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Α. Γενικά  
 

Βασικά σηµεία  

• Σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, η στέρηση της ελευθερίας, εκτός 
από την περίπτωση που απορρέει από ποινικές καταδίκες, µπορεί να επιβληθεί µόνο ως 
έσχατη λύση µετά από µεµονωµένη αξιολόγηση κάθε περίπτωσης, εάν δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν αποτελεσµατικά άλλα λιγότερο περιοριστικά εναλλακτικά µέτρα. 

• Σύµφωνα µε την ΕΣΔΑ, η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να είναι: δικαιολογηµένη για 
συγκεκριµένο σκοπό που ορίζεται στο άρθρο 5.1.στ.· να διατάσσεται σύµφωνα µε 
διαδικασία που προβλέπεται από το νόµο και να µην είναι αυθαίρετη  

• Σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ, η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να είναι σύµφωνη µε 
το νόµο, αναγκαία και αναλογική  

• Η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να είναι σύµφωνη  µε τις διαδικαστικές εγγυήσεις 
του άρθρου 5 παράγραφος 2 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης για τους λόγους 
αυτής και το άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΕΣΔΑ σχετικά µε το δικαίωµα ταχείας 
επανεξέτασης της απόφασης κράτησης  

• Σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, η στέρηση της ελευθερίας ή ο 
περιορισµός της ελεύθερης κυκλοφορίας πρέπει να συµµορφώνονται µε άλλες 
εγγυήσεις  των δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως: οι συνθήκες κράτησης να σέβονται 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να µην θέτουν ποτέ σε κίνδυνο την υγεία των ατόµων.  

• Ένα άτοµο που κρατείται αυθαίρετα ή παράνοµα δύναται να έχει αξίωση αποζηµίωσης, 
τόσο στο πλαίσιο της νοµοθεσίας της ΕΕ, όσο και στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ (βλ. Ενότητα 
6.10).  

 
 
 

1. Η νοµική φύση της κράτησης1 
 
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 5 της ΕΣΔΑ, άρθρο 6 
του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ, άρθρο 9 του ΔΣΑΠΔ). Η κράτηση αιτούντων 
άσυλο ή µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, είτε κατά την είσοδο στη χώρα είτε εν 
αναµονή της απέλασης, δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη και πρέπει να γίνεται µε καλή πίστη και 
να στηρίζεται σε νοµική βάση.  
 

Άρθρο 5.1.στ ΕΣΔΑ 
 
1. Παν πρόσωπο έχει δικαίωµα εις την ελευθερία και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται 
να στερηθή της ελευθερίας του, ειµή εις τα ακολούθους περιπτώσεις και συµφώνως 
προς την νόµιµον διαδικασίαν: (...) 
στ. εάν πρόκειται περί νοµίµου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόµου επί σκοπό όπως 
εµποδισθή από του να εισέλθη παρανόµως εν τη χώρα ή εναντίον του οποίου εκκρεµεί 
διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως. 

Άρθρο 9 Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ) 
 

																																																								
1 Ο νοµικός όρος για την κράτηση είναι στέρηση της ελευθερίας, ο όρος κράτηση χρησιµοποιείται σε αυτά τα 
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1. Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου του. 
Κανείς δεν υποβάλλεται σε αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση. Κανείς δεν στερείται την 
ελευθερία του, παρά µόνο στις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπει ο νόµος.  
2. Οποιοσδήποτε συλλαµβάνεται, πληροφορείται, τη στιγµή της σύλληψής του, τους 
λόγους της σύλληψής του και ενηµερώνεται αµέσως για οποιεσδήποτε κατηγορίες 
εναντίον του.  
3. Κάθε πρόσωπο που συλλαµβάνεται ή κρατείται για ποινικό αδίκηµα οδηγείται µέσα 
στην πιο σύντοµη προθεσµία, ενώπιον δικαστή ή άλλης αρχής εξουσιοδοτηµένης από το 
νόµο να ασκεί δικαστική εξουσία, πρέπει δε να δικαστεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα ή 
να αποφυλακιστεί. Η προφυλάκιση των υποδίκων δεν πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, 
αλλά η αποφυλάκισή τους µπορεί να υποβληθεί σε εγγυήσεις εµφάνισής τους στη δίκη, 
σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας και, ενδεχοµένως, για την εκτέλεση της 
απόφασης.  
4. Οποιοσδήποτε στερείται της ελευθερίας του λόγω σύλληψης ή κράτησης έχει 
δικαίωµα να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου, προκειµένου αυτό να αποφασίσει χωρίς 
καθυστέρηση για τη νοµιµότητα της κράτησής του και να διατάξει την αποφυλάκισή του 
αν η κράτηση είναι παράνοµη.  
5. Κάθε πρόσωπο, θύµα παράνοµης σύλληψης ή κράτησης, έχει δικαίωµα αποζηµίωσης.  

 
Το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα προβλέπουν ότι,  για τον έλεγχο της µετανάστευσης, 
η κράτηση θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα και πρέπει να αποτελεί 
έσχατο µέτρο που επιβάλλεται µόνον όταν άλλες λιγότερο περιοριστικές εναλλακτικές λύσεις, 
όπως οι απαιτήσεις εµφάνισης ή οι περιορισµοί σε σχέση µε την κατοικία, δεν είναι εφικτές 
µετά από εµπεριστατωµένη αξιολόγηση όλων των σχετικών γεγονότων και περιστάσεων στη 
συγκεκριµένη περίπτωση (Saadi κατά Ηνωµένου Βασιλείου). 2  Η κράτηση πρέπει να 
αιτιολογείται ως εύλογη, αναγκαία και αναλογική υπό το πρίσµα των περιστάσεων και να 
επανεκτιµάται µε την πάροδο του χρόνου.3 Η απόφαση κράτησης πρέπει να εξετάζει τους 
σχετικούς παράγοντες κατά περίπτωση και να µην βασίζεται σε έναν υποχρεωτικό κανόνα για 
µια ευρεία κατηγορία. Πρέπει να λαµβάνει υπόψη λιγότερο επεµβατικά µέσα για την επίτευξη 
των ίδιων στόχων, όπως υποχρεώσεις εµφάνισης, εγγυήσεις ή άλλες προϋποθέσεις για την 
αποφυγή διαφυγής και πρέπει να υπόκειται σε περιοδική επανεκτίµηση και δικαστικό έλεγχο.4 
 
Ο Χάρτης των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 6) και κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε 
βασανιστήρια, ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση (άρθρο 4· βλ. επίσης 
δικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου (άρθρο 3) και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1). 
Το άρθρο 31 της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και τα συναφή πρότυπα και 
οδηγίες,5 προβλέπουν τεκµήριο κατά της κράτησης και την αρχή ότι η κράτηση πρέπει να 
δικαιολογείται ως απαραίτητη στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Η κράτηση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων 

• δεν πρέπει ποτέ να είναι αυτόµατη,  
• πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο ως έσχατη λύση, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι άλλοι 

µικρότεροι περιορισµοί θα ήταν ανεπαρκείς στις ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσης,  
• δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ποτέ ως τιµωρία.  

																																																								
2 Saadi κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 13229/03, 29 Ιανουαρίου 2008, παρ. 70-74  
3 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων Γενικό σχόλιο 35, παρ. 18, ΕΔΔΑ 560/1993, Α. κατά Αυστραλίας, παρ. 9.3–
9.4, 794/1998, Jalloh κατά Ολλανδίας, παρ. 8.2, 1557/2007, Nystrom κατά Αυστραλίας, παρ. 7.2–7.3. 
4 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γενικό σχόλιο 35, παρ. 18, ΕΔΔΑ 1014/2001, Baban κατά Αυστραλίας, 
παρ. 7.2, 1069/2002, Bakhtiyari κατά Αυστραλίας, παρ. 9.2-9.3, Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 
Κατευθυντήριες γραµµές για τα εφαρµοστέα κριτήρια και πρότυπα σχετικά µε την κράτηση αιτούντων άσυλο και 
εναλλακτικών δυνατοτήτων κράτησης (2012), κατευθυντήρια γραµµή 4.3 και παράρτηµα Α (που περιγράφει 
εναλλακτικές επιλογές κράτησης). 
5 Συνθήκη της Γενεύης σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων του 1951, και το Πρωτόκολλο σχετικά µε το 
καθεστώς των προσφύγων του 1967 (συνολικά, η Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες), Κατευθυντήριες 
γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
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Στέρηση της ελευθερίας/περιορισµοί στην ελεύθερη κυκλοφορία 
 
Η στέρηση της ελευθερίας διαφέρει από τους περιορισµούς στην ελεύθερη µετακίνηση (άρθρο 
2 του Πρωτοκόλλου 4 της ΕΣΔΑ, άρθρο 12 του ΔΣΑΠΔ).  
 
Άρθρο 2 Πρωτόκολλο 4 ΕΣΔΑ 
 

Άρθρο 2 Ελευθερία µετακίνησης 
1. Οποιοσδήποτε βρίσκεται νοµίµως στο έδαφος ενός Κράτους έχει το δικαίωµα να 
µετακινείται ελεύθερα εντός του εδάφους αυτού και να επιλέγει ελεύθερα σε αυτό τον 
τόπο διαµονής του. 
2. Κάθε πρόσωπο είναι ελεύθερο να εγκαταλείψει οποιαδήποτε χώρα, 
συµπεριλαµβανοµένης της δικής του. 
3. Η άσκηση αυτών των δικαιωµάτων δεν υπόκειται σε άλλους περιορισµούς εκτός 
εκείνων που, προβλεπόµενοι από το νόµο, συνιστούν αναγκαία µέτρα σε µια 
δηµοκρατική κοινωνία για την εθνική και δηµόσια ασφάλεια, τη διατήρηση της 
δηµόσιας τάξης, την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της 
ηθικής ή την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών τρίτων. 
4. Τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στην παράγραφο 1 δύνανται επίσης, σε 
καθορισµένες περιοχές, να υπόκεινται σε περιορισµούς οι οποίοι, προβλεπόµενοι από το 
νόµο, δικαιολογούνται από το δηµόσιο συµφέρον σε µια δηµοκρατική κοινωνία.  

 

Άρθρο 12 ΔΣΑΠΔ 

1. Οποιοσδήποτε βρίσκεται νόµιµα στο έδαφος ενός Κράτους έχει δικαίωµα ελεύθερης 
µετακίνησης και ελεύθερης επιλογής κατοικίας στο έδαφος αυτού του Κράτους.  
2. Καθένας είναι ελεύθερος να εγκαταλείψει οποιαδήποτε χώρα, συµπεριλαµβανοµένης 
και της δικής του.  
3. Τα ανωτέρω αναφερόµενα δικαιώµατα δεν υπόκεινται σε περιορισµούς, µε την 
εξαίρεση όσων περιορισµών προβλέπει ο νόµος και οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την 
προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας υγείας, των 
χρηστών ηθών ή των δικαιωµάτων και τω ελευθεριών των άλλων και σύµφωνοι µε τα 
άλλα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύµφωνο.  
4. Κανείς δεν στερείται αυθαίρετα το δικαίωµα εισόδου στη χώρα του.  

 

Η στέρηση της ελευθερίας συνεπάγεται αυστηρότερο περιορισµό της κυκλοφορίας από την απλή 
παρέµβαση στην ελευθερία κυκλοφορίας σύµφωνα µε το άρθρο 12.6  

Η Οµάδα εργασίας για την αυθαίρετη κράτηση (WGAD) εισηγείται ότι «(...) οι εγγυήσεις που 
παρέχονται κατά της αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης επεκτείνονται σε όλες τις µορφές στέρησης 
της ελευθερίας, συµπεριλαµβανοµένης της (...) κράτησης µεταναστών και αιτούντων άσυλο».7 

 

Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, η στέρηση της ελευθερίας δεν 
ορίζεται µόνο µε αναφορά στο χαρακτηρισµό που επιβάλλεται από το εθνικό δίκαιο, αλλά 
λαµβάνει υπόψη την πραγµατικότητα των περιορισµών που επιβάλλονται στο ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο. Για παράδειγµα, τα άτοµα που φιλοξενούνται σε εγκατάσταση που χαρακτηρίζεται ως 
κέντρο «υποδοχής», «αναµονής» ή «διαµονής» και φαινοµενικά δεν επιβάλλουν «κράτηση» 
µπορεί, ανάλογα µε τη φύση των περιορισµών στην ελεύθερη κυκλοφορία τους, και τον 
σωρευτικό τους αντίκτυπο, να θεωρούνται σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο των  δικαιωµάτων του 
ανθρώπου ότι στερούνται της ελευθερίας τους. Για να εκτιµηθεί κατά πόσον οι περιορισµοί στην 
ελευθερία συνιστούν στέρηση της ελευθερίας σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου, στους σχετικούς παράγοντες για την εκτίµηση αυτή περιλαµβάνεται το είδος των 

																																																								
6 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γενικό σχόλιο 35, παρ. 18, ΕΔΔΑ 263/1987, González del Río κατά Περού, 
παρ. 5.1, 833/1998, Karker κατά Γαλλίας, παρ. 8.5. 
7 Έκθεση WGAD, A/ΕΔΔΑ/22/44, 24 Δεκεµβρίου 2012, παράγραφος 82 (β).  
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περιορισµών που επιβάλλονται, τη διάρκεια τους, οι  επιπτώσεις τους στο άτοµο και ο τρόπος 
εφαρµογής του µέτρου (Amuur κατά Γαλλίας, παράγραφος 42).  

Το γεγονός και µόνον ότι ένας κρατούµενος µετανάστης (µε την στενή ή την ευρεία έννοια του 
όρου) είναι ελεύθερος να  φύγει από τον τόπο κράτησής του µε τη συµφωνία να αποµακρυνθεί 
από τη χώρα δεν σηµαίνει ότι η κράτηση δεν είναι στέρηση της ελευθερίας. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Amuur κατά 
Γαλλίας,8 µε την επισήµανση του Δικαστηρίου ότι η δυνατότητα αποµάκρυνσης από τη χώρα είναι 
σε πολλές περιπτώσεις θεωρητική, εάν καµία άλλη χώρα δεν είναι ικανή να του εξασφαλίσει 
υποδοχή ή προστασία  εάν απειλείται. Οι Κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας των 
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες όσον αφορά τα εφαρµοστέα κριτήρια και πρότυπα σχετικά 
µε την κράτηση των αιτούντων άσυλο και τις εναλλακτικές επιλογές ως προς την κράτηση 
(«Κατευθυντήριες γραµµές της UNHCR για την κράτηση») ακολουθούν την ίδια προσέγγιση.9 
  

Amuur κατά Γαλλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 19776/92, 25 Ιουνίου 1996 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Οι αιτούντες, τέσσερις υπήκοοι της Σοµαλίας, έφθασαν στη 
Γαλλία µε αεροπλάνο αφού διέφυγαν από τη Σοµαλία. Κρατήθηκαν στη διεθνή ζώνη του 
αεροδροµίου Paris-Orly για είκοσι ηµέρες. 
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η κράτηση των αιτούντων στη διεθνή ζώνη του 
αεροδροµίου είχε ως αποτέλεσµα τη στέρηση της ελευθερίας τους και ότι συνεπώς το 
άρθρο 5 (1) της Συνθήκης ήταν εφαρµοστέο στην υπόθεση. Το Δικαστήριο έκρινε επίσης 
ότι η στέρηση της ελευθερίας τους ήταν παράνοµη, δεδοµένου ότι οι εφαρµοστέες κατά 
το χρόνο εκείνο ισχύουσες διατάξεις της γαλλικής νοµοθεσίας δεν επέτρεπαν στα τακτικά 
δικαστήρια να επανεξετάζουν τους όρους υπό τους οποίους κρατούνταν οι αλλοδαποί ή 
να επιβάλλουν περιορισµό στη διάρκεια της κράτησης. Οι διατάξεις αυτές δεν προέβλεπαν 
επίσης νοµική συνδροµή, ανθρωπιστική βοήθεια και κοινωνική αρωγή. 
 

Παρ. 43: «Η κράτηση αλλοδαπών στη διεθνή ζώνη συνεπάγεται πράγµατι 
περιορισµό της ελευθερίας [...] Αυτός ο περιορισµός, συνοδευόµενος από 
κατάλληλες εγγυήσεις για τους ενδιαφερόµενους, είναι αποδεκτός µόνο για να 
επιτρέψει στα κράτη να αποτρέψουν την παράνοµη µετανάστευση, τηρώντας τις 
διεθνείς υποχρεώσεις τους, και ιδιαίτερα αυτών που απορρέουν από τη Συνθήκη 
της Γενεύης του 1951 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων και την 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Οι δικαιολογηµένες 
ανησυχίες των κρατών µελών για την αποτροπή των ολοένα συχνότερων 
προσπαθειών για καταστρατήγηση των περιορισµών της µετανάστευσης δεν 
πρέπει να στερούν από τους αιτούντες άσυλο την προστασία που παρέχεται από 
τις ανωτέρω Συνθήκες.» 
Παρ. 48: Το γεγονός και µόνο ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν τη δυνατότητα να 
εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη χώρα στην οποία επιθυµούν να καταφύγουν δεν 
µπορεί να αποκλείσει τον περιορισµό της ελευθερίας, µε το δικαίωµα να 
εγκαταλείψουν οποιαδήποτε χώρα, συµπεριλαµβανοµένης της δικής τους, να 
διασφαλίζεται από το Πρωτόκολλο υπ’ αριθµόν 4 της Σύµβασης. 
 

Παρόλο που από την ισχύ των περιστάσεων η απόφαση για την κράτηση πρέπει κατ’ 
ανάγκη να ληφθεί από τις διοικητικές ή αστυνοµικές αρχές, η παράτασή της απαιτεί 
ταχεία επανεξέταση από τα δικαστήρια, τους παραδοσιακούς θεµατοφύλακες των 
προσωπικών ελευθεριών. Πάνω απ’ όλα, ο περιορισµός αυτός δεν πρέπει να στερεί από 
τον αιτούντα άσυλο το δικαίωµά του να αποκτήσει αποτελεσµατική πρόσβαση στη 
διαδικασία καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα. 

																																																								
8 Amuur κατά Γαλλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµ. 19776/92, 25 Ιουνίου 1996, παρ. 48. 
9 Κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες όσον αφορά τις 
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα εφαρµοστέα κριτήρια και πρότυπα σχετικά µε την κράτηση αιτούντων 
άσυλο και τις εναλλακτικές επιλογές ως προς την κράτηση, 2012, Ορολογία, παρ. 7. 
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Guzzardi κατά Ιταλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 7367/76, 6 Νοεµβρίου 1980 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Ο αιτών, ύποπτος για συµµετοχή στο οργανωµένο έγκληµα, 
προφυλακίστηκε. Στο τέλος της µέγιστης επιτρεπόµενης περιόδου προφυλάκισης, 
µεταφέρθηκε σε ένα νησί όπου δεν ήταν σε θέση να εργαστεί, να διατηρήσει µόνιµα την 
οικογένειά του µαζί του, να ασκήσει την Καθολικό Χριστιανικό δόγµα ή να εξασφαλίσει 
την εκπαίδευση του γιου του. 
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο περιορισµός σε ένα τόσο µικρό νησί ήταν στέρηση 
της ελευθερίας κατά παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 1 της Σύµβασης. Το άρθρο 5 
παράγραφος 1 δεν αφορά µόνο τους περιορισµούς στην ελευθερία κυκλοφορίας, και 
σηµείο εκκίνησης πρέπει να είναι η συγκεκριµένη κατάσταση και πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη ένα πλήρες φάσµα κριτηρίων, όπως ο τύπος, η διάρκεια, τα αποτελέσµατα και ο 
τρόπος εφαρµογής του µέτρου. Η διαφορά µεταξύ της στέρησης της ελευθερίας και της 
ελευθερίας της κυκλοφορίας συνίσταται κυρίως στο βαθµό και στην ένταση, και όχι στη 
φύση ή στην ουσία, σύµφωνα µε το Δικαστήριο. 
 

Παρ. 92: «Για να προσδιοριστεί αν κάποιος έχει «στερηθεί την ελευθερία του» 
κατά την έννοια του Άρθρου 5 (άρθ. 5), η αφετηρία πρέπει να είναι η 
συγκεκριµένη κατάστασή του και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ένα πλήρες φάσµα 
κριτηρίων, όπως ο τύπος, η διάρκεια, τα αποτελέσµατα και ο τρόπος εφαρµογής 
του εν λόγω µέτρου.» 
Παρ. 93: «Η διαφορά µεταξύ της στέρησης της ελευθερίας και του περιορισµού 
της ελευθερίας συνίσταται κυρίως στο βαθµό και στην ένταση, και όχι στη φύση ή 
στην ουσία. Αν και η διαδικασία ταξινόµησης στη µία ή την άλλη από αυτές τις 
κατηγορίες αποδεικνύεται µερικές φορές δύσκολο έργο, δεδοµένου ότι µερικές 
οριακές υποθέσεις είναι αµιγώς θέµα άποψης, το Δικαστήριο δεν µπορεί να 
αποφύγει να επιλέξει από ποιους παράγοντες εξαρτάται η εφαρµογή ή µη 
εφαρµογή του άρθρου 5 (άρθ. 5).» 

 

2. Αιτιολόγηση της κράτησης µεταναστών  

Σαφής νοµική βάση, αυθαιρεσία, αναγκαιότητα και αναλογικότητα 
Όλες οι µορφές κράτησης πρέπει να διαθέτουν σαφή νοµική βάση στο εθνικό δίκαιο και τις 
διαδικασίες και δεν πρέπει να είναι αυθαίρετες, µη αναγκαίες ή δυσανάλογες.  
 
Το δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων απαιτεί η στέρηση της ελευθερίας να είναι δικαιολογηµένη, σύµφωνη µε το νόµο, 
και να µην είναι αυθαίρετη. 
• Το ΔΣΑΠΔ απαγορεύει κάθε κράτηση που είναι «αυθαίρετη» (άρθρο 9) 
• Η ΕΣΔΑ προβλέπει για τη νοµιµότητα της κράτησης µια σειρά καθορισµένων νόµιµων 

σκοπών κράτησης. Όσον αφορά την κράτηση µεταναστών, επιτρέπει την κράτηση σε τρεις 
συγκεκριµένες καταστάσεις:  

▪ για να εµποδισθεί η παράνοµη είσοδος του ατόµου στη χώρα (άρθρο 
5.1.στ) 

▪ όταν εκκρεµεί εναντίον του διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως (άρθρο 
5.1.στ).  

▪ εάν νόµιµα συνελήφθη ή κρατείται λόγω ανυποταγής σε νόµιµη διαταγή 
δικαστηρίου ή για εγγύηση εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζόµενης από το 
νόµο (άρθρο 5.1.β)10.  

 

																																																								
10 Βλ. O.M. κατά Ουγγαρίας (Προσφυγή υπ’ αριθµόν 9912/15), 5 Ιουλίου 2016, παρ. 42 - 44 και 48.  
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Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα 
(ΔΣΑΠΔ) και το διεθνές δίκαιο των προσφύγων όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο, το κράτος 
πρέπει να αποδείξει ότι η κράτηση ήταν εύλογη, αναγκαία και ανάλογη των περιστάσεων της 
συγκεκριµένης περίπτωσης, προκειµένου να αποδειχθεί ότι η κράτηση δεν είναι αυθαίρετη.  
 

