχλ ρσξίο δηάθξηζε ην απψηεξν ζπκθέξνλ 

ηνπ παηδηνχ θαη δίλνπλ απαληήζεηο καθξνπξφζεζκα ζηηο αλάγθεο ηνπ 

αλειίθνπ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζπγρξφλσο. 

3. Σα ζρέδηα δσήο απνηεινχλ κηα δηαξθή ιχζε γηα ηα Κξάηε Μέιε θαη 

ηνπο ίδηνπο ηνπο αλήιηθνπο, γηα λα απαληήζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.΄Δηζη, ηα ζρέδηα δσήο πξέπεη 

λα είλαη έλα εξγαιείν εληαμηαθήο πνιηηηθήο πνπ ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ απφ ηελ κηα ζηηο αλ΄’αγσθεο ησλ 

αλειίθσλ θαη απφ ηελ άιιε ζηηο θάζε είδνπο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

κεηαλάζηεπζε απηή. 

Αζπλόδεπηνη αλήιηθνη κεηαλάζηεο 

4. Ζ παξνχζα ζχζηαζε αθνξά ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο 

κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, φπνην θη αλ 

είλαη ην θαζεζηψο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία κεηαλάζηεπζήο ηνπο , είηε 

είλαη αηηνχληεο άζπιν είηε φρη. Ζ έθθξαζε «αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 

κεηαλάζηεο» πεξηιακβάλεη ηα ρσξηζκέλα παηδηά. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο 
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αλειίθνπο πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί κφλνη αθνχ εηζήιζαλ ζηελ επηθξάηεηα 

ηνπ Κξάηνπο Μέινπο. 

5. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη είλαη παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ, πνπ έρνπλ 

απνρσξηζηεί απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπο θαη άιινπο ζπγγελείο ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο, θαη δελ έρεη αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηνπο ελήιηθνο πνπ έρεη ηελ επζχλε 

απηή απφ ην λφκν ή ην έζηκν. 

6. Σα ρσξηζκέλα παηδηά είλαη παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ, πνπ έρνπλ 

απνρσξηζηεί απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπο ή ηα άηνκα πνπ είραλ ηελ θξνληίδα 

ηνπο θαηά θχξην ιφγν πξνεγνπκέλσο κε βάζε ην λφκν ή ην έζηκν, αιιά φρη 

απαξαίηεηα απφ άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Σα ρσξηζκέλα παηδηά 

κπνξνχλ επνκέλσο λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα άιιν ελήιηθν κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο. 

(...)» 

γ) Η ύζηαζε 1703 (2005) ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

29. Σα νηθεία ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ απηνχ έρνπλ σο εμήο : 

«2. Σα παηδηά είλαη επάισηεο ππάξμεηο, θαη πην επάισηα αθφκα είλαη απηά πνπ 

βξίζθνληαη ζε μέλε ρψξα ζηελ νπνία δεηνχλ άζπιν θαη πνπ έρνπλ απνρσξηζηεί 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο θχξηνπο λφκηκνπο θεδεκφλεο ηνπο, κε βάζε ην λφκν ή 

ην έζηκν. Σα ρσξηζκέλα παηδηά πνπ είλαη αηηνχληεο άζπιν αληηπξνζσπεχνπλ 

πεξίπνπ ην 4% ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Δπξψπε. ε νξηζκέλα 

Κξάηε Μέιε, ηδίσο ζε απηά φπνπ ε κεηαλάζηεπζε είλαη ζρεηηθά πξφζθαην 

θαηλφκελν, ε αλαινγία απηή αλέξρεηαη ζε 10%. 

(...) 

5. Δπεηδή ηα παηδηά απηά έρνπλ απνρσξηζηεί απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή απφ ηνπο 

θχξηνπο θεδεκφλεο ηνπο, κε βάζε ην λφκν ή ην έζηκν, ζα πξέπεη λα νξηζηεί 

γξήγνξα έλαο λφκηκνο θεδεκφλαο πνπ ζα αλαιακβάλεη λα ππεξαζπηζηεί ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα εγγπάηαη ηελ επδσία ηνπο, θαη επίζεο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε θέληξα ππνδνρήο θαη θξνληίδαο πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειηθία θαη 

ηελ σξηκφηεηά ηνπο. πρλά, αληίζεηα, ε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ Μειψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο δελ πξνβιέπεη θαηάιιειν ζχζηεκα θεδεκνλίαο ππέξ 

ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ. Αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη έλα θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην, 

νη δηνηθεηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζέηνπλ ζνβαξά ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 

παηδηψλ, πνπ θηλδπλεχνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλα ζην εκπφξην 

αλζξψπσλ ή ζε άιιεο κάζηηγεο. Δπίζεο, ε θξάηεζε ησλ ρσξηζκέλσλ παηδηψλ θαηά 
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ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο αζχινπ είλαη ζπρλή πξαθηηθή ζηελ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πξάγκα πνπ είλαη 

πξνδήισο αληίζεην ζηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά 

θαηάιιειεο κνλάδεο ππνδνρήο θαη θξνληίδαο θαζψο θαη κε ην άξζξν 37 ηεο 

χκβαζεο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ νξίδεη φηη 

ε θξάηεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο κέηξν έζραηεο αλάγθεο θαη γηα φζν 

ην δπλαηφλ πην ζχληνκε δηάξθεηα.» 

δ) Οη δηαπηζηώζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξόιεςε ησλ 

βαζαληζηεξίσλ θαη ησλ απάλζξσπσλ ή εμεπηειηζηηθώλ πνηλώλ ή 

κεηαρεηξίζεσλ (CPT) 

30. Mεηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηελ Διιάδα, απφ ηηο 23 σο ηηο 29 

επηεκβξίνπ 2008, ε Δπηηξνπή CPT ζεκείσλε ηα αθφινπζα ζηελ έθζεζή 

ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 (ην πξσηφηππν ζηα αγγιηθά): 

«16. Έρνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είραλ νη ειιεληθέο 

αξρέο πνπ αλαθέξαλε ηελ εμαθνινχζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ άζρεκσλ 

κεηαρεηξίζεσλ πνπ πξνθάιεζαλ νη δπλάκεηο Αζθαιείαο, είλαη ζιηβεξφ φηη 

δελ εθαξκφζηεθαλ ηα κέηξα πνπ πξνέβιεπε ε CPT ζηηο εθζέζεηο ηεο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη επηβεβαησζεί. Έηζη, κέρξη ζήκεξα, 

δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλεμάξηεηε αξρή ππεχζπλε λα επηζεσξεί ηνπο 

ρψξνπο θξάηεζεο ησλ Γπλάκεσλ Αζθαιείαο. Σν 2007, ε CPT είρε 

ελεκεξσζεί γηα ζρέδην κεηαξξχζκηζεο απφ ην Γξαθείν ηνπ Μεζνιαβεηή 

πνπ ζα ηνπ αλέζεηαλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο Αξρή, αιιά 

ην ζρέδην απηφ πξνθαλψο δελ πινπνηήζεθε. Ζ CPT θαιεί ηηο ειιεληθέο 

αξρέο λα εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα πνπ λα επηηξέπεη ζε κηα Αλεμάξηεηε 

Αξρή λα επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο ησλ Γπλάκεσλ Αζθαιείαο. 

(...) 

40. Ζ ππνδνκή ηνπ Κέληξνπ θξάηεζεο γηα ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο 

ζηελ Λέζβν δελ άιιαμε απφ ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηεο CPT ην 2007 

(Φεβξνπάξην). Σν Κέληξν θξάηεζεο απνηειείηαη απφ πέληε κεγάιεο 

απνζήθεο γηα άξξελεο θξαηνχκελνπο θαη δχν γηα γπλαίθεο θαη αλειίθνπο 

(...). Καηά ηελ επνρή ηεο επίζθεςεο 720 κεηαλάζηεο θξαηνχληαλ ζην 

Κέληξν ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 300 αηφκσλ ην κέγηζην. πλεπψο νη 

ζπλζήθεο θξάηεζεο ήηαλ άζιηεο. Γηα παξάδεηγκα, πάλσ απφ εθαηφ άηνκα 

κνηξαδφληνπζαλ δχν ηνπαιέηεο θαη νη θξαηνχκελνη έπξεπε λα κνηξάδνληαη 

ηα ζηξψκαηα ή λα θνηκνχληαη θαηάρακα. 
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Δίλαη θαλεξφ φηη ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, θάζε απφπεηξα λα δηαηεξεζνχλ νη 

πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη, γεληθφηεξα, λα πξνζθέξνπλ παξαδεθηέο 

ηαηξηθέο θξνληίδεο είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. Πξάγκαηη, ηνπαιέηεο 

κε δηαξξνή, αλεπαξθήο εμαεξηζκφο, γεληθή αλζπγηεηλή θαηάζηαζε θαη 

απνπζία ζσκαηηθήο άζθεζεο είλαη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Δηδηθφ Κέληξν 

Κξάηεζεο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πνπ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία 

ηφζν ησλ θξαηνπκέλσλ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ θαηάζηαζε απηή 

απνηειεί έθθιεζε γηα ηελ ιήςε επεηγφλησλ άκεζσλ κέηξσλ. 

(...) 

46. Όπσο θαη ζηηο άιιεο επηζθέςεηο ηεο CPT , ζε φια ζρεδφλ ηα θέληξα 

πνπ επηζθέθηεθε, νη θξαηνχκελνη δελ είραλ δηθαίσκα ζε θακία 

δξαζηεξηφηεηα θαη πεξλνχζαλ ηνλ ρξφλν ηνπο κε ην λα θνηκνχληαη θαη λα 

ραδεχνπλ ζην θειί ηνπο (...) Σέηνηα ήηαλ θαη ε πεξίπησζε ησλ Κέληξσλ ηεο 

Λέζβνπ θαη ηεο Πέηξνπ Ράιιε. 

(...) 

50. Γεδνκέλσλ ησλ θίλδπλσλ πγείαο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην Κέληξν 

Κξάηεζεο ηεο Λέζβνπ, ε CPT δείρλεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ην φηη ε Με 

Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «Γηαηξνί ρσξίο χλνξα» απέζπξε ην πξνζσπηθφ 

ηεο απφ ην Κέληξν, πξνθαλψο ιφγσ ηεο άζρεκεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

ειιεληθέο αξρέο. Ζ απνζηνιή ησλ CPT ελεκεξψζεθε φηη ε πξφζβαζε ζηνπο 

αζζελείο επηηξεπφηαλ κφλν κέζα απφ ηα θάγθεια». 

31. Μεηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηελ Διιάδα, ε CPT ζεκείσλε ηα αθφινπζα 

ζηελ έθζεζή ηεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 20109 (ζηα αγγιηθά 

ζην πξσηφηππν): 

« (...) 

64. Σν Κέληξν Κξάηεζεο [ηεο Παγαλήο] ήηαλ αλζπγηεηλφ πέξα απφ θάζε 

πεξηγξαθή θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο γηα κεξηθνχο, αλ φρη γηα φινπο ηνπο 

παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, κπνξνχλ αλακθηζβήηεηα λα ραξαθηεξηζηνχλ 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 ιεθζνχλ επείγνληα κέηξα. Γηαπηζηψλεη κε 

ζιίςε φηη δελ εθαξκφζηεθε θαλέλα κέηξν γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο 

θαηά ηελ επίζθεςή ηεο ην 2009. Ωζηφζν, νη ειιεληθέο αξρέο ελεκέξσζαλ 

ηελ CPT κε επηζηνιή ηεο 26
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2010, φηη ην Κέληξν ηεο 
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Παγαλήο έθιεηζε θαη φηη ζα αληηθαηαζηαζεί κε έλα πην θαηάιιειν Κέληξν 

Κξάηεζεο (...)» 

ε) Ο Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζην πκβνύιην ηεο 

Δπξώπεο 

32. χκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ν Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ 

Διιάδα απφ ηηο 8 σο ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2008 : 

« (...) 

20. Ο Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θξίλεη βαζηά αλεζπρεηηθέο ηηο 

εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηδίσο απφ ην Γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (HCR) πνπ αλαθέξνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο 

ζην ειιεληθφ ζχζηεκα αζχινπ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ (αηηνχλησλ άζπιν) (...) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ 

Διιάδα, ν Δπίηξνπνο ελεκεξψζεθε επίζεο απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην 

Πξνζθχγσλ γηα ηελ αλεζπρεηηθή πεξίπησζε ελφο λένπ Αθγαλνχ 15 εηψλ πνπ 

θέξεηαη λα έρεη ζπιιεθζεί ζηελ Διιάδα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 θαη ακέζσο 

νδεγήζεθε ζηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα, θαη κεηά απειάζεθε ζηελ ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ. 

21. Ο Δπίηξνπνο αλεζπρεί ζπγθεθξηκέλα γηα ην φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ πξάμε ζε ζέκαηα θεδεκνλίαο ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν. Σν άξζξν 19(1) ηεο Οδεγίαο 2003/9/ΔΚ 

(πνπ κεηαθέξζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 220/2007) 

πξνβιέπεη φηη ηα Κξάηε πξέπεη λα ιακβάλνπλ φζνλ ην δπλαηφλ πην γξήγνξα κέηξα 

γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπξνζψπεζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

απφ λφκηκν θεδεκφλα ή, ελδερνκέλσο, απφ αξκφδηα νξγάλσζε. Ζ χκβαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 2005 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ (πνπ ππνγξάθεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2005 αιιά δελ 

θπξψζεθε αθφκε) θαη ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ (ηδηαίηεξα ην άξζξν 22) πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 11 Μαΐνπ 

1993, πξνβιέπνπλ επίζεο εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο αιινδαπνχο, θαη εηδηθά γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (HCR) δηαπίζησζε κε έληνλε αλεζπρία 

φηη νη Έιιελεο Δηζαγγειείο , παξφιν πνπ απφ ην λφκν νξίδνληαη σο πξνζσξηλνί 

θεδεκφλεο ησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν, δελ παξεκβαίλνπλ παξά ζπάληα ζηα 

ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη θηινμελίαο ησλ ηειεπηαίσλ. 

(...) 
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25. Ο Δπίηξνπνο ζεκεηψλεη κε έληνλε αλεζπρία φηη νη αλεπάξθεηεο ζε ζέκαηα 

δηεξκελείαο απνηεινχλ ρξφλην πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ. 

Ήδε, ην 2001, ε Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είρε 

ππνγξακκίζεη φηη ε απνπζία επηζήκσλ δηεξκελέσλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ 

απνηεινχζε «παξαβίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ δηαδηθαζίαο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ 

θαη ησλ κεγάισλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ». Ζ 

Δζληθή Δπηηξνπή είρε επίζεο ζπζηήζεη ζην Διιεληθφ Κξάηνο λα πηνζεηήζεη κηα 

λνκνζεζία ζρεηηθή κε ηελ λνκηθή ζπλδξνκή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ. ην ζεκείσκά ηεο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2008, ε 

Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (HCR) ππελζχκηζε 

φηη ιφγσ ηεο απνπζίαο δηεξκελείαο θαη λνκηθψλ ππεξεζηψλ νη αηηνχληεο άζπιν 

ζπρλά εξσηνχληαη ζε κηα γιψζζα πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ θαη ρσξίο λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αζχινπ.» 

2. Η ύκβαζε ζρεηηθά κε ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ηεο 20
εο

 

Ννεκβξίνπ 1989, πνπ θπξώζεθε από ηελ Διιάδα ζηηο 11 Μαΐνπ 1993. 

33. Σα ζρεηηθά άξζξα ηνπ θεηκέλνπ απηνχ έρνπλ σο εμήο : 

Άξζξν 3 

1. ε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, είηε απηέο ιακβάλνληαη απφ 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, είηε απφ ηα 

δηθαζηήξηα, ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ή απφ ηα λνκνζεηηθά φξγαλα, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη πξψηηζηνο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ζην παηδί ηελ 

αλαγθαία γηα ηελ επεκεξία ηνπ πξνζηαζία θαη θξνληίδα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ ηνπ, ησλ επηηξφπσλ ηνπ ή ησλ άιισλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη λφκηκα ππεχζπλα γη’ απηφ, θαη παίξλνπλ γηα ην ζθνπφ απηφλ 

φια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα. 

3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε κεξηκλνχλ ψζηε ε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ πνπ αλαιακβάλνπλ παηδηά θαη πνπ είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαη ζε 

φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε κηαο θαηάιιειεο επνπηείαο. 

Άξζξν 10 

1. χκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, θάζε αίηεζε απφ έλα παηδί ή απφ ηνπο γνλείο ηνπ γηα 
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ηελ είζνδν ζε έλα πκβαιιφκελν Κξάηνο ή ηελ έμνδν απφ απηφ κε ζθνπφ ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αληηκεησπίδεηαη απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε κε ζεηηθφ 

πλεχκα, αλζξσπηζκφ θαη ηαρχηεηα. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε θξνληίδνπλ επηπιένλ 

ψζηε ε ππνβνιή κηαο ηέηνηαο αίηεζεο λα κελ επηζχξεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ 

αηηνχληα ή γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Άξζξν 22 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ έλα παηδί, 

ην νπνίν επηδεηεί λα απνθηήζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ή πνπ 

ζεσξείηαη πξφζθπγαο δπλάκεη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηζρχνληνο 

δηεζλνχο ή εζληθνχ δηθαίνπ, είηε απηφ είλαη κφλν είηε ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο γνλείο 

ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, λα ραίξεη ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο θαη 

αλζξσπηζηηθήο βνεζείαο, πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα απνιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ ηνπ αλαγλσξίδνπλ ε παξνχζα χκβαζε θαη ηα άιια δηεζλή φξγαλα ηα ζρεηηθά 

κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ή αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζηα νπνία κεηέρνπλ 

ηα ελ ιφγσ Κξάηε. 

2. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζπλεξγάδνληαη, φπσο απηά ην 

θξίλνπλ αλαγθαίν, ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη Δζλψλ θαη ηνπο άιινπο αξκφδηνπο δηαθπβεξλεηηθνχο ή κε 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο γνλείο 

ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θάζε παηδηνχ πξφζθπγα θαη γηα λα ζπιιέμνπλ 

πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ επαλέλσζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ νχηε ν παηέξαο νχηε ε κεηέξα νχηε θαλέλα άιιν κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζεί, ην παηδί έρεη δηθαίσκα λα ηχρεη ηεο ίδηαο 

πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν παηδί ζηεξεκέλν νξηζηηθά ή 

πξνζσξηλά ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

ζχκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

Άξζξν 37 

Σα πκβαιιφκελα Κξάηε επαγξππλνχλ ψζηε : 

(...) 

β. Καλέλα παηδί λα κε ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ θαηά ηξφπν παξάλνκν ή 

απζαίξεην. Ζ ζχιιεςε, θξάηεζε ή θπιάθηζε ελφο παηδηνχ πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλε κε ην λφκν, λα κελ απνηειεί παξά έλα έζραην κέηξν θαη λα είλαη ηεο 

κηθξφηεξεο δπλαηήο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 

 γ. Κάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία λα αληηκεησπίδεηαη κε αλζξσπηζκφ θαη 

κε ηνλ νθεηιφκελν ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ ζεβαζκφ, θαη θαηά ηξφπν πνπ 
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λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα, θάζε παηδί πνπ 

ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ζα ρσξίδεηαη απφ ηνπο ελήιηθεο, εθηφο εάλ ζεσξεζεί φηη 

είλαη πξνηηκφηεξν λα κε γίλεη απηφ γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, θαη έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ηελ επαθή κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δη’ αιιεινγξαθίαο θαη 

κε επηζθέςεηο, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ. 

(...)» 

3. Ο Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’αξ. 343/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ηεο 18
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2003 γηα ηε ζέζπηζε ηωλ 

θξηηεξίωλ θαη κεραληζκώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο αζύινπ πνπ ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο 

κέινο από ππήθνν ηξίηεο ρώξαο 

34. Σν άξζξν 6 ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ πξνβιέπεη ηα εμήο: 

Άξζξν 6 

«Δάλ ν αηηψλ άζπιν είλαη αζπλφδεπηνο αλήιηθνο, ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο αίηεζεο είλαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν επξίζθεηαη λνκίκσο έλα κέινο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ απηφ είλαη πξνο ην κείδνλ ζπκθέξνλ ηνπ 

αλειίθνπ. 

Δάλ δελ ππάξρεη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

αίηεζεο είλαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ν αλήιηθνο ππέβαιε ηελ αίηεζε 

αζχινπ.» 

 

4. Η Ύπαηε Αξκνζηεία ηωλ Ηλωκέλωλ Δζλώλ γηα ηνπο Πξόζθπγεο 

(UNHCR) 

35. ε απάληεζε ζην αίηεκα ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθεχγνληα 

κε εκεξνκελία 22 Απγνχζηνπ 2009, ην Γξαθείν ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο ηεο 

πξνζθφκηζε κηα έθζεζε κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κεηαλαζηψλ ζην λεζί ηεο Λέζβνπ θαηά ην 

θαινθαίξη ηνπ 2007. Σν Γξαθείν νξγάλσζε δχν απνζηνιέο 

παξαθνινχζεζεο ζην λεζί ηεο Λέζβνπ ην 2007. Γηαπηζηψλεη ζηελ 

έθζεζή ηνπ κηα κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ Λέζβν ην θαινθαίξη ηνπ 2007. Ζ 

κεγάιε πιεηνςεθία απηψλ ήηαλ Αθγαλνί ππήθννη. Ζ Ύπαηε 

Αξκνζηεία αλαθέξεη ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

δηαζεζηκφηεηα δηεξκελέσλ ηφζν ζηα Κέληξα Κξάηεζεο φζν θαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο κε ηελ Αζηπλνκία. Δπηβεβαηψλεη φηη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2007, δελ ππήξρε θαλνληθή παξνπζία δηεξκελέα ζην Κέληξν 
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Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο. Ζ έθζεζε αλαθέξεη ηελ απνπζία δσξεάλ 

λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Παγαλή. 

36. ρεηηθά κε ηελ έθζεζε πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2008, απφ ην 

Γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα κε ηνλ ηίηιν «αζπλφδεπηνη αλήιηθνη αηηνχληεο 

άζπιν ζηελ Διιάδα-κηα κειέηε γηα ηελ κεηαρείξηζε ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ πνπ δεηνχλ άζπιν ζηελ Διιάδα», ζεκεηψλεηαη φηη ν 

Δηζαγγειέαο πνπ είλαη αξκφδηνο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

λα θηλήζεη πνηληθή δίσμε θαηά ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, είρε 

ελεκεξσζεί γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο απφ ηελ αζηπλνκία. Ωζηφζν δελ 

είρε θακκία άιιε αλάκημε ζηελ δηαδηθαζία θεδεκνλίαο. Γηα ην Γξαθείν 

ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο, έλα αθαλζψδεο πξφβιεκα ήηαλ ε δηαηήξεζε 

ζε θξάηεζε ελ φςεη απέιαζεο ησλ αηφκσλ πνπ θαηέζεζαλ αηηήζεηο 

πνιηηηθνχ αζχινπ. Ζ έθζεζε ππνγξακκίδεη επίζεο φηη νη ζηαηηζηηθέο 

γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο «πνπ γίλνληαη κε επίζεκα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία [είλαη] ειιηπείο [...] δελ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ( ε κειέηε 

απνθαιχπηεη ιάζε ππνινγηζκνχ θαη θαηαρψξεζεο ηεο ειηθίαο ηνπ 

αλειίθνπ θαη/ή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ σο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ» 

(ζειίδεο 6 θαη 23 ηεο έθζεζεο). 

37. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο ηεο 

Παγαλήο, ην Γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα δειψλεη 

φηη ην 2007 απηφ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε ειαθξψο θαιχηεξε απφ ην 

2009. Ωζηφζν, αλαθέξεη φηη δερφηαλ αξηζκφ πξνζψπσλ κεγαιχηεξν 

απφ φ,ηη κπνξνχζε λα δερηεί. Σα αζπλφδεπηα παηδηά ηνπνζεηνχληαλ ζε 

μερσξηζηή πηέξπγα, ρσξηζηά απφ ηνπο άιινπο θξαηνχκελνπο. 

Δπηθξαηνχζε κηα άζρεκε νζκή ζηνπο ρψξνπο θαη ην λεξφ έηξερε ζην 

πάησκα. Γηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα πγηεηλήο (έιιεηςε ηνπαιεηηψλ, 

ληνπο). Ζ πξφζβαζε ζηελ εμσηεξηθή απιή ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη 

ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θπιάθσλ πνπ επηθαινχληαλ ιφγνπο 

αζθαιείαο. 

38. Σέινο, αλαθεξφκελνη ζηελ αλσηέξσ έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε 

ην 2008, ην Γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα, 

ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο ζρεηηθά κε ην φηη 

νξηζκέλνο αξηζκφο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαηαγξαθφηαλ σο 

ζπλνδεπφκελνο. Πξάγκαηη, ε έθζεζε αλαθέξεη πεξηπηψζεηο πνπ νη 

απνθάζεηο απέιαζεο είραλ ιεθζεί θαηά ελήιηθσλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ κε αλαθνξά ζε αλειίθνπο πνπ ζπλνδεχαλε. Οη ελ ιφγσ 
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ελήιηθνη δελ ήηαλ παξά απινί ζπκπαηξηψηεο ησλ αλειίθσλ ρσξίο 

ζπγγέλεηα κε απηνχο. 

39. Σν Γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα αλαθέξεηαη 

ζην ζέκα απηφ ζηελ ζειίδα 42 ηεο έθζεζήο ηνπ, ηνπ 2008: 

«Ζ ζπρλφηεηα θαη ζπγρξφλσο ε νκνηφηεηα ησλ γεγνλφησλ απηψλ θαη ε 

χπαξμε ηππνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζηηο 

απνθάζεηο απέιαζεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά. Ωζηφζν δελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

επαιεζεχζνπκε ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπκβάληα επηζεκάλζεθαλ φζνλ αθνξά 

ηηο απνθάζεηο απέιαζεο πνπ ειήθζεζαλ ζηελ Λέζβν. Ωζηφζν, δελ 

θαίλεηαη λα πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηνρή απηή. Απηφ νδεγεί ζε κηα 

πιεζψξα πξνβιεκάησλ : ε απφδνζε ελφο αλειίθνπ ζε έλαλ ελήιηθν κε 

ηνλ νπνίν ν αλήιηθνο δελ έρεη θακία ζπγγεληθή ζρέζε θαζηζηά ην ζέκα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πην δχζθνιν. Απηνχ ηνπ είδνπο νη πξαθηηθέο, πνπ 

κνηάδνπλ λα εθαξκφδνληαη απνπζία κάιηζηα κηαο ζχλνηκεο εμέηαζεο 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν πξνζψπσλ, ελζαξξχλεη ην εκπφξην ησλ 

αλζξψπσλ ή, εκπάζεη πεξηπηψζεη, απμάλεη ηνλ θίλδπλν εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ αλειίθνπ (...)» 

40. Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πλέληεπμεο ηχπνπ ζηηο 21 

επηεκβξίνπ 2010 ζην Μέγαξν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ Γελεχε, ν 

εθπξφζσπνο ηχπνπ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο πξφζθπγεο 

εθθξάζηεθε σο εμήο : 

«Οη ζπλζήθεο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν ζηελ Διιάδα, πνπ είλαη απφ ηα 

θπξηφηεξα ζεκεία εηζφδνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη παζίγλσζην 

φηη είλαη δχζθνιεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηηνχλησλ άζπιν δελ ιακβάλνπλ 

θακκία βνήζεηα. Μεγάιν κέξνο απηψλ δνπλ ζηνλ δξφκν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. Σν ζχζηεκα θαζνξηζκνχ 

ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, θαη γηα ην ιφγν 

απηφ, ηα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη δηεζλή πξνζηαζία δελ αλαγλσξίδνληαη 

σο ηέηνηα. Δίλαη κηα θαηάζηαζε αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ δελ ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο 

ραηξεηίδεη ην ζρέδην ηεο Διιάδαο γηα επξεία αλακφξθσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνλνκήο αζχινπ παξά ηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο. Παξνηξχλνπκε επίζεο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα βνεζήζεη 

πεξηζζφηεξν ηελ Διιάδα γηα λα κπνξέζεη ε ρψξα απηή λα 

ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο ππνρξεψζεηο ηεο.» 
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5. Οη εθζέζεηο πνπ έρνπλ ζπληάμεη νη Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο 

α) Η έθζεζε ηεο Pro Asyl 

41. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, ε Με Κπβεξλεηηθή απηή Οξγάλσζε 

δεκνζίεπζε κηα έθζεζε ζηα αγγιηθά κε ηνλ ηίηιν «Ζ αιήζεηα κπνξεί λα 

είλαη πηθξή, αιιά πξέπεη λα ιέγεηαη: ε θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζην 

Αηγαίν Πέιαγνο θαη νη πξαθηηθέο ηεο ειιεληθήο αθηνθπιαθήο». Ζ 

έθζεζε αλαθέξεηαη, αλαιπηηθά, ζηελ θαηάζηαζε ησλ αλειίθσλ θαη ζηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο ζηελ Λέζβν. Αλαθέξεηαη 

ζε εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ην 2005 θαη 2006 απφ ηνλ Έιιελα 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη αλαθέξεη ηελ παξάλνκε πξαθηηθή ηεο ζρεδφλ 

απηφκαηεο θξάηεζεο ησλ αλειίθσλ, είηε ζπλνδεχνληαη είηε φρη απφ 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (ζειίδα 19 ηεο έθζεζεο). Ζ Pro Asyl ζεσξεί 

φηη νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο πνπ θξαηνχληαη ζηα λεζηά ηεο Υίνπ, ηεο 

άκνπ θαη ηεο Λέζβνπ ζηελ πξάμε ζηεξνχληαη λφκηκεο πξνζηαζίαο. 

Αλαθέξεη ηελ έιιεηςε δηθεγφξσλ πνπ λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα Κέληξα Κξάηεζεο θαη λα εθπξνζσπήζνπλ ηα άηνκα πνπ 

θξαηνχληαη. Αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ έιιεηςε δηαζέζηκσλ 

ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη ζηελ πνιχ πξνβιεκαηηθή επαθή ησλ 

θξαηνπκέλσλ κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο 

δηεξκελείαο, ε έθζεζε δηαπηζηψλεη ηελ νιηθή απνπζία επαγγεικαηηψλ 

δηεξκελέσλ θαη φηη νη Αξρέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθξαηνχκελνπο σο 

αλεπίζεκνπο δηεξκελείο. Σα άηνκα πνπ θξαηνχληαη ζην θέληξν 

θξάηεζεο ηεο Λέζβνπ ελεκέξσζαλ ηελ Pro Asyl φηη είραλ δψζεη ςεπδή 

νλφκαηα ζηνλ ζπγθξαηνχκελφ ηνπο πνπ ελεξγνχζε σο δηεξκελέαο, γηαηί 

δελ ηνπ είραλ εκπηζηνζχλε. Δπίζεο, δελ επηζπκνχζαλ λα εθζέζνπλ 

δηεμνδηθά ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή ζε έλαλ απφ ηνπο ζπγθξαηνχκελνχο 

ηνπο. 

42. Ζ έθζεζε παξαηεξεί φηη θαηά ηελ επνρή ηεο επίζθεςεο ζην 

Κέληξν ηεο Λέζβνπ, θξαηνχληαλ ηξηάληα αλήιηθνη Αθγαλνί. Γελ ήηαλ 

ρσξηζηά απφ ηνπο ελήιηθεο. Καηέζεζαλ φηη ππέζηεζαλ άζρεκεο 

κεηαρεηξίζεηο θαηά ηελ ζχιιεςή ηνπο απφ ηελ αθηνθπιαθή. Οη 

αλήιηθνη Αθγαλνί αθέζεθαλ ειεχζεξνη ζηηο 20 θαη 21 Ηνπιίνπ 2007. 

Μεξηθνί αλαγθάζηεθαλ λα πεξάζνπλ ηε λχρηα ζην ιηκάλη ηεο Λέζβνπ, 

ειιείςεη νηθνλνκηθήο κεηαθίλεζεο πξνο ηελ Αζήλα. Οη αλήιηθνη δελ 

έιαβαλ θακκία ελεκέξσζε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο αίηεζεο πνιηηηθνχ 

αζχινπ. Σα επίζεκα έγγξαθα πνπ είραλ καδί ηνπο ήηαλ ζηα ειιεληθά 

θαη ηνπο έδηλαλ ηελ εληνιή λα θχγνπλ απφ ην ειιεληθφ έδαθνο εληφο 
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πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ. Οη αλήιηθνη απνδίδνληαλ απζαίξεηα ζε 

ελήιηθεο Αθγαλνχο ηεο ίδηαο νκάδαο κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο 

«αδεξθφο» ή «μάδεξθνο». Έλα άηνκν πνπ αδηακθηζβήηεηα ήηαλ 

αλήιηθν είρε ραξαθηεξηζηεί σο ελήιηθαο, ρσξίο θακία απφδεημε πνπ λα 

ην ζεκειηψλεη (ζει. 25 ηεο έθζεζεο). 

β) Η έθζεζε ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο 

43. 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 κέηξν 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 αλειίθσλ θάησ απφ 

αθαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. εκεηψλεη 

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. Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία δηαπηζηψλεη επίζεο ηελ 

χπαξμε αλεζπρηψλ φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο 

ππεθνφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ην φηη νη αζπλφδεπηνη κεηαλάζηεο 

είραλ θαηαρσξεζεί σο ελήιηθεο παξά ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο (ζειίδα 6 

ηεο έθζεζεο). Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία παξαηεξεί επίζεο φηη άιια δηεζλή 

φξγαλα (φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ν Δπίηξνπνο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη πνιιέο Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο) αλέθεξαλ ζην παξειζφλ ηηο ελιφγσ ειιείςεηο ζρεηηθά κε 

ηελ θξάηεζε ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα (ζει. 7 ηεο 

έθζεζεο). 

44. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη 

ηελ έιιεηςε ηειεθσληθψλ θαξηψλ, ε Γηεζλήο Ακλεζηία παξαηεξεί φηη 

νη θξαηνχκελνη εμαξηψληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ γηα λα 

πξνκεζεπηνχλ ηειεθσληθέο θάξηεο, πνπ είλαη ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλεο. 

Δπίζεο, ε πξνβιεκαηηθή επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν επηδεηλψλεηαη 



 

27 
 

απφ ην φηη νη αξρέο θαηάζρνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ κεηαλαζηψλ κε 

ηελ άθημή ηνπο ζηα Κέληξα θξάηεζεο (ζει. 25 ηεο έθζεζεο). 