Η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα του ΟΗΕ ανέλυσε εκτενώς την έννοια της 
«αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας», σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΔΣΑΠΔ, στο 
Γενικό σχόλιο 35: Όσον αφορά στην κράτηση µεταναστών: 
 

18. Η κράτηση κατά τη διάρκεια διαδικασιών για τον έλεγχο της µετανάστευσης δεν 
είναι αυτονόητη και η κράτηση πρέπει να αιτιολογείται ως εύλογη, αναγκαία και 
αναλογική υπό το φως των περιστάσεων και να επανεκτιµάται µε την πάροδο του 
χρόνου. 11  Οι αιτούντες άσυλο που εισέρχονται παράνοµα στο έδαφος ενός 
συµβαλλόµενου Κράτους µπορούν να κρατηθούν για µια αρχική σύντοµη περίοδο 
προκειµένου να τεκµηριωθεί η είσοδός τους, να καταγραφούν τα αιτήµατά τους 
και να προσδιοριστεί η ταυτότητά τους. 12  Η περαιτέρω κράτηση τους ενώ 
εξετάζονται τα αιτήµατά τους θα ήταν αυθαίρετη εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί 
λόγοι που σχετίζονται µε το άτοµο, όπως εξατοµικευµένη πιθανότητα διαφυγής, 
κίνδυνος ποινικών αδικηµάτων έναντι τρίτων ή κίνδυνος ενεργειών κατά της 
εθνικής ασφάλειας.13 Η απόφαση πρέπει να εξετάζει τους σχετικούς παράγοντες 
κατά περίπτωση και να µην βασίζεται σε έναν υποχρεωτικό κανόνα για µια ευρεία 
κατηγορία· πρέπει να λαµβάνει υπόψη λιγότερο επεµβατικά µέσα για την επίτευξη 
των ίδιων στόχων, όπως υποχρεώσεις εµφάνισης, εγγυήσεις ή άλλες 
προϋποθέσεις για την αποφυγή διαφυγής· και πρέπει να υπόκειται σε περιοδική 
επανεκτίµηση και δικαστικό έλεγχο.14 Οι αποφάσεις σχετικά µε την κράτηση των 
µεταναστών πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη την επίδραση της κράτησης 
στην σωµατική και ψυχική τους υγεία.15 Οποιαδήποτε απαραίτητη κράτηση θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται σε κατάλληλες, υγειονοµικές και µη σωφρονιστικές 
εγκαταστάσεις και να µην πραγµατοποιείται σε σωφρονιστικά ιδρύµατα. Η 
αδυναµία ενός συµβαλλόµενου Κράτους να προβεί στην απέλαση ενός ατόµου 
λόγω ανιθαγένειας ή άλλων εµποδίων δεν δικαιολογεί την απεριόριστη 
κράτηση.16 Τα παιδιά δεν πρέπει να στερούνται της ελευθερίας τους, εκτός εάν 
πρόκειται για µέτρο έσχατης ανάγκης και για το συντοµότερο δυνατό χρονικό 
διάστηµα, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντά τους ως πρωταρχικό µέληµα όσον 
αφορά τη διάρκεια και τους όρους κράτησης, και λαµβάνοντας επίσης υπόψη την 
εξαιρετική ευπάθεια και την ανάγκη περίθαλψης των ασυνόδευτων ανηλίκων.17 

 
Στην Απόφαση της µε αριθµό 918 σχετικά µε τον ορισµό και την έκταση της αυθαίρετης στέρησης της 
ελευθερίας σύµφωνα µε το διεθνές εθιµικό δίκαιο, η Οµάδα Εργασίας των Ηνωµένων Εθνών για την 
Αυθαίρετη Κράτηση θέτει τα στοιχεία της αυθαιρεσίας. Σε περίληψη, αναφέρει ότι «η απαγόρευση 
																																																								
11 560/1993, A. κατά Αυστραλίας, παρ. 9.3–9.4, 794/1998, Jalloh κατά Ολλανδίας, παρ. 8.2, 1557/2007, 
Nystrom κατά Αυστραλίας, παρ. 7.2–7.3. 
12 1069/2002, Bakhtiyari κατά Αυστραλίας, παρ. 9.2–9.3. 
13 1551/2007, Tarlue κατά Καναδά, παρ. 3.3 και 7.6, 1051/2002, Ahani κατά Καναδά, παρ. 10.2. 
14 1014/2001, Baban κατά Αυστραλίας, παρ. 7.2, 1069/2002, Bakhtiyari κατά Αυστραλίας, παρ. 9.2-9.3; Βλέπε 
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες γραµµές για τα εφαρµοστέα κριτήρια και 
πρότυπα σχετικά µε την κράτηση αιτούντων άσυλο και τις εναλλακτικές ως προς την κράτηση (2012), 
κατευθυντήρια γραµµή 4.3 και παράρτηµα Α (που περιγράφει τις εναλλακτικές ως προς την κράτηση). 
15 1324/2004, Shafiq κατά Αυστραλίας, παρ. 7.3; 900/1999, C. κατά Αυστραλίας, παρ. 8.2 και 8.4. 
162094/2011, F.K.A.G. κατά Αυστραλίας, παρ. 9.3.  
17 1050/2002, D. και Ε. κατά Αυστραλίας, παρ. 7.2; 794/1998, Jalloh κατά Ολλανδίας, παρ. 8.2-8.3· βλ. επίσης 
Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, άρθρα 3, παρ. 1 και 37 (β). 
18 Έκθεση της οµάδας εργασίας για την αυθαίρετη κράτηση, UN DOC A/HRC/22/44 (24 Δεκεµβρίου 2012), παρ. 
80 
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της αυθαιρεσίας συνίσταται στην εξέταση της νοµιµότητας, της σκοπιµότητας, της αναλογικότητας 
και της αναγκαιότητας κάθε µέτρου που στερεί από έναν άνθρωπο την ελευθερία του. Η απαγόρευση 
της αυθαιρεσίας µπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.» 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι, προκειµένου να 
αποφευχθεί η αυθαιρεσία, η κράτηση µεταναστών πρέπει, εκτός από την τήρηση του εθνικού δικαίου:  
(α)να πραγµατοποιείται µε καλή πίστη και να µην ενέχει παραπλάνηση εκ µέρους των αρχών· 

(a) (β)να συνδέεται στενά µε επιτρεπόµενο λόγο· 
(b) (γ)ο τόπος και οι συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι κατάλληλα, έχοντας κατά νου 

ότι το µέτρο δεν εφαρµόζεται σε άτοµα που έχουν διαπράξει ή είναι ύποπτα διάπραξης 
αξιόποινων πράξεων, αλλά σε άτοµα που έχουν διαφύγει από τη χώρα τους, συχνά 
λόγω φόβου για τη ζωή τους, συνεπώς η ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση του προσώπου 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη (MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας)· 

(c) (δ)η διάρκεια της κράτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το εύλογα απαιτούµενο 
διάστηµα για τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

Saadi κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 13229/03, 29 
Ιανουαρίου 2008 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Ο προσφεύγων, Κούρδος του Ιράκ αιτών άσυλο, ήταν 
κρατούµενος στο Ηνωµένο Βασίλειο σε κέντρο που χρησιµοποιείται για αιτούντες άσυλο 
από όπου δεν ήταν πιθανό να διαφύγει και οι αιτήσεις του οποίου θα µπορούσαν να 
αντιµετωπιστούν µε τη ταχεία διαδικασία ασύλου, αφού του είχε χορηγηθεί προσωρινή 
εισδοχή. Του δόθηκε ένα τυποποιηµένο έντυπο µε τους λόγους της κράτησής του και τα 
δικαιώµατά του, αλλά δεν του εξηγήθηκε ότι κρατείται σύµφωνα µε την ταχεία 
διαδικασία. Η αίτηση ασύλου του αιτούντος αρχικά απορρίφθηκε, αλλά αφότου αφέθηκε 
ελεύθερος, του χορηγήθηκε άσυλο µετά από επιτυχή άσκηση έφεσης. 
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο ερµήνευσε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ) («κράτηση 
για να εµποδισθεί η παράνοµη είσοδος του ατόµου στη χώρα») ως εφαρµοστέο για τα 
άτοµα που παραδόθηκαν στις αρχές αυτοβούλως και είχαν υποβάλει αίτηση για άδεια 
εισόδου, µέσω αίτησης ασύλου ή άλλως. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η κράτηση επτά 
ηµερών ενός αιτούντα άσυλο που έχει λάβει προσωρινή εισδοχή στο πλαίσιο της ταχείας 
διαδικασίας δεν ήταν αυθαίρετη και ήταν σύµφωνη µε το άρθρο 5 παράγραφος 1. Η 
76ωρη καθυστέρηση στην ενηµέρωση του ατόµου για τους πραγµατικούς λόγους της 
κράτησής του δεν ήταν σύµφωνη µε την απαίτηση αµεσότητας του άρθρου 5 
παράγραφος 2. Οι Γενικές δηλώσεις - όπως οι κοινοβουλευτικές ανακοινώσεις - δεν 
µπορούν να αντικαταστήσουν την ανάγκη άµεσης ενηµέρωσης του ατόµου.  
 

Παρ. 65: «Σε αυτό το σηµείο, το Τµήµα Μείζονος Σύνθεσης συµφωνεί [...] ότι 
έως ότου ένα κράτος δώσει άδεια για την είσοδο στη χώρα, οποιαδήποτε είσοδος 
είναι παράνοµη και η κράτηση του προσώπου που επιθυµεί να εισέλθει και που 
χρειάζεται, αλλά δεν έχει ακόµη την άδεια για να το πράξει, µπορεί να λαµβάνει 
χώρα, χωρίς καµία διαστρέβλωση του νοήµατος (distorsion du langage), «για να 
εµποδισθεί η παράνοµη είσοδος του  προσώπου στη χώρα». Δεν δέχεται ότι, 
µόλις ο αιτών άσυλο παραδοθεί στις αρχές µετανάστευσης, επιδιώκει να 
πραγµατοποιήσει είσοδο «κατόπιν άδειας», µε αποτέλεσµα η κράτηση να µην 
µπορεί να δικαιολογηθεί βάσει του πρώτου σκέλους του άρθρου 5 παράγραφος 1 
στοιχείο (στ).» 
Παρ. 74: «Για να αποφευχθεί ο χαρακτηρισµός της ως αυθαίρετης, η εν λόγω 
κράτηση πρέπει να γίνεται µε καλή πίστη, πρέπει να συνδέεται στενά µε τον 
σκοπό της αποτροπής της παράνοµης εισόδου του προσώπου στη χώρα, ο τόπος 
και οι συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι κατάλληλοι, λαµβανοµένου υπόψη ότι 
«το µέτρο εφαρµόζεται όχι σε όσους έχουν διαπράξει ποινικά αδικήµατα αλλά σε 
αλλοδαπούς που, συχνά φοβούµενοι για τη ζωή τους, έχουν διαφύγει από τη 
χώρα τους» (βλ. Amuur, ανωτέρω, § 43) και η διάρκεια της κράτησης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το εύλογο διάστηµα που απαιτείται για τον επιδιωκόµενο σκοπό.» 
Παρ. 84: «Το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση αυτής της διάταξης, µε το 
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σκεπτικό ότι ο λόγος για την κράτηση δεν δόθηκε όσο άµεσα οφειλόταν. Έκρινε 
ότι γενικές δηλώσεις - όπως οι κοινοβουλευτικές ανακοινώσεις στην παρούσα 
υπόθεση - δεν µπορούν να αντικαταστήσουν την ανάγκη του άρθρου 5 § 2 να 
ενηµερωθεί το άτοµο για τους λόγους της σύλληψης ή της κράτησής του.»  

 

Suso Musa κατά Μάλτας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 42337/12, 23 Ιουλίου 2013  
 
Πραγµατικά περιστατικά: Η υπόθεση αφορούσε αιτούντα άσυλο από τη Σιέρα Λεόνε. Ο 
προσφεύγων ισχυρίστηκε συγκεκριµένα ότι η κράτηση του ήταν παράνοµη και ότι δεν 
διέθετε αποτελεσµατικό µέσο για την επανεξέταση της νοµιµότητας της κράτησής του.  
 
Ανάλυση: Εξετάζοντας τις καταγγελίες του προσφεύγοντος για παράνοµη κράτηση και 
έλλειψη πρόσβασης σε αποτελεσµατικά ένδικα µέσα, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση 
των άρθρων 5 (1) και 5 (4) της Συνθήκης. 
 
61. Το Δικαστήριο κρίνει σκόπιµο να επισηµάνει ότι, όπως υποστήριξαν ο προσφεύγων και ο 
τρίτος παρεµβαίνων, ακόµα κι αν τα ένδικα µέσα ήταν αποτελεσµατικά όσον αφορά την έκταση 
και την ταχύτητά τους, θα µπορούσαν επίσης να ανακύψουν ζητήµατα σχετικά µε την 
προσβασιµότητα, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία του συνταγµατικού δικαστηρίου. Το 
Δικαστήριο σηµειώνει την προφανή έλλειψη ενός σωστού συστήµατος που να επιτρέπει στους 
κρατουµένους µετανάστες να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσµατική νοµική βοήθεια. Πράγµατι, 
το γεγονός ότι η κυβέρνηση µπόρεσε να παράσχει µόνο ένα παράδειγµα κρατούµενου ο οποίος 
χρησιµοποίησε τη νοµική βοήθεια σύµφωνα µε το Νόµο περί µετανάστευσης - παρά τις 
χιλιάδες των µεταναστών που έφθασαν στις ακτές της Μάλτας και κρατήθηκαν στη συνέχεια 
κατά την τελευταία δεκαετία και οι οποίοι, όπως υποβλήθηκε από την κυβέρνηση, δεν έχουν 
κανένα µέσο διαβίωσης - φαίνεται απλώς να επισηµαίνει αυτήν την ανεπάρκεια. Το Δικαστήριο 
σηµειώνει ότι, µολονότι οι αρχές δεν υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν νοµική βοήθεια στο 
πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης (...), η έλλειψη αυτή, ιδίως όταν απαιτείται νοµική 
εκπροσώπηση στο εσωτερικό δίκαιο για τους σκοπούς του άρθρου 5 § 4, µπορεί να εγείρει 
ζήτηµα ως προς την προσβασιµότητα στο εν λόγω ένδικο µέσο (...). 

 

Amuur κατά Γαλλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 19776/92, 25 Ιουνίου 1996 
 
50. [...] Σύµφωνα µε το Άρθρο 5 παρ. 1 (άρθρο 5-1) που προβλέπει ότι οποιαδήποτε 
στέρηση της ελευθερίας πρέπει να πραγµατοποιείται «σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το νόµο», απαιτείται πρωτίστως η σύλληψη ή η κράτηση να έχουν 
νόµιµη βάση στο εσωτερικό δίκαιο. Ωστόσο, αυτές οι λέξεις δεν περιορίζονται σε µια 
απλή αναφορά στο εσωτερικό δίκαιο ..., αφορούν επίσης την ποιότητα της νοµοθεσίας, 
απαιτώντας να είναι συµβατή µε το κράτος δικαίου, έννοια που είναι εγγενής σε όλα τα 
άρθρα της Συνθήκης. Προκειµένου να εξακριβωθεί αν η στέρηση της ελευθερίας είναι 
σύµφωνη µε την αρχή της συµβατότητας µε το εσωτερικό δίκαιο, εναπόκειται στο 
Δικαστήριο να εκτιµήσει όχι µόνο την ισχύουσα νοµοθεσία στον εξεταζόµενο τοµέα αλλά 
και την ποιότητα των υπολοίπων εφαρµοστέων νοµικών κανόνων στους 
ενδιαφεροµένους. Από αυτή την άποψη, η ποιότητα συνεπάγεται ότι, όταν ένας εθνικός 
νόµος επιτρέπει την στέρηση της ελευθερίας - ειδικά σε σχέση µε έναν αλλοδαπό 
αιτούντα άσυλο - πρέπει να είναι επαρκώς προσβάσιµος και ακριβής, προκειµένου να 
αποφεύγεται κάθε κίνδυνος αυθαιρεσίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν θεµελιώδη 
σηµασία όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο στους αερολιµένες, ιδίως υπό το πρίσµα της 
ανάγκης εναρµόνισης της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων µε τις απαιτήσεις 
των πολιτικών µετανάστευσης των Κρατών. 



10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΡΆΤΗΣΗ ΆΙΤΟΎΝΤΩΝ ΆΣΎΛΟ
           
 

	

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας για τους πρόσφυγες όσον 
αφορά την κράτηση  
Η Κατευθυντήρια  Οδηγία  4.1 διευκρινίζει περαιτέρω τους λόγους που επιτρέπουν την 
κράτηση αιτούντων άσυλο: 

• για την προστασία της δηµόσιας τάξης: 
o για την αποφυγή διαφυγής ή/και σε περιπτώσεις πιθανής µη συνεργασίας· 
o σε σχέση µε τις ταχείες διαδικασίες για προδήλως αβάσιµους ή σαφώς 

καταχρηστικούς ισχυρισµούς· 
o για την αρχική εξακρίβωση της ταυτότητας ή/και της ασφάλειας· 
o προκειµένου να καταγραφούν, στο πλαίσιο µιας προκαταρκτικής συνέντευξης, 

τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, τα οποία δεν θα 
µπορούσαν να αποκτηθούν χωρίς την κράτηση·  

• για την προστασία της δηµόσιας υγείας· 
• για την προστασία της εθνικής ασφάλειας. 

  
Κατευθυντήρια Οδηγία 4.2: Η κράτηση µπορεί να γίνει µόνο όταν κρίνεται αναγκαία, εύλογη, 
λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων, και ανάλογη σε σχέση µε έναν νόµιµο σκοπό 
Κατευθυντήρια Οδηγία 4.3: Πρέπει να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις ως προς την κράτηση 
Κατευθυντήρια Οδηγία 5: Η κράτηση δεν πρέπει να   εισάγει διακριτική µεταχείριση 

 
Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες ορίζουν ότι η κράτηση αιτούντων άσυλο για άλλους σκοπούς, όπως 
η αποτροπή µελλοντικών αιτούντων άσυλο ή η αποτροπή των αιτούντων άσυλο από την 
επιδίωξη των αξιώσεων τους ή για λόγους πειθαρχίας ή εκδίκησης, αντίκειται στους κανόνες 
της νοµοθεσίας για τους πρόσφυγες. 
 
Δίκαιο ΕΕ 
 
Η Οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 
(2013/33/ΕΕ, RCD) αναφέρει στο άρθρο της 8.3 ότι: 
 

Ο αιτών µπορεί να υποβληθεί σε κράτηση µόνο: 
(α) προκειµένου να διαπιστωθεί ή να επαληθευτεί η ταυτότητα ή η υπηκοότητά του· 
 
(β) προκειµένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτηση 

παροχής διεθνούς προστασίας, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση 
αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του αιτούντος· 

 
(γ) για να αποφασιστεί, στο πλαίσιο διαδικασίας, το δικαίωµα του αιτούντος για είσοδο στο 

έδαφος· 
 
(δ) όταν κρατείται στο πλαίσιο διαδικασίας επιστροφής δυνάµει της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Δεκεµβρίου 2008, σχετικά 
µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των 
παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών(9), προκειµένου να προετοιµάζεται η 
επιστροφή ή/και να διεξάγεται η διαδικασία αποµάκρυνσης και το ενδιαφερόµενο κράτος 
µέλος είναι σε θέση να τεκµηριώνει βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, 
συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος ότι το πρόσωπο είχε ήδη την ευκαιρία πρόσβασης 
στη διαδικασία χορήγησης ασύλου, ότι υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να θεωρείται ότι το 
πρόσωπο ασκεί αίτηση διεθνούς προστασίας, προκειµένου να καθυστερεί ή να εµποδίζει 
την εκτέλεση απόφασης επιστροφής· 

 
(ε) όταν απαιτείται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης· 
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(στ) σύµφωνα µε το άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση κριτηρίων 
και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από 
υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα(10). 

Οι λόγοι κράτησης προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
διεθνή προστασία (2013/33/ΕΕ) και το άρθρο 26 της Οδηγίας σχετικά µε τις διαδικασίες 
ασύλου (2013/32/ΕΕ), δεν είναι νόµιµη η κράτηση ενός προσώπου αποκλειστικά για το λόγο 
ότι έχει υποβάλει αίτηση ασύλου. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται η κράτηση ενός ατόµου µε µόνο λόγο ότι υπόκειται στον Κανονισµό του 
Δουβλίνου (Άρθρο 28, παράγραφος 1, του Κανονισµού). Η περιοριστική απαρίθµηση των λόγων 
για την κράτηση αιτούντων άσυλο που συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 της Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
διεθνή προστασία. Οι αιτούντες άσυλο µπορούν να κρατηθούν σε έξι διαφορετικές καταστάσεις: 

o για τον καθορισµό ή την επαλήθευση της ταυτότητας ή της εθνικότητάς τους·  
o για τον καθορισµό των στοιχείων της αίτησης ασύλου, τα οποία δεν θα µπορούσαν να 

ληφθούν χωρίς την κράτηση, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής·  
o για τη λήψη απόφασης σχετικά µε το δικαίωµά τους να εισέλθουν στην επικράτεια·  
o εάν κρατούνται σύµφωνα µε την Οδηγία περί επιστροφής και υποβάλουν αίτηση 

ασύλου για να καθυστερήσουν ή να εµποδίσουν την αποµάκρυνση·  
o όταν απαιτείται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης·  
o και σύµφωνα µε το άρθρο 28 του κανονισµού του Δουβλίνου, το οποίο, υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις, επιτρέπει την κράτηση για τη διεξαγωγή διαδικασιών µεταφοράς 
σύµφωνα µε τον κανονισµό.  

 
Το ΔΕΕ έχει διευκρινίσει ότι ο κίνδυνος διαφυγής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους λόγους που 
επιτρέπουν την κράτηση βάσει του κανονισµού του Δουβλίνου, πρέπει να καθορίζεται σαφώς 
στο εθνικό δίκαιο. Ελλείψει αυτού του ορισµού στην εθνική νοµοθεσία, ο λόγος αυτός δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δικαιολογήσει την κράτηση βάσει του κανονισµού του 
Δουβλίνου (υπόθεση C-528/15, 15 Μαρτίου 2017, Al Chodor).19  
 
Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι λόγοι κράτησης που µπορεί κατ’ επίφαση να συµµορφώνονται 
µε τους Κανονισµούς και τις Οδηγίες της ΕΕ, πρέπει επίσης να είναι συµβατοί µε άλλες διεθνείς 
νοµικές υποχρεώσεις, µεταξύ άλλων βάσει των περιφερειακών και διεθνών συνθηκών για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και τους πρόσφυγες. 
 

Εναλλακτικές λύσεις ως προς την κράτηση 
 
Διεθνές δίκαιο 

Η απόφαση [κράτησης] «... πρέπει να λαµβάνει υπόψη λιγότερο παρεµβατικά µέσα για την 
επίτευξη των ίδιων στόχων, όπως υποχρεώσεις εµφάνισης, εγγυήσεις ή άλλες προϋποθέσεις 
για την αποφυγή διαφυγής και πρέπει να υπόκειται σε περιοδική επανεκτίµηση και δικαστικό 

																																																								
19 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie κατά Salah Al Chodor, Ajlin Al 
Chodor, Ajvar Al Chodor, παρ. 48. Δείτε τη σύνοψη EDAL: http://bit.ly/2icyi5y Δείτε επίσης στο παράρτηµα.  
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έλεγχο.20» Για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα της κράτησης σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ), πρέπει 
να αποδειχθεί ότι λιγότερο παρεµβατικά µέτρα εξετάστηκαν και κρίθηκαν ανεπαρκή. Στην 
υπόθεση C κατά Αυστραλίας,21 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαπίστωσε παραβίαση 
του Άρθρου 9.1 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ) µε 
το σκεπτικό ότι το κράτος δεν εξέτασε λιγότερο παρεµβατικά µέσα, όπως «την επιβολή 
υποχρεώσεων εµφάνισης, εγγυήσεις ή άλλες προϋποθέσεις που θα λάµβαναν υπόψη την 
επιδείνωση της κατάστασης του συντάκτη. Υπό τις συνθήκες αυτές, ανεξάρτητα από τους 
λόγους της αρχικής κράτησης, η συνέχιση της κράτησης µεταναστών για περισσότερα από δύο 
χρόνια χωρίς εξατοµικευµένη αιτιολόγηση και χωρίς καµία δυνατότητα ουσιαστικού δικαστικού 
ελέγχου ήταν ... αυθαίρετη και συνιστά παραβίαση του άρθρου 9.1». 

Το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι, κατά την εφαρµογή του άρθρου 5.1.στ της ΕΣΔΑ, πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις εναλλακτικές λύσεις ως προς την κράτηση όσον αφορά ευάλωτα άτοµα 
ή οµάδες, ώστε η κράτηση να θεωρείται ότι γίνεται µε καλή πίστη και δεν είναι αυθαίρετη. Στην 
υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, το Τµήµα Μείζονος Σύνθεσης έκρινε ότι ακόµη και 
σύντοµες περίοδοι κράτησης τεσσάρων ηµερών και µιας εβδοµάδας δεν µπορούν να 
θεωρηθούν ασήµαντες επειδή ο «προσφεύγων, ως αιτών άσυλο, ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος 
εξαιτίας όσων είχε περάσει κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης και των τραυµατικών 
εµπειριών που ήταν πιθανό να είχε υποµείνει προηγουµένως».22 Μολονότι η εκτίµηση αυτή 
εκφράστηκε στο πλαίσιο της κράτησης υπό το πρίσµα του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, θα πρέπει 
επίσης να εφαρµοστεί όσον αφορά την εκτίµηση του εάν η κράτηση ήταν αυθαίρετη υπό το 
φως του άρθρου 5.1.στ.  
 
Οι Κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας για τους Πρόσφυγες σχετικά µε την 
κράτηση αιτούντων άσυλο αναφέρουν στην κατευθυντήρια Οδηγία 4.3 ότι "πρέπει να 
εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις ως προς την κράτηση». 
 
Σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ, η κράτηση πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση και πρέπει πρώτα να 
εξαντλούνται όλες οι εναλλακτικές λύσεις, εκτός εάν οι εν λόγω εναλλακτικές λύσεις δεν 
µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά στη συγκεκριµένη περίπτωση (άρθρο 8 παράγραφος 
2 της αναδιατυπωµένης Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την αποδοχή των αιτούντων 
διεθνή προστασία (2013/33/ΕΕ), άρθρο 18 παράγραφος 2 του Κανονισµού του Δουβλίνου.  

Στο άρθρο 8 παράγραφος 4, η αναδιατυπωµένη Οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις για την 
αποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία υποχρεώνει τα κράτη να θεσπίσουν κανόνες για 
εναλλακτικές λύσεις ως προς την κράτηση στο εθνικό δίκαιο. 

Οι εναλλακτικές λύσεις για την κράτηση µπορούν να περιλαµβάνουν: υποχρεώσεις εµφάνισης, 
όπως εµφάνιση στις αστυνοµικές αρχές ή τις αρχές µετανάστευσης ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα· υποχρέωση παράδοσης διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου· απαιτήσεις 
διαµονής, όπως η διαβίωση και ο ύπνος σε µια συγκεκριµένη διεύθυνση· απελευθέρωση µε 
χρηµατική εγγύηση µε ή χωρίς εγγυήσεις· απαιτήσεις εγγύησης· απελευθέρωση µε υποστήριξη 
εργαζοµένων στον τοµέα παροχής φροντίδας ή σε πρόγραµµα φροντίδας από οµάδες παροχής 
φροντίδας ή ψυχικής υγείας· ή ηλεκτρονική παρακολούθηση, όπως η χρήση ηλεκτρονικού 
βραχιολιού. 

  

																																																								
20 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων Γενικό σχόλιο 35, παρ. 18; ΕΔΔΑ 1014/2001, Baban κατά Αυστραλίας, 
παρ. 7.2, 1069/2002, Bakhtiyari κατά Αυστραλίας, παρ. 9.2-9.3; Βλέπε Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες γραµµές για τα εφαρµοστέα κριτήρια και πρότυπα σχετικά µε την κράτηση 
αιτούντων άσυλο και τις εναλλακτικές ως προς την κράτηση (2012), κατευθυντήρια γραµµή 4.3 και παράρτηµα Α 
(που περιγράφει τις εναλλακτικές ως προς την κράτηση). 
21 C. κατά Αυστραλίας, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του ΟΗΕ, Ανακοίνωση αριθ. 900/1999, απόψεις της 
13ης Νοεµβρίου 2002. 
22 M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, ΕΣΔΑ, ΓΣ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 30696/09, 21 Ιανουαρίου 2011, παρ. 232. 
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Β. Κράτηση αιτούντων άσυλο που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες 
 
Η κράτηση προσώπων που είναι ευπαθή λόγω της ηλικίας τους, της κατάστασης της υγείας 
τους ή των παρελθουσών εµπειριών τους, µπορεί, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις 
της υπόθεσης, να αποτελεί σκληρή, απάνθρωπη ή υποτιµητική µεταχείριση (παραβίαση του 
άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, άρθρο 7 του ΔΣΑΠΔ, Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων του ΟΗΕ).  
 
Συγκεκριµένα:  
• Οι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι µπορεί να έχουν υποστεί βασανιστήρια ή κακοµεταχείριση ή 

άλλες τραυµατικές εµπειρίες, µερικές φορές µε φυσικές ή ψυχικές επιπτώσεις (C κατά 
Αυστραλίας, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων)  

• Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων 
µε αναπηρία) 

• Επιζώντες βασανιστηρίων ή εµπορίας ανθρώπων (Κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης 
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες όσον αφορά την κράτηση (Κατευθυντήρια 
γραµµή 9)) 

• Παιδιά (Rahimi κατά Ελλάδας, Popov κατά Γαλλίας, ΕΔΔΑ) 
• Ηλικιωµένοι (Farbthus κατά Λετονίας, ΕΔΔΑ) 

 
Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία αναφέρει στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2:  
«Τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν ότι εάν τα άτοµα µε αναπηρία στερούνται της ελευθερίας τους 
µέσω οποιασδήποτε διαδικασίας, θα δικαιούνται, σε ίση βάση µε άλλους, εγγυήσεις σύµφωνα 
µε το διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώπου και θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους 
στόχους και τις αρχές της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής εύλογου 
καταλύµατος.» 
 
Δίκαιο ΕΕ 

Το άρθρο 21 της Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή 
προστασία (αναδιατύπωση)(2013/33/ΕΕ) απαριθµεί τα πρόσωπα που θεωρούνται ευάλωτα. Δεν 
απαγορεύει την κράτηση ευάλωτων προσώπων, αλλά όταν κρατούνται, το άρθρο 11 της 
Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία απαιτεί να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ιδιαίτερη κατάστασή τους. Το άρθρο αυτό περιέχει επίσης 
ειδικές διατάξεις για ανηλίκους, οι οποίοι πρέπει να κρατούνται µόνο ως έσχατη λύση. Πρέπει 
να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να απελευθερώνονται και να τοποθετούνται σε 
καταλύµατα κατάλληλα για παιδιά. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που ζητούν άσυλο πρέπει να 
κρατούνται µόνο υπό εξαιρετικές περιστάσεις και να µην τοποθετούνται ποτέ σε φυλακές. 

(1) Κράτηση παιδιών 
 
Τα παιδιά µεταναστών εν στενή ή ευρεία εννοία πρέπει να πρώτα απ’ όλα να 
αντιµετωπίζονται ως παιδιά. Τα πρόσωπα  που ισχυρίζονται ότι είναι παιδιά πρέπει να 
αντιµετωπίζονται ως τέτοια, έως ότου αποδειχθεί το αντίθετο.23 

Η κράτηση ενός παιδιού πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση και για το συντοµότερο αναγκαίο 
χρονικό διάστηµα.24 

Σε όλες τις ενέργειες που σχετίζονται µε παιδιά, πρέπει να λαµβάνει χώρα µια ξεχωριστή 
εκτίµηση του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού, πριν τη λήψη απόφασης που θα επηρεάσει 
τη ζωή του (άρθρο 3 ΣΔΠ, άρθρο 24.2 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ). 

																																																								
23 Ψήφισµα Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) 2020 (2014), παράγραφος 9.4 
24 Το άρθρο 37 (β) ΣΔΠ, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, Γενικό σχόλιο 35, παρ. 18 
εκφράζει την αρχή αυτή στο πλαίσιο της κράτησης παιδιών που είναι µετανάστες· Άρθρο 11 παράγραφος 2 της 
οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία της ΕΕ· Άρθρο 17 (1) Οδηγία 
της ΕΕ για τις επιστροφές 
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«Τα Κράτη µέλη [στη ΣΔΠ και στη ΣΔΕ] πρέπει να αξιολογούν και να καθορίζουν το µείζον 
συµφέρον του παιδιού στα διάφορα στάδια των διαδικασιών µετανάστευσης και ασύλου που θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν σε κράτηση ή απέλαση των γονέων του λόγω του καθεστώτος τους 
ως µεταναστών. Οι διαδικασίες καθορισµού του  βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού πρέπει να 
εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε απόφαση που αποµακρύνει τα παιδιά από την οικογένειά τους 
και µε τα ίδια πρότυπα που εφαρµόζονται στην επιµέλεια παιδιών, όπου το  βέλτιστο συµφέρον 
του παιδιού θα πρέπει να είναι πρωταρχικής σηµασίας.25 

Κοινό γενικό σχόλιο υπ’ αριθ. 4 (2017) της Επιτροπής για την Προστασία των 
Δικαιωµάτων Όλων των Διακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους και υπ’ αριθ. 23 (2017) της Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού σχετικά µε τις υποχρεώσεις των Κρατών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα των παιδιών στο πλαίσιο της διεθνούς µετανάστευσης στις χώρες 
προέλευσης, διέλευσης, προορισµού και επιστροφής  

10. Το άρθρο 37 (β) της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού καθιερώνει τη γενική 
αρχή σύµφωνα µε την οποία ένα παιδί µπορεί να στερηθεί της ελευθερίας του µόνο ως 
έσχατο µέτρο και για τη µικρότερη δυνατή χρονική διάρκεια. Εντούτοις, τα ποινικά 
αδικήµατα που αφορούν την παράνοµη είσοδο ή διαµονή δεν µπορούν σε καµία 
περίπτωση να έχουν συνέπειες παρόµοιες µε εκείνες που προκύπτουν από τη διάπραξη 
εγκλήµατος. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα κράτησης παιδιών ως έσχατη λύση, η οποία 
µπορεί να ισχύει και σε άλλα πλαίσια, όπως στην ποινική δικαιοσύνη σε σχέση µε τους 
ανηλίκους, δεν εφαρµόζεται στις µεταναστευτικές διαδικασίες, διότι θα έρχονταν σε 
αντίθεση µε την αρχή του συµφέροντος του παιδιού και το δικαίωµά του στην ανάπτυξη.  

11. Αντίθετα, τα Κράτη µέλη πρέπει να υιοθετήσουν λύσεις που να ικανοποιούν το 
βέλτιστο συµφέρον ου παιδιού, µαζί µε τα δικαιώµατά τους στην ελευθερία και την 
οικογενειακή ζωή, µέσω νοµοθεσίας, πολιτικών και πρακτικών που επιτρέπουν στα παιδιά 
να παραµένουν µαζί µε τα µέλη της οικογένειάς τους ή/και µε τους κηδεµόνες τους σε µη 
στερητικά της ελευθερίας τους, στα πλαίσια της τοπικής κοινότητας, πλαίσια, ενώ το 
status του  καθίσταται αντικείµενο εξέτασης και αξιολογείται το βέλτιστο συµφέρον   του 
παιδιού, καθώς και πριν από την επιστροφή. Όταν τα παιδιά είναι ασυνόδευτα, 
δικαιούνται  να έχουν ειδική προστασία και βοήθεια από το κράτος µε τη µορφή 
εναλλακτικής φροντίδας και στέγασης σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες  για την 
εναλλακτική φροντίδα των παιδιών. Όταν τα παιδιά συνοδεύονται, η ανάγκη να 
παραµείνει  όλη µαζί η οικογένεια δεν αποτελεί βάσιµο λόγο για την αιτιολόγηση της 
στέρησης της ελευθερίας ενός παιδιού. Όταν το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού απαιτεί  
η οικογένεια να παραµείνει µαζί, η επιτακτική απαίτηση να µην στερηθεί το παιδί την 
ελευθερία του επεκτείνεται στους γονείς του παιδιού και απαιτείται από τις αρχές να 
επιλέξουν λύσεις µη στερητικές της ελευθερίας για όλη την οικογένεια. 

12. Κατά συνέπεια, η κράτηση  παιδιών και οικογενειών, που είναι εν ευρεία ή στενή 
έννοια µετανάστες πρέπει να απαγορεύεται από το νόµο και η κατάργησή της να 
διασφαλίζεται από την πολιτική και την πρακτική. Οι πόροι που προορίζονται για την 
κράτηση πρέπει να χρησιµοποιούνται σε λύσεις που δεν είναι στερητικές της ελευθερίας, 
οι οποίες πραγµατοποιούνται από αρµόδιους φορείς προστασίας των παιδιών που 
ασχολούνται µε το παιδί και, ενδεχοµένως, µε την οικογένειά του. Τα µέτρα που 
προσφέρονται στο παιδί και στην οικογένεια δεν πρέπει να συνεπάγονται κανένα είδος 
στέρησης της ελευθερίας του παιδιού και της οικογένειάς του και πρέπει να βασίζονται σε 
µια ηθική φροντίδας και προστασίας, και όχι επιβολής. Θα πρέπει να επικεντρώνονται 
στην επίλυση των υποθέσεων προς το συµφέρον του παιδιού και να παρέχουν όλες τις 

																																																								
25 Κοινό γενικό σχόλιο υπ’ αριθ. 3 (2017) της Επιτροπής για την Προστασία των Δικαιωµάτων Όλων των 
Διακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των Οικογενειών τους και υπ’ αριθ. 22 (2017) της Επιτροπής 
Δικαιωµάτων του Παιδιού σχετικά µε τις γενικές αρχές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα των παιδιών στο 
πλαίσιο της διεθνούς µετανάστευσης, παράγραφος 32 (ε) 
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υλικές, κοινωνικές και συναισθηµατικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την 
εξασφάλιση της συνολικής προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού, επιτρέποντας την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξή του. Οι ανεξάρτητοι δηµόσιοι φορείς, καθώς και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
τακτικά αυτές τις εγκαταστάσεις ή τα µέτρα. Τα παιδιά και οι οικογένειες πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσµατικά ένδικα βοηθήµατα σε περίπτωση που επιβληθεί 
οποιαδήποτε κράτηση λόγω του καθεστώτος τους ως µετανάστες.  

 
Η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, ο Ειδικός Εισηγητής του 
ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα των µεταναστών26 και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης 27  καθιστούν σαφές ότι η κράτηση που συνδέεται µε την 
µετανάστευση των παιδιών των µεταναστών δεν είναι προς το βέλτιστο  συµφέρον των 
παιδιών και ότι η κράτηση ευάλωτων ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των ασυνόδευτων 
παιδιών, απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.  
 
Δεν µπορεί να είναι προς το συµφέρον ενός παιδιού να κρατείται λόγω του  status  του 
µετανάστη  εν στενή ή εν ευρεία εννοία των γονέων του.28 
 
Οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωµένες να τοποθετούν τα παιδιά σε κατάλληλη εναλλακτική διαµονή. 
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα παιδιά κρατούνται, ανεξάρτητα από το εάν είναι ασυνόδευτα 
ή είναι µε τις οικογένειές τους, οι συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι κατάλληλες και το  βέλτιστο 
συµφέρον του παιδιού πρέπει να καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις σχετικά µε την κράτηση.29 
 
Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου καθιστά σαφές ότι σε 
περιπτώσεις παιδιών, οι αρχές πρέπει να προβαίνουν σε αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας και της έσχατης λύσης (βλ. Popov κατά Γαλλίας και Rahimi κατά Ελλάδας).  
 

Popov κατά Γαλλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθ. 39472/07 και 39474/07, απόφαση της 
19ης Ιανουαρίου 2012 
 
118. Όπως προκύπτει από τη νοµολογία του Δικαστηρίου βάσει των παραγράφων του 
άρθρου 5 § 1, κάθε στέρηση της ελευθερίας πρέπει, πέραν της υπαγωγής σε µία από τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στα εδάφια α) έως στ) να είναι «νόµιµη» (...). Το 
Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί, σε δύο υποθέσεις που αφορούν παρόµοια πραγµατικά 
περιστατικά, ότι πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ του λόγου που επιτρέπει τη 
στέρηση της ελευθερίας και του τόπου και των συνθηκών κράτησης (...). Τέλος, η 
διάρκεια της κράτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το εύλογο χρονικό διάστηµα που 
απαιτείται για τον επιδιωκόµενο σκοπό (...). 
119. Εν προκειµένω, τα µέλη της οικογένειας κρατούνταν υπό διοικητική κράτηση λόγω 
του παράνοµου χαρακτήρα της παρουσίας τους στη Γαλλία, σε χώρους που δεν ήταν 
προσαρµοσµένοι στην ακραία ευαισθησία των παιδιών (...). Το Δικαστήριο έκρινε ότι, 
όπως στην προαναφερθείσα υπόθεση Muskhadzhivyeva και λοιποί, παρά το γεγονός ότι 
συνοδεύονταν από τους γονείς τους και µολονότι το κέντρο κράτησης διέθετε µια ειδική 
πτέρυγα για τη στέγαση οικογενειών, η ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών δεν εξετάστηκε 
και οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν ότι η θέση τους υπό διοικητική κράτηση ήταν µέτρο 
έσχατης ανάγκης για το οποίο δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση. Κατά συνέπεια, το 
Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το γαλλικό σύστηµα δεν προστάτευσε επαρκώς το δικαίωµά 
τους στην ελευθερία. 

																																																								
26 Δήλωση της 16ης Μαΐου 2016 
27 Ψηφίσµατα 1707 (2010), 1810 (2011) 
28 Ψήφισµα ΚΣΣΕ 2020 (2014), παρ. 9.1. 
29 ΣΔΠ, Γενικό σχόλιο αριθ. 6, παρ. 63. 
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120. Ωστόσο, όσον αφορά τους γονείς, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεν απαιτεί να θεωρείται εύλογα ως αναγκαία η κράτηση 
προσώπου εναντίον του οποίου εκκρεµεί διαδικασία απέλασης ή έκδοσης (βλ. 
προαναφερθείσα απόφαση Cahahal, § 112). 
121. Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 § 1 (στ) της 
Σύµβασης όσον αφορά τα παιδιά. 
 (…) 
124. Ωστόσο, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι ο νόµος δεν προβλέπει τη δυνατότητα θέσης 
ανηλίκων σε διοικητική κράτηση. Ως αποτέλεσµα, τα παιδιά που «συνοδεύουν» τους γονείς 
τους βρίσκονται σε ένα νοµικό κενό, πράγµα που τα εµποδίζει να χρησιµοποιήσουν 
οποιαδήποτε ένδικα µέσα που είναι διαθέσιµα στους γονείς τους. Εν προκειµένω, δεν υπήρξε 
εντολή του νοµάρχη για την αποµάκρυνσή τους, την οποία θα µπορούσαν να προσβάλουν 
ενώπιον των δικαστηρίων. Οµοίως, δεν υπήρξε απόφαση που να διατάσσει τη θέση τους υπό 
διοικητική κράτηση και συνεπώς ο δικαστής όσον αφορά την κράτηση δεν ήταν σε θέση να 
ελέγξει τη νοµιµότητα της παρουσίας τους στο διοικητικό κέντρο κράτησης. Κατά συνέπεια, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τους εξασφαλίσθηκε η προστασία που απαιτείται από τη Σύµβαση. 
125. Κατά συνέπεια, υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5 § 4 της Σύµβασης όσον αφορά τα 
παιδιά. 

 

Rahimi κατά Ελλάδας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 8687/08, 5 Ιουλίου 2011 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Η υπόθεση αφορούσε ειδικότερα τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας 
ανήλικος, µετανάστης από το Αφγανιστάν, ο οποίος εισήλθε παράνοµα στην Ελλάδα, 
κρατήθηκε στο κέντρο κράτησης στην Παγανή στο νησί της Λέσβου και στη συνέχεια 
απελευθερώθηκε ενόψει της απέλασης του.  
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 της Σύµβασης όσον 
αφορά τους όρους κράτησης του προσφεύγοντος στο κέντρο κράτησης στην Παγανή. 
Διάφοροι παράγοντες προκάλεσαν την αµφισβήτηση της καλής πίστης των αρχών όσον 
αφορά την εκτέλεση του µέτρου κράτησης, κατά παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 1 
στοιχείο στ). Εξάλλου, ακόµη και αν υποτεθεί ότι τα ένδικα βοηθήµατα ήταν αποτελεσµατικά, 
το Δικαστήριο δεν κατόρθωσε να διαπιστώσει τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να τα 
ασκήσει ο προσφεύγων και έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5, παράγραφος 4. 

 

Πολλές περιπτώσεις έχουν υπογραµµίσει την έλλειψη νοµιµότητας της κράτησης, ακόµη 
και όταν το παιδί συνοδεύεται από γονέα:  
 
Στην υπόθεση Muskhadzhiyeva και λοιποί κατά Βελγίου,30 το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η 
κράτηση για ένα µήνα σε κλειστό κέντρο διέλευσης µιας µητέρας και των τεσσάρων 
τέκνων της ηλικίας µεταξύ επτά µηνών και επτά ετών συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 
3 της ΕΣΔΑ. Για να καταλήξει στα ελ λόγω συµπεράσµατά, το Δικαστήριο επισήµανε το 
γεγονός ότι το κέντρο ήταν «ανεπαρκώς εξοπλισµένο για την υποδοχή παιδιών», µε 
σοβαρές συνέπειες για την ψυχική τους υγεία. 

 
Η απόφαση Popov κατά Γαλλίας31 που αφορά τη διοικητική κράτηση µιας οικογένειας 
για δύο εβδοµάδες εν αναµονή της απέλασής της στο Καζακστάν, επιβεβαιώνει την 
ανωτέρω απόφαση. Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, στο βαθµό 

																																																								
30 Muskhadzhiyeva και Λοιποί κατά Βελγίου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 41442/07, 19 Ιανουαρίου 2010 
31 Popov κατά Γαλλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγές υπ’ αριθ. 39472/07 και 39474/07, 19 Ιανουαρίου 2012 
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που οι γαλλικές αρχές δεν εκτίµησαν τις αναπόφευκτα δυσµενείς συνέπειες της κράτησης 
σε κέντρο κράτησης για τα δύο παιδιά (ηλικίας πέντε µηνών και τριών ετών) υπό 
συνθήκες που «ήταν ανεπαρκώς προσαρµοσµένες για την παρουσία παιδιών». 
Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης παραβίαση του Άρθρου 5 και του Άρθρου 8 σε σχέση µε 
το σύνολο της οικογένειας και αναφέρθηκε στο άρθρο 37 της ΣΔΠ, το οποίο ορίζει ότι 
«κάθε παιδί που στερείται της ελευθερίας του πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ανθρωπιά και 
σεβασµό της έµφυτης αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων και µε τρόπο που λαµβάνει 
υπόψη τις ανάγκες των ατόµων της ηλικίας του». 

 
Οµοίως, στην υπόθεση Kanagaratnam κατά Βελγίου32 η κράτηση µίας µητέρας που 
ζητούσε άσυλο και των τριών τέκνων της σε κλειστό κέντρο αλλοδαπών σε παράτυπη 
κατάσταση για τέσσερις µήνες κρίθηκε ότι αποτελούσε παραβίαση των άρθρων 3 και 5 
της ΕΣΔΑ. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά συνοδεύονταν από τη µητέρα τους, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, τοποθετώντας τα σε κλειστό κέντρο, οι βελγικές αρχές τα είχαν 
εκθέσει σε συναισθήµατα ανησυχίας και κατωτερότητας και είχαν, έχοντας πλήρη γνώση 
των πραγµατικών περιστατικών, θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξή τους.  

 
Οι περιορισµοί όσον αφορά τη διαµονή µπορούν επίσης να εγείρουν ζητήµατα σχετικά µε το 
δικαίωµα σεβασµού της οικογενειακής ζωής, όταν λειτουργούν ως µέσο αποµάκρυνσης των 
µελών µιας οικογένειας µεταξύ τους(Agraw κατά Ελβετίας).33 
  
Δείτε επίσης: 
- Mubilanzila Mayeka και Kaniki Mitunga κατά Βελγίου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 

13178/03, 12 Ιανουαρίου 2007 
 
Δίκαιο ΕΕ 
 
Το Άρθρο 24 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ34 προβλέπει ότι τα παιδιά έχουν 
δικαίωµα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Να 
µπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώµη τους. Η γνώµη τους σχετικά µε ζητήµατα που τα 
αφορούν λαµβάνεται σε συνάρτηση µε την ηλικία και την ωριµότητα τους (παράγραφος 1). Σε 
όλες τις ενέργειες που αφορούν παιδιά, είτε προέρχονται από δηµόσιες αρχές είτε από ιδιώτες, 
το συµφέρον του παιδιού πρέπει να είναι πρωταρχικής σηµασίας (παράγραφος 2). 
 
Βλ. επίσης άρθρο 11.2 Οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
διεθνή προστασία που αναφέρει ότι: «Οι ανήλικοι τίθενται υπό κράτηση µόνο σε έσχατη 
ανάγκη και εφόσον αποδειχθεί ότι δεν µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά άλλα 
εναλλακτικά, λιγότερο περιοριστικά µέτρα. Η εν λόγω κράτηση είναι όσο το δυνατόν 
συντοµότερη και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση των 
κρατουµένων ανηλίκων και για την τοποθέτησή τους σε κατάλληλα για ανηλίκους καταλύµατα. 
Το µείζον συµφέρον του ανηλίκου (...) αποτελεί πρωταρχικό µέληµα για τα κράτη µέλη. Σε 
περίπτωση κράτησης ανηλίκων, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται µε 
δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιχνιδιών και των 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρµόζουν στην ηλικία τους.» 
 
Η οδηγία ορίζει επίσης στην παράγραφο 3 ότι «ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται µόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση των 
κρατουµένων ασυνόδευτων ανηλίκων το συντοµότερο δυνατόν. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν 
κρατούνται ποτέ σε σωφρονιστικά ιδρύµατα. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους παρέχεται κατά το 
δυνατόν κατάλυµα σε ιδρύµατα τα οποία διαθέτουν προσωπικό και εγκαταστάσεις που 
λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους. Σε περίπτωση κράτησης 

																																																								
32 Kanagaratnam κατά Βελγίου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 15297/09, 13 Μαρτίου 2012 
33 Agraw κατά Ελβετίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 3295/06 της 29ης Οκτωβρίου 2010 
34 Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ασυνόδευτων ανηλίκων, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε αυτοί να στεγάζονται χωριστά από 
τους ενηλίκους.» 
 
Οι συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο ρυθµίζονται στο άρθρο 10 της Οδηγίας σχετικά µε 
τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) 
(2013/33/ΕΕ), µε ειδικές διατάξεις για τα ευάλωτα άτοµα που περιλαµβάνονται στο άρθρο 11. 