45. Ζ έθζεζε αλαθέξεη ηελ αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. εκεηψλεη αθαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ αλειίθσλ, καθξφρξνλεο θξαηήζεηο ζε 

αθαηάιιεια θέληξα θξάηεζεο, ηελ απέιαζε αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

θαη ην πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα θεδεκνλίαο. Πξάγκαηη, δηαπηζηψλεη φηη 

ην άξζξν 13§4 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’αξ. 90/2008 πξνβιέπεη 

φηη νη αξρέο πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ ζέζε ππφ θξάηεζε ησλ 

αλειίθσλ, εηδηθά απηψλ πνπ δελ ζπλνδεχνληαη θαη έρνπλ ρσξηζηεί απφ 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. ηελ πξάμε, ε δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη 

(ζειίδα 29 ηεο έθζεζεο). Δπίζεο, ε Έθζεζε αλαθέξεηαη εηδηθά ζηελ 

έιιεηςε επαξθψλ ζέζεσλ γηα αλειίθνπο ζην Κέληξν Κξάηεζεο ζην 

λεζί ηεο Λέζβνπ. Λφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ζην Κέληξν 

θξάηεζεο 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 Unicef 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). Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε, νξηζκέλνη 

Δηζαγγειείο πνπ ελεξγνχζαλ σο πξνζσξηλνί θεδεκφλεο αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε Ννκνζεζία, πεξηνξίδνληαη απιψο 

ζηνλ νξηζκφ ελφο κφληκνπ θεδεκφλα ρσξίο λα αλαιακβάλνπλ θακία 

επνπηεία ηεο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ απηψλ. Γηα ηελ Γηεζλή 

Ακλεζηία, κηα ηέηνηα πεξηνξηζηηθή εξκελεία ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ δελ 

κπνξεί παξά λα ππνλνκεχεη ην δηθαίσκα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ηδίσο ην 

δηθαίσκα λα ακθηζβεηνχλ ηηο δηαηαγέο θξάηεζεο θαη απέιαζεο πνπ 

ιακβάλνληαη ελαληίνλ ηνπο (ζειίδα 31 ηεο έθζεζεο). 

γ) Η έθζεζε ησλ Γηαηξώλ ρσξίο ζύλνξα 

46. ε κηα έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 κε ηνλ 

ηίηιν «Μεηαλάζηεο ππφ θξάηεζε-Εσέο ζε εθθξεκφηεηα», ν Οξγάλσζε 

«Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα» δηαπηζηψλεη φηη νη κεηαλάζηεο θαη νη αηηνχληεο 

άζπιν ζπζηεκαηηθά ηίζεληαη ππφ θξάηεζε κε ηελ άθημή ηνπο ζηελ 
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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 μερεηιίδαλε θαη πιεκκπξίδαλε κεξηθέο θνξέο 

κέξνο ηνπ εδάθνπο φπνπ ήηαλ ζηνηβαγκέλα ηα ζηξψκαηα (ζειίδα 10 

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. Ζ έθζεζε 

ππνζηεξίδεη φηη ηνλ επηέκβξην θαη Οθηψβξην ηνπ 2009, επηθξαηνχζε 

αθξαίνο ππεξπιεζπζκφο ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο, πξάγκα πνπ 

νδήγεζε ζε κεγάιε έληαζε: μέζπαζαλ εμεγέξζεηο κε θξαηνπκέλνπο λα 

θάλνπλ απεξγία πείλαο, άιινπο λα θαίλε ηα ζηξψκαηα θαη ηηο 

θνπβέξηεο θαη άιινπο λα μειψλνπλ ηα θάγθεια γηα λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηελ απιή. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ην Κέληξν ηεο Παγαλήο έθιεηζε. 

Δθεμήο, νη κεηαλάζηεο πνπ ζπιιακβάλνληαη ζηα αλνηρηά ηεο Λέζβνπ 

θαηεπζχλνληαη ζε Κέληξα θξάηεζεο ζηελ Υίν ή ζηελ Αζήλα. Πξηλ ηελ 

κεηαθνξά ηνπο, κπνξεί λα πεξάζνπλ κεξηθέο κέξεο ζην Κέληξν 

Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο, πάληα ζε ζπλζήθεο θάησ ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνδηαγξαθψλ (ζειίδα 13 ηεο έθζεζεο). 

δ) Η έθζεζε ηεο Οξγάλσζεο Human Rights Watch 

49. To 2008, ε Οξγάλσζε «Human Rights Watch» δεκνζίεπζε κηα 

έθζεζε 111 ζειίδσλ, ζηα αγγιηθά, κε ηνλ ηίηιν : «Αθεκέλνη ζηελ ηχρε 

ηνπο: ε ζπζηεκαηηθή απνηπρία πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ-
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κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα». Ζ έθζεζε πεξηγξάθεη ηελ ηδηαίηεξα 

επάισηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ νη αλήιηθνη κεηαλάζηεο 

πνπ εηζέξρνληαλ ζην ειιεληθφ έδαθνο. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

«Human Rights Watch» θαηά ην 2008, ζηελ Διιάδα εηζήιζαλ 1.000 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη. Ζ έθζεζε απηή αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηηο 

ειιείςεηο ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηνπο 

αηηνχληεο άζπιν θαη εζηηάδεηαη ηδίσο ζηελ πεξίπησζε αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ. Αλαθέξεη φηη ε ζπζηεκαηηθή θξάηεζε ησλ αλήιηθσλ 

αζπλφδεπησλ κεηαλαζηψλ είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ. Τπνζηεξίδεη φηη ην Τπνπξγείν Τγείαο ρξεκαηνδνηεί ή 

ζπγρξεκαηνδνηεί έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ γηα ηελ θηινμελία 

αλήιηθσλ κεηαλαζηψλ, πξάγκα πνπ εμεγεί πηζαλψο ηελ παξάηαζε ηεο 

θξάηεζεο ησλ αλειίθσλ ζηα Κέληξα Κξάηεζεο (ζειίδεο 53 θαη επ. ηεο 

έθζεζεο). 

50. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη ζηα θείκελα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηα 

φξγαλα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ζηε Ννκνινγία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ γηα λα ζπκπεξάλεη φηη ε Διιάδα παξαιείπεη λα ιάβεη ηα 

ειάρηζηα κέηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο, γηα λα 

πξνζηαηέςεη ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο κεηαλάζηεο. Παξαηεξεί ζην 

ζεκείν απηφ φηη ηα παηδηά αθήλνληαη ειεχζεξα ρσξίο λα θξνληίδεη 

θαλείο γηα ηελ κεηέπεηηα θηινμελία ηνπο θαη ρσξίο θακία απφπεηξα εθ 

κέξνπο ησλ Αξρψλ λα ηα πξνζηαηέςεη απφ πηζαλέο βηαηφηεηεο θαη 

εθκεηάιιεπζε ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηεζνχλ (ζειίδα 74 ηεο έθζεζεο). 

 

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ι. Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΩΝ 

ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 13 ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

51. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη γηα ηελ πιήξε απνπζία κέηξσλ 

πιαηζίσζεο θαη ζπλνδείαο πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ ειηθία ηνπ σο αλειίθνπ 

θαη ζην φηη δελ ζπλνδεπφηαλ θαηά ηελ ζχιιεςή ηνπ, ηελ θπιάθηζή ηνπ θαη 

αθφηνπ αθέζεθε ειεχζεξνο απφ ηηο εζληθέο αξρέο. Δπίζεο, θαηαγγέιιεη ηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο Λέζβνπ θαη ην φηη θξαηήζεθε 

καδί κε ελήιηθεο. Σν Γηθαζηήξην ζα εμεηάζεη ηελ αηηίαζε απηή ππφ ην 

πξίζκα ησλ άξζξσλ 3 θαη 13 ηεο χκβαζεο, πνπ νξίδνπλ ηα εμήο: 
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Άξζξν 3 

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

απαvζξψπoπο ή εμεπηειηζηηθάο.» 

Άξζξν 13 

 

«Παv πξφζσπov ηoπ oπoίoπ ηα αvαγvσξηδφµεvα εv ηε (...) πµβάζεη δηθαηψµαηα θαη 

ειεπζεξίαη παξεβηάζζεζαv, έρεη ηo δηθαίσµα πξαγµαηηθήο πξoζθπγήο εvψπηov εζvηθήο 

αξρήο, έζησ θαη άv ε παξαβίαζηο δηεπξάρζε ππφ πξoζψπσv εvεξγoχvησv εv ηε εθηειέζεη 

ησv δεµoζίσv θαζεθφvησv ηoπο.» 

 

Α. Δπί ηνπ παξαδεθηνύ 

1. Οη ζέζεηο ηωλ κεξώλ 

52. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ εμάληιεζε ηα 

εζληθά έλδηθα κέζα ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ. Τπνγξακκίδεη 

φηη έιαβε έλα θπιιάδην κεηαθξαζκέλν ζηα αξαβηθά φπνπ αλαθεξφηαλ φηη 

κπνξεί λα αλαθέξεη ηα παξάπνλά ηνπ ζηνλ Πξντζηάκελν ησλ Αζηπλνκηθψλ 

Αξρψλ. Ζ Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη φηη ν πξνζθεχγσλ ελεκεξψζεθε γηα φια 

ηα έλδηθα κέζα, δειαδή γηα ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ησλ 

Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ θαη γηα ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ Γηθαζηηθψλ 

Αξρψλ, πνπ κπνξνχζε λα αζθήζεη. Ο πξνζθεχγσλ ππέγξαςε κάιηζηα ην 

απνδεηθηηθφ θνηλνπνίεζεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο. 

53. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη ην Γηθαζηήξην πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ φρη κφλν ηηο πξνζθπγέο πνπ ππάξρνπλ ηππηθά ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε αιιά θαη ην πιαίζην ζην νπνίν ππάξρνπλ θαζψο θαη ηελ 

ηδηαίηεξή ηνπ θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, ππνγξακκίδεη φηη ηελ επνρή πνπ 

έιαβαλ ρψξα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ήηαλ αζπλφδεπηνο αλήιηθνο, 

ζηεξνχκελνο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν. εκεηψλεη φηη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε δελ ππάξρεη θαλέλα 

έλδηθν κέζν πνπ λα επηηξέπεη ζε έλαλ θξαηνχκελν κεηαλάζηε λα 

παξαπνλεζεί γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ. Ο Νφκνο ππ’αξ. 3386/2005 

πνπ ζεζπίδεη ην λνκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε 

ζησπά σο πξνο απηφ. Ο λφκνο ππ’αξ. 2776/1999 (σθξνληζηηθφο Κψδηθαο) 

αθνξά απηνχο πνπ έρνπλ θπιαθηζηεί κεηά απφ θαηαδίθε απφ πνηληθφ 

δηθαζηήξην θαη δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηνπ 

πξνζθεχγνληα. 

2. Η θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 
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54. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε έλζηαζε απηή ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

νπζία ηεο αηηίαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο θαη 

απνθαζίδεη λα ηελ ζπλεθδηθάζεη κε ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο. 

55. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη επίζεο φηη νη ελ ιφγσ αηηηάζεηο δελ είλαη 

πξνδήισο αβάζηκεο ππφ ηελ έλλνηα άξζξνπ 35§3 ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ 

αληίθεηληαη ζε θαλέλαλ ιφγν απαξαδέθηνπ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα θεξπρηνχλ 

παξαδεθηέο. 

Β. Δπί ηεο νπζίαο 

1. Θέζεηο ηωλ κεξώλ 

56. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπ 

πξνζθεχγνληα ζην λεζί ηεο Λέζβνπ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο. Οη Δζληθέο Αξρέο έιαβαλ φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ ζπλνδεία ηνπ αλειίθνπ θαη ηελ ηαηξηθή πιαηζίσζή ηνπ. Γηα 

ηελ Κπβέξλεζε, ν πξνζθεχγσλ ππεξβάιεη ρσξίο ηδηαίηεξν ιφγν γηα ηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ. Παξαηεξεί φηη ν πξνζθεχγσλ δελ έκεηλε ζην 

Κέληξν ηεο Παγαλήο παξά γηα ην πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 

εκεξψλ. Ζ Κπβέξλεζε παξαδέρεηαη φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο δελ ήηαλ 

ηδαληθέο θαη φηη ε ππνδνκή ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο δελ επαξθνχζε γηα ηελ 

θηινμελία ελφο ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ. εκεηψλεη σζηφζν φηη ηνλ 

Ηνχιην 2007, νη αξκφδηεο αξρέο έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ κηα καδηθή άθημε 

πξνζθχγσλ. Οη παξάλνκνη κεηαλάζηεο θαηαθηάλαλε θαηά δεθάδεο ζην λεζί 

ηεο Λέζβνπ, πξάγκα πνπ πξνθάιεζε θαηαζηάζεηο δχζθνιεο ζην Κέληξν ηεο 

Παγαλήο. 

57. Δπίζεο, ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νχηε ν πξνζθεχγσλ νχηε ν 

μάδεξθφο ηνπ δελ είραλ δηαβαηήξην ή άιιν επίζεκν έγγξαθν. Έηζη ήηαλ 

αληηθεηκεληθά αδχλαηνλ γηα ηηο αξρέο λα ειέγμνπλ αλ ην άηνκν πνπ 

ζπλφδεπε ηνλ πξνζθεχγνληα ήηαλ πξάγκαηη μάδεξθφο ηνπ. Ζ Κπβέξλεζε 

ζεκεηψλεη φηη ε αζηπλνκία δελ είρε θαλέλα ιφγν λα ζεσξεί φηη ε 

πξνζθεχγσλ είρε ζπγγελή θάπνην πξφζσπν, δειαδή ελ πξνθεηκέλσ ηνλ 

μάδεξθφ ηνπ, αλ δελ είρε γίλεη αλάινγε δήισζε. Δπίζεο, ζεσξεί φηη ηα 

επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ησλ αξρψλ λα παξνπζηάδνπλ ηνπο 

ελειίθνπο σο ζπλνδεπφκελνπο ελψ δελ ήηαλ, δελ είλαη νπδφισο 

ζεκειησκέλα. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ην άξζξν 19 ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο ππ’αξ. 220/2007, πνπ επηηάζζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Κξάηνπο 

πξνο ηνπο αλήιηθνπο αηηνχληεο άζπιν, δελ αθνξνχζε ηνλ πξνζθεχγνληα, 

δεδνκέλνπ φηη απηφο ζπλνδεπφηαλ απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 
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Δπίζεο, ν πξνζθεχγσλ δελ άζθεζε θαλέλα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ 

έδηλε ν λφκνο, παξφιν πνπ ελεκεξψζεθε γη απηά κεηά ηελ ζχιιεςή ηνπ. 

Γηα ηελ Κπβέξλεζε, ν πξνζθεχγσλ πξνβάιιεη ηελ ειηθία ηνπ θαη ηνλ 

επάισην ραξαθηήξα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ γηα λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ πεξίπησζε ηνπ. 

58. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην θέληξν 

ηεο Παγαλήο ήηαλ αλππφθνξεο, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη άλεηα απφ ηηο 

εθζέζεηο πνπ ζπλέηαμαλ ηα φξγαλα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη νη 

Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. εκεηψλεη ηδίσο ηα πξνβιήκαηα 

ππεξπιεζπζκνχ θαη ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο. 

Τπνζηεξίδεη φηη ην θειί ηνπ έκνηαδε κε απνζήθε θαη φηη ήηαλ 

αλαγθαζκέλνο λα θνηκάηαη ζε αλζπγηεηλά ζηξψκαηα. Ήηαλ επίζεο 

αλαγθαζκέλνο λα ηξψεη θαηάρακα, αθνχ ην θειί δελ είρε θαζφινπ έπηπια. 

Δπίζεο, ν πξνζθεχγσλ δελ είρε θακία πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαζέζηκεο 

πξνζθπγέο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη αίηεζε πνιηηηθνχ αζχινπ. 

Δπίζεο, ν πξνζθεχγσλ παξαηεξεί φηη νη Αξρέο ηνλ εγθαηέιεηςαλ ηειείσο 

ζηελ ηχρε ηνπ κεηά ηελ απφιπζή ηνπ. Θεσξεί φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

εζληθά θαη δηεζλή θείκελα, ηα Κξάηε πξέπεη λα ηεξνχλ κηα ηδηαίηεξε 

ππνρξέσζε φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλειίθσλ αζπλφδεπησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη, θαηά θαλφλα ζε ηδηαίηεξα επάισηε 

θαηάζηαζε. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη σο πξνο απηφ φηη νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη ζε Σξίηε ρψξα ρσξίο νηθνγέλεηα θαη 

ρσξίο επαθή κε άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηα βνεζήζνπλ, είλαη πηζαλά 

ζχκαηα ηνπ εκπνξίνπ αλζξψπσλ, εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη άιισλ 

κνξθψλ εμεπηειηζηηθψλ κεηαρεηξίζεσλ. εκεηψλεη φηη ε πεξίπησζή ηνπ δελ 

είλαη κεκνλσκέλε θαη φηη νη ειιεληθέο αξρέο παξαιείπνπλ ζπζηεκαηηθά λα 

κεηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο. Ζ δηαπίζησζε 

απηή, θαηά ηνλ πξνζθεχγνληα, επηβεβαηψλεηαη απφ πνιιέο εθζέζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

2. Η θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

α)  Γεληθέο Αξρέο 

59. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη γηα λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ 3, κηα άζρεκε κεηαρείξηζε πξέπεη λα έρεη έλα ειάρηζην βαζκφ 

βαξχηεηαο. Ζ θξίζε απηνχ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ είλαη απφ θχζεσο ζρεηηθή. 

Δμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο, ηδίσο 
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ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαρείξηζεο θαη ηηο ζσκαηηθέο ή ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο 

ηεο, θαζψο θαη, κεξηθέο θνξέο απφ ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ ζχκαηνο (βι. κεηαμχ άιισλ, Van der Ven θαηά Κάηω Χωξώλ, 

αξ. 50901/99, §47, CEDH 2003-II. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε έηζη φηη κηα 

κεηαρείξηζε ήηαλ «εμεπηειηζηηθή» γηαηί ήηαλ ηθαλή λα εκπλεχζεη ζηα 

ζχκαηά ηεο αηζζήκαηα θφβνπ, άγρνπο θαη θαησηεξφηεηαο ηθαλά λα ηα 

ηαπεηλψζνπλ θαη λα ηα εμεπηειίζνπλ (βι. Kudla θαηά Πνιωλίαο [GC], αξ. 

30210/96, §92, CEDH 2000-XI). 

60. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 3, ε 

ππνρξέσζε πνπ επηβάιεη ην άξζξν 1 ζηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέιε λα 

εγγπψληαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ ππάγεηαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπο ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ θαηνρπξψλνληαη κε ηελ χκβαζε, ηνπο 

επηηάζεη λα παίξλνπλ κέηξα ηθαλά λα εκπνδίδνπλ ψζηε ηα άηνκα απηά λα 

ππνβάιινληαη ζε βαζαληζηήξηα ή ζε πνηλέο ή ζε κεηαρεηξίζεηο απάλζξσπεο 

ή εμεπηειηζηηθέο (βι. mutatis mutandis, Z θαη ινηπνί θαηά ελωκέλνπ 

Βαζηιείνπ [GC], αξ. 29392/95, §73, CEDH 2001-V, θαη Α. Καηά Ηλωκέλνπ 

Βαζηιείνπ, 23 επηεκβξίνπ 1998, §22, Recueil des arrêts et décisions 1998-

VI). Σα ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξίαο κέηξα ζπλνδεχνληαη αλαπφθεπθηα κε 

νδχλε θαη ηαπείλσζε. Πξφθεηηαη γηα έλα αλαπφθεπθην γεγνλφο ην νπνίν 

απφ κφλν ηνπ δελ επηθέξεη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3. Ωζηφζν, ε δηάηαμε 

απηή επηβάιιεη ζην Κξάηνο λα δηαζθαιίδεη φηη θάζε άηνκν θξαηείηαη ζε 

ζπλζήθεο ζχκθσλεο κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, φηη νη 

ηξφπνη θξάηεζήο ηνπ δελ ην ππνβάιινπλ ζε απφγλσζε ή ζε δνθηκαζία 

ηέηνηαο έληαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην αλαπφθεπθην επίπεδν νδχλεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε έλα ηέηνην κέηξν θαη φηη, φζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο θπιάθηζεο, ε πγείαο ηνπ θαη ε επ-δσία ηνπ δηαζθαιίδνληαη 

θαηαιιήισο (πξναλαθεξζείζα Kudla θαηά Πνιωλίαο [GC], §§ 92-94, 

Ramirez Sanchez θαηά Γαιιίαο, [GC], αξ. 59450/00, §119, CEDH 2006-

ΗΥ). 

61. Αλ ηα Κξάηε κπνξνχλ λα ζέηνπλ ππφ θξάηεζε δπλεηηθνχο 

κεηαλάζηεο κε βάζε «ην αδηακθηζβήηεην δηθαίσκά ηνπο λα ειέγρνπλ (...) 

ηελ είζνδν θαη ηελ δηακνλή ησλ αιινδαπψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο (Amuur 

θαηά Γαιιίαο, 25 Ηνπλίνπ 1996, §41, Recueil 1996-III), ην δηθαίσκα απηφ 

πξέπεη λα αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο (Mahdid θαη 

Haddar θαηά Απζηξίαο, απόθ. Αξ. 74762/01, 8 Γεθεκβξίνπ 2005). Σν 

Γηθαζηήξην πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ φηαλ θαιείηαη λα ειέγμεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ 
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θξάηεζεο ππφ ην πξίζκα ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο (Riad et Idiab θαηά 

Βειγίνπ, αξ. 29787/03 θαη 29810/03, §100, CEDH 2008-... (απνζπάζκαηα). 

62. Σν άξζξν 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1 ηεο χκβαζεο πξέπεη λα 

επηηξέπεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία, ηδίσο ησλ παηδηψλ θαη ησλ άιισλ 

επάισησλ αηφκσλ θαη λα πεξηιακβάλεη εχινγα κέηξα γηα λα εκπνδίδεη ηηο 

άζρεκεο κεηαρεηξίζεηο ηηο νπνίεο νη Αξρέο γλψξηδαλ ή ζα φθεηιαλ λα 

γλσξίδνπλ (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga θαηά Βειγίνπ, αξ. 

13178/03, §53, CEDH 2006-ΥΗ, Οsman θαηά Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, 28 

Οθησβξίνπ 1998, §116, Recueil 1998-VIII). Ωο πξνο απηφ, ελαπφθεηηαη ζην 

Γηθαζηήξην λα εξεπλήζεη αλ ε επίδηθε λνκνζεζία θαη πξαθηηθή, θαη θπξίσο 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθαλ ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ήηαλ 

ειιηπείο ζε ζεκείν πνπ λα επηθέξνπλ παξαβίαζε ησλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ βαξχλνπλ ην θαζ’ νπ ε πξνζθπγή θξάηνο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

χκβαζεο (βι. πξναλαθεξζείζα Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga 

θαηά Βειγίνπ, § 54). 

β)  Δθαξκνγή ησλ αξρώλ ζηελ ππό θξίζε ππόζεζε 

i) Ωο πξνο ην αλ ν πξνζθεύγωλ ζπλνδεπόηαλ 

63. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη εμαξρήο φηη ηα κέξε δελ ζπκθσλνχλ ζε 

έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο ππφζεζεο, δειαδή ην αλ ν αλήιηθνο ζπλνδεπφηαλ 

ή φρη απφ έλαλ ζπγγελή ηνπ. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ζχκθσλα κε 

ηελ Κπβέξλεζε, ν πξνζθεχγσλ είρε δειψζεη ζηηο αξρέο φηη ζπλνδεπφηαλ 

απφ ηνλ μάδεξθφ ηνπ ηνλ Ν.Μ., πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη ζηελ απφθαζε 

απέιαζεο απηνχ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν πξνζθεχγσλ παξαηεξεί φηη δελ 

δήισζε πνηέ ζηηο Αξρέο φηη έλαο ζπγγελήο ηνπ ηνλ ζπλφδεπε ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Πξνζζέηεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη Αξρέο ρεηξίζηεθαλ ην 

ζέκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ θαηάζηαζεο απνηειεί κέξνο κηαο γεληθεπκέλεο 

πξαθηηθήο πνπ εθαξκνδφηαλ εθείλε ηελ επνρή ηνπιάρηζηνλ ζην λεζί ηεο 

Λέζβνπ. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη απηφ ην ζεκείν δηαθσλίαο παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο σο πξνο ηελ κεηαρείξηζε ησλ αλήιηθσλ 

κεηαλαζηψλ, κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην αλ απηνί ζπλνδεχνληαη 

ή φρη. 

-Γεληθέο Αξρέο γηα ηελ εθηίκεζε ηωλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείωλ 

64. Σν Γηθαζηήξην δηεπθξηλίδεη φηη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ θάλεη δεθηφ ην θξηηήξην ηεο απφδεημεο «πέξαλ θάζε εχινγεο 
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ακθηβνιίαο». Ωζηφζν πνηέ δελ είρε σο ζρέδην λα πηνζεηήζεη ηελ ζηάζε ησλ 

εζληθψλ έλλνκσλ ηάμεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην θξηηήξην απηφ. Γελ είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ λα απνθαλζεί γηα ηελ ελνρή κε βάζε ην 

πνηληθφ δίθαην ή γηα ηελ αζηηθή επζχλε, αιιά γηα ηελ επζχλε ησλ Κξαηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαζέηεη ην 

άξζξν 19 ηεο χκβαζεο –λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε απφ πιεπξάο ησλ 

Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ ηεο ππνρξέσζήο ηνπο πνπ ζπλίζηαηαη 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη κε ην 

κέζν απηφ- θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη ηα ζέκαηα απφδεημεο. ην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, δελ ππάξρεη θαλέλα 

δηθνλνκηθφ εκπφδην ζην παξαδεθηφ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ νχηε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ηξφπσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθηίκεζή ηνπο. Σν 

Γηθαζηήξην πηνζεηεί ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, 

ζεκειηψλνληαη κε αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπνξεί λα 

ζπλάγεη απφ γεγνλφηα θαη παξαηεξήζεηο ησλ κεξψλ. χκθσλα κε ηελ πάγηα 

λνκνινγία ηνπ, ε απφδεημε κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ κηα δέζκε ελδείμεσλ, 

ή ηεθκεξίσλ πνπ δελ έρνπλ αλαηξεζεί, επαξθψο ζνβαξψλ, ζπγθεθξηκέλσλ 

θαη ζπγθιηλφλησλ. Δπίζεο, ν απαξαίηεηνο βαζκφο πεπνίζεζεο γηα λα 

θαηαιήμεη ζε έλα ηδηαίηεξν ζπκπέξαζκα θαη, σο πξνο απηφ, ε θαηαλνκή ηνπ 

βάξνπο ηεο απφδεημεο ζπλδένληαη εγγελψο κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

γεγνλφησλ, ηελ θχζε ηνπ δηαηππσζέληνο ηζρπξηζκνχ θαη ην δηθαίσκα ηεο 

χκβαζεο πνπ δηαθπβεχεηαη (Natchova et autres θαηά Βνπιγαξίαο, [GC], 

αξ. 43577/98 θαη 43579/98, §147, CEDH 2005-VII). Σν Γηθαζηήξην 

ππελζπκίδεη επίζεο φηη ε επαγξχπλεζε ηνπ πξέπεη λα είλαη δηπιάζηα ζρεηηθά 

κε δηθαηψκαηα φπσο απηά πνπ πξνζηαηεχνληαη κε ην άξζξν 3 ηεο 

χκβαζεο, πνπ απαγνξεχεη κε φξνπο απφιπηνπο ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο 

απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθέο πνηλέο ή κεηαρεηξίζεηο (βι. Ribitsch θαηά 

Απζηξίαο, 4 Γεθεκβξίνπ 1995, §32, ζεηξά Α, αξ. 336). 

65. Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ πξνκεζεχεηαη απηεπαγγέιησο, ην 

Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη έρνληαο ππφςε ηελ απφιπηε θχζε ηεο πξνζηαζίαο 

πνπ εγγπάηαη ην άξζξν 3, πξέπεη λα πεηζηεί φηη ε εθηίκεζε πνπ θάλνπλ νη 

Αξρέο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο είλαη θαηάιιειε θαη 

επαξθψο ζεκειησκέλε απφ ηα εζληθά δεδνκέλα θαη απφ απηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο αμηφπηζηεο θαη αληηθεηκεληθέο πεγέο, φπσο π.ρ. απφ 

άιια Κξάηε Μέιε ή κε, απφ νξγαληζκνχο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ είλαη γλσζηέο γηα ηελ ζνβαξφηεηά ηνπο. 

ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ειέγρνπ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί κε βάζε ην άξζξν 
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19 ηεο χκβαζεο, ην Γηθαζηήξην ζα πηνζεηνχζε κηα πνιχ ζηελή πξνζέγγηζε 

φζνλ αθνξά ην άξζξν 3 ζηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αιινδαπνχο πνπ 

απεηινχληαη απφ απέιαζε ή έθδνζε αλ, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δηεζλέο 

δηθαζηήξην κε έξγν ηνλ έιεγρν ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, έπξεπε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ κφλν ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίδνπλ νη εζληθέο Αξρέο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πκβαιιφκελνπ 

θξάηνπο, ρσξίο λα ζπγθξίλεη ηα ζηνηρεία απηά κε απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

άιιεο πεγέο αμηφπηζηεο θαη αληηθεηκεληθέο (Salah Sheekh θαηά Κάηω 

Χωξώλ, αξ. 1948/04, § 136, CEDH 2007-Η (απνζπάζκαηα). 

-Ωο πξνο ηελ πεξίνδν από 27 Ινπιίνπ 2007 κέρξη ζήκεξα 

66. Δμεηάδνληαο ηα ηδηαίηεξα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφ θξίζε 

ππφζεζεο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη πξψηνλ φηη ηελ ζηηγκή πνπ ν 

πξνζθεχγσλ δήηεζε πνιηηηθφ άζπιν, δειαδή ζηηο 27 Ηνπιίνπ 2007, δελ 

έγηλε θακία αλαθνξά ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ ηνλ ζπλνδεχαλε ζην 

δειηίν θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζήο ηνπ θαη ζηελ ζρεηηθή ζηήιε. Δπίζεο, ε 

βεβαίσζε πνπ ρνξεγήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 απφ ηελ Με-

Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «΄Αξζηο» πνπ αλέιαβε ηελ θξνληίδα ηεο 

θηινμελίαο ηνπο, δειψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ έθηαζε ζηελ Αζήλα κε άιινπο 

αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη φηη, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, δελ 

ηνλ ζπλφδεπε θαλέλαο ελήιηθνο. Ζ ίδηα βεβαίσζε αλαθέξεη φηη κέρξη ηελ 

εκέξα εθείλε δελ είρε νξηζηεί θαλέλαο θεδεκφλαο, πξνζσξηλφο ή κφληκνο, 

γηα ηνλ πξνζθεχγνληα. Έρνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία απηά, ην Γηθαζηήξην 

ζεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ δελ ζπλνδεπφηαλ απφ θαλέλα ζπγγελή ηνπ θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζεο αζχινπ ηνπ, δειαδή ζηηο 27 

Ηνπιίνπ 2007, θαηάζηαζε ε νπνία έρεη παξακείλεη ακεηάβιεηε έσο ζήκεξα. 

-Ωο πξνο ηελ πεξίνδν από 19 έωο 27 Ινπιίνπ 2007 

67. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη εμ αξρήο φηη νη ηζρπξηζκνί ηνπ 

πξνζθεχγνληα σο πξνο ηηο γεληθέο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξάμε ζην 

ζχζηεκα θεδεκνλίαο ησλ αλήιηθσλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζπγθεθξηκέλα ζην λεζί ηεο Λέζβνπ, ηνλίδεηαη απφ πνιιέο 

ζπγθιίλνπζεο εθζέζεηο δηεζλψλ νξγαλψζεσλ θαη Με-Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ. Έηζη, ε έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 απφ 

ην Γξαθείν ηεο Αζήλαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηνπο πξφζθπγεο δηαπίζησζε φηη νη ζηαηηζηηθέο γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, 

πνπ έγηλαλ κε βάζε δηαζέζηκα επίζεκα δεδνκέλα, δελ ήηαλ πιήξεηο νχηε 

θαηάιιειεο. Δπίζεο, ν Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην 
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πκβνχιην ηεο Δπξψπεο αλεζχρεζε επεηδή εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ 

ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ πξαθηηθή ζε ζέκαηα θεδεκνλίαο ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν (βι. αληίζηνηρα αλσηέξσ παξ. 36 θαη 32). 

68. Δπηπιένλ, ην Γξαθείν ηεο Αζήλαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο ξεηά παξαηεξεί ζηε έθζεζή ηνπ πνπ 

δεκνζηεχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 φηη νξηζκέλνο αξηζκφο αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ ζην λεζί ηεο Λέζβνπ είραλ θαηαρσξεζεί απφ ηηο Αξρέο σο 

ζπλνδεπφκελνη. Σν ίδην Γξαθείν δηαπίζησζε κάιηζηα ηελ ζπρλφηεηα θαη 

ηελ νκνηφηεηα ζπγρξφλσο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζπκβάλησλ θαη ηελ χπαξμε 

ελφο ηππνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ σο πξνο ην ζέκα απηφ ζηηο απνθάζεηο 

απέιαζεο θαη θαηέιεμε φηη νη εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο δελ πξέπεη λα ήηαλ 

κεκνλσκέλεο. Τπνγξακκίδνληαο φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάληα είραλ 

επηζεκαλζεί ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο απέιαζεο πνπ ειήθζεζαλ ζηελ 

Λέζβν, ην Γξαθείν δηαπίζησζε φηη δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

πεξηνρή απηή. Αλέθεξε επίζεο φηη ε πξαθηηθή απηή έκνηαδε λα εθαξκφδεηαη 

ειιείςεη κάιηζηα κηα ζχληνκεο εμέηαζεο ηεο ζρέζεο ηνπ αλειίθνπ κε ηνλ 

θεδεκφλα ηνπ (βι. αλσηέξσλ παξ. 39). 

69. Δπίζεο, ε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Pro-Asyl αλαθέξζεθε ξεηά, 

ζηελ έθζεζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, ζηελ επίζθεςε 

ηεο απνζηνιήο ηεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο ηεο Λέζβνπ, πνπ έγηλε ηέιε 

Ηνπιίνπ 2007, δειαδή ηελ επνρή πνπ ν πξνζθεχγσλ θξαηνχληαλ ζην 

Κέληξν ηεο Παγαλήο. Ζ έθζεζε ππνζηεξίδεη φηη αλήιηθνη Αθγαλνί 

απζαίξεηα απνδίδνληαλ κε ηελ αλαθνξά «αδεξθφο» ή «μάδεξθνο» ζε 

ελειίθνπο Αθγαλνχο. 

70. Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν, ην Γηθαζηήξην 

ζεκεηψλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: πξψηνλ, πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε 

απέιαζεο ηνπ Ν.Μ. φηη νη αξρέο αλαθέξζεθαλ ζηνλ πξνζθεχγνληα ζα λα 

ήηαλ ν μάδεξθφο ηνπ ρσξίο λα θάλνπλ θακία πξφζζεηε ηδηαίηεξε αλαθνξά. 