(2) Κρατούµενοι µε ψυχικές διαταραχές 
 

Οι κρατούµενοι που είναι ψυχικά άρρωστοι ή έχουν διαταραχθεί λόγω τραυµατικών εµπειριών 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή όταν βρίσκονται σε κράτηση που συνδέεται µε τη µετανάστευση. Η 
κράτησή τους εγείρει ερωτήµατα ως προς (α) το αν πρέπει να κρατηθεί το άτοµο ή αν µπορούν 
να βρεθούν καταλληλότερες εναλλακτικές λύσεις· και, εάν η κράτηση εξασφαλίζει β) την 
κατάλληλη µορφή κράτησης, τις συνθήκες κράτησης και την παροχή ιατρικής περίθαλψης.35  
 

Dybeku κατά Αλβανίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 41153/06, 02 Ιουνίου 2008, 
παρ. 47, 51 
 
Στην υπόθεση Dybeku κατά Αλβανίας, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι το αίσθηµα κατωτερότητας και 
αδυναµίας, που είναι χαρακτηριστικό των ατόµων που πάσχουν από ψυχική διαταραχή, 
απαιτεί αυξηµένη επαγρύπνηση όσον αφορά στην εξέταση σχετικά µε την τήρηση της 
Σύµβασης. 
Έκρινε ότι η ειδική κατάσταση της υγείας του προσφεύγοντος (µια χρόνια ψυχική 
διαταραχή) τον έκανε πιο ευάλωτο στην κράτηση, γεγονός που επέτεινε σε αυτόν τα 
συναισθήµατα δυσφορίας και φόβου. Δεδοµένου ότι δεν ελήφθησαν µέτρα για τη 
βελτίωση των συνθηκών και λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση των συνθηκών που 
αντιµετώπισε ο προσφεύγων, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 3. Έκρινε 
ότι λαµβάνοντας υπόψη «τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της κακοµεταχείρισης 
στην οποία υποβλήθηκε ο προσφεύγων και τις σωρευτικές αρνητικές συνέπειες στην 
υγεία του, επαρκούν προκειµένου οι συνθήκες κράτησης να χαρακτηριστούν ως 
απάνθρωπες και απαξιωτικές». 

 
Όταν το ψυχικό νόσηµα ενός κρατουµένου προκαλείται ή επιδεινώνεται από την κράτησή του 
και όταν οι αρχές έχουν επίγνωση αυτών των συνθηκών, η συνεχιζόµενη κράτηση µπορεί να 
ισοδυναµεί µε σκληρή, απάνθρωπη ή υποτιµητική µεταχείριση. Στην υπόθεση C κατά 
Αυστραλίας η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 7 του 
Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ) ως αποτέλεσµα της 
παρατεταµένης κράτησης ατόµου που πάσχει από σοβαρή ψυχιατρική ασθένεια, η οποία 
γνώριζαν οι αρχές ότι είχε προκύψει ως αποτέλεσµα της κράτησής του και η οποία, κατά την 
απελευθέρωσή του, ήταν τόσο σοβαρή ώστε να είναι µη αναστρέψιµη. 

(3) Κρατούµενοι µε σοβαρές ασθένειες  
 
Περιπτώσεις προσώπων µε σοβαρές σωµατικές ασθένειες έχουν εξεταστεί από το ΕΔΔΑ. Στην 
υπόθεση Yoh-Ekale Mwanje κατά Βελγίου ,36 στις 20 Δεκεµβρίου 2011, το ΕΔΔΑ σηµείωσε ότι 
η προσφεύγουσα έπασχε από σοβαρή και ανίατη ασθένεια, την οποία γνώριζαν οι βελγικές 
αρχές και η οποία επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Υπήρξε καθυστέρηση στην 
εξέταση της προσφεύγουσας από ειδικούς νοσοκοµείου και στη χορήγηση κατάλληλης 
θεραπείας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι αρχές δεν ενήργησαν µε τη δέουσα επιµέλεια για τη 
λήψη όλων των µέτρων που εύλογα αναµενόταν από αυτούς για την προστασία της υγείας της 
αιτούσας και για την αποτροπή της χειροτέρευσης της κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Η 
άνω αντιµετώπιση την εξέθεσε σε ταλαιπωρία µεγαλύτερη από αυτή που αναµένεται για 

																																																								
35 Οδηγός Επαγγελµατιών ICJ, σ. 152. 
36 Yoh-Ekale Mwanje κατά Βελγίου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 10486/10, 20 Μαρτίου 2012. 
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κάποιον που τελεί σε κράτηση και πάσχει από τον ιό HIV και που αντιµετώπιζε απέλαση, και 
συνιστά απάνθρωπη και απαξιωτική µεταχείριση. 

(4) Άνθρωποι µε αναπηρίες 
 

Όταν κρατούνται άτοµα µε αναπηρία, λαµβάνονται µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
συνθήκες κράτησης είναι κατάλληλες για το βαθµό αναπηρίας τους (περίπτωση).37 Σύµφωνα µε 
το Άρθρο 14 της Συνθήκης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, τα Κράτη Μέλη 
«εξασφαλίζουν ότι εάν τα άτοµα µε αναπηρία στερούνται της ελευθερίας τους µέσω 
οποιασδήποτε διαδικασίας, θα δικαιούνται, σε ίση βάση µε άλλους, εγγυήσεις σύµφωνα µε το 
διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώπου και θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους στόχους 
και τις αρχές της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής εύλογου 
καταλύµατος.» Το άρθρο 2 της εν λόγω Σύµβασης ορίζει ως εύλογο κατάλυµα «όλα τα 
απαραίτητα µέσα και τις κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρµογές που δεν επιβάλλουν 
δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο φόρτο, όταν απαιτούνται σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, για να 
εξασφαλιστεί για τα άτοµα µε αναπηρία η απόλαυση ή η άσκηση επί ίσοις όροις όλων των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών.» 

(5) Επιζώντες βασανιστηρίων  
 
Οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να εξετάζονται κατά την έναρξη της κράτησής τους προκειµένου 
να εντοπιστούν ανάµεσά τους τα θύµατα βασανιστηρίων και οι τραυµατίες, ώστε να τους 
παρέχεται κατάλληλη θεραπεία και συνθήκες.38 
 
Όταν ο αιτών άσυλο είναι θύµα βασανιστηρίων/τραυµατισµένο πρόσωπο , το γεγονός αυτό αποτελεί 
προσωπική περίσταση, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της αναγκαιότητας της 
κράτησης. Η κράτηση αιτούντα ασύλου που είναι θύµα βασανιστηρίων/τραυµατισµένο πρόσωπο  
µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ψυχική του υγεία,39 οι οποίες ενδέχεται να είναι δυσανάλογες 
µε οποιοδήποτε νόµιµο στόχο που επιδιώκει η κυβέρνηση µε την κράτηση του εν λόγω προσώπου.  
 
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(κατευθυντήρια γραµµή 9.1), τα θύµατα βασανιστηρίων και άλλης σοβαρής σωµατικής, 
ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας χρειάζονται επίσης ιδιαίτερη προσοχή και γενικά δεν πρέπει 
να κρατούνται. 

(6) Γυναίκες υπό κράτηση 
 

Οι γυναίκες που βρίσκονται σε διοικητική κράτηση αντιµετωπίζουν συχνά ιδιαίτερες δυσκολίες. 
Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν περιστατικά βίας ή παρενόχλησης µε βάση το 
φύλο, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής βίας και κακοποίησης, που διαπράττονται τόσο 
από κρατικούς φορείς όσο και από κρατούµενους, απουσία παιδικής µέριµνας · ανεπαρκής και 
ακατάλληλη παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζονται οι 
γυναίκες · καθώς και άλλες µορφές διακρίσεων λόγω φύλου. 
 
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Μετανάστες 
για την κράτηση (κατευθυντήρια γραµµή 9.3), οι έγκυες γυναίκες και οι θηλάζουσες µητέρες δεν 
πρέπει να κρατούνται (Mahmundi και λοιποί κατά Ελλάδας, 31 Ιουλίου 2012). Οι εναλλακτικές 
ρυθµίσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων κατά της σεξουαλικής βίας και της εκµετάλλευσης και της 
βίας µε βάση το φύλο. Θα πρέπει να επιδιώκονται εναλλακτικές λύσεις ως προς την κράτηση, 
ιδίως όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµες ξεχωριστές εγκαταστάσεις για γυναίκες ή/και οικογένειες 

																																																								
37 Asalya κατά Τουρκίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 43875/09, 15 Απριλίου 2014·Price κατά Ηνωµένου 
Βασιλείου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 33394/96, 10 Ιουλίου 2001, παρ. 25-30· Farbthus κατά Λετονίας, 
ΕΔΔΑ, παρ. 56· Hamilton κατά Τζαµάικα, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ανακοίνωση αριθ. 616/1995, 
Απόψεις της 23ης Ιουλίου 1999. 
38 Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης CoM R(1998) Κατευθυντήρια γραµµή10 (i)  
39  Jesuit Refugee Service, Becoming Vulnerable in Detention (Έργο DEVAS), Ιούνιος 2010 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111014ATT29338/20111014ATT29338EN.p
df, FRA, http://bit.ly/1RxJAsc και Odysseus, http://bit.ly/1JX4hMm  
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O.M. κατά Ουγγαρίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 9912/15, 5 Ιουλίου 2016 
 
53. Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά την τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο που 
ισχυρίζονται ότι αποτελούν µέρος µιας ευάλωτης οµάδας στη χώρα την οποία έπρεπε να 
εγκαταλείψουν, οι αρχές πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να 
αποφεύγονται καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να αναπαράγουν την κατάσταση που 
ανάγκασε τα άτοµα αυτά να φύγουν εξ αρχής από τη χώρα τους. Εν προκειµένω, οι 
αρχές παρέλειψαν να το πράξουν όταν διέταξαν την κράτηση του προσφεύγοντος χωρίς 
να εξετάσουν κατά πόσον ευάλωτα άτοµα -για παράδειγµα τα  ΛΟΑΔ πρόσωπα  όπως ο 
προσφεύγων- είναι ασφαλή ή ανασφαλή υπό κράτηση µεταξύ άλλων κρατουµένων, 
πολλοί από τους οποίους προέρχονται από χώρες µε διαδεδοµένη πολιτισµική  ή 
θρησκευτική προκατάληψη έναντι τέτοιων προσώπων. Επίσης, οι αποφάσεις των αρχών 
δεν αντανακλούσαν επαρκώς  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφεύγοντος, µέλους 
ευάλωτης οµάδας λόγω του ότι ανήκει σε σεξουαλική µειονότητα στο Ιράν (βλ., mutatis 
mutandis, Alajos Kiss κατά Ουγγαρίας, αριθ. 38832/06, § 42, 20 Μαΐου 2010). 
54. Συνεπώς, ελλείψει συγκεκριµένης νοµικής υποχρέωσης την οποία δεν πληρούσε ο 
αιτών, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Σύµβασης δεν µπορεί να χρησιµεύσει 
µε πειστικό τρόπο ως νοµική βάση για την κράτηση του σε σχέση µε την παροχή ασύλου. 
Οι προηγούµενες εκτιµήσεις, που αποδεικνύουν ότι η κράτηση του αιτούντος ήταν 
αυθαίρετη, επιτρέπουν στο Δικαστήριο να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 5 § 1 της Σύµβασης κατά την περίοδο από τις 7 µ.µ. της 25ης 
Ιουνίου έως τις 22 Αυγούστου 2014 (βλ. mutatis mutandis, Blokhin κατά Ρωσίας [ΓΣ], 
αριθ. 47152/06, § 172, ΕΔΔΑ 2016). 

 

Γ. Διάρκεια κράτησης 
 

Διεθνές δίκαιο  

Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, η επιτρεπόµενη διάρκεια της κράτησης, µεταξύ άλλων για τους 
σκοπούς του άρθρου 5.1.στ της ΕΣΔΑ, πρέπει να λαµβάνει υπόψη το εθνικό δίκαιο µαζί µε την 
εκτίµηση των συγκεκριµένων περιστατικών της υπόθεσης. Οι προθεσµίες αποτελούν ουσιώδες 
στοιχείο της ακριβούς και προβλέψιµης νοµοθεσίας που διέπει τη στέρηση της ελευθερίας. 

Τόσο το ΔΣΑΠΔ όσο και η ΕΣΔΑ απαιτούν, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η κράτηση, η 
διάρκειά της να είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη και όσο παρατείνεται η κράτηση, τόσο 
περισσότερο πιθανό είναι να καταστεί αυθαίρετη.40 
 

«Τα συµβαλλόµενα κράτη ... πρέπει να αποδείξουν ότι η κράτηση δεν διαρκεί 
περισσότερο από το απολύτως αναγκαίο, ότι η συνολική διάρκεια της πιθανής κράτησης 
είναι περιορισµένη και ότι σέβονται πλήρως τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
9 σε όλες τις περιπτώσεις".41  
 
«Τα παιδιά δεν θα πρέπει να στερούνται την ελευθερία τους, εκτός από την περίπτωση 
που αποτελεί µέτρο έσχατης ανάγκης και για το συντοµότερο αναγκαίο χρονικό 
διάστηµα, λαµβάνοντας υπόψη το ύψιστο συµφέρον τους ως πρωταρχικό µέληµα όσον 
αφορά τη διάρκεια και τις συνθήκες της κράτησης, και λαµβάνοντας επίσης υπόψη την 
εξαιρετική ευπάθεια και την ανάγκη φροντίδας των ασυνόδευτων ανηλίκων.»42 

																																																								
40 Οµάδα Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση, Ετήσια έκθεση 1998, παρ. 69, Εγγύηση 10. 
41 ΣΑΔ, Γενικό σχόλιο 35, παράγραφος 15 
42 ΣΑΔ, Γενικό σχόλιο 35, παρ. 18 
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Η υπερβολική διάρκεια κράτησης ή η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκειά της µπορεί επίσης να 
αποτελούν σκληρή, απάνθρωπη ή απαξιωτική µεταχείριση και η Επιτροπή κατά των 
βασανιστηρίων έχει προειδοποιήσει επανειληµµένα κατά της χρήσης παρατεταµένης ή αόριστης 
κράτησης στο πλαίσιο της µετανάστευσης. 
 
Δείτε επίσης: 

- Saadi κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθ. 13229/03, 29 Ιανουαρίου 
2008, παρ. 74 

- Louled Massoud κατά Μάλτας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 24340/08 της 27ης 
Ιουλίου 2010 

- Mohamad κατά Ελλάδας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 70586/11, 11 Δεκεµβρίου 
2014 

 
 
Δίκαιο ΕΕ 

Για τους αιτούντες άσυλο το άρθρο 9 παράγραφος 1 της αναθεωρηµένης Οδηγίας σχετικά µε 
τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία,43 καθώς και το άρθρο 28 
παράγραφος 3 του κανονισµού Δουβλίνο III44 ορίζουν ότι η κράτηση πρέπει να γίνεται για το 
συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. Μειωµένα χρονικά όρια για την υποβολή και απάντηση 
σε αιτήσεις µεταφοράς ισχύουν όταν οι αιτούντες άσυλο κρατούνται βάσει του Κανονισµού του 
Δουβλίνου. 

Δ. Διαδικαστικές διασφαλίσεις κατά την κράτηση 
 

1. Πληροφόρηση σχετικά µε τους λόγους κράτησης 
 
Παρόλο που το άρθρο 5.2 της ΕΣΔΑ αναφέρεται ρητώς µόνο στην αιτιολογία της «σύλληψης», 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι η υποχρέωση αυτή 
ισχύει εξίσου για όλα τα πρόσωπα που στερούνται της ελευθερίας τους λόγω κράτησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της κράτησης που συνδέεται µε τη µετανάστευση, ως αναπόσπαστο 
τµήµα της προστασίας του δικαιώµατος στην ελευθερία.45  
 
Άρθρο 5.2 ΕΣΔΑ 

2. Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορηθή κατά το δυνατόν συντοµώτερον 
και εις γλώσσα την οποία εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του έως και πάσαν 
διατυπούµενην εναντίον του κατηγορίαν. 

 
Άρθρο 9.2 του ΔΣΑΠΔ 

2. Οποιοσδήποτε συλλαµβάνεται, πληροφορείται τη στιγµή της σύλληψης του, τους 
λόγους της σύλληψης και ενηµερώνεται αµέσως για οποιεσδήποτε κατηγορίες εναντίον 
του. 

 
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει τονίσει ότι «ένας από τους κύριους σκοπούς της 
απαίτησης να ενηµερώνονται όλοι οι συλληφθέντες για τους λόγους της σύλληψής τους είναι 
προκειµένου να τους δίνεται η δυνατότητα να επιδιώξουν την απελευθέρωσή τους αν 
πιστεύουν ότι οι λόγοι που τους δόθηκαν δεν ισχύουν ή είναι αβάσιµοι· και ότι οι λόγοι πρέπει 

																																																								
43 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τον 
καθορισµό των προτύπων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)  
44 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 
2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που έχει υποβληθεί σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης 
χώρας ή απάτριδα (αναδιατύπωση).  
45 Abdolkhani και Karimnia κατά Τουρκίας, ΕΔΔΑ, παρ. 136-137. Shamayev και λοιποί κατά Γεωργίας και Ρωσίας, 
ΕΔΔΑ, παρ. 413-414. 
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να περιλαµβάνουν όχι µόνο τη γενική βάση της σύλληψης, αλλά και επαρκείς λεπτοµέρειες 
όσον αφορά τα πραγµατικά περιστατικά για να επισηµανθεί η ουσία της καταγγελίας», µε 
συνέπειες για το σεβασµό του δικαιώµατος habeas corpus του κρατούµενου. 
 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γενικό σχόλιο αριθ. 35:  

«(...) «σύλληψη» σηµαίνει την έναρξη της στέρησης της ελευθερίας, και η απαίτηση 
αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τον τύπο ή τον ανεπίσηµο χαρακτήρα µε τον οποίο 
πραγµατοποιείται η σύλληψη και ανεξαρτήτως του νόµιµου ή παράτυπου λόγου στον 
οποίο βασίζεται.46 Για ορισµένες κατηγορίες ευάλωτων ατόµων, η άµεση ενηµέρωση 
του συλληφθέντος προσώπου απαιτείται, αλλά δεν αρκεί. Όταν συλλαµβάνονται παιδιά, 
η ειδοποίηση και οι λόγοι για τη σύλληψή τους πρέπει επίσης να παρέχονται άµεσα 
στους γονείς, τους κηδεµόνες ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους».47  

 
Το δικαίωµα ενηµέρωσης για τους λόγους κράτησης επιβεβαιώνεται επίσης από τα διεθνή 
πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την κράτηση µεταναστών και αιτούντων 
άσυλο. Το Σύστηµα Αρχών για την Προστασία όλων των προσώπων που στερούνται της 
ελευθερίας τους ορίζει στην αρχή 11.2 ότι: «στον κρατούµενο και στο δικηγόρο του, εάν 
υπάρχει, κοινοποιείται ταχέως και πλήρως οποιοδήποτε ένταλµα κράτηση, µαζί µε τους λόγους 
αυτού.» Η αρχή 13 προβλέπει ότι κατά την έναρξη της κράτησης ή αµέσως µετά θα πρέπει να 
παρέχονται στον κρατούµενο πληροφορίες και εξηγήσεις σχετικά µε τα δικαιώµατά του και τον 
τρόπο χρήσης αυτών των δικαιωµάτων. 
 

Abdolkhani και Karimnia κατά Τουρκίας, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 30471/08, 22 
Σεπτεµβρίου 2009 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Οι αιτούντες, Ιρανοί υπήκοοι και πρώην µέλη του Οργανισµού 
People’s Mojahedin στο Ιράν, κρατήθηκαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους στο 
Κέντρο Υποδοχής και Διαµονής Αλλοδαπών Gaziosmanpaşa στο Kırklareli (Τουρκία). 
 
Ανάλυση: Οι αιτούντες, οι οποίοι είχαν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες από την Ύπατη 
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, αντιµετώπιζαν κίνδυνο 
κακοµεταχείρισης αντίθετης µε το άρθρο 3 µετά από την απέλασή τους από την Τουρκία 
είτε στο Ιράν είτε στο Ιράκ. Δεν είχαν καµία πραγµατική ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση 
ασύλου ή να αµφισβητήσουν την απέλασή τους, κατά παράβαση του άρθρου 13. 
Επιπλέον, η κράτησή τους δεν είχε νοµική αιτιολόγηση, οι λόγοι κράτησης τους δεν τους 
κοινοποιήθηκαν ποτέ και δεν µπόρεσαν να αµφισβητήσουν τη νοµιµότητα της εν λόγω 
κράτησης, κατά παράβαση των άρθρων 5 (1), 5 (2) και 5 (4). 
 

Παρ. 135: «Συνοψίζοντας, ελλείψει σαφών νοµικών διατάξεων που να 
καθορίζουν τη διαδικασία του εντάλµατος και παράτασης της κράτησης µε σκοπό 
την απέλαση και τις προθεσµίες για την κράτηση αυτή, η στέρηση της ελευθερίας 
στην οποία υποβλήθηκαν οι προσφεύγοντες δεν οριοθετήθηκε από επαρκείς 
διασφαλίσεις κατά της αυθαιρεσίας [...]» 
Παρ. 136: «Ελλείψει απάντησης από την κυβέρνηση και οποιουδήποτε εγγράφου 
στο φάκελο της υπόθεσης που να αποδεικνύει ότι οι προσφεύγοντες ενηµερώθηκαν 
για τους λόγους της συνεχιζόµενης κράτησής τους, το Δικαστήριο οδηγείται στο 
συµπέρασµα ότι οι λόγοι για την κράτηση των προσφευγόντων από τις 23 Ιουνίου 
2008 και µετά δεν τους κοινοποιήθηκαν ποτέ από τις εθνικές αρχές». 
Παρ. 142: «[...] το Δικαστήριο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η το τουρκικό 
νοµικό σύστηµα δεν παρείχε στους προσφεύγοντες ένδικο βοήθηµα βάσει του 
οποίου θα µπορούσαν να ζητήσουν τη δικαστική εξέταση της νοµιµότητας της 
κράτησής τους [...]" 

																																																								
46 ΣΑΔ, Γενικό σχόλιο υπ’ αριθ. 35, παράγραφος 24.  
47 ΣΑΔ, Γενικό σχόλιο αριθ. 35, παράγραφος 28, ΣΑΔ 1402/2005, Krasnov κατά Κιργιστάν, παρ. 8.5, Γενικό 
σχόλιο αριθ. 32, παρ. 42, βλ. Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, Γενικό σχόλιο αριθ. 10, παρ. 48. 
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Οι λόγοι κράτησης πρέπει να παρέχονται άµεσα. Αν και το κατά πόσο η ταχύτητα παροχής 
πληροφοριών ήταν επαρκής εξαρτάται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε περίπτωσης, οι 
πληροφορίες θα πρέπει γενικά να παρέχονται µέσα σε διάστηµα ωρών από την έναρξη της 
κράτησης. 
 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γενικό σχόλιο αριθ. 35:  

«Αυτές οι πληροφορίες [λόγοι κράτησης] πρέπει να παρέχονται αµέσως µετά τη 
σύλληψη. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εν λόγω άµεση κοινοποίηση µπορεί να 
µην είναι δυνατή. Για παράδειγµα, µπορεί να απαιτείται να καθυστερήσει έως ότου 
παρευρεθεί διερµηνέας, αλλά οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση πρέπει να διατηρείται 
στο απόλυτα ελάχιστο που είναι αναγκαίο.»48 

 
Δεν αρκεί µια «απλή αναφορά της νοµικής βάσης» για την κράτηση. Επιπλέον, πρέπει να 
υπάρχουν και ορισµένες αναφορές στη βάση των πραγµατικών περιστατικών όσον αφορά την 
κράτηση.49 
 

«(...) σε απλή, µη τεχνική γλώσσα που µπορεί να κατανοήσει, όσον αφορά τους 
ουσιώδεις νοµικούς και πραγµατικούς λόγους για τη σύλληψή του, ώστε να είναι σε 
θέση, αν το κρίνει σκόπιµο, να προσβάλει τη νοµιµότητά της ενώπιον δικαστηρίου 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.» 
 
Čonka κατά Βελγίου, ΕΣΔΑ, Προσφυγή υπ 'αριθ. 51564/99, απόφαση της 5ης 
Φεβρουαρίου 2002, παρ. 50. 

 
Η ευθύνη του κράτους να ενηµερώνει τον κρατούµενο για τους λόγους της κράτησής του δεν 
εκπληρώνεται όταν ο κρατούµενος καταφέρνει να συµπεράνει από τις περιστάσεις ή από 
διάφορες πηγές, τη βάση της κράτησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, εξακολουθεί να υπάρχει 
υποχρέωση του κράτους να παρέχει ενηµέρωση.50 
 
Δίκαιο ΕΕ 
 
Η Οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 
(αναδιατύπωση) (2013/33/ΕΕ, άρθρο 9) και το άρθρο 26, παράγραφος 2, της Οδηγίας51 
περιλαµβάνουν διασφαλίσεις για τους αιτούντες άσυλο. 

Το Άρθρο 9 παράγραφος 2 της αναθεωρηµένης Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία απαιτεί από τις αρχές να διατάσσουν γραπτώς την 
κράτηση αιτούντων άσυλο και να παρέχουν τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους και το 
άρθρο 9 παράγραφος 4 απαιτεί από τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν αµέσως τους αιτούντες 
σχετικά µε το ένταλµα κράτησης «σε γλώσσα την οποία κατανοούν ή µπορεί ευλόγως να 
υποτεθεί ότι την κατανοούν. Θα πρέπει επίσης να ενηµερώνονται για τις διαδικασίες που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο για την προσβολή της εντολής κράτησης, καθώς και για τη 
δυνατότητα να ζητούν δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση.» 

2. Δικαστικός έλεγχος του εντάλµατος κράτησης 
Το δικαίωµα αµφισβήτησης της νοµιµότητας της κράτησης ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο 
προστατεύεται από το άρθρο 9.4 του ΔΣΑΠΔ και το άρθρο 5.4 της ΕΣΔΑ, αποτελεί θεµελιώδη 

																																																								
48 ΣΑΔ, ΓΣ 35, παρ. 27, ΣΑΔ 526/1993, Hill και Hill κατά Ισπανίας, παρ. 12.2. 
49 Fox, Campbell και Hartley κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΣΔΑ, Προσφυγές αριθ. 12244/86, 12245/86, 12383/86, 
30 Αυγούστου 1990, παρ. 41. 
50 Shamayev και άλλοι κατά Γεωργίας και Ρωσίας, ΕΔΔΑ, παρ. 425. 
51 Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις 
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση της διεθνούς προστασίας. 
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προστασία έναντι της αυθαίρετης κράτησης, καθώς και έναντι των βασανιστηρίων και της 
κακοµεταχείρισης κατά τη διάρκεια της κράτησης. 
Το δικαίωµα αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για τους κρατούµενους µετανάστες, ιδίως όταν δεν 
έχουν κοινοποιηθεί σαφείς εξατοµικευµένοι λόγοι κράτησης στον κρατούµενο ή στο δικηγόρο 
του. Δεδοµένου ότι το δικαίωµα δικαστικού ελέγχου της κράτησης πρέπει να είναι πραγµατικό 
και αποτελεσµατικό και όχι απλώς τυπικό, συνεπάγεται ότι τα συστήµατα υποχρεωτικής 
κράτησης µεταναστών ή κατηγοριών µεταναστών είναι αναγκαστικά ασυµβίβαστα µε τα διεθνή 
πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 

1) Απαιτήσεις αποτελεσµατικού δικαστικής επανεξέτασης της κράτησης 
 
Προκειµένου η δικαστική επανεξέταση να ανταποκρίνεται στο διεθνές δίκαιο των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου, πρέπει να πληρούνται ορισµένες απαιτήσεις. 

• Η επανεξέταση πρέπει να ορίζεται σαφώς από το νόµο. Τόσο ο νόµος που 
επιτρέπει την κράτηση όσο και η διαδικασία επανεξέτασης πρέπει να είναι επαρκώς 
ορισµένα, στη θεωρία και στην πράξη, να επιτρέπουν στο δικαστήριο να ασκεί 
αποτελεσµατικό δικαστικό έλεγχο του παραδεκτού της κράτησης βάσει της εθνικής 
νοµοθεσίας και να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία επανεξέτασης είναι προσβάσιµη. 

• Η επανεξέταση της κράτησης πρέπει να είναι προσβάσιµη σε όλα τα άτοµα 
που κρατούνται, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών. Στην υπόθεση Popov κατά 
Γαλλίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαπίστωσε παραβίαση 
του Άρθρου 5.4 της ΕΣΔΑ σε σχέση µε τα παιδιά που κρατήθηκαν σε κέντρο 
µετανάστευσης µε τους γονείς τους επειδή «ο νόµος δεν προέβλεπε τη δυνατότητα 
θέσης ανηλίκων υπό διοικητική κράτηση. Ως αποτέλεσµα, τα παιδιά που «συνόδευαν» 
τους γονείς τους βρέθηκαν σε ένα νοµικό κενό, γεγονός που τα εµπόδισε να 
χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε ένδικα µέσα τα οποία ήταν διαθέσιµα στους γονείς 
τους.» Εκτός από τη διαπίστωση του εάν η κράτηση είναι επιτρεπτή, ο νόµος πρέπει να 
προβλέπει συγκεκριµένη νοµική διαδικασία για την επανεξέταση της νοµιµότητας της 
κράτησης, ξεχωριστά από τη νοµική διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση απελάσεως. 
Ελλείψει µιας τέτοιας ξεχωριστής διαδικασίας, δεν υπάρχουν ένδικα µέσα για µια 
αρχικά νόµιµη κράτηση η οποία καθίσταται παράνοµη, για παράδειγµα όταν αρχικά 
επιδιώκεται η απέλαση, αλλά αργότερα αναστέλλεται. 

• Η επανεξέταση πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστικό 
όργανο. Η απαίτηση αυτή αντικατοπτρίζει το γενικό πρότυπο του δικαιώµατος για 
δίκαιη δίκη, το οποίο έχει πιο συγκεκριµένη έκφραση µε τις εγγυήσεις σχετικά µε τον 
δικαστικό έλεγχο της κράτησης. Κατ’ εξαίρεση, για ορισµένες µορφές κράτησης, η 
νοµοθεσία µπορεί να προβλέπει διαδικασία ενώπιον ειδικού συµβουλίου, το οποίο 
πρέπει να είναι νόµιµο και ανεξάρτητο από τον εκτελεστικό και τον νοµοθετικό τοµέα 
ή να απολαµβάνει δικαστικής ανεξαρτησίας κατά τη λήψη αποφάσεων σε νοµικά 
θέµατα µε διαδικασίες που είναι δικαστικής φύσης.52  

• Η επανεξέταση πρέπει να έχει επαρκές πεδίο εφαρµογής και να διαθέτει 
επαρκείς εξουσίες για να είναι αποτελεσµατική. Το απαιτούµενο πεδίο εφαρµογής 
του δικαστικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε τις περιστάσεις της υπόθεσης και το είδος 
της στέρησης της ελευθερίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου έκρινε ότι η επανεξέταση πρέπει να είναι αρκετά ευρεία ώστε να εξετάζει τις 
προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη νόµιµη κράτηση. Η επανεξέταση πρέπει να 
γίνεται από όργανο το οποίο δεν είναι απλώς συµβουλευτικό και έχει την εξουσία να 
εκδίδει νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις ικανές να οδηγήσουν στην απελευθέρωση. Η 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει επανειληµµένα τονίσει ότι ο δικαστικός 
έλεγχος απαιτεί πραγµατική και όχι απλώς τυπική επανεξέταση των λόγων και των 
συνθηκών κράτησης και τη δικαστική ευχέρεια να διατάξει την απελευθέρωση. Στην 
υπόθεση Α κατά Αυστραλίας,53 διαπιστώθηκε ότι η παροχή δυνατότητας στο δικαστήριο 
να διατάσσει την απελευθέρωση κρατουµένων µόνο αν δεν εµπίπτουν σε συγκεκριµένη 

																																																								
52 ΣΑΔ, ΓΣ 35, παράγραφος 45, ΣΑΔ, 1090/2002, Rameka κατά Νέας Ζηλανδίας, παρ. 7.4. 
53 Α. κατά Αυστραλίας, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του ΟΗΕ, Ανακοίνωση αριθ. 560/1993, Απόψεις της 30ης 
Απριλίου 1997, παρ. 8.3. 
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κατηγορία προσώπων είναι ανεπαρκής όσον αφορά την παροχή αποτελεσµατικού 
δικαστικού ελέγχου της κράτησης. Το άρθρο 9 παράγραφος 4 απαιτεί το δικαστήριο 
ελέγχου να έχει την εξουσία να διατάσσει την απαλλαγή από την παράνοµη κράτηση. 
Όταν µια δικαστική απόφαση απελευθέρωσης ... τεθεί σε ισχύ ..., πρέπει να υπάρξει 
άµεση συµµόρφωση και η συνεχιζόµενη κράτηση είναι αυθαίρετη κατά παράβαση του 
άρθρου 9 (1) του ΔΣΑΠΔ.54  

 
• Τα πρόσωπα που έχουν στερηθεί την ελευθερία έχουν το δικαίωµα όχι µόνο να 

ασκήσουν ένδικα µέσα, αλλά και να εκδοθεί απόφαση επ’ αυτών, και χωρίς 
καθυστέρηση.55  

• Η επανεξέταση πρέπει να πληροί τα πρότυπα της δέουσας διαδικασίας. 
Μολονότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να παρέχεται η επανεξέταση µε τις ίδιες 
εγγυήσεις µε εκείνες που απαιτούνται για τις ποινικές ή αστικές διαδικασίες, πρέπει να 
έχει δικαστικό χαρακτήρα και να παρέχει εγγυήσεις κατάλληλες για το είδος της υπό 
κρίση στέρησης της ελευθερίας (Bouamar κατά Βελγίου).56 Συνεπώς, οι διαδικασίες 
πρέπει να προβλέπουν εκατέρωθεν ακρόαση και να διασφαλίζουν τις εγγυήσεις που 
απαιτούνται για τις εκκλήσεις. Η νοµική βοήθεια πρέπει να παρέχεται στο βαθµό που 
απαιτείται για την αποτελεσµατική υποβολή αίτησης για απελευθέρωση. Όταν η 
κράτηση ενδέχεται να είναι για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι διαδικαστικές εγγυήσεις 
πρέπει να είναι παρόµοιες µε εκείνες για τις ποινικές διαδικασίες. 
 

• Η παράνοµη κράτηση περιλαµβάνει την κράτηση που ήταν νόµιµη κατά την έναρξή 
της αλλά έχει καταστεί παράνοµη επειδή (...) έχουν αλλάξει οι συνθήκες που 
δικαιολογούσαν την κράτηση.57  

• Η επανεξέταση πρέπει να γίνεται άµεσα. Το εύλογο χρονικό διάστηµα για τη 
διεξαγωγή του δικαστικού ελέγχου της κράτησης εξαρτάται από τις περιστάσεις. Το 
δικαίωµα προσφυγής ισχύει κατ’ αρχήν από τη στιγµή της σύλληψης και κάθε ουσιώδης 
περίοδος αναµονής πριν την παροχή δυνατότητας στον κρατούµενο να προσβάλει την 
κράτηση είναι ανεπίτρεπτη. 58  Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έκρινε στην 
υπόθεση Mansour Ahani κατά Καναδά ότι η καθυστέρηση εννιάµισι µηνών για τον 
καθορισµό της νοµιµότητας της κράτησης που υπόκειται σε πιστοποιητικό ασφαλείας 
παραβίασε το άρθρο 9.4 του ΔΣΑΠΔ. Εντούτοις, στην ίδια υπόθεση κρίθηκε επιτρεπτή η 
καθυστέρηση 120 ηµερών πριν από τη δυνατότητα προσβολής µεταγενέστερης 
κράτησης εν αναµονή απέλασης. Στην υπόθεση ZNS κατά Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι, στην περίπτωση που 
απαιτήθηκαν δύο µήνες και δέκα ηµέρες για την επανεξέταση κράτησης από τα 
δικαστήρια, σε υπόθεση που δεν ήταν πολύπλοκη, παραβιάστηκε το δικαίωµα της 
ταχείας επανεξέτασης της κράτησης.  

 
 

Z.N.S. κατά Τουρκίας, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 21896/08, 19 Ιανουαρίου 2010 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Η προσφεύγουσα, Ιρανή υπήκοος, ασπάστηκε τον 
προτεσταντισµό µετά την είσοδό της στην Τουρκία. Συνελήφθη ως ύποπτη παραβίασης 
της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου και παραποίησης επίσηµων εγγράφων και 
κρατήθηκε µε σκοπό την απέλαση. Η προσφεύγουσα ζήτησε κατ’ επανάληψη να 
απελευθερωθεί και έλαβε προσωρινή άδεια διαµονής εν αναµονή της έκβασης της 
αίτησής της για τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα προς την Ύπατη Αρµοστεία 
των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες, αναφέροντας ότι ήταν εναντίον της 

																																																								
54 ΣΑΔ ΓΠ 35, παράγραφος 41.  
55 ΣΑΔ ΓΠ 35, παρ. 47 
56 Bouamar κατά Βελγίου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ 'αριθ. 9106/80, 27 Ιουνίου 1988, παρ. 60. 
57 ΣΑΔ ΓΠ 35, παράγραφος 43.  
58 ΣΑΔ ΓΠ 35, παράγραφος 42.  
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κυβέρνησης στο Ιράν και ότι αυτή και η οικογένειά της είχαν καταπιεστεί στη χώρα αυτή. 
Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Kırklareli και πληροφορήθηκε ότι η υπόθεση της ενώπιον των 
τουρκικών αρχών αναβλήθηκε εν αναµονή της διαδικασίας ενώπιον του ΕΔΔΑ. Στη 
συνέχεια χορηγήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα στην προσφεύγουσα και στο γιο της, 
αλλά απορρίφθηκε το αίτηµα κατά της απόφασης µη αναστολής της κράτησής και η 
απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το περιφερειακό δικαστήριο. 
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχαν βάσιµοι λόγοι για να γίνει δεκτό ότι, 
λόγω της θρησκείας της, η προσφεύγουσα θα κινδύνευε να υποστεί απάνθρωπη 
µεταχείριση εάν µετακινούταν στη χώρα καταγωγής της, κατά παράβαση του άρθρου 3. 
Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης παραβίαση του Άρθρου 5(1) της Σύµβασης, καθώς η 
κράτηση - ελλείψει σαφών νοµικών διατάξεων στην Τουρκία σχετικά µε τη διαδικασία 
εντάλµατος και παράτασης της κράτησης µε σκοπό την απέλαση και τον καθορισµό 
προθεσµιών για την εν λόγω κράτηση - αποτελούσε στέρηση της ελευθερίας που δεν 
ήταν «νόµιµη» κατά την έννοια του άρθρου 5. Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης 
παραβίαση του Άρθρου 5(4) της Σύµβασης, καθώς η τουρκική έννοµη τάξη δεν παρείχε 
στην προσφεύγουσα ένδικο βοήθηµα που να της επιτρέπει την ταχεία δικαστική 
επανεξέταση της κράτησής της. 
 

Παρ. 56: «Το Δικαστήριο επαναλαµβάνει ότι έχει ήδη εξετάσει την ίδια 
διαµαρτυρία στην υπόθεση Abdolkhani και Karimnia (η οποία αναφέρεται 
ανωτέρω, §§ 125-135). Διαπίστωσε ότι η τοποθέτηση των προσφευγόντων στο 
Κέντρο Υποδοχής και Διαµονής στο Kırklareli στην περίπτωση αυτή συνιστούσε 
στέρηση της ελευθερίας και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, ελλείψει σαφών 
νοµικών διατάξεων που να καθορίζουν τη διαδικασία εντάλµατος και παράτασης 
της κράτησης µε σκοπό την απέλαση και τις προθεσµίες για την εν λόγω 
κράτηση, η στέρηση της ελευθερίας στην οποία υποβλήθηκαν οι προσφεύγοντες 
δεν ήταν «νόµιµη» κατά την έννοια του άρθρου 5 της Συνθήκης». 
Παρ. 63: «Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
τουρκική έννοµη τάξη δεν παρείχε στην προσφεύγουσα ένδικο βοήθηµα µε το 
οποίο θα µπορούσε να επιτύχει την ταχεία δικαστική επανεξέταση της 
νοµιµότητας της κράτησής της κατά την έννοια του άρθρου 5§4 της Σύµβασης 
(βλ. D κατά Ελλάδας, υπ’ αριθ. 53541/07, § 76, 11 Ιουνίου 2009, και Abdolkhani 
και Karimnia, προπαρατεθείσα, σκέψη 142).» 

 

Mansour Ahani κατά Καναδά, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ανακοίνωση αριθ. 
1051/2002, 15 Ιουνίου 2004  
 
Πραγµατικά περιστατικά: Αφού έγινε δεκτός από τον Καναδά ως πρόσφυγας, ο αιτών 
χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος τροµοκρατίας και ανθρωποκτονίας από τις καναδικές αρχές, 
οι οποίες τον έθεσαν υπό κράτηση και κίνησαν διαδικασίες απελάσεως. Ο αιτών 
εξάντλησε όλα τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα βάσει του καναδικού νόµου για να 
αποφύγει την επιστροφή του στο Ιράν, όπου ισχυρίστηκε ότι θα βασανιστεί και 
εκτελεστεί. Στη συνέχεια, υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, 
αλλά απελάθηκε από τις καναδικές αρχές παρά το αίτηµα της Επιτροπής για προσωρινά 
µέτρα προστασίας και πριν η Επιτροπή να µπορέσει να διατυπώσει τις απόψεις της 
σχετικά µε την αίτησή του.  
 
Ανάλυση: Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Καναδάς παραβίασε τις υποχρεώσεις που υπέχει 
δυνάµει του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ) διότι 
παρέλειψε να παράσχει στον αιτούντα τον έγκαιρο δικαστικό έλεγχο της κράτησής του 
και τις κατάλληλες διαδικαστικές εγγυήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες που οδήγησαν 
στην απέλαση του. 
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κυβέρνησης στο Ιράν και ότι αυτή και η οικογένειά της είχαν καταπιεστεί στη χώρα αυτή. 
Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Kırklareli και πληροφορήθηκε ότι η υπόθεση της ενώπιον των 
τουρκικών αρχών αναβλήθηκε εν αναµονή της διαδικασίας ενώπιον του ΕΔΔΑ. Στη 
συνέχεια χορηγήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα στην προσφεύγουσα και στο γιο της, 
αλλά απορρίφθηκε το αίτηµα κατά της απόφασης µη αναστολής της κράτησής και η 
απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το περιφερειακό δικαστήριο. 
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχαν βάσιµοι λόγοι για να γίνει δεκτό ότι, 
λόγω της θρησκείας της, η προσφεύγουσα θα κινδύνευε να υποστεί απάνθρωπη 
µεταχείριση εάν µετακινούταν στη χώρα καταγωγής της, κατά παράβαση του άρθρου 3. 
Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης παραβίαση του Άρθρου 5(1) της Σύµβασης, καθώς η 
κράτηση - ελλείψει σαφών νοµικών διατάξεων στην Τουρκία σχετικά µε τη διαδικασία 
εντάλµατος και παράτασης της κράτησης µε σκοπό την απέλαση και τον καθορισµό 
προθεσµιών για την εν λόγω κράτηση - αποτελούσε στέρηση της ελευθερίας που δεν 
ήταν «νόµιµη» κατά την έννοια του άρθρου 5. Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης 
παραβίαση του Άρθρου 5(4) της Σύµβασης, καθώς η τουρκική έννοµη τάξη δεν παρείχε 
στην προσφεύγουσα ένδικο βοήθηµα που να της επιτρέπει την ταχεία δικαστική 
επανεξέταση της κράτησής της. 
 

Παρ. 56: «Το Δικαστήριο επαναλαµβάνει ότι έχει ήδη εξετάσει την ίδια 
διαµαρτυρία στην υπόθεση Abdolkhani και Karimnia (η οποία αναφέρεται 
ανωτέρω, §§ 125-135). Διαπίστωσε ότι η τοποθέτηση των προσφευγόντων στο 
Κέντρο Υποδοχής και Διαµονής στο Kırklareli στην περίπτωση αυτή συνιστούσε 
στέρηση της ελευθερίας και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, ελλείψει σαφών 
νοµικών διατάξεων που να καθορίζουν τη διαδικασία εντάλµατος και παράτασης 
της κράτησης µε σκοπό την απέλαση και τις προθεσµίες για την εν λόγω 
κράτηση, η στέρηση της ελευθερίας στην οποία υποβλήθηκαν οι προσφεύγοντες 
δεν ήταν «νόµιµη» κατά την έννοια του άρθρου 5 της Συνθήκης». 
Παρ. 63: «Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
τουρκική έννοµη τάξη δεν παρείχε στην προσφεύγουσα ένδικο βοήθηµα µε το 
οποίο θα µπορούσε να επιτύχει την ταχεία δικαστική επανεξέταση της 
νοµιµότητας της κράτησής της κατά την έννοια του άρθρου 5§4 της Σύµβασης 
(βλ. D κατά Ελλάδας, υπ’ αριθ. 53541/07, § 76, 11 Ιουνίου 2009, και Abdolkhani 
και Karimnia, προπαρατεθείσα, σκέψη 142).» 

 

Mansour Ahani κατά Καναδά, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ανακοίνωση αριθ. 
1051/2002, 15 Ιουνίου 2004  
 
Πραγµατικά περιστατικά: Αφού έγινε δεκτός από τον Καναδά ως πρόσφυγας, ο αιτών 
χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος τροµοκρατίας και ανθρωποκτονίας από τις καναδικές αρχές, 
οι οποίες τον έθεσαν υπό κράτηση και κίνησαν διαδικασίες απελάσεως. Ο αιτών 
εξάντλησε όλα τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα βάσει του καναδικού νόµου για να 
αποφύγει την επιστροφή του στο Ιράν, όπου ισχυρίστηκε ότι θα βασανιστεί και 
εκτελεστεί. Στη συνέχεια, υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, 
αλλά απελάθηκε από τις καναδικές αρχές παρά το αίτηµα της Επιτροπής για προσωρινά 
µέτρα προστασίας και πριν η Επιτροπή να µπορέσει να διατυπώσει τις απόψεις της 
σχετικά µε την αίτησή του.  
 
Ανάλυση: Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Καναδάς παραβίασε τις υποχρεώσεις που υπέχει 
δυνάµει του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ) διότι 
παρέλειψε να παράσχει στον αιτούντα τον έγκαιρο δικαστικό έλεγχο της κράτησής του 
και τις κατάλληλες διαδικαστικές εγγυήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες που οδήγησαν 
στην απέλαση του. 
 

           
 

	

Παρ. 10.2: Όσον αφορά τους ισχυρισµούς βάσει του άρθρου 9 σχετικά µε την 
αυθαίρετη κράτηση και την έλλειψη πρόσβασης στο δικαστήριο, η Επιτροπή 
επισηµαίνει το επιχείρηµα του συντάκτη ότι η κράτησή του σύµφωνα µε το 
πιστοποιητικό ασφαλείας, καθώς και η συνεχιζόµενη κράτηση του µέχρι την 
απέλαση, αποτελεί παραβίαση του ως άνω άρθρου. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, 
ενώ ο συντάκτης υποχρεώθηκε να παραµείνει υπό κράτηση µετά την έκδοση του 
πιστοποιητικού ασφαλείας, σύµφωνα µε το νόµο του συµβαλλόµενου Κράτους, 
το οµοσπονδιακό δικαστήριο έπρεπε να εξετάσει έγκαιρα, δηλαδή εντός µιας 
εβδοµάδας, το πιστοποιητικό και τα αποδεικτικά του στοιχεία προκειµένου να 
προσδιορίσει τη βασιµότητά του. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό κριθεί µη 
βάσιµο, το πρόσωπο που κατονοµάζεται στο πιστοποιητικό απελευθερώνεται. 
[...] Η Επιτροπή παρατηρεί ωστόσο ότι, όταν η δικαστική διαδικασία που 
περιλαµβάνει τον καθορισµό της νοµιµότητας της κράτησης καθίσταται 
παρατεταµένη, τίθεται το ζήτηµα αν η δικαστική απόφαση εκδίδεται «χωρίς 
καθυστέρηση», όπως απαιτείται από τη διάταξη, εκτός αν το συµβαλλόµενο 
Κράτος προβλέπει ότι η αιτούµενη προσωρινή δικαστική άδεια ζητείται χωριστά 
για την κράτηση. Στην περίπτωση του συντάκτη, δεν υπήρχε τέτοια χωριστή 
άδεια, παρόλο που η υποχρεωτική κράτησή του µέχρι την έκδοση απόφασης επί 
της ακρόασης σχετικά µε τη «βασιµότητα» διήρκεσε τέσσερα έτη και δέκα µήνες. 
[...] Συνεπώς, υπήρξε παραβίαση των δικαιωµάτων του συντάκτη βάσει του 
άρθρου 9 παράγραφος 4 του Συµφώνου. 10.4 Όσον αφορά τη µεταγενέστερη 
κράτηση του συντάκτη, µετά την έκδοση της εντολής απέλασης τον Αύγουστο 
του 1998, για περίοδο 120 ηµερών πριν του δοθεί η δυνατότητα να υποβάλει 
αίτηση για απελευθέρωση, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι µια τέτοια περίοδος 
κράτησης όσον αφορά την υπόθεση του συντάκτη ήταν αρκετά κοντά στη 
δικαστική απόφαση του οµοσπονδιακού δικαστηρίου ώστε να θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί από δικαστήριο και κατά συνέπεια δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 9, 
παράγραφος 4.» 