Απφ ηα επίζεκα έγγξαθα δελ πξνθχπηεη θακκία πιεξνθνξία γηα ηνλ δεζκφ 

ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηα δχν άηνκα ή γηα ην φηη ήηαλ μαδέξθηα απφ ηελ 

πιεπξά ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ηνπ πξνζθεχγνληα. Σν Γηθαζηήξην δίλεη 

επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην γεγνλφο φηη ε αλαθνξά «ζπλνδεχεη ηνλ 

αλήιηθν μάδεξθφ ηνπ» εκθαλίδεηαη σο ηππνπνηεκέλν θείκελν ζηελ 

απφθαζε απέιαζεο. Τπελζπκίδεη φηη ην Γξαθείν ηεο Αζήλαο ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο αλέθεξε ήδε ηελ 

χπαξμε ηππνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ ζηηο απνθάζεηο απέιαζεο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ειιεληθέο αξρέο γηα λα ραξαθηεξίζνπλ σο 
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ζπλνδεπφκελνπο αλήιηθνπο κεηαλάζηεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 

αζπλφδεπηνη. 

71. Καηά δεχηεξνλ, νη εζληθέο αξρέο βαζίζηεθαλ κφλν ζηηο δειψζεηο 

ηνπ πξνζθεχγνληα ν νπνίνο θέξεηαη λα έρεη ραξαθηεξίζεη ηνλ Ν.Μ. σο 

μάδεξθφ ηνπ. Όκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν, ν πξνζθεχγσλ δελ 

κηινχζε αγγιηθά θαη ε επηθνηλσλία κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηλφηαλ κφλν 

κε ηελ βνήζεηα ελφο ζπκπαηξηψηε ηνπ πνπ είρε ζπιιεθζεί απφ ηελ 

αζηπλνκία, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Κπβέξλεζεο, είρε 

αλαιάβεη θαζήθνληα δηεξκελέα. Δπηπιένλ, θακία ζπλέληεπμε δελ έγηλε 

αλάκεζα ζηνλ Ν.Μ., ηνλ πξνζθεχγνληα θαη ηηο αζηπλνκηθέο Αξρέο κε 

ζθνπφ λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη λα απνδεηρζεί κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα ν ζπγγεληθφο 

δεζκφο πνπ ππήξρε κεηαμχ ηνπο. 

72. Έηζη ην Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη ν ζπγγεληθφο δεζκφο αλάκεζα 

ζηνλ Ν.Μ θαη ηνλ πξνζθεχγνληα απνδείρηεθε απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο κέζσ 

κηαο ηπραίαο δηαδηθαζίαο πνπ δελ πεξηβαιιφηαλ απφ θακία εγγχεζε πνπ λα 

επηηξέπεη ην ζπκπέξαζκα φηη απηφο ήηαλ πξάγκαηη έλαο ζπλνδεπφκελνο 

αλήιηθνο. Όκσο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη ηηο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ 

απφθαζε ησλ Αξρψλ λα ηνλ ζπλδέζνπλ κε έλα άιιν ελήιηθν πνπ ππνηίζεηαη 

φηη αλαιάκβαλε ηα θαζήθνληα θεδεκφλα θαη ην θαζήθνλ λα ηνλ 

εθπξνζσπεί απέλαληη ζηηο Αξρέο. Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη 

εθηφο απφ ηελ αλαθνξά ζηνλ Ν.Μ θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο ηνπ 

πξνζθεχγνληα θαη ηελ απφθαζε ηεο απέιαζήο ηνπ, ε Κπβέξλεζε δελ έδσζε 

θακία άιιε εμήγεζε γηα ηελ ηχρε ηνπ αηφκνπ απηνχ αθφηνπ αθέζεθε 

ειεχζεξν. 

73. Σέινο ην Γηθαζηήξην αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ θξίζε ηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληα γηα ηελ πεξίνδν απφ 27 Ηνπιίνπ 2007 

κέρξη ζήκεξα. Πξάγκαηη, ε απνπζία θεδεκφλα γηα κηα ηφζν κεγάιε πεξίνδν 

δελ κπνξεί παξά λα εληζρχζεη ηελ εθδνρή ηνπ γηα ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν. χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

ππφ ην θσο ησλ εθζέζεσλ πνπ ζπλέηαμαλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη Με-

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο γηα ην ζρεηηθφ ζέκα, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε 

ζέζε ηεο Κπβέξλεζεο, φηη δειαδή ν πξνζθεχγσλ ήηαλ ζπλνδεπφκελνο 

αλήιηθνο, δελ απνδεηθλχεηαη φζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν απφ 19 έσο 27 

Ηνπιίνπ 2007. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί επνκέλσο ηνλ πξνζθεχγνληα φζνλ 

αθνξά ηελ επίδηθε πεξίνδν σο αζπλφδεπην αλήιηθν. 
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ii . Ωο πξνο ην ζέκα ηεο εμάληιεζεο ηωλ εζληθώλ έλδηθωλ κέζωλ 

74. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ην ζεκέιην ηνπ θαλφλα ηεο 

εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ έλδηθσλ κέζσλ πνπ δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 35 §1 

ηεο χκβαζεο ζπλίζηαηαη ζην φηη πξηλ λα πξνζθχγεη ζε δηεζλέο δηθαζηήξην, 

ν πξνζθεχγσλ πξέπεη λα έρεη δψζεη ζην έλνρν Κξάηνο ηελ δπλαηφηεηα λα 

επαλνξζψζεη ηηο επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο κε εζληθά κέζα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηθαζηηθά κέζα πνπ πξνζθέξεη ε εζληθή λνκνζεζία, 

αξθεί απηά λα είλαη απνηειεζκαηηθά θαη επαξθή (βι. κεηαμχ άιισλ, 

Fressoz et Roire θαηά Γαιιίαο [GC], αξ. 29183/95, §37, CEDH 1999-Η). 

Πξάγκαηη, ην άξζξν 35 §1 ηεο χκβαζεο επηβάιιεη ηελ εμάληιεζε ελδίθσλ 

κέζσλ πνπ είλαη ζπγρξφλσο ζρεηηθά κε ηηο επίδηθεο παξαβηάζεηο, δηαζέζηκα 

θαη θαηάιιεια. Πξέπεη λα ππάξρνπλ κε αζθαιή βαζκφ βεβαηφηεηαο φρη 

κφλνλ ζηελ ζεσξία αιιά θαη ζηελ πξάμε, δηαθνξεηηθά ζηεξνχληαη ηεο 

επηζπκεηήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο. Δλαπφθεηηαη ζην 

θαζ’ νπ ε πξνζθπγή θξάηνο λα απνδείμεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο 

απηέο (βι κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, Dalia θαηά Γαιιίαο, 19 Φεβξνπαξίνπ 

1998, §38, Recueil 1998-I). 

75. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη επίζεο φηη πξέπεη λα εθαξκφδεη ηνλ 

θαλφλα ηεο εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ έλδηθσλ κέζσλ ιακβάλνληαο δεφλησο 

ππφςε ην πιαίζην: ηνλ κεραληζκφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ ηα ζπκβαιιφκελα Μέξε ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ. 

Αλαγλψξηζε έηζη φηη ν θαλφλαο απηφο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε θάπνηα 

ειαζηηθφηεηα θαη ρσξίο ππεξβνιηθφ θνξκαιηζκφ (βι. κεηαμχ πνιιψλ 

άιισλ Cardot θαηά Γαιιίαο, 19 Μαξηίνπ 1991, §34, ζεηξά Α αξ. 200 θαη 

Castelles θαηά Ιζπαλίαο, 23 Απξηιίνπ 1992, §27, ζεηξά Α, αξ. 232). 

76. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην θξίλεη ρξήζηκν λα 

ππελζπκίζεη πξψηνλ φηη έρεη ήδε ζπκπεξάλεη ην απαξάδεθην πξνζθπγψλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο επεηδή νη πξνζθεχγνληεο δελ 

εμάληιεζαλ ηα εζληθά έλδηθα κέζα. πγθεθξηκέλα, ζηηο απνθάζεηο Vaden 

θαηά Γαιιίαο (αξ. 35115/03, §§30-33, 29 Μαξηίνπ 2007) θαη Σζηβήο θαηά 

Διιάδαο (αξ. 11553/05, §§18-20, 6 Γεθεκβξίνπ 2007), νη πξνζθεχγνληεο 

δελ είραλ ηδίσο θάλεη ρξήζε ησλ πξνζθπγψλ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην 

άξζξν 572 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (πξνζθπγή ζηνλ Δηζαγγειέα 

ηνλ αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πνηλψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο) θαη απφ ηα άξζξα 6 θαη 86 ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 2776/1999 

(πξνζθπγή ζηνλ Δηζαγγειέα-Δπφπηε ησλ Φπιαθψλ, πξνζθπγή ζην 

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηεο Φπιαθήο θαη έθεζε ζην Γηθαζηήξην εθηέιεζεο 
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ησλ πνηλψλ). Όκσο νη πξνεγνχκελεο ππνζέζεηο δηαθέξνπλ ζαθψο απφ ηελ 

παξνχζα, ιφγσ ηνπ φηη αθνξνχλ άηνκα πνπ εθηίνπλ πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο 

ειεπζεξίαο κεηά απφ ηελ πνηληθή ηνπο θαηαδίθε. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη 

φηη ε Κπβέξλεζε δελ ππνζηεξίδεη φηη ν Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο ή ν 

Νφκνο ππ’αξ. 2776/1999 κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαη’ αλαινγία ζηελ 

ππφ θξίζε ππφζεζε, ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ πξνζθεχγνληα 

ελφςεη ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ απέιαζεο. Δκπάζεη πεξηπηψζεη, ην ελεκεξσηηθφ 

θπιιάδην πνπ δφζεθε απφ ηηο Αξρέο ζηνλ πξνζθεχγνληα δελ αλέθεξε παξά 

ηελ πξνζθπγή ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηηο ελζηάζεηο ελψπηνλ 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ. 

77.  Όζνλ αθνξά ηελ πξνζθπγή ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αζηπλνκίαο, ηελ 

νπνία αλέθεξε ε Κπβέξλεζε, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη πξψηνλ φηη ην 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ δηλφηαλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη αλέθεξε 

ηελ δπλαηφηεηα απηή δελ αλέθεξε ηελ δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα 

αθνινπζεζεί. Δμάιινπ, θακία πιεξνθνξία δελ είρε δνζεί ζρεηηθά κε ην αλ ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Αζηπλνκίαο ππνρξενχηαλ λα απαληήζεη ζε κηα 

θαηαγγειία θαη αλ λαη, ζε πνηα πξνζεζκία. Ωο πξνο ην ζέκα απηφ ην 

Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ην 2008, ε Δπηηξνπή CPT αλέθεξε φηη ζηελ 

Διιάδα δελ ππήξρε κηα πξαγκαηηθή Αλεμάξηεηε Αξρή αξκφδηα λα 

επηζεσξεί ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο ησλ Γπλάκεσλ ηεο Σάμεο (βι. αλσηέξσ, 

παξ.30). Δμάιινπ ην Γηθαζηήξην αλαξσηηέηαη επίζεο γηα ην αλ ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Αζηπλνκίαο απνηειεί αξρή πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζθπγήο. 

78. Όζνλ αθνξά ην Νφκν ππ’αξ. 3386/2005 ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε 

Κπβέξλεζε, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη επηηξέπεη ζηα Γηθαζηήξηα λα 

εμεηάζνπλ ηελ απφθαζε γηα ηελ θξάηεζε ελφο παξάλνκνπ κεηαλάζηε κε 

κφλε βάζε ηνλ θίλδπλν απφδξαζεο ή ηνλ θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα ηάμε. Σα 

δηθαζηήξηα δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα εμεηάζνπλ ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηα Κέληξα θξάηεζεο γηα παξάλνκνπο αιινδαπνχο θαη λα 

δηαηάμνπλ ηελ απειεπζέξσζε ελφο θξαηνπκέλνπ ππφ ην πξίζκα απηφ. 

79. Σέινο, ην Γηθαζηήξην δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιαίζην ηε 

παξνχζαο ππφζεζεο. Ο πξνζθεχγσλ ήηαλ αλήιηθνο ρσξίο λφκηκε 

εθπξνζψπεζε θαηά ηελ θξάηεζή ηνπ. Δπίζεο ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ 

ηνπ δφζεθε ήηαλ ζπληαγκέλν ζηα αξαβηθά. χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο 

ηνπ πξνζθεχγνληα, ε κεηξηθή ηνπ γιψζζα ήηαλ ηα πεξζηθά (θαξζί), 

πξάγκα ην νπνίν δελ ακθηζβεηείηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε. πλεπψο, ην 
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Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ 

αλαθέξεη δηαζέζηκεο πξνζθπγέο, ήηαλ θαηαλνεηφ γηα ηνλ πξνζθεχγνληα. 

Δπίζεο, ν πξνζθεχγσλ δελ παξαπνλείηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε 

ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο παξά γηα έλα κφλν ζεκείν: ην φηη θξαηνχληαλ καδί 

κε ελειίθνπο. Σα άιια ζεκεία ηεο αηηίαζήο ηνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην Κέληξν θαη πνπ ήηαλ ίδηεο γηα ην ζχλνιν 

ησλ θξαηνπκέλσλ. 

80. Με βάζε ηα αλσηέξσ, force est à la Cour ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί 

παξά λα απνξξίςεη ηελ έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ κε 

εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

θξάηεζήο ηνπ. 

iii. Ωο πξνο ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο 

81. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη πξψηνλ, φηη δελ κπνξεί λα απνθαλζεί κε 

βεβαηφηεηα ζην αλ ν πξνζθεχγσλ ηέζεθε ππφ θξάηεζε κε ελειίθνπο ή φρη. 

Δπίζεο, δηαπηζηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη ηδίσο γηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ππεξπιεζπζκνχ, πγηεηλήο θαη έιιεηςε επαθήο κε ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν ζην θέληξν Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο. Σν Γηθαζηήξην 

παξαηεξεί φηη νη ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληα γηα ηελ γεληθή θαηάζηαζε 

ηνπ Κέληξνπ, φπνπ θξαηήζεθε επί δχν κέξεο, εληζρχνληαη απφ πνιιέο 

ζπγθιίλνπζεο εθζέζεηο ηνπ Έιιελα πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ηεο CPT, 

θαζψο θαη πνιιψλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ θαη Με-Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ. Αλ κεξηθέο απφ ηηο εθζέζεηο απηέο πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο 

κεηαγελέζηεξεο ηνπ 2007, έηνο θαηά ην νπνίν θξαηήζεθε ν πξνζθεχγσλ ζην 

Κέληξν ηεο Παγαλήο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε CPT αλαθέξεη ζηελ 

έθζεζε ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 φηη ε ππνδνκή ηνπ 

Κέληξνπ θξάηεζεο γηα ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο ζηελ Λέζβν δελ έρεη 

αιιάμεη απφ ηελ επίζθεςή ηεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 (βι. αλσηέξσ παξ. 

30). Δπίζεο, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ν πξνζθεχγσλ θξαηήζεθε ζηελ Παγαλή, 

δειαδή θαηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007, είρε ήδε ζεκεησζεί κηα κεγάιε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ κεηαλαζηψλ, πξάγκα πνπ αλακθηζβήηεηα 

επεξέαζε ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη 

ζην ζεκείν απηφ φηη, ζχκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε, θαηά ην θαινθαίξη ηνπ 

2007, νη αξκφδηεο αξρέο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα καδηθή άθημε 

πξνζθχγσλ, πξάγκα πνπ πξνθάιεζε δχζθνιεο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπο 

θαηαζηάζεηο ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο (βι. αλσηέξσ παξ. 56). Απφ ηνλ 

θάθειν πξνθχπηεη φηη ε θαηάζηαζε απηή δελ βειηηψζεθε ηα επφκελα 

ρξφληα (βι. αλσηέξσ παξ. 37). Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί επνκέλσο φηη θαη νη 
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κεηαγελέζηεξεο ηνπ 2007 εθζέζεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ππφζεζεο. 

82. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηνλ ππεξπιεζπζκφ, ε CPT δηαπίζησζε 

φηη ην 2008 θξαηνχληαλ επηαθφζηνη είθνζη νθηψ κεηαλάζηεο ζην Κέληξν 

πνπ ην απνηεινχζαλ πέληε κεγάιεο απνζήθεο. Απηφ είρε κέγηζηε 

ρσξεηηθφηεηα θηινμελίαο γηα ηξηαθφζηα άηνκα. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο παξαηήξεζε φηη ην 2007, ην Κέληξν 

ηεο Παγαλήο θηινμελνχζε αξηζκφ πξνζψπσλ κεγαιχηεξν απφ απηφλ ηεο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπ. Ζ Οξγάλσζε Amnesty International αλέθεξε ηελ 

έιιεηςε αξθεηψλ ζέζεσλ γηα ηνπο αλειίθνπο, ελψ νη Γηαηξνί Υσξίο 

χλνξα, αλαθεξφκελνη ζηελ πεξίνδν απφ ηνλ Αχγνπζην σο ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2009, ζεκείσζαλ φηη ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ήηαλ ηέζζεξηο θνξέο 

κεγαιχηεξνο απφ ηελ δπλαηφηεηα θηινμελίαο ηνπ Κέληξνπ ηεο Παγαλήο (βι. 

αληίζηνηρα αλσηέξσ παξ. 30, 37, 45 θαη 46). 