 
Στην υπόθεση Skakurov κατά Ρωσίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι καθυστερήσεις δεκατριών και 
τριάντα τεσσάρων ηµερών για την εξέταση προσφυγών κατά διαταγών επιβολής κράτησης σε 
απλές υποθέσεις συνιστούσαν παραβίαση του άρθρου 5.4 της ΕΣΔΑ. Στην υπόθεση Embenyeli 
κατά Ρωσίας, όπου χρειάστηκαν πέντε µήνες για να διεξαχθεί η επανεξέταση της κράτησης, 
υπήρξε επίσης παραβίαση του άρθρου 5.4. 
 

Eminbeyli κατά Ρωσίας, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 42443/02 της 26ης Φεβρουαρίου 
2009 
 
66. [...] Η έννοια της λέξης «άµεσα» στη τελευταία διάταξη υποδεικνύει πιο επείγοντα 
χαρακτήρα από τη λέξη «ταχέως» του Άρθρου 5§4[…]. Παρόλα αυτά, µια περίοδος 
περίπου πέντε µηνών από την υποβολή της αίτησης για απελευθέρωση έως την έκδοση 
οριστικής απόφασης, φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, δύσκολο να συµβιβάζεται µε την 
έννοια της λέξης «ταχέως». Ωστόσο, για να καταλήξουµε σε οριστικό συµπέρασµα, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης [...]. 
 
67. Το Δικαστήριο επισηµαίνει ότι παρήλθαν έντεκα εβδοµάδες µεταξύ της υποβολής της 
αιτήσεως για δικαστικό έλεγχο την 1η Οκτωβρίου 2001 και της ηµεροµηνίας της πρώτης 
ακροάσεως την 20η Δεκεµβρίου 2001. Η κυβέρνηση εξήγησε ότι η καθυστέρηση 
προκλήθηκε από τη µεταφορά του φακέλου της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές και 
πίσω στο Πρωτοδικείο. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο επαναλαµβάνει ότι το άρθρο 5 § 
4 της Σύµβασης επιβάλλει στα συµβαλλόµενα Κράτη την υποχρέωση να οργανώσουν το 
δικαστικό τους σύστηµα κατά τρόπο ώστε τα δικαστήρια τους να µπορούν να 
εκπληρώνουν την υποχρέωση να εξετάζουν ταχέως τα θέµατα κράτησης [...]. 
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Δίκαιο ΕΕ 
 
Το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ ορίζει ότι κάθε άτοµο που 
βρίσκεται σε κατάσταση που διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ έχει δικαίωµα πραγµατικής 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου και δίκαιης και δηµόσιας ακρόασης µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα.  

Το Άρθρο 9, παράγραφος 3 της Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των 
αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) απαιτεί ταχεία δικαστική επανεξέταση όταν η 
κράτηση διατάσσεται από τις διοικητικές αρχές.  

Εξάλλου, το άρθρο 9, παράγραφος 5, της Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή 
των αιτούντων διεθνή προστασία ορίζει ότι η κράτηση πρέπει να επανεξετάζεται σε εύλογα 
χρονικά διαστήµατα είτε κατόπιν αιτήσεως του υπηκόου τρίτης χώρας είτε αυτοδικαίως. Η 
επανεξέταση πρέπει να διεξάγεται από δικαστική αρχή σε περίπτωση αιτούντων άσυλο, ενώ για 
τα άτοµα σε διαδικασία επιστροφής, αυτό απαιτείται µόνο σε περιπτώσεις παρατεταµένης 
κράτησης. Όταν η επέκταση µέτρου κράτησης έχει αποφασισθεί κατά παράβαση του 
δικαιώµατος ακρόασης, το εθνικό δικαστήριο που είναι αρµόδιο για την εξέταση της 
νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης επέκτασης µπορεί να διατάξει την κατάργηση του µέτρου 
κράτησης µόνον εάν κρίνει ότι η εν λόγω παραβίαση πράγµατι στέρησε από το µέρος που την 
επικαλείται τη δυνατότητα να υποστηρίξει την άµυνά του καλύτερα, στο βαθµό που το 
αποτέλεσµα της διοικητικής διαδικασίας θα µπορούσε να είναι διαφορετικό. Η παροχή νοµικής 
βοήθειας ρυθµίζεται. Το άρθρο 47 του Χάρτη απαιτεί επίσης κάθε πρόσωπο να έχει τη 
δυνατότητα να συµβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει την εκπροσώπηση και υπεράσπισή 
του και να παρέχεται σε αυτό δικαστική αρωγή, εφόσον η αρωγή αυτή είναι απαραίτητη είναι 
αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

2) Αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος στις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας 
 
Οι ειδικές διαδικασίες για το δικαστικό έλεγχο της κράτησης σε υποθέσεις που αφορούν θέµατα 
εθνικής ασφάλειας ή αντιτροµοκρατίας θέτουν συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά µε το άρθρο 
9.4 του ΔΣΑΠΔ και ισοδύναµες προστασίες, όταν βασίζονται στη χρήση «απορρήτων» 
αποδεικτικών στοιχείων που δεν είναι διαθέσιµα στον κρατούµενο ή τον εκπρόσωπό του/της. Η 
κράτηση βάσει πιστοποιητικών εθνικής ασφάλειας στον Καναδά, καθώς και οι διοικητικές 
κρατήσεις κατά της τροµοκρατίας στο Ηνωµένο Βασίλειο, καταδεικνύουν αυτές τις δυσκολίες. 
Στην υπόθεση Α κατά Ηνωµένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου διαπίστωσε ότι το σύστηµα ελέγχου της διοικητικής κράτησης προσώπων που 
υπόκεινται σε έλεγχο µετανάστευσης και είναι ύποπτα για τροµοκρατία, που στηρίχθηκε σε 
ειδικούς συνηγόρους για την εξέταση των απορρήτων αποδεικτικών στοιχείων και την 
εκπροσώπηση των συµφερόντων του κρατούµενου σε σχέση µε τις κατηγορίες που 
διατυπώθηκαν, χωρίς ο κρατούµενος να τις γνωρίζει, δεν παρείχε επαρκείς δίκαιες διαδικασίες 
ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 5.4. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κρατούµενος 
έπρεπε να έχει στη διάθεσή του επαρκείς πληροφορίες για να έχει τη δυνατότητα να δώσει 
οδηγίες στον ειδικό δικηγόρο. Στην περίπτωση που το υλικό που µπορεί να γνωστοποιηθεί 
συνίσταται µόνο σε γενικούς ισχυρισµούς και η απόφαση για την κράτηση βασίζεται κυρίως στο 
απόρρητο υλικό, το άρθρο 5.4 παραβιάζεται. Στην υπόθεση Mansour Ahani κατά Καναδά, η 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έκρινε ότι η ακρόαση σχετικά µε το πιστοποιητικό 
ασφαλείας που αποτέλεσε τη βάση για την κράτηση ενός αλλοδαπού εν αναµονή απέλασης 
επαρκούσε προκειµένου να υπάρχει συµµόρφωση µε τη δέουσα διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 14 του ΔΣΑΠΔ. Η Επιτροπή θεµελίωσε την απόφασή της στο γεγονός ότι το 
Δικαστήριο είχε παράσχει στον αλλοδαπό την περίληψη των κατηγοριών σε βάρος του και ότι 
το Δικαστήριο επεδίωξε να διασφαλίσει ότι, παρά τους περιορισµούς της εθνικής ασφάλειας 
στην υπόθεση, ο κρατούµενος θα µπορούσε να ανταποκριθεί στην υπόθεση εναντίον του, να 
προβάλει τους δικούς του ισχυρισµούς και να αντεξετάσει τους µάρτυρες.  
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3) Αποκατάσταση ζηµιάς για παράνοµη κράτηση  

 
Οι βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραµµές του ΟΗΕ για το δικαίωµα προσφυγής και 
αποκατάστασης θυµάτων σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (οι Αρχές) 
επιβεβαιώνουν ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση να παρέχουν διαθέσιµα, επαρκή, 
αποτελεσµατικά, άµεσα και κατάλληλα ένδικα µέσα στα θύµατα παραβιάσεων του διεθνούς 
δικαίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 
συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης. 
 
Σύµφωνα µε αυτή τη γενική αρχή, τα πρόσωπα που έχει κριθεί από εθνικά ή διεθνή δικαστήρια 
ή από άλλες αρµόδιες αρχές ότι έχουν λανθασµένα κρατηθεί έχουν δικαίωµα αποκατάστασης, 
ιδίως αποζηµίωσης, για την παράνοµη κράτηση τους (άρθρο 5.5 ΕΣΔΑ, άρθρο 9.5 του ΔΣΑΠΔ). 
Βάσει του ΔΣΑΠΔ, το εν λόγω δικαίωµα προκύπτει όταν υπάρχει «παράνοµη» κράτηση, δηλαδή 
κράτηση η οποία είτε παραβιάζει το εσωτερικό δίκαιο είτε παραβιάζει το Σύµφωνο. Σύµφωνα µε 
την ΕΣΔΑ, το δικαίωµα αποκατάστασης προκύπτει µόνο όταν υπάρχει κράτηση κατά παράβαση 
της ίδιας της Σύµβασης (αν και στην πράξη περιλαµβάνονται περιπτώσεις όπου η κράτηση δεν 
είχε επαρκή βάση στο εσωτερικό δίκαιο). Η επιδίκαση αποζηµίωσης πρέπει να είναι νοµικά 
δεσµευτική και εκτελεστή: χαριστικές πληρωµές δεν επαρκούν (Brogan και λοιποί κατά 
Ηνωµένου Βασιλείου).59  
 
Η αρχή ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε προσβάσιµη µορφή µπορεί να απαιτεί, σε 
περίπτωση µεταναστών, οι πληροφορίες αυτές να µεταφράζονται. 
 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γενικό σχόλιο αριθ. 35, Άρθρο 9 
(Ελευθερία και ασφάλεια προσώπων), 16 Δεκεµβρίου 2014 
 
Το δικαίωµα αποζηµίωσης για παράνοµη ή αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση 
49. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Συµφώνου προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο, θύµα 
παράνοµης σύλληψης ή κράτησης, έχει δικαίωµα αποζηµίωσης. Όπως και στην 
παράγραφο 4, η παράγραφος 5 διατυπώνει ένα συγκεκριµένο παράδειγµα ενδίκου 
βοηθήµατος για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το οποίο τα συµβαλλόµενα 
Κράτη υποχρεούνται να παρέχουν. Τα εν λόγω συγκεκριµένα ένδικα µέσα δεν 
αντικαθιστούν, αλλά συµπεριλαµβάνονται παράλληλα, τα υπόλοιπα ένδικα βοηθήµατα 
που µπορεί να απαιτούνται σε µια συγκεκριµένη κατάσταση για ένα θύµα παράνοµης ή 
αυθαίρετης σύλληψης ή κράτησης δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 3, του 
Συµφώνου.60 Ενώ η παράγραφος 4 προβλέπει ένα γρήγορο ένδικο βοήθηµα για την 
απελευθέρωση από τη συνεχιζόµενη παράνοµη κράτηση, η παράγραφος 5 διευκρινίζει ότι 
τα θύµατα παράνοµης σύλληψης ή κράτησης δικαιούνται επίσης χρηµατική αποζηµίωση. 

50. Η παράγραφος 5 υποχρεώνει τα συµβαλλόµενα Κράτη να καθορίσουν το νοµικό 
πλαίσιο εντός του οποίου µπορούν να αποζηµιωθούν τα θύµατα, µε την έννοια του 
εκτελεστού δικαιώµατος και όχι ως χάρη ή ως αποτέλεσµα διακριτικής ευχέρειας. Το 
ένδικο βοήθηµα δεν πρέπει να υπάρχει µόνο θεωρητικά, αλλά πρέπει να λειτουργεί 
αποτελεσµατικά και η καταβολή πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα. Η παράγραφος 5 δεν διευκρινίζει την ακριβή µορφή της διαδικασίας, η οποία 
µπορεί να περιλαµβάνει ένδικα βοηθήµατα κατά του ίδιου του κράτους ή κατά 
µεµονωµένων κρατικών υπαλλήλων που ευθύνονται για την παραβίαση, αρκεί τα εν 
λόγω ένδικα βοηθήµατα να είναι αποτελεσµατικά.61 Η παράγραφος 5 δεν απαιτεί την 

																																																								
59 Brogan και λοιποί κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή αριθ. XXX, DATE XXX, παρ. 67). 
60 Γενικό σχόλιο αριθ. 31, παρ. 16 και 18. 238/1987, Bolaños κατά Εκουαδόρ, παρ. 10, 962/2001, Mulezi 
κατά Λαϊκής Δηµοκρατίας του Κονγκό, παρ. 7. 
61 Βλέπε τελικές παρατηρήσεις: Καµερούν (CCPR/C/CMR/CO/4, 2010), παρ. 19, Γουιάνα (CCPR/C/79/Add.121, 
2000), παρ. 15, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (A/50/40, 1995), παρ. 299, Αργεντινή (A/50/40, 1995), 
παρ. 153, 1885/2009, Horvath κατά Αυστραλίας, παρ. 8.7 (που αφορά την αποτελεσµατικότητα του ενδίκου 
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καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας που θα προβλέπει αποζηµίωση για όλες τις µορφές 
παράνοµης σύλληψης, αλλά µόνο να υπάρχει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαδικασιών 
που παρέχει αποζηµίωση σε όλες τις περιπτώσεις που καλύπτονται από την παράγραφο 5. 
Η παράγραφος 5 δεν υποχρεώνει τα συµβαλλόµενα κράτη να αποζηµιώνουν τα θύµατα 
µε δική τους πρωτοβουλία, αλλά τους επιτρέπει να αφήνουν την έναρξη της διαδικασίας 
αποζηµίωσης στην πρωτοβουλία του θύµατος.62 

51. Στην παράνοµη σύλληψη και κράτηση κατά την έννοια της παραγράφου 5 
συµπεριλαµβάνεται η σύλληψη και η κράτηση που προκύπτουν είτε από ποινικές είτε από µη 
ποινικές διαδικασίες ή ελλείψει οποιασδήποτε διαδικασίας.63 Ο «παράνοµος» χαρακτήρας της 
σύλληψης ή της κράτησης µπορεί να προέλθει από παραβίαση του εσωτερικού δικαίου ή του 
ίδιου του Συµφώνου, όπως ουσιαστική αυθαίρετη κράτηση και κράτηση που παραβιάζει τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις άλλων παραγράφων του άρθρου 9.64 Ωστόσο, το γεγονός ότι ο 
κατηγορούµενος ποινικής δίωξης τελικά απαλλάχθηκε, πρωτοδίκως ή κατόπιν έφεσης, δεν 
καθιστά αυτοµάτως «παράνοµη» την προηγηθείσα κράτηση.65  

52. Η χρηµατική αποζηµίωση που απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 αφορά ειδικά 
την χρηµατική και ηθική βλάβη που προκύπτει από την παράνοµη σύλληψη ή κράτηση.66 
Όταν το παράνοµο της σύλληψης προκύπτει από παραβίαση άλλων ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, όπως είναι η ελευθερία έκφρασης, το συµβαλλόµενο κράτος µπορεί να έχει 
περαιτέρω υποχρεώσεις παροχής αποζηµίωσης ή άλλης αποκατάστασης σε σχέση µε τις εν 
λόγω άλλες παραβιάσεις, όπως απαιτείται από το άρθρο 2, παράγραφος 3, του 
Συµφώνου.67 

Δίκαιο ΕΕ 

Το ΔΕΕ στην υπόθεση Francovich68 έκρινε ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να παρέχουν ένδικα 
βοηθήµατα για την επιδίκαση αποζηµίωσης για ζηµιά που προκαλείται από παραβίαση µιας 
διάταξης της ΕΕ από κράτος µέλος της ΕΕ. Η αρχή δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί στις παραβιάσεις 
που προκαλούνται από την µη εφαρµογή οδηγίας από ένα κράτος µέλος στο πλαίσιο της 
κράτησης που συνδέεται µε τη µετανάστευση. 

3. Πρόσβαση σε δικηγόρο και στην Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 
ιατρική φροντίδα, µέλη της οικογένειας 

1) Δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο 
 
Οι µετανάστες που έχουν τεθεί υπό κράτηση έχουν το δικαίωµα να έχουν άµεση πρόσβαση σε 
δικηγόρο και πρέπει να ενηµερώνονται αµέσως για το δικαίωµα αυτό.69  

																																																																																																																																																																													
βοηθήµατος), 1432/2005, Gunaratna κατά Σρι Λάνκα, παρ. 7.4, Γενικό σχόλιο αρ. 32, παρ. 52 (απαίτηση 
αποζηµίωσης για παράνοµες καταδίκες).  
62 414/1990, Mika Miha κατά Ισηµερινή Γουινέα, παρ. 6.5, 962/2001, Mulezi κατά Λαϊκής Δηµοκρατίας του 
Κονγκό, παρ. 5.2. 
63  754/1997, A. κατά Νέας Ζηλανδίας, παρ. 6.7 και 7.4. 188/1984, Martínez Portorreal κατά Δοµινικανής 
Δηµοκρατίας, παρ. 11, 962/2001, Mulezi κατά Λαϊκής Δηµοκρατίας του Κονγκό, παρ. 5.2. 
64  1128/2002, Marques de Morais κατά Αγκόλας, παρ. 6.6, βλέπε επίσης 328/1988, Zelaya Blanco κατά 
Νικαράγουας, παρ. 10.3 (αυθαίρετη κράτηση). 728/1996, Sahadeo κατά Γουιάνας, παρ. 11 (παράβαση του 
άρθρου 9, παρ. 3), R.2 / 9, Santullo Valcada κατά Ουρουγουάης, παρ. 12 (παραβίαση του άρθρου. 9, παρ. 4). 
65 432/1990, W.B.E. κατά Ολλανδίας, παρ. 6.5, 963/2001, Uebergang κατά Αυστραλίας, παρ. 4.4. 
66 1157/2003, Coleman κατά Αυστραλίας, παρ. 6.3. 
67Οµοίως, παρ. 9, 1128/2002, Marques de Morais κατά Αγκόλας, παρ. 8, Γενικό σχόλιο αριθ. 31, παρ. 16.  
68 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-6/90 και C-9/90, της 19ης Νοεµβρίου 1991, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0006  
69 Βλ.: Τελικές παρατηρήσεις σχετικά µε την Αυστραλία, CCPR, Έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 
του ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση, 55η Συνεδρία, Τόµος Ι, Έγγραφο των Ηνωµένων Εθνών. Α/55/40 (2000), παρ. 
526, όπου η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της «σχετικά µε την πολιτική του συµβαλλόµενου Κράτους, στο 
πλαίσιο της υποχρεωτικής κράτησης, να µην ενηµερώνει τους κρατουµένους για το δικαίωµά τους να 
αναζητήσουν νοµικές συµβουλές και να µην επιτρέπουν την πρόσβαση µη κυβερνητικών οργανώσεων 
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Τα διεθνή πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραµµές αναφέρουν επίσης ότι οι κρατούµενοι πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε νοµικές συµβουλές και εγκαταστάσεις για εµπιστευτική διαβούλευση µε 
τον δικηγόρο τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα στη συνέχεια. Όπου απαιτείται, πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν νοµική συνδροµή. 
 

Suso Musa κατά Μάλτας, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 42337/12, απόφαση της 23ης 
Ιουλίου 2013 
 
61. Το Δικαστήριο κρίνει σκόπιµο να επισηµάνει ότι, όπως υποστήριξαν ο προσφεύγων και 
ο τρίτος παρεµβαίνων, ακόµα κι αν τα ένδικα µέσα ήταν αποτελεσµατικά όσον αφορά την 
έκταση και την ταχύτητά τους, θα µπορούσαν επίσης να ανακύψουν ζητήµατα σχετικά µε 
την προσβασιµότητα, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία του συνταγµατικού δικαστηρίου. Το 
Δικαστήριο σηµειώνει την προφανή έλλειψη ενός σωστού συστήµατος που να επιτρέπει 
στους κρατουµένους µετανάστες να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσµατική νοµική βοήθεια. 
Πράγµατι, το γεγονός ότι η κυβέρνηση µπόρεσε να παράσχει µόνο ένα παράδειγµα 
κρατούµενου ο οποίος χρησιµοποίησε τη νοµική βοήθεια σύµφωνα µε το Νόµο περί 
µετανάστευσης - παρά τις χιλιάδες των µεταναστών που έφθασαν στις ακτές της Μάλτας 
και κρατήθηκαν στη συνέχεια κατά την τελευταία δεκαετία και οι οποίοι, όπως υποβλήθηκε 
από την κυβέρνηση, δεν έχουν κανένα µέσο διαβίωσης - φαίνεται απλώς να επισηµαίνει 
αυτήν την ανεπάρκεια. Το Δικαστήριο σηµειώνει ότι, µολονότι οι αρχές δεν υποχρεούνται 
να παρέχουν δωρεάν νοµική συνδροµή στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης [...], η 
έλλειψη αυτή, ιδίως όταν απαιτείται νοµική εκπροσώπηση στο εσωτερικό δίκαιο για τους 
σκοπούς του άρθρου 5 § 4, µπορεί να εγείρει ζήτηµα ως προς την προσβασιµότητα στο εν 
λόγω ένδικο βοήθηµα [...]. 

 
Η µετάφραση βασικών νοµικών εγγράφων, καθώς και η διερµηνεία κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων µε τον δικηγόρο, θα πρέπει να παρέχονται όπου χρειάζεται. Οι εγκαταστάσεις 
για διαβούλευση µε τους δικηγόρους θα πρέπει να σέβονται την εµπιστευτικότητα της σχέσης 
δικηγόρου-πελάτη (Σύστηµα Αρχών για την Προστασία όλων των προσώπων που στερούνται 
της ελευθερίας τους, Αρχή 18.). 
 
Μολονότι το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ δεν προβλέπει ρητώς το δικαίωµα των κρατουµένων να έχουν 
πρόσβαση σε δικηγόρο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι 
η µη παροχή οποιασδήποτε ή επαρκούς πρόσβασης σε δικηγόρο ή µέτρα που λαµβάνει το κράτος 
για την παρεµπόδιση της πρόσβασης αυτής, ενδέχεται να παραβιάζουν το άρθρο 5.4 ΕΣΔΑ, όταν 
εµποδίζουν τον κρατούµενο να αµφισβητήσει αποτελεσµατικά τη νοµιµότητα της κράτησης.70 

 
Η παρέµβαση στην εµπιστευτικότητα των συζητήσεων δικηγόρου/πελάτη που βρίσκεται σε 
κράτηση έχει επίσης κριθεί ότι παραβιάζει το δικαίωµα αµφισβήτησης της νοµιµότητας της 
κράτησης σύµφωνα µε το άρθρο 5.4.71 

																																																																																																																																																																													
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στους κρατούµενους για την ενηµέρωσή τους για το εν λόγω δικαίωµα.» Βλ. επίσης 
άρθρο 17.2 (δ), CPED, Κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά µε 
την Κράτηση, ο.α. υποσηµείωση 633, κατευθυντήρια γραµµή 7(ii): «Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν νοµική 
συνδροµή όταν είναι επίσης διαθέσιµη σε υπηκόους της χώρας στην οποία βρίσκονται και πρέπει να είναι 
διαθέσιµη το συντοµότερο δυνατό µετά τη σύλληψη ή την κράτηση για να βοηθήσει τον κρατούµενο να 
κατανοήσει τα δικαιώµατά του» Σύστηµα Αρχών για την Προστασία όλων των προσώπων που στερούνται της 
ελευθερίας τους, Αρχή 18. Αρχή 1 του Βασικών Αρχών του ΟΗΕ για το ρόλο των δικηγόρων «Κάθε πρόσωπο έχει 
δικαίωµα να ζητήσει τη συνδροµή ενός δικηγόρου της επιλογής τους για την προστασία και κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων του...» Δείτε επίσης: WGAD, Ετήσια έκθεση 1998, παρ. 69, Εγγυήσεις 6 και 7, WGAD, Ετήσια 
Έκθεση 1999, Αρχή 2, Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις ταχείες διαδικασίες χορήγησης 
ασύλου, CMCE, κατευθυντήρια γραµµή XI.5 και 6, Κατευθυντήρια γραµµή της WGAD, A/HRC /22/44, 24 
Δεκεµβρίου 2012, παράγραφος 84.  
70 Öcalan κατά Τουρκίας, ΕΔΔΑ, παρ. 72, που υιοθετήθηκε µε την απόφαση του Τµήµατος Μείζονος Σύνθεσης, 
παρ. 70. 
71 Istratii κατά Μολδαβίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγές υπ’ αριθµ. 8721/05, 8705/05 και 8742/05, απόφαση της 27ης 
Μαρτίου 2007, παρ. 87-101. 
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Στο κοινοτικό δίκαιο, ειδικές διατάξεις σχετικά µε την ελεύθερη νοµική συνδροµή και την 
εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο περιλαµβάνονται στο άρθρο 9 της Οδηγίας σχετικά µε τις 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία. 

2) Δικαίωµα πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα 
 
Κατά την κράτηση, υπάρχει επίσης δικαίωµα άµεσης πρόσβασης σε ιατρό της επιλογής του 
κρατούµενου, ο οποίος µπορεί να εκτιµήσει την κατάσταση της σωµατικής υγείας τους καθώς 
και θέµατα ψυχικής υγείας που µπορεί να επηρεάσουν την αιτιολόγηση της κράτησης, τον τόπο 
κράτησης ή την ιατρική περίθαλψη ή ψυχολογική υποστήριξη που απαιτείται κατά τη διάρκεια 
της κράτησης.72 

3) Δικαίωµα ενηµέρωσης των µελών της οικογένειας ή άλλων για την κράτηση 
 
Η δυνατότητα ενηµέρωσης ενός µέλους οικογένειας, φίλου ή άλλου προσώπου που έχει 
έννοµο συµφέρον για τις πληροφορίες, για το γεγονός και τον τόπο κράτησης και για κάθε 
µεταγενέστερη µεταφορά αποτελεί βασική εγγύηση κατά της αυθαίρετης κράτησης, που 
προστατεύεται µε συνέπεια από τα διεθνή πρότυπα (άρθρο 17.2 (δ) CPED · Άρθρο 10.2, 
Διακήρυξη του ΟΗΕ για την προστασία όλων των ανθρώπων από τις βίαιες εξαφανίσεις, Αρχή 
16, Σύστηµα Αρχών για την Προστασία όλων των προσώπων που στερούνται της ελευθερίας 
τους, WGAD, Ετήσια έκθεση 1998, παρ. 69, Εγγύηση 6). 
 
Άρθρο 18.1 της Συνθήκης για την προστασία όλων των ανθρώπων από τις βίαιες εξαφανίσεις 
προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, όπως οι συγγενείς προσώπου που 
έχει στερηθεί την ελευθερία, οι εκπρόσωποί του ή ο δικηγόρος του, έχουν τουλάχιστον 
δικαίωµα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά µε την αρχή που διέταξε τη στέρηση της 
ελευθερίας, την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο όπου το άτοµο στερήθηκε την ελευθερία 
του και εισήχθη προς κράτηση, την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της κράτησης, 
την τοποθεσία του προσώπου, συµπεριλαµβανοµένου, σε περίπτωση µεταφοράς, του 
προορισµού και της αρχής που είναι υπεύθυνη για τη µεταφορά, την ηµεροµηνία, την ώρα και 
τον τόπο ελευθέρωσης· πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της υγείας του ατόµου και σε 
περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια της κράτησης, σχετικά µε τις συνθήκες και την αιτία 
θανάτου και τον προορισµό της σορού.  
 
Το δικαίωµα αυτό έχει γενική ισχύ και συνεπώς ισχύει και για την κράτηση µεταναστών και 
αιτούντων άσυλο. Οι Κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο των ταχέων διαδικασιών χορήγησης ασύλου 
επιβεβαιώνουν επίσης τη σηµασία αυτού του δικαιώµατος στο πλαίσιο της κράτησης που 
συνδέεται µε τη µετανάστευση (Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές για τις ταχείες διαδικασίες 
χορήγησης ασύλου, CMCE, Αρχή XI.5.). 

4) Δικαίωµα πρόσβασης στην Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 
Τα άτοµα που ζητούν άσυλο έχουν το δικαίωµα, µετά την κράτηση, «να επικοινωνήσουν µε και 
να δεχθούν επικοινωνία από την τοπική υπηρεσία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες, τους διαθέσιµους φορείς της χώρας για τους πρόσφυγες ή άλλους οργανισµούς και 
έναν δικηγόρο. Το δικαίωµα επικοινωνίας µε τους εν λόγω αντιπροσώπους ιδιωτικά και τα µέσα 

																																																								
72 Algür κατά Τουρκίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 32574/96, Απόφαση της 22ας Οκτωβρίου 2002, παρ. 44. 
Δεύτερη Γενική Έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της CPT που καλύπτουν την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31η Δεκεµβρίου 1991, CPT, CoE Doc. Παραποµπή: CPT/Inf (92) 3, 13 Απριλίου 1992, παρ. 
36, Σύστηµα Αρχών για την Προστασία όλων των προσώπων που στερούνται της ελευθερίας τους, Αρχή 24: «Στο 
πρόσωπο που κρατείται ή έχει φυλακισθεί παρέχεται η δέουσα ιατρική εξέταση όσο το δυνατόν συντοµότερα µετά 
την είσοδό του στον τόπο κράτησης ή φυλάκισης και, στη συνέχεια, παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θεραπεία 
όποτε είναι απαραίτητο. Η ως άνω περίθαλψη και θεραπεία παρέχονται δωρεάν.» Δείτε επίσης, Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραµµές για τις ταχείες διαδικασίες χορήγησης ασύλου, CMCE, ο.α., υποσηµείωση 119, 
κατευθυντήρια γραµµή XI.5. 
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για την πραγµατοποίηση τέτοιων επαφών θα πρέπει να διατίθενται.» (Κατευθυντήριες γραµµές 
της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για την κράτηση, Κατευθυντήρια γραµµή 7 (vii)) 
 
Θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε το δικαίωµα αυτό αµέσως µετά την κράτηση, όπως 
έχει θεσπισθεί από το Σύστηµα Αρχών του ΟΗΕ για την προστασία όλων των προσώπων που 
στερούνται την ελευθερία τους. 
Οι Κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις ταχείες διαδικασίες 
χορήγησης ασύλου επιβεβαιώνουν επίσης ότι το δικαίωµα αυτό πρέπει να εφαρµόζεται σε 
ταχείες διαδικασίες χορήγησης ασύλου. 

Ε. Συνθήκες κράτησης 
 
Ακόµη και όταν η κράτηση µεταναστών είναι δικαιολογηµένη, η διεθνής νοµοθεσία για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα επιβάλλει περαιτέρω περιορισµούς σχετικά µε τον τόπο και το καθεστώς 
κράτησης, τις συνθήκες κράτησης και τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
στους κρατούµενους. Επιπλέον, επιβάλλει υποχρεώσεις για την προστασία των κρατουµένων 
από τη βία κατά τη διάρκεια της κράτησης. Ο πιο σχετικός κανόνας όσον αφορά τη µεταχείριση 
των κρατουµένων είναι η απαγόρευση της σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής 
µεταχείρισης (άρθρο 16 CAT, άρθρα 7 και 10 του ΔΣΑΔΠ, άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, κανόνας 1 των 
Κανόνων Nelson Mandela73). Τα κράτη έχουν υποχρέωση λήψης αποτελεσµατικών µέτρων για 
την πρόληψη πράξεων βασανιστηρίων και σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης 
ή τιµωρίας, συµπεριλαµβανοµένης της συστηµατικής επανεξέτασης των ρυθµίσεων σχετικά µε 
την κράτηση και τη µεταχείριση των προσώπων που υπόκεινται σε οποιαδήποτε µορφή 
κράτησης µε σκοπό την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακοµεταχείρισης (CΑΤ). 
 
Τα πρόσωπα υπό κράτηση πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ανθρωπιά και σεβασµό της 
αξιοπρέπειάς τους (άρθρο 10 του ΔΣΑΠΔ, άρθρο 1 ΕΣΔΑ, άρθρο 4 του Χάρτη Θεµελιωδών 
Δικαιωµάτων της ΕΕ).  
 
Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων 
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (OPCAT)74 απαιτεί 
επίσης από τα συµβαλλόµενα κράτη να καθιερώσουν έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους 
εθνικούς µηχανισµούς για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας µε εξουσία πρόσβασης στα κέντρα κράτησης. 
 

1. Τόπος κράτησης 
Εκτός σύντοµων περιόδων, οι κρατούµενοι µετανάστες θα πρέπει να κρατούνται σε ειδικά 
σχεδιασµένα κέντρα υπό συνθήκες προσαρµοσµένες στο νοµικό καθεστώς του και την κάλυψη 
των ιδιαίτερων αναγκών τους (πρότυπα CPT). Η κράτηση µεταναστών σε ακατάλληλες 
τοποθεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των αστυνοµικών τµηµάτων και των φυλακών, µπορεί να 
οδηγήσει ή να συµβάλει σε παραβιάσεις της απαγόρευσης βασανιστηρίων ή σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης. 
 
Ενώ η κράτηση ενός µετανάστη σε έναν αερολιµένα µπορεί να είναι αποδεκτή για σύντοµο 
χρονικό διάστηµα µερικών ωρών κατά την άφιξη, η παρατεταµένη κράτηση για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα χωρίς κατάλληλες εγκαταστάσεις για ύπνο, φαγητό ή υγιεινή µπορεί να 

																																																								
73 «Όλοι οι κρατούµενοι πρέπει να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό λόγω της εγγενούς αξιοπρέπειας και της αξίας 
τους ως ανθρώπων. Κανένας φυλακισµένος δεν υποβάλλεται και όλοι οι φυλακισµένοι προστατεύονται από 
βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία, για την οποία καµία περίσταση 
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογία. Η ασφάλεια και η προστασία των κρατουµένων, του προσωπικού, 
των παρόχων υπηρεσιών και των επισκεπτών πρέπει να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή.» Κανόνας 1 Πρότυποι 
ελάχιστοι κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για τη µεταχείριση των φυλακισµένων (Κανόνες Nelson Mandela). Βλ.: 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf  
 
74  Άρθρο 3 Προαιρετικό πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (OPCAT) 



34

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΡΆΤΗΣΗ ΆΙΤΟΎΝΤΩΝ ΆΣΎΛΟ
           
 

	

θεωρηθεί ως κακοµεταχείριση.75 Παρόλο που οι κρατούµενοι µετανάστευσης µπορεί χρειαστεί 
να περάσουν ορισµένο χρονικό διάστηµα σε συνήθεις εγκαταστάσεις κράτησης της αστυνοµίας, 
δεδοµένου ότι οι συνθήκες σε αυτούς τους χώρους µπορεί γενικά να είναι ανεπαρκείς για 
παρατεταµένες περιόδους κράτησης, ο χρόνος που περνούν εκεί πρέπει να παραµένει στο 
ελάχιστο δυνατό (πρότυπα CPT).  
 
Οι αιτούντες άσυλο και οι µετανάστες πρέπει να κρατούνται ξεχωριστά από τους 
καταδικασθέντες ή τους προφυλακισµένους.  

2. Συνθήκες στις εγκαταστάσεις κράτησης 
Οι εγκαταστάσεις στις οποίες κρατούνται µετανάστες πρέπει να παρέχουν επαρκείς συνθήκες 
καθαριότητας, ασφάλειας και υγιεινής ώστε να είναι συµβατές µε την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης 
(«κακοµεταχείρισης») και του δικαιώµατος αντιµετώπισης µε ανθρωπιά και σεβασµό για την 
έµφυτη αξιοπρέπεια του ανθρώπου (άρθρο 10 του ΔΣΑΔΠ).  
Οι οικονοµικές πιέσεις ή οι δυσκολίες που προκαλούνται από αυξηµένες αφίξεις µεταναστών 
δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τη µη τήρηση της απαγόρευσης βασανιστηρίων ή άλλης 
κακοµεταχείρισης, δεδοµένου του απόλυτου χαρακτήρα της (M.S.S. κατά Βελγίου και 
Ελλάδας). 
 

M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας [ΓΠ], Προσφυγή υπ’ αριθµόν 30696/09, 21 
Ιανουαρίου 2011  
 
Πραγµατικά περιστατικά: Ο προσφεύγων, Αφγανός υπήκοος, εισήλθε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση µέσω της Ελλάδας. Στη συνέχεια έφθασε στο Βέλγιο, όπου υπέβαλε αίτηση 
ασύλου. Δυνάµει του Κανονισµού Δουβλίνο ΙΙ µεταφέρθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 
2009. Κατά την άφιξή του στο αεροδρόµιο της Αθήνας, τέθηκε αµέσως υπό κράτηση σε 
ένα παρακείµενο κτίριο, όπου, σύµφωνα µε τις αναφορές του, ήταν κλειδωµένος σε ένα 
µικρό χώρο µε 20 άλλους κρατούµενους, η πρόσβαση στις τουαλέτες ήταν περιορισµένη, 
οι κρατούµενοι δεν είχαν την άδεια να εξέλθουν στον υπαίθριο χώρο, τους δίνονταν 
πολύ λίγα τρόφιµα και κοιµόνταν σε βρώµικα στρώµατα ή στο γυµνό πάτωµα. 
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 της Σύµβασης από 
την Ελλάδα λόγω των συνθηκών κράτησης του προσφεύγοντος. Παρά το γεγονός ότι 
τέθηκε υπό κράτηση για σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, το Δικαστήριο έκρινε ότι, σε 
συνδυασµό, το αίσθηµα αυθαιρεσίας, κατωτερότητας και ανησυχίας που είχε βιώσει, 
καθώς και η έντονη επίδραση που αναµφίβολα είχαν οι εν λόγω συνθήκες κράτησης στην 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου, συνιστούσαν ταπεινωτική µεταχείριση. Επιπλέον, ως αιτών 
άσυλο ο αιτών ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος λόγω της µετανάστευσης και των τραυµατικών 
εµπειριών που πιθανόν να υπέστη. Το Δικαστήριο επίσης έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση 
του άρθρου 13 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 από την Ελλάδα εξαιτίας των ελλείψεων στη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου που ακολούθησε στην υπόθεση του προσφεύγοντος, 
παραβίαση του Άρθρου 3 από το Βέλγιο, τόσο λόγω της έκθεσης του προσφεύγοντα 
στους µε τις ελλείψεις στη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα και λόγω της 
έκθεσής του στην κράτηση και στις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα που αποτελούν 
παραβίαση του άρθρου 3 και παραβίαση του άρθρου 13 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 
από το Βέλγιο λόγω της έλλειψης αποτελεσµατικής προσφυγής κατά της απόφασης 
απέλασης του προσφεύγοντος. 
 

Παρ. 216: [...]O περιορισµός των αλλοδαπών, συνοδευόµενος από κατάλληλες 
εγγυήσεις για τους ενδιαφερόµενους, είναι αποδεκτός µόνο για να επιτρέψει στα 
κράτη να αποτρέψουν την παράνοµη µετανάστευση, τηρώντας τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους, και ιδιαίτερα αυτών που απορρέουν από τη Συνθήκη της 

																																																								
75Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (CPT) Πρότυπα, CPT/Inf/Ε (2002) 1 - Αναθ. 2010, σελ. 54.  
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Γενεύης του 1951 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων και την Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Οι δικαιολογηµένες ανησυχίες των 
κρατών µελών για την αποτροπή των ολοένα συχνότερων προσπαθειών για 
καταστρατήγηση των περιορισµών της µετανάστευσης δεν πρέπει να στερούν από 
τους αιτούντες άσυλο την προστασία που παρέχεται από τις ανωτέρω Συνθήκες. 
Παρ. 217: Όταν το Δικαστήριο καλείται να εξετάσει τη συµβατότητα του τρόπου 
και της µεθόδου εκτέλεσης του µέτρου µε τις διατάξεις της Σύµβασης [για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώµατα], πρέπει να εξετάζει την ιδιαίτερη κατάσταση των 
ενδιαφεροµένων [...]. 
Παρ. 218: Τα κράτη πρέπει να λαµβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το άρθρο 3 της 
Σύµβασης, το οποίο κατοχυρώνει µία από τις θεµελιώδεις αξίες των 
δηµοκρατικών κοινωνιών και απαγορεύει σε απόλυτους όρους τα βασανιστήρια 
και την απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία ανεξάρτητα από τις 
περιστάσεις και τη συµπεριφορά του θύµατος [...]. 

 

S.D. κατά Ελλάδας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 53541/07, 11 Σεπτεµβρίου 2009  
 
Πραγµατικά περιστατικά: Ο προσφεύγων, Τούρκος υπήκοος, κρατήθηκε για δύο µήνες σε 
εγκατάσταση κράτησης σε σταθµό συνοριοφυλακής στην Ελλάδα, αφού εισήλθε παράνοµα 
στην χώρα. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, δεν του επιτράπηκε να βγει έξω και να 
τηλεφωνήσει και δεν είχε πρόσβαση σε κουβέρτες, καθαρά σεντόνια και ζεστό νερό.  
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 3 όσον αφορά στις 
συνθήκες κράτησης του προσφεύγοντος στο Σουφλί και στην Αττική, λαµβάνοντας υπόψη 
την προσωπική κατάσταση του προσφεύγοντος λόγω των βασανιστηρίων που είχε υποστεί 
στην Τουρκία, τα οποία του άφησαν σηµαντικά σωµατικά και ψυχολογικά τραύµατα. 
Διαπίστωσε επίσης παραβίαση των άρθρων 5(1) και 5(4) λόγω της παράνοµης κράτησης 
του αιτούντος και της έλλειψης ενδίκων βοηθηµάτων για τη προσβολή της κράτησης.  
 

Παρ. 52: S’agissant de la situation personnelle du requérant, la cour observe que 
celui-ci avait subi des tortures sévères en Turquie, qui lui avaient laissé des 
séquelles cliniques et psychologiques importantes. Le fait que cet état n’ait été 
attesté de manière officielle, par le Centre médical de rétablissement des victimes 
de la torture, qu’après la fin de sa détention, ne change rien à ce constat. 
Παρ. 53: Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de 
détention du requérant, en tant que réfugié et demandeur d’asile, combinées à 
la durée excessive de sa détention en de pareilles conditions, s’analysent en un 
traitement dégradant. 

 

Popov κατά Γαλλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγές υπ’ αριθ. 39472/07 και 39474/07, 19 
Ιανουαρίου 2012 
 
96. Ο Επίτροπος για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και η ΕΠΒ διατύπωσαν επίσης το 
ερώτηµα σχετικά µε τα κέντρα διοικητικής κράτησης τα οποία είναι ακατάλληλα για τη 
στέγαση των οικογενειών και για τις ανάγκες των παιδιών, θεωρώντας ότι, εκτός από τις 
ακατάλληλες υλικές συνθήκες, το άγχος, η ανασφάλεια και το εχθρικό περιβάλλον σε 
τέτοια κέντρα είχαν επίσης βλαβερές συνέπειες για τους ανηλίκους, σε αντίθεση µε τις 
διεθνείς αρχές για την προστασία των παιδιών. Σε απάντηση αυτής της κριτικής, οι 
γαλλικές αρχές αναγνώρισαν το 2006 ότι τα έπιπλα στις οικογενειακές αίθουσες δεν ήταν 
πάντοτε προσαρµοσµένα για βρέφη (βλ. παράγραφοι 38 έως 40 ανωτέρω). 
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(1) Σωρευτική επίδραση κακών συνθηκών  
 

Το σωρευτικό αποτέλεσµα πολλών κακών συνθηκών µπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της 
απαγόρευσης της κακοµεταχείρισης76. Επιπλέον, όσο µεγαλύτερη είναι η περίοδος κράτησης, 
τόσο πιο πιθανό είναι οι κακές συνθήκες να υπερβούν το όριο της κακοµεταχείρισης. Ο έλεγχος 
είναι αντικειµενικός και µπορεί να επιτευχθεί ανεξάρτητα από το αν υπήρξε κάποια πρόθεση εκ 
µέρους των αρχών να προβεί σε εξευτελιστική ή ταπεινωτική συµπεριφορά77. 
 
Οι γενικές συνθήκες διαβίωσης των φυλακισµένων όσον αφορά το φωτισµό, τον εξαερισµό, τη 
θερµοκρασία, την υγιεινή, τη διατροφή, το πόσιµο νερό, την πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο και 
τη σωµατική άσκηση, την προσωπική υγιεινή, την υγειονοµική περίθαλψη και τον επαρκή 
προσωπικό χώρο που ισχύουν για όλους τους φυλακισµένους χωρίς εξαίρεση, 
συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων της Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων (ΕΠΒ)78 και των κανόνων Nelson Mandela.79 
 
Το αν οι συνθήκες είναι σκληρές, απάνθρωπες ή ταπεινωτικές πρέπει επίσης να εξετάζεται σε 
ατοµικό πλαίσιο - µπορεί να εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία και την υγεία του 
συγκεκριµένου κρατουµένου. Για όσους βρίσκονται υπό κράτηση που συνδέεται µε τη 
µετανάστευση, είναι επίσης σηµαντικό ότι δεν κατηγορούνται ή δεν έχουν καταδικαστεί για 
οποιοδήποτε έγκληµα, γεγονός το οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις συνθήκες κράτησης 
και στις εγκαταστάσεις στο κέντρο κράτησης.80 

(2) Προσωπικός χώρος και υπερπληθυσµός 
 
Ο σοβαρός υπερπληθυσµός έχει κριθεί συχνά από τα διεθνή δικαστήρια ότι αποτελεί 
παραβίαση της απαγόρευσης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης. Το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί, στην υπόθεση Aden 
Ahmed κατά Μάλτας,81 ότι «στην απόφαση του σχετικά µε το εάν υπήρξε παραβίαση του 
άρθρου 3 λόγω έλλειψης προσωπικού χώρου, το Δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη τα 
ακόλουθα τρία στοιχεία: 

(α) κάθε κρατούµενος πρέπει να έχει έναν ξεχωριστό χώρο ύπνου στο κελί· 
(β) κάθε κρατούµενος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία τετραγωνικά µέτρα χώρου· και 
(γ) η συνολική επιφάνεια του κελιού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στους 

κρατούµενους να κινούνται ελεύθερα µεταξύ των επίπλων. 
Η απουσία οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία δηµιουργεί από µόνη της ένα ισχυρό 

τεκµήριο ότι οι συνθήκες κράτησης ισοδυναµούν µε ταπεινωτική µεταχείριση και παραβιάζουν 
το άρθρο 3. [...]». 
 
Όταν ο συνωστισµός είναι λιγότερο έντονος, ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να οδηγήσει σε 
παραβιάσεις της απαγόρευσης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης όταν 
λαµβάνεται υπόψη σε συνδυασµό µε άλλες συνθήκες κράτησης, συµπεριλαµβανοµένου του 
ανεπαρκούς αερισµού ή της πρόσβασης στο φυσικό φως ή στον αέρα, της κακής θέρµανσης, 
της ανεπαρκούς τροφής ή την έλλειψη ελάχιστου ιδιωτικού χώρου. 
 

																																																								
76Dougoz κατά Ελλάδας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 40907/98, 6 Μαρτίου 2001, ZNS κατά Τουρκίας, ΕΔΔΑ, 
Προσφυγή υπ’ αριθµόν 21896/08, 19 Ιανουαρίου 2010, MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας, ΕΔΔΑ, παρ. 230-233.  
77Riad και Idiab κατά Βελγίου, ΕΔΔΑ, Προσφυγές υπ’ αριθµούς 29787/03 και 29810/03, 24 Ιανουαρίου 2008, 
παρ. 107  
78  Πρότυπα της ΕΠΒ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (ΕΠΒ), CoE Doc. CPT/Inf/Ε (2002) 1-Αναθ. 
2010, Στρασβούργο, Δεκέµβριος 2010 («Πρότυπα ΕΠΒ») 
79  Άρθρο 42, Πρότυποι ελάχιστοι κανονισµοί των Ηνωµένων Εθνών για τη µεταχείριση των κρατουµένων 
(κανόνες Nelson Mandela). Βλ.: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-
RESOLUTION/E_ebook.pdf  

 
80 MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας, ΕΔΔΑ, παρ. 231-233 
81 Aden Ahmed κατά Μάλτας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 55352/12, 23 Ιουλίου 2013.  

           
 

	

(3) Πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη 
 
Παρόλο που δεν υπάρχει γενική υποχρέωση απελευθέρωσης κρατουµένων για λόγους υγείας, 
υπάρχει υποχρέωση προστασίας της σωµατικής και πνευµατικής τους ευεξίας ενώ βρίσκονται 
υπό κράτηση, µε την παροχή ιατρικής περίθαλψης και φαρµάκων κατάλληλων για την 
κατάσταση υγείας του κρατουµένου (Keenan κατά Ηνωµένου Βασιλείου).82 Για παράδειγµα, η 
παράλειψη παροχής ιατρικής επίβλεψης και φαρµάκων που είναι απαραίτητα για τους 
κρατουµένους µε HIV ή µε σοβαρή επιληψία που οδηγεί σε επιδείνωση της κατάστασής τους, 
µπορεί να υπονοµεύσει την αξιοπρέπεια του κρατουµένου και να προκαλέσει αγωνία και 
κακουχίες πέρα από αυτές που συνδέονται συνήθως µε την κράτηση, κατά παράβαση του 
άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Μια τέτοια παραβίαση µπορεί να συµβεί ακόµη και αν δεν αποδειχθεί η 
επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του κρατουµένου. 
 