83. Όζνλ αθνξά ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Κέληξνπ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα νξηζκέλσλ νξγάλσλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

νξγαληζκνχο αλαθέξνπλ αμηνζξήλεηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο. πγθεθξηκέλα, 

ε CPT αλαθέξεη φηη πάλσ απφ εθαηφ άηνκα κνηξαδφληνπζαλ δχν ηνπαιέηεο 

θαη φηη νη θξαηνχκελνη έπξεπε λα κνηξάδνληαη ζηξψκαηα ή αθφκα λα 

θνηκνχληαη θαηάρακα. Γηα ηελ CPT, ην Κέληξν Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο 

απνηεινχζε «θίλδπλν πγείαο ηφζν γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο φζν θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ». Όζν γηα ην Γξαθείν ηεο Αζήλαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, δηαπίζησζε ηελ αλεπάξθεηα ησλ 

ηνπαιεηψλ θαη ησλ ληνπο. Αλέθεξε επίζεο ηελ αεδηαζηηθή νζκή πνπ 

επηθξαηνχζε ζηνπο ρψξνπο θαη φηη λεξφ έηξερε ζηνπο δηαδξφκνπο. Ζ 

νξγάλσζε Γηαηξνί Υσξίο χλνξα δηαπίζησζε φηη ην πνζνζηφ 

απνρσξεηεξίσλ θαη ληνπο ήηαλ θαηψηεξν απφ ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο. Δηδηθφηεξα, ζην Κέληξν θξάηεζεο ππήξρε έλα 

απνρσξεηήξην γηα είθνζη άηνκα θαη έλα ληνπο γηα πελήληα άηνκα. Ζ 

θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπε ζηηο πεξηφδνπο ππεξπιεζπζκνχ, αθνχ δελ ππήξρε 

παξά έλα δηαζέζηκν απνρσξεηήξην θαη ληνπο γηα εθαηφλ πελήληα άηνκα. Οη 

Γηαηξνί Υσξίο χλνξα αλαθέξνπλ, ζηελ έθζεζή ηνπο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 

2010, φηη ε ζπκθφξεζε ζηηο ηνπαιέηεο θαη ζηα ληνπο πξνθαινχζε κεξηθή 

πιεκκχξα ζην έδαθνο ζην νπνίν ήηαλ ζηνηβαγκέλα ηα ζηξψκαηα (βι. 

αληίζηνηρα αλσηέξσ παξ. 30, 37, 47). 

84. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα δηαζθέδαζεο θαη γεληθφηεξα, 

επαθήο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ν 
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πξνζθεχγσλ θξαηήζεθε γηα δχν κέξεο ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο. Δπνκέλσο, 

ε επηθαινχκελε έιιεηςε επαθήο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν δελ κπνξνχζε λα 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε. Σν 

Γηθαζηήξην ζεσξεί σζηφζν, ρξήζηκν λα εμεηάζεη θαη απηφ ην ζέκα 

πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί ην πιαίζην ζην νπνίν ν πξνζθεχγσλ θξαηήζεθε. 

Αλαθέξεηαη ηδίσο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο CPT θαζψο θαη ηνπ Γξαθείνπ ηεο 

Αζήλαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ησλ Γηαηξψλ 

Υσξίο χλνξα θαη ηεο Οξγάλσζεο «Pro Asyl». Δηδηθφηεξα ην πξψην 

δηαπίζησζε φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ είραλ δηθαίσκα ζε θακία 

δξαζηεξηφηεηα θαη πεξλνχζαλ ηελ ψξα ηνπο κε ην λα θνηκνχληαη θαη λα 

ραδεχνπλ ζηα θειηά ηνπο. Παξαηήξεζε κάιηζηα φηη ε πξφζβαζε ζηνπο 

αζζελείο απφ κηα απνζηνιή ησλ Γηαηξψλ ρσξίο χλνξα ήηαλ δπλαηή κφλνλ 

κέζα απφ πφξηεο κε θάγθεια. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Οξγάλσζε Pro Asyl 

ηφληζε ηελ έιιεηςε δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη ηηο δπζθνιίεο 

ησλ θξαηνπκέλσλ λα έρνπλ επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (βι. αληίζηνηρα 

αλσηέξσ παξ. 30 θαη 41). Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη ζην ζεκείν απηφ φηη 

έρεη ήδε ζπκπεξάλεη ηηο παξαβηάζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο, ιφγσ ησλ 

αλεπαξθεηψλ ζε ζέκαηα δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

πνπ θξαηνχληαλ ζηελ Διιάδα ελ φςεη ηεο απέιαζήο ηνπο (βι. Tabesh θαηά 

Διιάδαο, αξ. 8256/07, §43, 26 Ννεκβξίνπ 2009, S.D. θαηά Διιάδαο, αξ. 

53541/07, §51, 11 Ηνπλίνπ 2009). 

85. Δλ νιίγνηο, ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο πνπ ήηαλ πξνδήισο θάησ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιινπλ 

ηα δηεζλή θείκελα επί ηνπ ζέκαηνο θαη ηδίσο, θάησ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο. Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθά ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ην 2009, ε CPT ραξαθηήξηζε σο 

«άζιηεο» ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο. Δπίζεο, ζηελ 

έθζεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2010, δηαπίζησζε φηη ην ελ ιφγσ Κέληξν 

«ήηαλ αλζπγηεηλφ πέξα απφ θάζε πεξηγξαθή θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο γηα 

νξηζκέλνπο, αλ φρη γηα φινπο ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, κπνξνχζαλ 

αλακθηζβήηεηα λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθέο» 

(βι. αλσηέξσ παξ. 30 θαη 31). ην ζεκείν απηφ, ην Γηθαζηήξην δίλεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα βίαηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην Κέληξν ην 2009, 

ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Οξγαλψζεηο 

Amnesty International θαη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, κεγάινο αξηζκφο 

θξαηνπκέλσλ άξρηζε απεξγία πείλαο γηα λα δηακαξηπξεζνχλ θαηά ησλ 

ζπλζεθψλ θξάηεζεο θαη μέζπαζαλ ζπγθξνχζεηο. Οη εθζέζεηο ηεο CPT θαη 
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ησλ Γηαηξψλ ρσξίο χλνξα αλαθέξνπλ φηη ην 2009 νη αξρέο έθιεηζαλ ην 

Κέληξν Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο (βι. αλσηέξσ παξ. 31 θαη 48). 

86. Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην επηρείξεκα ηεο Κπβέξλεζεο, 

φηη δειαδή ν πξνζθεχγσλ θξαηήζεθε ζηελ Παγαλή γηα πνιχ πεξηνξηζκέλε 

πεξίνδν, δχν εκέξεο. Όκσο, ππελζπκίδεη φηη ε εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ 

νξίνπ ζνβαξφηεηαο πνπ πξέπεη λα αγγίμεη κηα άζρεκε κεηαρείξηζε γηα λα 

εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ άξζξνπ 3 είλαη ζρεηηθή εθ θχζεσο. Δμαξηάηαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππφζεζεο (Labita θαηά Ιηαιίαο [GC], αξ. 

26772/95, §120, CEDH 2000-IV) θαη ηδίσο ηελ θχζε θαη ην πιαίζην ηεο 

κεηαρείξηζεο, ηελ δηάξθεηά ηεο θαη ηηο ζσκαηηθέο ή ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο 

ηεο, θαζψο θαη νξηζκέλεο θνξέο απφ ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε 

πγείαο ηνπ ζχκαηνο (Price θαηά Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, αξ. 33394/96, §24, 

CEDH 2001-VII, Mikadzé θαηά Ρωζίαο, αξ. 52697/99, §108, 7 Ηνπλίνπ 

2007). ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη ν 

πξνζθεχγσλ ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, 

βξηζθφηαλ ζε άθξσο επάισηε θαηάζηαζε. Απφ ηνλ θάθειν πξνθχπηεη φηη νη 

αξκφδηεο αξρέο δελ ελδηαθέξζεθαλ θαζφινπ γηα ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή 

ηνπ φηαλ ηνλ έζεζαλ ππφ θξάηεζε. Δπίζεο, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην 

Κέληξν Παγαλήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θηινμελία, ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

ππνδνκή ήηαλ ηφζν ζνβαξέο πνπ πξνζβάιιαλε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. πλεπψο, νη ίδηεο αλαιχνληαη, θαη ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο, ζε εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε 

αληίζεηε πξνο ην άξζξν 3. 

iv. Ωο πξνο ηελ κεηαγελέζηεξε ηεο απόιπζεο ηνπ πξνζθεύγνληα πεξίνδν 

87. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ, ην φηη ήηαλ αιινδαπφο ζε 

θαηάζηαζε παξαλνκίαο ζε κηα άγλσζηε ρψξα, φηη δελ ζπλνδεπφηαλ θαη 

επνκέλσο είρε αθεζεί ζηελ ηχρε ηνπ. Ωο πξνο ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο, ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην Γηθαζηήξην, λα 

ζεκεησζεί φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαζνξηζηηθά ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε 

θαη φηη επηθξαηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζθεχγνληα σο 

αιινδαπνχ ζε παξάλνκε δηακνλή. Αλακθηζβήηεηα αλήθεη ζηηο πην 

επάισηεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ ηεο θνηλσλίαο θαη ελαπφθεηην ζην 

Διιεληθφ θξάηνο λα ηνλ πξνζηαηέςεη θαη λα αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηνπ κε 

ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ κέηξσλ κε βάζε ηηο ζεηηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 3 (βι. πξναλαθεξζείζα Mubilanzila Mayeka 

θαη Kaniki Mitunga θαηά Βειγίνπ, § 55). 
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88. Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν ηελ κεηαγελέζηεξε ηεο 27
εο

 Ηνπιίνπ 2007, 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν πξνζθεχγσλ ππέβαιε ηελ αίηεζε αζχινπ ηνπ, 

ην Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ην δειηίν θαηαρψξεζήο ηνπ δελ αλαθέξεη 

θαλέλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ λα ηνλ ζπλνδεχεη. Όκσο δελ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν φηη νη Αξρέο θαη ηδίσο ε Δηζαγγειία αλειίθσλ, 

αλέιαβαλ κεηαγελέζηεξεο ελέξγεηεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ ηδίσο απφ ην άξζξν 19 ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο ππ’αξ. 220/2007 θαη γηα λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ηνλ νξηζκφ 

θεδεκφλα. 

89. ην ζεκείν απηφ ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ηφζν ν Δπίηξνπνο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο φζν θαη ε Ύπαηε 

Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπ πξφζθπγεο θαη ε Amnesty 

International αλαθέξνπλ φηη ζνβαξέο ειιείςεηο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

ζηελ πξάμε ζρεηηθά κε ηελ θεδεκνλία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηελ 

Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηνπο πξφζθπγεο έρεη ήδε δηαπηζηψζεη κε έληνλε αλεζπρία φηη νη Έιιελεο 

Δηζαγγειείο, παξφιν πνπ νξίδνληαη απφ ην Νφκν σο πξνζσξηλνί θεδεκφλεο 

ησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν, δελ παξεκβαίλνπλ παξά ζπάληα ζηα 

ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ππνδνρήο απηψλ (βι. 

αλσηέξσ παξ. 32). Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ζχκθσλα κε ηελ βεβαίσζε 

ηεο νξγάλσζεο «Άξζηο», κέρξη ζήκεξα δελ νξίζηεθε θαλέλαο θεδεκφλαο 

ζηνλ πξνζθεχγνληα παξφιν πνπ επηζεκάλζεθε ζηελ Δηζαγγειία αλειίθσλ 

λα δείμεη πξνζνρή ζηελ πεξίπησζή ηνπ. 

90. Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηελ απφιπζε 

ηνπ πξνζθεχγνληα θαη ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο αζχινπ ηνπ, ην 

Γηθαζηήξην αλαθέξεηαη πξψηνλ ζηηο εθζέζεηο πνπ έρνπλ ζπληάμεη νη 

Οξγαλψζεηο «Pro Asyl » θαη «Άξζηο». Ζ πξψηε αλαθέξεη φηη θαηά ηελ 

επίζθεςή ηεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο, ηξηάληα Αθγαλνί 

αλήιηθνη πνπ θξαηνχληαλ εθεί αθέζεθαλ ειεχζεξνη ζηηο 20 θαη 21 Ηνπιίνπ 

2007, ζπγρξφλσο κε ηνλ πξνζθεχγνληα. Ζ έθζεζε ηεο «Pro Asyl » 

αλαθέξεη φηη νξηζκέλνη απφ απηνχο πέξαζαλ ηελ λχρηα ζην ιηκάλη ηεο 

Λέζβνπ, επεηδή δελ είραλ εηζηηήξην γηα ηελ Αζήλα (βι. αλσηέξσ παξ. 42). 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε νξγάλσζε «Άξζηο» βεβαηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ 

απεπζχλζεθε ζε απηήλ κε ην πνπ έθηαζε ζηελ Αζήλα ράξηο ζε πιεξνθνξίεο 

πνπ πήξε απφ κηα Με-Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε («Πξνζθπγή») ζην λεζί ηεο 

Λέζβνπ. Ζ νξγάλσζε «Άξζηο» αλέιαβε ηελ θηινμελία ηνπ ζηελ Αζήλα θαη 

ηελ ππνζηήξημή ηνπ γηα λα ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ. 



 

46 
 

91. Δπίζεο ν Έιιελαο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αλέθεξε επίζεο, φζνλ 

αθνξά ηδηαίηεξα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ θξαηνχληαλ ζηελ 

Παγαλή, φηη κεηά ηελ απφιπζή ηνπο δελ είρε πξνβιεθζεί θακία θηινμελία. 

Γελ ππήξρε θακία πνιηηηθή γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηελ 

αλάιεςε ηεο θξνληίδαο γηα ηελ αλαρψξεζή ηνπο ζηελ Αζήλα θαη γεληθά, 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ειαρίζησλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Σέινο, ην 

Γηθαζηήξην ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηνπ κηα έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 

2008, απφ ηελ νξγάλσζε « Human Rights Watch » θαη κε ηνλ ηίηιν : 

«Αθεκέλνη ζηελ ηχρε ηνπο: ε ζπζηεκαηηθή απνηπρία ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ-κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα». Ζ Έθζεζε αλαθέξεη 

κεηαμχ άιισλ, ηελ κεηαρείξηζε πνπ επηθπιαζζφηαλ ζπρλά ζε 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο κεηαλάζηεο κεηά ηελ απφιπζή ηνπο απφ ηηο 

ειιεληθέο αξρέο. Παξαηεξεί φηη παηδηά αθήλνληαλ ειεχζεξα ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη θαλέλα κέηξν φζνλ αθνξά ηελ κεηαγελέζηεξε θηινμελία ηνπο 

θαη ρσξίο θακία πξνζπάζεηα ησλ Αξρψλ λα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ 

ελδερφκελεο βηαηφηεηεο ή πξάμεηο εθκεηάιιεπζεο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

έπεθηαλ ζχκαηα (βι. αληίζηνηρα αλσηέξσ παξ. 26 θαη 50). 

92. Απφ ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ν πξνζθεχγσλ 

εγθαηαιείθζεθε ζηελ ηχρε ηνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ ηηο 

ειιεληθέο αξρέο. Ζ θηινμελία ηνπ θαη γεληθά, ε αλάιεςε ηεο θξνληίδαο ηνπ 

δηαζθαιίζηεθαλ κφλν απφ Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ζηελ Λέζβν ή 

ζηελ Αζήλα πνπ ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 

άθημή ηνπ ζηελ Αζήλα. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ Αξρψλ πνπ έδεημαλ αδηαθνξία απέλαληη ζηνλ πξνζθεχγνληα, απηφο 

αλαγθάζηεθε λα ππνζηεί βαζχ άγρνο θαη αλεζπρία, ηδίσο θαηά ηελ ζηηγκή 

πνπ αθέζεθε ειεχζεξνο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο θξνληίδαο ηνπ απφ ηελ 

Οξγάλσζε «Άξζηο». ην ζεκείν απηφ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη ηηο 

δειψζεηο ηεο νξγάλσζεο «Άξζηο», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ν πξνζθεχγσλ, 

φηαλ έγηλε δεθηφο ζην Κέληξν θηινμελίαο γηα αλειίθνπο, δπζθνιεπφηαλ λα 

θνηκεζεί ρσξίο θσο, κηινχζε κε δπζθνιία θαη ήηαλ πνιχ αδχλαηνο. 

93. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί επίζεο ρξήζηκν λα παξαπέκςεη ζηηο 

πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηε ππφζεζε M.S.S. θαηά Βειγίνπ θαη 

Διιάδαο, [GC], (αξ. 30696/09, 21 Ηαλνπαξίνπ 2011). Αλέθεξε ηελ 

«πεξηβφεηε αβεβαηφηεηα θαη ηδηαίηεξα επάισηε θαηάζηαζε ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν ζηελ Διιάδα» θαη θαηαιφγηζε επζχλε ζηηο ειιεληθέο αξρέο «ιφγσ 

ηεο παζεηηθφηεηάο ηνπο», φζνλ αθνξά ηδίσο ηηο «ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

βξέζεθε ν M.S.S. γηα κήλεο, δψληαο ζηνλ δξφκν, ρσξίο πφξνπο, ρσξίο 
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πξφζβαζε ζε ηνπαιέηηεο, κε έρνληαο θαλέλα κέζν λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βαζηθέο ηνπ αλάγθεο» (M.S.S. πξναλαθεξζείζα, §§ 259 θαη 263). 

94. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφ θξίζε 

ππφζεζεο νδεγνχλ ην Γηθαζηήξην λα ζπκπεξάλεη φηη ιφγσ θπξίσο ησλ 

παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

πιαηζίσζε ηνπ πξνζθεχγνληα, ην φξην ζνβαξφηεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ην 

άξζξν 3 ηεο χκβαζεο έρεη επηηεπρζεί ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε φζνλ αθνξά 

ηελ κεηαγελέζηεξε ηεο απειεπζέξσζήο ηνπ πεξίνδν. 

v. πκπέξαζκα 

95. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ηφζν νη ζπλζήθεο 

θξάηεζεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ν πξνζθεχγσλ ζην Κέληξν ηεο Παγαλήο 

φζν θαη νη παξαιείςεηο ησλ Αξρψλ λα αλαιάβνπλ ηελ θξνληίδα ηνπ σο 

αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ηζνδπλακνχλ κε 

εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε. Δπνκέλσο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

χκβαζεο. 

96. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλσηέξσ ζπιινγηζκνχο ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ έλδηθσλ κέζσλ, ην Γηθαζηήξην 

ζπκπεξαίλεη φηη ην Κξάηνο παξαβίαζε επίζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο. 

II. Ω ΠΡΟ ΣΗ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

97. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη φηη ε ζχιιεςή ηνπ, ε θξάηεζή ηνπ θαη 

ε απφθαζε απέιαζήο ηνπ παξαβίαζαλ πιήξσο ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο 

αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ ζε παξάλνκε δηακνλή ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Δπίζεο, 

παξαπνλείηαη φηη νη εζληθέο Αξρέο δελ ηνλ πιεξνθφξεζαλ επαξθψο γηα ηνπο 

ιφγνπο ηεο ζχιιεςήο ηνπο θαη ηηο πξνζθπγέο πνπ κπνξνχζε ελδερνκέλσο 

λα αζθήζεη σο πξνο απηφ. 

98. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί ζθφπηκν λα εμεηάζεη ηηο αηηηάζεηο απηέο ππφ 

ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 5 §§1 ζη), 2 θαη 4 ηεο χκβαζεο πνπ νξίδεη ηα εμήο : 

1. Παv πξφζσπov έρεη δηθαίσµα εηο ηεv ειεπζεξίαv θαη ηεv αζθάιεηαv. Οπδείο επηηξέπεηαη 

vα ζηεξεζή ηεο ειεπζεξίαο ηoπ εηµή εηο ηαο αθoιoχζoπο πεξηπηψζεηο θαη ζπµθψvσο πξoο 

ηεv vφµηµov δηαδηθαζίαv: 

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

εµπoδηζζή απφ ηoπ vα εηζέιζε παξαvφµσο εv ηε ρψξα ή εvαvηίov ηoπ oπoίoπ εθθξεµεί 

δηαδηθαζία απειάζεσο ή εθδφζεσο. 

 

2. Παv ζπιιεθζέv πξφζσπov δέov vα πιεξoθoξήηαη θαηά ηo δπvαηφv ζπvηoµφηεξov θαη 

εηο γιψζζαv ηεv oπoίαv εvvoεί, ηoπο ιφγoπο ηεο ζπιιήςεψο ηoπ σο θαη πάζαv 

δηαηππoπµέvεv εvαvηίov ηoπ θαηεγoξίαv. 

(...) 

4. Παv πξφζσπov ζηεξoχµεvov ηεο ειεπζεξίαο ηoπ ζπvεπεία ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο έρεη 

δηθαίσµα πξoζθπγήο εvψπηov δηθαζηεξίoπ ίvα ηoχηo απoθαζίζεη εvηφο βξαρείαο 

πξoζεζµίαο επί ηoπ voµίµoπ ηεο θξαηήζεψο ηoπ θαη δηαηάμε ηεv απφιπζίv ηoπ εv 

πεξηπηψζεη παξαvφµoπ θξαηήζεσο. 

 

Α. Δπί ηνπ παξαδεθηνύ 

99. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη νη αηηηάζεηο απηέο δελ είλαη 

πξνδήισο αβάζηκεο ππφ ηελ έλλνηα άξζξνπ 35§3 ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ 

αληίθεηληαη ζε θαλέλαλ ιφγν απαξαδέθηνπ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα θεξπρηνχλ 

παξαδεθηέο. 

Β. Δπί ηεο νπζίαο 

1. Ωο πξνο ην άξζξν 5 §1 ζη) ηεο ύκβαζεο 

α)  Θέζεηο ησλ κεξώλ 

100. Ζ Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη φηη ε θξάηεζε ελφο αιινδαπνχ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο απέιαζεο, φπσο ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, δελ 

απνηειεί πνηλή πνπ ηηκσξεί κηα παξάβαζε, αιιά κέηξν γηα λα δηαζθαιηζηεί 

ε εθηέιεζε ηεο απέιαζεο θαη δελ κπνξνχζε εθείλε ηελ επνρή, ζε θακία 

πεξίπησζε, λα ππεξβεί ηνπο ηξεηο κήλεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε ζέζε ηνπ 

πξνζθεχγνληα ππφ θξάηεζε ήηαλ λφκηκε θαη ζηεξηδφηαλ ζην άξζξν 76 ηνπ 

λφκνπ ππ’αξ. 3386/2005. Γηα ηελ Κπβέξλεζε, ε αζηπλνκία ελήξγεζε ζην 

πιαίζην πνπ ήηαλ πξνδηαγξακκέλν απφ ην Νφκν θαη ν πξνζθεχγσλ ηέζεθε 

ππφ θξάηεζε κφλν γηα δχν εκέξεο. 

101. Ο πξνζθεχγσλ αληαπαληά φηη ην δηεζλέο δίθαην ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πξνβιέπεη φηη ε ζέζε ησλ αλειίθσλ ππφ θξάηεζε 

δηαηάρηεθε σο κέηξν έζραηεο αλάγθεο. Πξνζζέηεη φηη φζνλ αθνξά ην 

εζληθφ δίθαην, ν λφκνο ππ’ αξ. 3386/2005 δελ θάλεη θακία δηάθξηζε κεηαμχ 

αλειίθσλ θαη ελειίθσλ. ηελ πξάμε ε ζπλέπεηα ηεο έιιεηςεο απηήο είλαη ε 

ζέζε ππφ θξάηεζε θάζε κεηαλάζηε πνπ εηζέξρεηαη παξάλνκα ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε 
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θαηάζηαζή ηνπ. Γηα ηνλ πξνζθεχγνληα, ε θξάηεζή ηνπ δελ εμππεξεηνχζε 

ην απψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ σο αλειίθνπ. Οη Αξρέο δελ ην έιαβαλ ππφςε 

ηνπο παξά γηα λα εγγπεζνχλ ηελ απέιαζή ηνπ. ΄Δηζη αγλφεζαλ 

νινθιεξσηηθά ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ζηελ ςπρνινγηθή ηνπ 

θαηάζηαζε ε ζέζε ηνπ ππφ θξάηεζε θάησ απφ αμηνζξήλεηεο ζπλζήθεο ζην 

Κέληξν ηεο Παγαλήο. Σέινο, ν πξνζθεχγσλ ζεκεηψλεη φηη επηζπκνχζε λα 

ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ αιιά φηη νη εζληθέο Αξρέο δελ ηνπ πξφζθεξαλ ηελ 

δπλαηφηεηα απηή θαηά ηελ θξάηεζή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ πξνζθεχγνληα, νη 

Αξρέο δελ έπξεπε λα εθαξκφζνπλ ην Νφκν ππ’αξ. 3386/2005 ρσξίο λα 

ιάβνπλ ππφςε φηη ήηαλ δπλεηηθά αηηψλ άζπιν. 

β) Κξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

102. Δμεηάδνληαο ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ 5 ζην 

πιαίζηφ ηνπ θαη ηα ζηνηρεία δηεζλνχο δηθαίνπ, ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηελ δηάηαμε απηή ζην ζχζηεκα ηεο χκβαζεο : θαζηεξψλεη έλα 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ 

θαηά ησλ απζαίξεησλ πξνζβνιψλ πνπ επηθέξεη ην Κξάηνο ζηελ ειεπζεξία 

ηνπ (βι. Ιδίωο, Winterwerp θαηά Κάηω Χωξώλ, 24 Οθησβξίνπ 1979, § 37, 

ζεηξά Α αξ. 33). 

103. Αλ ν γεληθφο θαλφλαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην άξζξν 5§1 είλαη φηη 

θάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία , ε παξάγξαθνο ζη) πξνβιέπεη 

κηα εμαίξεζε επηηξέπνληαο ζηα Κξάηε λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ησλ 

αιινδαπψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο. Έηζη, φπσο ην 

Γηθαζηήξην έρεη ήδε παξαηεξήζεη, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο κε βάζε ηελ χκβαζε, ηα Κξάηε ραίξνπλ ελφο «αλακθηζβήηεηνπ 

δηθαηψκαηνο λα ειέγρνπλ θπξίαξρα ηελ είζνδν θαη ηελ δηακνλή ησλ 

αιινδαπψλ ζην έδαθφο ηνπο» (Chahal θαηά Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, 15 

Ννεκβξίνπ 1996, §73, Recueil 1996-V, Saadi θαηά Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ 

[GC], αξ. 13229/03, §64, CEDH 2008-...). 

104. Έρεη παγησζεί ζηελ Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηα 

εδάθηα ηνπ άξζξνπ 5 §1 φηη θάζε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ζα πξέπεη φρη 

κφλν λα ππάγεηαη ζε κηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα 

α) έσο ζη), αιιά θαη λα είλαη «θαλνληθή». Όζνλ αθνξά ην θαηά πφζν είλαη 

θαλνληθή κηα θξάηεζε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ηήξεζεο ησλ «λφκηκσλ 

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

θαη θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ θαη 

δηθνλνκηθψλ θαλφλσλ. Ωζηφζν, ν ζεβαζκφο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ δελ είλαη 
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αξθεηφο: ην άξζξν 5 §1 απαηηεί επίζεο θάζε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο λα 

είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ θαηά ηεο 

απζαηξεζίαο (βι. κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, πξναλαθεξζείζα Winterwerp θαηά 

Κάηω Χωξώλ, § 37, πξναλαθεξζείζα Amuur θαηά Γαιιίαο, §50, θαη Witold 

Litwa θαηά Πνιωλίαο, αξ. 26629/95, §75, CEDH 2000-III). Κακία 

απζαίξεηε θξάηεζε δελ κπνξεί λα είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 5 §1. ην 

πιαίζην απηφ ε έλλνηα ηνπ «απζαίξεηνπ» ππεξβαίλεη ηελ κε ζπκκφξθσζε 

κε ην εζληθφ δίθαην. πλεπψο, ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο κπνξεί λα είλαη 

«θαλνληθή» ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ελψ ζπγρξφλσο κπνξεί λα 

είλαη απζαίξεηε θαη επνκέλσο αληίζεηε κε ηελ χκβαζε (Mooren θαηά 

Γεξκαλίαο [GC], αξ. 11364/03, §77, CEDH 2009-...). 

105. Έηζη ην Γηθαζηήξην πξέπεη λα δηαβεβαησζεί φηη έλα εζληθφ δίθαην 

είλαη ην ίδην ζχκθσλν πξνο ηελ χκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γεληθψλ αξρψλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ χκβαζε ή απηψλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη απφ απηήλ. ην ηειεπηαίν απηφ ζεκείν, ην Γηθαζηήξην 

ππνγξακκίδεη φηη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηέξεζε ειεπζεξίαο, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα ηθαλνπνηείηαη ε γεληθή αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. πλεπψο, 

είλαη ζεκαληηθφ νη πξνυπνζέζεηο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο κε βάζε ην 

εζληθφ δίθαην λα είλαη θαζνξηζκέλεο κε ζαθήλεηα θαη ν ίδηνο ν λφκνο λα 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ, έηζη ψζηε λα πιεξείηαη ην 

θξηηήξην ηεο «λνκηκφηεηαο» πνπ νξίδεη ε χκβαζε, ε νπνία απαηηεί θάζε 

λφκνο λα είλαη επαξθψο αθξηβήο γηα λα επηηξέπεη ζηνλ πνιίηε – ελ αλάγθε 

κε ηελ βνήζεηα δηαθσηηζηηθψλ ζπκβνπιψλ- λα πξνβιέςεη, ζε εχινγν βαζκφ 

ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε (Baranowski θαηά Πνιωλίαο, αξ. 28358/95, § 

§ 50-52 CEDH 2000-ΗΗΗ). 

106. Απφ ηε λνκνινγία ζρεηηθά κε ην άξζξν 5 §1 ζη) πξνθχπηεη φηη γηα 

λα κελ θαηαινγηζηεί σο απζαίξεηε, ε εθαξκνγή παξφκνηνπ κέηξνπ 

θξάηεζεο πξέπεη λα γίλεηαη θαιφπηζηα. Δπίζεο πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηνλ ζθνπφ πνπ έρεη σο αληηθείκελν λα εκπνδηζηεί έλα άηνκν λα εηζέιζεη 

παξάλνκα ζηνλ έδαθνο. Δπηπιένλ, νη ρψξνη θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη. Σέινο, ε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηελ εχινγε πξνζεζκία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (πξναλαθεξζείζα Saadi θαηά Ηλωκέλνπ 

Βαζηιείνπ [GC], §74). 

107. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ε ζηέξεζε 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζθεχγνληα είρε ζεκειησζεί ζην άξζξν 76 ηνπ Νφκνπ 



 

51 
 

ππ’ αξ. 3386/2005 θαη είρε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα λα γίλεη ε 

απέιαζή ηνπ. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη ζην ζεκείν απηφ φηη ην άξζξν 5 

§1 ζη) δελ απαηηεί ε θξάηεζε ελφο αηφκνπ θαηά ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί 

δηαδηθαζία απέιαζεο λα ζεσξείηαη σο εχινγα απαξαίηεηε, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ γηα λα εκπνδηζηεί ν ελδηαθεξφκελνο λα δηαπξάμεη έλα αδίθεκα ή λα 

δξαπεηεχζεη (βι. πξναλαθεξζείζα Chahal θαηά Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, 

§112). Δπίζεο, ε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα, δειαδή δχν 

εκέξεο, δελ κπνξνχζε θαη’ αξρήλ λα ζεσξεζεί σο κε εχινγε πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ν επηδησθφκελνο ζθνπφο. 

108. Παξφια απηά ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ε απφθαζε ηεο ζέζεο ππφ 

θξάηεζε ηνπ πξνζθεχγνληα θαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο απηφκαηεο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Νφκνπ ππ’ αξ. 3386/2005 ρσξίο λα εμεηαζηεί 

ε ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπ σο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ. Σν Γηθαζηήξην 

ζεκεηψλεη ζην ζεκείν απηφ φηη ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ηεο 20
εο

 Ννεκβξίνπ 1989 πξνβιέπεη φηη ην απψηεξν 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα είλαη θπξίαξρε θξνληίδα, κεηαμχ άιισλ, 

ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ζε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ηα αθνξνχλ. Δπίζεο, ην 

άξζξν 37 ηεο ίδηαο χκβαζεο πξνβιέπεη φηη ε ζέζε ελφο παηδηνχ ππφ 

θξάηεζε δελ κπνξεί λα είλαη παξά κέηξν έζραηεο αλάγθεο (βι. αλσηέξσ 

παξ. 33). Δπίζεο, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξ. 220/2007 κε ην νπνίν 

κεηαθέξζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην ε Οδεγία ππ’ αξ. 2003/9/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα Κξάηε Μέιε πξνβιέπεη επίζεο 

φηη ην απψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ απνηειεί θπξίαξρε θξνληίδα γηα ηα 

Κξάηε Μέιε (βι. αλσηέξσ παξ.25). Σέινο ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, 

ζηα πιαίζηα ηεο λνκνινγίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, έρεη ήδε θάλεη δεθηφ φηη ππάξρεη 

ηψξα κηα επξεία ζπλαίλεζε- ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ- 

γχξσ απφ ηελ ηδέα φηη ζε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, πξέπεη 

λα ππεξηζρχεη ην απψηεξν ζπκθέξνλ ηνπο (neulinger et Shuruk θαηά 

Διβεηίαο [GC], αξ. 41615/07, § 135, 6 Ηνπιίνπ 2010). 

109. Όκσο, ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, δηαηάζζνληαο ηελ θξάηεζε ηνπ 

πξνζθεχγνληα νη Δζληθέο αξρέο δελ εμέηαζαλ θαζφινπ ην ζέκα ηνπ 

απψηεξνπ ζπκθέξνληφο ηνπ σο αλειίθνπ. Δπίζεο, δελ εξεχλεζαλ αλ ε 

ηνπνηέηεζε ηνπ πξνζθεχγνληα ζην Κέληξν Κξάηεζεο ηεο Παγαλήο ήηαλ 

κέηξν έζραηεο αλάγθεο θαη αλ κπνξνχζαλ λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ κε άιιν 

κέηξν ιηγφηεξν ξηδηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απέιαζή ηνπ. Σα 
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ζηνηρεία απηά πξνθαινχλ ακθηβνιίεο ζην Γηθαζηήξην, φζνλ αθνξά ηελ 

αθιή πίζηε ησλ αξρψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο θξάηεζεο. 

110. Απηφ εληζρχεηαη απφ ην φηη, φπσο ην δηαπίζησζε ην Γηθαζηήξην ζην 

πιαίζην ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζην Κέληξν ηεο 

Παγαλήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θηινμελία, ηελ πγηεηλή θαη ηελ ππνδνκή 

ήηαλ ηφζν άζρεκεο πνπ πξνζβάιιαλε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο. Μεηά ηα αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη ε θξάηεζε 

ηνπ πξνζθεχγνληα δελ ήηαλ «θαλνληθή» ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 §1 

ζη) ηεο χκβαζεο θαη ππήξμε παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο απηήο. 

2. Ωο πξνο ην άξζξν 5 §§ 2 θαη 4 ηεο ύκβαζεο. 

α) Θέζεηο ησλ δηαδίθσλ 

111. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ, κε βάζε ην άξζξν 76 

§2 ηνπ Νφκνπ ππ’ αξ. 3386/2005, κπνξνχζε λα θαηαζέζεη αληηξξήζεηο ελ 

φςεη ηεο πηνζέηεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ δηαηάζζεη ηελ απέιαζή 

ηνπ. Δπίζεο, ε Κπβέξλεζε επηθαιείηαη ην άξζξν 76 §3 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ πνπ 

επέηξεπε ζηνλ πξνζθεχγνληα λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

θξάηεζήο ηνπ κέζσ αληηξξήζεσλ πνπ πξνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ. Τπνγξακκίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα δεηήζεη θαη λα πεηχρεη ην επεξγέηεκα ηεο δηθαζηηθήο 

ζπλδξνκήο. 

112. Ο πξνζθεχγσλ απαληά φηη ν Νφκνο ππ’αξ. 3386/2005 δελ πξνβιέπεη 

κηα πξνζθπγή πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ραξαθηεξηζηεί σο πξαγκαηηθή 

αθνχ απφ ην λφκν δελ πξνθχπηεη φηη απηή επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα 

ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα κηαο θξάηεζεο ελφςεη απέιαζεο. Δπίζεο, 

ππελζπκίδεη φηη νη εζληθέο αξρέο ηνλ είραλ θαηαρσξήζεη σο ζπλνδεπφκελν 

αλήιηθν πξάγκα πνπ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη φηη θάζε δπλαηφηεηα γηα άζθεζε 

ησλ πξνζθπγψλ πνπ πξφβιεπε ην δίθαην ηνπ είρε αθαηξεζεί. Πξάγκαηη, νη ελ 

ιφγσ πξνζθπγέο έπξεπε λα αζθεζνχλ απφ έλα θεδεκφλα πνπ, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δελ ππήξρε. 

β) Κξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

113. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε έλλνηα ηεο «lawfulness » 

(« θαλνληθφηεηαο», «λνκηκφηεηα») πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα έλλνηα ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 κε ηελ παξάγξαθν 1, έηζη ψζηε έλα άηνκν πνπ 

θξαηείηαη λα έρεη ην δηθαίσκα λα ειεγρζεί ε θξάηεζή ηνπ ππφ ην πξίζκα φρη 
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κφλν ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, αιιά επίζεο ηεο χκβαζεο, ησλ γεληθψλ αξρψλ 

πνπ ζεζπίδεη θαη ηνπ ζθνπνχ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηηξέπεη ε παξάγξαθνο 

1. Σν άξζξν 5 §4 δελ εγγπάηαη ην δηθαίσκα ζε δηθαζηηθφ έιεγρν ηέηνηαο 

εκβέιεηαο πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηθαζηήξην λα ππνθαηαζηήζεη ζηηο 

ζπλνιηθέο πιεπξέο ηεο ππφζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπιινγηζκψλ 

θαζαξήο ζθνπηκφηεηαο, ηελ δηθή ηνπ εθηίκεζε έλαληη ηεο εθηίκεζεο ηεο 

αξρήο απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ε απφθαζε. Οχηε ζέιεη έιεγρν ηφζν επξχ 

πνπ λα εθηείλεηαη ζε θάζε κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηεο θξάηεζεο ελφο αηφκνπ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 (πξναλαθεξζείζα, Chahal θαηά Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, § 127, 

Dougoz θαηά Διιάδαο, αξ. 40907/98, § 61, CEDH 2001-ΗΗ). 

114. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί, εμ αξρήο, φηη ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε 

απνθαλζεί γηα ην ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην ηεο θξάηεζεο αηφκσλ ελ φςεη ηεο 

δηνηθεηηθήο ηνπο απέιαζήο (βι. ηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο S.D. θαηά 

Διιάδαο, Tabesh θαηά Διιάδαο θαη A.A. θαηά Διιάδαο, αξ. 12186/08, 22 

Ηνπιίνπ 2010). Θεσξεί ζθφπηκν λα ζπλνςίζεη ηνπο ζπιινγηζκνχο 

επ’επθαηξία ηεο παξνχζαο ππφζεζεο πνπ εγείξεη ζέκαηα παξφκνηα σο πξνο 

ην άξζξν 5 §4 ηεο χκβαζεο. 

115. Γεληθά, ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε δηαπηζηψζεη ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ 

ηεο θξάηεζεο ελφςεη ηεο απέιαζεο θαη ζπκπέξαλε φηη δελ κπνξνχζαλ λα 

ζπκβηβαζηνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 §4 (βι. πξναλαθεξζείζα Α.Α. 

θαηά Διιάδαο, §71). 

116. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο πξνζθπγέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 76 ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 3386/2005, ην Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ε 

δεχηεξε παξάγξαθνο ηεο δηάηαμεο απηήο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα θαηαζέζεη αληηξξήζεηο ελ φςεη ηεο ιήςεο ηε δηνηθεηηθήο 

πξάμεο πνπ δηαηάζζεη ηελ απέιαζή ηνπ. Όκσο, ε Κπβέξλεζε δελ 

πξνζθνκίδεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε ελιφγσ πξνζθπγή 

κπνξεί έηζη λα αλαθέξεηαη ζε άιια ζέκαηα πιελ εθείλνπ ηεο απέιαζεο. 

117. Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Νφκνπ ππ’ 

αξ. 3386/2005, ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε ήδε φηη ε πξνζθπγή κέζσ ησλ 

αληηξξήζεσλ πνπ κπνξεί λα αζθήζεη έλαο θξαηνχκελνο θαηά ηεο απφθαζεο 

πνπ δηαηάζζεη ηελ θξάηεζε δελ δίλεη ξεηά ζηνλ δηθαζηή ηελ εμνπζία λα 

εμεηάζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο απέιαζεο πνπ απνηειεί, ελ πξνθεηκέλσ ζην 
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ειιεληθφ δίθαην, ηε λνκηθή βάζε ηεο θξάηεζεο. Σν άξζξν 76 §4, φπσο είλαη 

δηαηππσκέλν, επηηξέπεη ζηα Γηθαζηήξηα λα εμεηάζνπλ ηελ απφθαζε ηεο 

θξάηεζεο κφλν ζην πεδίν ηνπ θηλδχλνπ δξαπέηεπζεο ή ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ 

δεκφζηα ηάμε (πξναλαθεξζείζα Α.Α. θαηά Διιάδαο, §73, πξναλαθεξζείζα 

Tabesh θαηά Διιάδαο §62, πξναλαθεξζείζα S.D. θαηά Διιάδαο, §73). Σν 

Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε επίζεο ζην ζεκείν απηφ ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ 

πξφζθαησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε πξψην βαζκφ θαη νη 

νπνίεο δέρνληαη φηη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα εμεηάδνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο 

θξάηεζεο ελφο αιινδαπνχ, θαη αλ ηελ ζεσξνχλ παξάλνκε γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, δηαηάζζνπλ ηελ απφιπζή ηνπ. Ωζηφζν, ζεψξεζε φηη ε χπαξμε 

νξηζκέλσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε πξψην βαζκφ δελ 

αξθεί γηα λα εμαθαληζηεί ν δηθνξνχκελνο ραξαθηήξαο ησλ φξσλ ηνπ λφκνπ 

ππ’ αξ. 3386/2005 επί ηνπ ζέκαηνο (πξναλαθεξζείζα Α.Α. θαηά Διιάδαο, 

§75). 

118. Όζνλ αθνξά ηεο αίηεζε αθχξσζεο θαηά ηεο απφθαζεο απέιαζεο 

ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο ηάμεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 77 

ηνπ Νφκνπ ππ’αξ. 3386/2005, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη πξφθεηηαη γηα 

ελδηθνθαλή πξνζθπγή, ε άζθεζε ηεο νπνίαο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ελδερφκελε πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα κε αίηεζε αθχξσζεο 

θαηά ηνπ δηαηάγκαηνο απέιαζεο. Σν Γηθαζηήξην έρεη ήδε ππνγξακκίζεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζέηεη ε ελ ιφγσ πξνζθπγή. Πξάγκαηη, δελ κπνξεί παξά λα 

αλαθέξεηαη κφλν ζην ζέκα ηεο απέιαζεο, θαη φρη ζην ζέκα ηεο θξάηεζεο 

(πξναλαθεξζείζα Α.Α. θαηά Διιάδαο, §72). 

119. Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε ππελζπκίζεη ηελ κεγάιε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζεί θαλνληθά ηελ άζθεζε κηαο αίηεζεο 

αθπξψζεσο θαη κηα αίηεζε αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο απέιαζεο 

ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. Δπηπιένλ, νη πξνζθπγέο απηέο δελ 

ζπλεπάγνληαη ηελ άξζε ηνπ κέηξνπ θξάηεζεο (βι. πξναλαθεξζείζα Tabesh 

θαηά Διιάδαο, §62, θαη πξναλαθεξζείζα S.D. θαηά Διιάδαο, §74). 

120. Σέινο, ην Γηθαζηήξην πξέπεη επίζεο λα εμεηάζεη ηα ηδηαίηεξα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο γηα λα εθηηκήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πξνζθπγψλ. Παξαπέκπεη γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ ζηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αηηίαζεο 

ζρεηηθά κε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί ηδίσο φηη ν 

πξνζθεχγσλ δελ κπνξνχζε ζηελ πξάμε λα επηθνηλσλήζεη κε θαλέλα 

δηθεγφξν. Δπίζεο, είρε ιάβεη έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην σο πξνο νξηζκέλεο 

δηαζέζηκεο πξνζθπγέο, ην νπνίν ήηαλ δηαηππσκέλν ζε γιψζζα πνπ ηνπ ήηαλ 
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θαη’ αξρήλ αθαηαλφεηε. Πξάγκαηη, ην ελ ιφγσ έγγξαθν ήηαλ δηαηππσκέλν 

ζηα αξαβηθά, θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν, ε κεηξηθή γιψζζα ηνπ 

πξνζθεχγνληα ήηαλ ηα πεξζηθά (θαξζί). Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη ζην 

ζεκείν απηφ φηη θαηά ηελ κεηαγελέζηεξε θαηαρψξεζε ηεο αίηεζήο ηνπ γηα 

πνιηηηθφ άζπιν, αλαθέξζεθε ζην πξαθηηθφ φηη ε ζπλέληεπμε κε ηνλ 

πξνζθεχγνληα έγηλε ζηελ γιψζζα θαξζί. Δπίζεο, ν πξνζθεχγσλ είρε 

θαηαρσξεζεί σο αλήιηθνο ζπλνδεπφκελνο, ελψ ήηαλ ρσξίο θεδεκφλα πνπ 

λα κπνξεί λα ελεξγήζεη σο λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ. Δπνκέλσο, αθφκα θαη 

αλ ππνηεζεί φηη νη ελ ιφγσ πξνζθπγέο ήηαλ πξαγκαηηθέο, ην Γηθαζηήξην δελ 

αληηιακβάλεηαη πψο ν πξνζθεχγσλ ζα κπνξνχζε λα ηηο αζθήζεη. 

121. Μεηά ηα αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη ππήξμε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §4 ηεο χκβαζεο. 

Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε θχξηα αηηίαζε ηνπ πξνζθεχγνληα, ππφ 

ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 5 §2 ηεο χκβαζεο, αθνξά φρη ην φηη δελ 

θαηαιάβαηλε ηνπο ιφγνπο ηεο ζχιιεςεο ηνπ ή ηεο θξάηεζήο ηνπ, αιιά ην 

φηη δελ θαηαιάβαηλε ην πεξηερφκελν ηνπ θπιιαδίνπ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ. Με δεδνκέλν ην ζπκπέξαζκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε 

ην άξζξν 5 §4 ηεο χκβαζεο, ην Γηθαζηήξην δελ ζεσξεί απαξαίηεην λα 

απνθαλζεί ρσξηζηά ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 5 §2 ηεο χκβαζεο. 

 

ΗΗΗ. Ω ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

122. 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. Ηζηθή βιάβε 

123. Ο πξνζθεχγσλ δεηά 15.000 € γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε. 

Καιεί ην Γηθαζηήξην λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ βαξχηεηα ησλ 

επηθαινχκελσλ παξαβηάζεσλ ηεο χκβαζεο θαη ηδίσο ησλ απάλζξσπσλ θαη 

εμεπηειηζηηθψλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο θξαηήζεθε θαη ηνλ θφβν θαη 
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ην άγρνο πνπ έδεζε ηφζν θαηά ηελ απζαίξεηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

φζν θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. 

124. Ζ Κπβέξλεζε ζεσξεί φηη ην δεηνχκελν πνζφ είλαη ππεξβνιηθφ θαη 

φηη ε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ζα απνηεινχζε επαξθή δίθαηε 

ηθαλνπνίεζε. Θεσξεί φηη ην επηδηθαζζέλ ζηνλ πξνζθεχγνληα πνζφ δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 5.000 €. 

125. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ ππέζηε εζηθή βιάβε, ιφγσ 

ηδίσο ηεο ηαπείλσζεο θαη ηεο απνγνήηεπζεο πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε 

παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ηα άξζξα 3, 13, 

5 §§1 θαη 4 ηεο χκβαζεο. Ζ εζηθή βιάβε δελ απνδεκηψλεηαη επαξθψο απφ 

ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο παξαβίαζεο. Απνθαηλφκελν κε δηθαηνζχλε, ην 

Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ζπληξέρεη ιφγνο λα επηδηθάζεη ζηνλ πξνζθεχγνληα 

νιφθιεξν ην πνζφ πνπ δεηά, δειαδή 15.000 € γηα εζηθή βιάβε, ζπλ θάζε 

πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο γηα ην ιφγν απηφ. 

Β, Έμνδα θαη δηθαζηηθή δαπάλε 

126. Ο πξνζθεχγσλ δεηά επίζεο 1.000 € γηα έμνδα θαη δηθαζηηθή δαπάλε 

ζηα νπνία ππνβιήζεθε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πέξα απφ ηελ δηθαζηηθή 

ζπλδξνκή ησλ 850 € πνπ έιαβε ήδε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Γελ 

πξνζθνκίδεη ηηκνιφγην ή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ. 

127. Ζ Κπβέξλεζε δειψλεη έηνηκε λα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ 500 €. 

128. χκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε επηδίθαζε εμφδσλ 

θαη δηθαζηηθήο δαπάλεο κε βάζε ην άξζξν 41 πξνυπνζέηεη φηη απηά έρνπλ 

απνδεηρζεί σο πξαγκαηηθά, αλαγθαία θαη επηπιένλ εχινγα σο πξνο ην χςνο 

ηνπο. Δπίζεο, ηα δηθαζηηθά έμνδα δελ κπνξνχλ λα εηζπξαρηνχλ παξά ζηνλ 

βαζκφ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαπηζησζείζα παξαβίαζε (Beyler θαηά 

Ιηαιίαο (δίθαηε ηθαλνπνίεζε) [GC], αξ. 33202/96, §27, 28 Μαΐνπ 2002). 

Απνθαηλφκελν κε δηθαηνζχλε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ 

φγθν ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ πξνζθεχγνληα, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη 

πξέπεη λα ηνπ ρνξεγήζεη, πέξα απφ ηελ δηθαζηηθή ζπλδξνκή πνπ ηνπ έρεη 

ήδε θαηαβιεζεί, ην αηηνχκελν πνζφ νιφθιεξν, δειαδή 1.000 € γηα έμνδα 

θαη δηθαζηηθή δαπάλε, ζπλ θάζε πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο 

απφ ηνλ πξνζθεχγνληα. 

Γ. Σόθνη ππεξεκεξίαο 
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129. 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) πλεθδηθάδεη κε ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο ηελ έλζηαζε ηεο 

Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ κε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ έληδθσλ κέζσλ θαη 

ηελ απνξξίπηεη, 

2) Κεξύζζεη ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή, 

3) Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ θξάηεζεο ζην Κέληξν θξάηεζεο ηεο Παγαλήο θαη ιφγσ ησλ 

παξαιείςεσλ ησλ αξρψλ σο πξνο ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ 

απφιπζε ηνπ πξνζθεχγνληα, 

4) Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο σο 

πξνο ηεο αηηίαζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, 

5) Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §1 ηεο χκβαζεο, 

6) Απνθαίλεηαη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα απνθαλζεί ρσξηζηά σο 

πξνο ηελ αηηίαζε ζρεηηθά κε ην άξζξν 5 §2 ηεο χκβαζεο, 

7) Απνθαίλεηαη όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §4 ηεο χκβαζεο, 

8) Απνθαίλεηαη όηη 

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

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

νξηζηηθή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 §2 ηεο χκβαζεο, ηα αθφινπζα πνζά: 

i) 15.000 € (δεθαπέληε ρηιηάδεο επξψ) ζπλ θάζε πνζφ πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη σο θφξνο γηα εζηθή βιάβε 

ii) 1.000 € (ρίιηα επξψ), ζπλ θάζε πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο 

απφ ηνλ πξνζθεχγνληα, 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 
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δαλεηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλνπ θαηά 

ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

πληάρηεθε ζηα γαιιηθά, ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 5 

Απξηιίνπ 2011, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 §§ 2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ. 

Soren Nielsen     Nina Vajic 

Γξακκαηέαο     Πξφεδξνο 

 