Τα πρότυπα της ΕΠΒ, καθώς και οι κανόνες Nelson Mandela, ορίζουν ότι οι κρατούµενοι πρέπει 
να απολαµβάνουν τα ίδια πρότυπα υγειονοµικής περίθαλψης µε αυτά που είναι διαθέσιµα στην 
κοινότητα και ότι θα πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες 
υγειονοµικής περίθαλψης χωρίς διακρίσεις λόγω του νοµικού καθεστώτος τους (κανόνες 
Nelson Mandela, άρθρο 24).83  
 

(4) Προστασία από κακοµεταχείριση, συµπεριλαµβανοµένης της βίας κατά τη διάρκεια 
κράτησης 

 
Οι φυσικές ή σεξουαλικές επιθέσεις ή η υπερβολική ή ακατάλληλη χρήση τεχνικών σωµατικού 
περιορισµού ενδέχεται να παραβιάζουν δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 
στη ζωή και της απαγόρευσης των βασανιστηρίων ή της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
µεταχείρισης και τα δικαιώµατα όσον αφορά τη σωµατική ακεραιότητα. Όταν ένας άνθρωπος 
σκοτώνεται παράνοµα ή υποβάλλεται σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ενώ 
βρίσκεται υπό κράτηση, υπάρχει τεκµήριο ότι οι κρατικοί υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι και το 
κράτος έχει το βάρος απόδειξης να παράσχει µια ικανοποιητική και πειστική εξήγηση για το 
αντίθετο. 
 
Επιπλέον, όταν οι κρατικές αρχές γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι συγκεκριµένα άτοµα 
που βρίσκονται υπό κράτηση αντιµετωπίζουν πραγµατική ή άµεση απειλή από ιδιωτικούς 
παράγοντες όσον αφορά τη ζωή τους, την απαγόρευση σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
µεταχείρισης ή τη σωµατική ακεραιότητά του, έχουν υποχρέωση να λάβουν κάθε εύλογο µέτρο 
για την αποτροπή ή τον τερµατισµό της κατάστασης (Osman κατά Ηνωµένου Βασιλείου).84 Αυτό 
προκύπτει ως µέρος των γενικών θετικών υποχρεώσεων των κρατών να επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιµέλεια και να λαµβάνουν εύλογα µέτρα για την πρόληψη, προστασία και διερεύνηση πράξεων 
ιδιωτών που παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώµατα (CCPR, Γενικό σχόλιο αριθ. 31, παρ. 8). 
 
Οι υποχρεώσεις προστασίας αυξάνονται για τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό κράτηση, για τα 
οποία το κράτος έχει ιδιαίτερο καθήκον φροντίδας. 
 
Σε καταστάσεις όπου υπάρχει σαφής πιθανότητα για φυλετική ή εθνοτική βία κατά την 
κράτηση, για παράδειγµα, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα πρόληψης και ασφάλειας. 
Στην υπόθεση Rodic και 3 άλλων κατά Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,85 το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δύο Σέρβοι 
κρατούµενοι που κρατούνταν σε ανοιχτές και συνωστισµένες συνθήκες σε µια φυλακή όπου οι 
κρατούµενοι ήταν Βοσνιακής καταγωγής και υποβάλλονταν σε βία από άλλους κρατούµενους, 

																																																								
82 Keenan κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 27229/95, 3 Απριλίου 2001, παρ. 111. 
83  Άρθρο 24, Πρότυποι Ελάχιστοι Κανονισµοί των Ηνωµένων Εθνών για τη µεταχείριση των κρατουµένων 
(κανόνες Nelson Mandela). Βλ.: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-
RESOLUTION/E_ebook.pdf, Πρότυπα ΕΠΒ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (ΕΠΒ), CoE Doc. CPT/Inf/Ε (2002) 1-Αναθ. 2010, 
Στρασβούργο, Δεκέµβριος 2010 («Πρότυπα ΕΠΒ»), σελ.27, παρ.31 
84 Osman κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ, ΓΠ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 23452/94, απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 
1998.  
85 Rodić και 3 άλλοι κατά Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 22893/05 1 Δεκεµβρίου 2008.  
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82 Keenan κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 27229/95, 3 Απριλίου 2001, παρ. 111. 
83  Άρθρο 24, Πρότυποι Ελάχιστοι Κανονισµοί των Ηνωµένων Εθνών για τη µεταχείριση των κρατουµένων 
(κανόνες Nelson Mandela). Βλ.: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-
RESOLUTION/E_ebook.pdf, Πρότυπα ΕΠΒ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (ΕΠΒ), CoE Doc. CPT/Inf/Ε (2002) 1-Αναθ. 2010, 
Στρασβούργο, Δεκέµβριος 2010 («Πρότυπα ΕΠΒ»), σελ.27, παρ.31 
84 Osman κατά Ηνωµένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ, ΓΠ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 23452/94, απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 
1998.  
85 Rodić και 3 άλλοι κατά Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 22893/05 1 Δεκεµβρίου 2008.  
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χωρίς οι αρχές να λαµβάνουν επαρκή µέτρα ασφαλείας, υπέφεραν από ψυχική ανησυχία ως 
αποτέλεσµα της απειλής και της αναµονής της βίας που ισοδυναµούσε µε παραβίαση του 
άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. 
 
Εκτός από την προστασία από πράξεις υπαλλήλων ή συγκρατουµένων, το κράτος έχει επίσης 
την υποχρέωση να λαµβάνει εύλογα µέτρα εντός της εξουσίας του προκειµένου να προστατεύει 
τους κρατούµενους από πράξεις αυτοτραυµατισµού ή αυτοκτονίας. 
 
Οι γυναίκες που βρίσκονται υπό κράτηση ενδέχεται να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερους κινδύνους 
σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου, είτε από υπαλλήλους είτε από ιδιώτες δράστες. Τα κράτη 
υποχρεούνται να λαµβάνουν µέτρα για την πρόληψη και την προστασία των κρατουµένων από 
κάθε σεξουαλική βία κατά την κράτηση, συµπεριλαµβανοµένης της ποινικής δίωξης για τη 
διάπραξη αδικήµατος και της επιβολής του ποινικού δικαίου. Ορισµένες µορφές σεξουαλικής 
βίας κατά την κράτηση, όπως ο βιασµός, ισοδυναµούν µε βασανιστήρια (Aydin κατά 
Τουρκίας).86 
 
 
 
 
Δίκαιο ΕΕ 
 
Το άρθρο 10 της Οδηγίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή 
προστασία (αναδιατύπωση), το οποίο πρέπει να ερµηνεύεται υπό το φως των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ και µεταξύ άλλων των 
άρθρων 1 και 4, ορίζει ορισµένες απαιτήσεις, µεταξύ των οποίων: 

o η κράτηση αιτούντων πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο σε εξειδικευµένες 
εγκαταστάσεις κράτησης· 

o οι αιτούντες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους· 
o οι αιτούντες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε τα µέλη της 

οικογένειάς τους, την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τους νοµικούς 
συµβούλους ή τους δικηγόρους τους και τα πρόσωπα που εκπροσωπούν σχετικές µη 
κυβερνητικές οργανώσεις. 

  

																																																								
86 Aydin κατά Τουρκίας, ΕΔΔΑ, (57/1996/676/866), παρ. 83-86. 
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Παράρτηµα Ι - Διεθνείς και Κοινοτικοί νοµικοί κανόνες 
 

Ι. Διεθνές δίκαιο 
 

Άρθρο 31 της Συνθήκης του 1951 σχετικά µε το Καθεστώς των προσφύγων 
 
1. Αι συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν ποινικάς κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω 
παρανόµου εισόδου ή διαµονής, εάν ούτοι, προερχόµενοι απ’ ευθείας εκ χώρας ένθα η 
ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο, εν τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή 
ευρίσκονται ήδη επί του εδάφους αυτών άνευ αδείας, υπό την επιφύλαξιν πάντως, ότι 
ούτοι αφ’ ενός µεν θα παρουσιασθούν αµελλητί εις τας αρχάς, αφετέρου δε θα δώσουν 
επαρκείς εξηγήσεις περί της παρανόµου αυτών εισόδου ή διαµονής. 
2. Αι συµβαλλόµεναι Χώραι θα εφαρµόζουν επί των κινήσεων των προσφύγων τούτων 
µόνον µέχρις να ότου ρυθµισθή το καθεστώς των επί του εδάφους της χώρας της 
εισδοχής ευρισκοµένων προσφύγων ή αποκτήσουν ούτοι άδειαν εισόδου εις ετέραν 
χώραν.  Προς λήψιν της τοιαύτης άδειας, αι συµβαλλόµεναι χώραι θα παράσχουν εις τους 
πρόσφυγας λογικάς προθεσµίας, ως και άπασας τας αναγκαίας διευκολύνσεις. 

 

Κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
όσον αφορά τα εφαρµοστέα κριτήρια και πρότυπα σχετικά µε την κράτηση 
αιτούντων άσυλο και τις εναλλακτικές επιλογές ως προς την κράτηση  
 
Ορολογία 

5. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών, η «κράτηση» 
αναφέρεται στη στέρηση της ελευθερίας ή στον περιορισµό σε κλειστό χώρο, τον 
οποίο δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει σύµφωνα µε την επιθυµία του ο αιτών 
άσυλο, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των φυλακών ή ειδικών χώρων 
κράτησης, κλειστών κέντρων ή εγκαταστάσεων υποδοχής ή κράτησης.  

6. Ο τόπος κράτησης µπορεί να διοικείται είτε από δηµόσιους είτε από ιδιωτικούς 
φορείς. Ο περιορισµός µπορεί να αποφασίζεται µε διοικητική ή δικαστική 
διαδικασία ή το άτοµο µπορεί να τεθεί υπό περιορισµό µε ή χωρίς «νόµιµη» 
απόφαση. Η κράτηση ή ο πλήρης περιορισµός βρίσκεται στο απώτερο άκρο ενός 
φάσµατος στερήσεων της ελευθερίας [...]. Οι λοιποί περιορισµοί της ελεύθερης 
κυκλοφορίας στο πλαίσιο της µετανάστευσης υπόκεινται επίσης σε διεθνή 
πρότυπα.

 
Οι διακρίσεις ανάµεσα στη στέρηση της ελευθερίας (κράτηση) και σε 

µικρότερους περιορισµούς στην κυκλοφορία αφορούν «το βαθµό ή την ένταση και 
όχι τη φύση ή την ουσία».

 
Παρόλο που αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές 

εστιάζουν περισσότερο στην κράτηση (ή στον πλήρη περιορισµό), αφορούν επίσης 
εν µέρει µέτρα πλην του πλήρους περιορισµού.  

7. Η κράτηση µπορεί να πραγµατοποιείται σε διάφορες τοποθεσίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, στις «διεθνείς ζώνες» 
στα αεροδρόµια,

 
σε νησιά,

 
σε σκάφη,

 
καθώς και σε κλειστά στρατόπεδα προσφύγων, 

στο σπίτι τους (κατ’ οίκον περιορισµός) και ακόµη και εκτός χώρας.
 
Ανεξάρτητα από 

το όνοµα που δίνεται σε συγκεκριµένο τόπο κράτησης, τα σηµαντικά ζητήµατα είναι 
εάν ο αιτών άσυλο στερείται της ελευθερίας του στην πραγµατικότητα και αν αυτή η 
στέρηση είναι νόµιµη σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. (...) 

 
Κατευθυντήρια γραµµή 3: Η κράτηση πρέπει να είναι σύµφωνη µε και να επιτρέπεται από 
το νόµο 
Κατευθυντήρια γραµµή 4: Η κράτηση δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη και κάθε απόφαση 
για κράτηση πρέπει να βασίζεται στην εκτίµηση των ιδιαίτερων συνθηκών του ατόµου 

- Κατευθυντήρια γραµµή 4.1: Η κράτηση αποτελεί εξαιρετικό µέτρο και µπορεί να 
αιτιολογηθεί µόνο για νόµιµο σκοπό 
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- Κατευθυντήρια γραµµή 4.2: Η κράτηση µπορεί να γίνει µόνο όταν κρίνεται 
αναγκαία, εύλογη, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων, και ανάλογη 
σε σχέση µε έναν νόµιµο σκοπό 

- Κατευθυντήρια γραµµή 4.3: Πρέπει να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την κράτηση 

Κατευθυντήρια γραµµή 5: Η κράτηση δεν πρέπει να βασίζεται σε διακρίσεις 
Κατευθυντήρια γραµµή 6: Οι συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι ανθρώπινες και 
αξιοπρεπείς 
Κατευθυντήρια γραµµή 7: Η αόριστη κράτηση είναι αυθαίρετη και τα µέγιστα όρια 
κράτησης θα πρέπει να καθορίζονται από το νόµο 
Κατευθυντήρια γραµµή 8: Οι αποφάσεις για κράτηση ή παράταση της κράτησης πρέπει 
να υπόκεινται σε ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις 

 

Κατευθυντήριες γραµµές της Ύπατης Αρµοστείας για τους πρόσφυγες όσον 
αφορά την κράτηση 

 
Κατευθυντήρια γραµµή 7(ii): «Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν νοµική συνδροµή όταν 
είναι επίσης διαθέσιµη σε υπηκόους της χώρας στην οποία βρίσκονται και πρέπει να είναι 
διαθέσιµη το συντοµότερο δυνατό µετά τη σύλληψη ή την κράτηση για να βοηθήσει τον 
κρατούµενο να κατανοήσει τα δικαιώµατά του.» 
 
Κατευθυντήρια γραµµή 9.2: Παιδιά  

51. Εφαρµόζονται οι γενικές αρχές σχετικά µε την κράτηση που περιγράφονται στις 
παρούσες κατευθυντήριες γραµµές κατά κύριο λόγο σε παιδιά,

 
τα οποία δεν θα έπρεπε κατ’ 

αρχήν να κρατούνται καθόλου. Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού (ΣΔΠ) προβλέπει συγκεκριµένες διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τα παιδιά 
και καθορίζει ορισµένες κατευθυντήριες αρχές σχετικά µε την προστασία των παιδιών: 

• Το συµφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχική µέριµνα για όλες τις ενέργειες που αφορούν 
τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών που ζητούν άσυλο και των παιδιών υπό το 
καθεστώς του πρόσφυγα (άρθρο 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 της ΣΔΠ).  

• Δεν πρέπει να γίνεται καµία διάκριση φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, 
θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των 
νόµιµων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, 
της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή 
οποιασδήποτε άλλης κατάστασης (άρθρο 2, ΣΔΠ).  

• Κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωµα στη ζωή, επιβίωση και ανάπτυξη στο µέγιστο 
δυνατό βαθµό (άρθρο 6, ΣΔΠ).  

• Στα παιδιά πρέπει να εγγυάται το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης της γνώµης τους 
και οι απόψεις τους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µε τη δέουσα βαρύτητα ανάλογα 
µε την ηλικία και το βαθµό ωριµότητάς τους (άρθρο 12, ΣΠΔ). 

• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην οικογενειακή ενότητα (µεταξύ άλλων, Άρθρα 5, 8 
και 16, ΣΔΠ) και το δικαίωµα να µην αποχωρίζονται από τους γονείς τους παρά τη 
θέλησή τους (άρθρο 9, ΣΔΠ). Το άρθρο 20(1) της ΣΔΠ ορίζει ότι το παιδί που 
στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το οποίο για το 
δικό του συµφέρον δεν είναι δυνατόν να παραµείνει στο περιβάλλον αυτό 
δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ µέρους του Κράτους.  
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• Το άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3 της ΣΔΠ απαιτεί από τα συµβαλλόµενα κράτη να 
προβλέπουν εναλλακτική επιµέλεια γι’ αυτό το παιδί, σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία τους. Αυτή η επιµέλεια µπορεί να έχει, µεταξύ άλλων, τη µορφή της 
τοποθέτησης σε µια οικογένεια ή, σε περίπτωση ανάγκης, της τοποθέτησης σε ένα 
κατάλληλο για την περίσταση ίδρυµα για παιδιά. Κατά την επιλογή ανάµεσα σ’ 
αυτές τις λύσεις, λαµβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη µιας συνέχειας στην 
εκπαίδευση του παιδιού καθώς και η εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική και 
γλωσσολογική καταγωγή του.  

• Το άρθρο 22 της ΣΔΠ απαιτεί από τα συµβαλλόµενα Κράτη να παίρνουν τα 
κατάλληλα µέτρα, προκειµένου ένα παιδί το οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νοµικό 
καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας, είτε αυτό είναι µόνο του, 
είτε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να 
λαµβάνει την κατάλληλη προστασία και βοήθεια.  

• Το άρθρο 37 της ΣΔΠ απαιτεί από τα συµβαλλόµενα Κράτη να διασφαλίζουν ότι η 
κράτηση των παιδιών θα αποτελεί µέτρο έσχατης λύσης και θα έχει τη µικρότερη 
δυνατή διάρκεια.  

• Όταν ο διαχωρισµός του παιδιού ή των παιδιών από τους γονείς τους είναι 
αναπόφευκτος στο πλαίσιο της κράτησης, τόσο οι γονείς όσο και το παιδί 
δικαιούνται ουσιώδεις πληροφορίες από το κράτος σχετικά µε τον τόπο διαµονής 
του άλλου, εκτός εάν η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα ήταν επιζήµια για 
την ευηµερία του παιδιού (άρθρο 9, παράγραφος 4, ΣΔΠ).  

52. Γενικά, η ηθική της φροντίδας - και όχι της επιβολής - πρέπει να ρυθµίζει τις 
αλληλεπιδράσεις µε τα παιδιά που ζητούν άσυλο, συµπεριλαµβανοµένων των 
παιδιών σε οικογένειες, µε πρωταρχικό µέληµα το συµφέρον του παιδιού. Η 
εξαιρετική ευπάθεια ενός παιδιού υπερισχύει του καθεστώτος του «παράνοµου 
αλλοδαπού».

 
Τα κράτη οφείλουν «να χρησιµοποιούν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

συστηµάτων προστασίας των παιδιών, τις κατάλληλες διαδικασίες για τον 
προσδιορισµό των συµφερόντων του παιδιού, οι οποίες διευκολύνουν την επαρκή 
συµµετοχή των παιδιών χωρίς διακρίσεις, όταν οι απόψεις του παιδιού λαµβάνονται 
υπόψη µε τη δέουσα βαρύτητα, σύµφωνα µε την ηλικία και το βαθµό της 
ωριµότητάς του, όταν υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων µε εµπειρογνωµοσύνη σε 
συναφείς τοµείς συµµετέχουν και όταν υπάρχει εξισορρόπηση όλων των σχετικών 
παραγόντων προκειµένου να εκτιµηθεί η καλύτερη επιλογή». 

53. Πρέπει να εξετάζονται όλες οι κατάλληλες εναλλακτικές ρυθµίσεις φροντίδας στην 
περίπτωση των παιδιών που συνοδεύουν τους γονείς τους, κυρίως εξαιτίας των 
τεκµηριωµένων επιζήµιων επιπτώσεων της κράτησης στην ευηµερία των παιδιών, 
συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής και πνευµατικής τους ανάπτυξης. Η κράτηση 
παιδιών µε τους γονείς τους ή τους κύριους φροντιστές τους πρέπει να 
εξισορροπεί, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα στην οικογένεια και στην ιδιωτική ζωή της 
οικογένειας στο σύνολό της, την καταλληλόλητα των εγκαταστάσεων κράτησης για 
τα παιδιά,

 
και το συµφέρον του παιδιού. 

 
54. Σαν γενικός κανόνας, ασυνόδευτα ή παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά 

τους δεν πρέπει να κρατούνται. Η κράτηση δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε βάση 
µόνο το γεγονός ότι το παιδί είναι ασυνόδευτο ή έχει χωριστεί από την οικογένειά 
του ή βάσει του καθεστώτος µετανάστευσης ή διαµονής του.

 
Όπου είναι δυνατόν, 

πρέπει να απελευθερώνονται προκειµένου να λαµβάνουν φροντίδα από µέλη της 
οικογένειάς τους που έχουν ήδη κατοικία στη χώρα ασύλου. Όταν αυτό δεν είναι 
δυνατό, πρέπει να εφαρµόζονται εναλλακτικές ρυθµίσεις φροντίδας από τις 
αρµόδιες αρχές παιδικής φροντίδας, όπως η τοποθέτηση σε οικογένεια που έχει την 
επιµέλεια του παιδιού ή σε χώρους φιλοξενίας, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι το 
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παιδί θα έχει την κατάλληλη εποπτεία. Οι χώροι φιλοξενίας ή οι οικογένειες που 
έχουν την επιµέλεια του παιδιού πρέπει να φροντίζουν για την σωστή ανάπτυξή 
του (σωµατική και ψυχική), ενώ παράλληλα εξετάζονται µακροπρόθεσµες λύσεις.

 

Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι το συµφέρον του παιδιού.  

55. Η διασφάλιση ακριβούς αξιολόγησης της ηλικίας των παιδιών που ζητούν άσυλο 
αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση σε πολλές περιπτώσεις, η οποία απαιτεί τη χρήση 
κατάλληλων µεθόδων αξιολόγησης που να σέβονται τους κανόνες των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων.

 
Η ανεπαρκής αξιολόγηση ηλικίας µπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη 

κράτηση παιδιών.
 
Μπορεί επίσης να οδηγήσει στη συστέγαση ενηλίκων µε παιδιά. 

Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα καταλύµατα ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο.  

56. Τα παιδιά που κρατούνται απολαµβάνουν τις ίδιες ελάχιστες διαδικαστικές 
εγγυήσεις µε τους ενήλικες, αλλά αυτές πρέπει να προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους (βλ. κατευθυντήρια γραµµή 9). Ένας ανεξάρτητος και ειδικός 
επίτροπος καθώς και ένας νοµικός σύµβουλος πρέπει να διορίζονται για τα 
ασυνόδευτα παιδιά ή τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους. Κατά 
τη διάρκεια της κράτησης, τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση η οποία 
πρέπει να πραγµατοποιείται κατά προτίµηση εκτός των χώρων κράτησης 
προκειµένου να διευκολυνθεί η συνέχιση της εκπαίδευσής τους µετά την 
απελευθέρωσή τους. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αναψυχή και παιχνίδι, µε 
παρουσία άλλων παιδιών, η οποία είναι απαραίτητη για την ψυχική ανάπτυξη του 
παιδιού και θα ανακουφίσει το στρες και το ψυχικό τραύµα (βλ. επίσης 
κατευθυντήρια γραµµή 8).  

57. Πρέπει να καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες, συµπεριλαµβανοµένης της 
ιεράρχησης της επεξεργασίας των αιτήσεων για τη χορήγηση ασύλου, ώστε να 
επιτρέπεται η άµεση απελευθέρωση των παιδιών από την κράτηση και η 
τοποθέτησή τους σε άλλες µορφές κατάλληλης στέγασης. 

Κατευθυντήρια γραµµή 9.3 Γυναίκες 

58. Κατά γενικό κανόνα, οι έγκυες και οι θηλάζουσες µητέρες, οι οποίες και οι δύο 
έχουν ειδικές ανάγκες, δεν πρέπει να κρατούνται. Οι εναλλακτικές ρυθµίσεις θα 
πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων κατά της βίας βάσει του φύλου και της 
εκµετάλλευσης. Θα πρέπει να επιδιώκονται εναλλακτικές λύσεις ως προς την 
κράτηση, ιδίως όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµες ξεχωριστές εγκαταστάσεις για 
γυναίκες ή/και οικογένειες.  

59. Όταν η κράτηση είναι αναπόφευκτη για τις γυναίκες αιτούντες άσυλο, οι 
εγκαταστάσεις και το υλικό πρέπει να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες 
υγιεινής των γυναικών. Πρέπει να προτιµώνται γυναίκες φύλακες και 
θαλαµοφύλακες. Όλο το προσωπικό που έχει αναλάβει να εργάζεται µε γυναίκες 
υπό κράτηση θα πρέπει να λαµβάνει εκπαίδευση σχετικά µε τις ειδικές ανάγκες του 
φύλου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα των γυναικών.  

60. Στις γυναίκες αιτούντες άσυλο που καταγγέλλουν κακοποίηση πρέπει να παρέχεται 
άµεση προστασία, υποστήριξη και συµβουλές και οι ισχυρισµοί τους πρέπει να 
διερευνώνται από αρµόδιες και ανεξάρτητες αρχές, µε πλήρη σεβασµό της αρχής 
του απορρήτου, όταν µεταξύ άλλων οι γυναίκες κρατούνται µαζί µε τους συζύγους 
τους/συντρόφους/άλλους συγγενείς. Τα µέτρα προστασίας πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη ιδιαίτερα τους κινδύνους των αντιποίνων. 

61. Οι γυναίκες αιτούντες άσυλο που έχουν υποβληθεί σε σεξουαλική κακοποίηση 
πρέπει να λαµβάνουν τις κατάλληλες ιατρικές συµβουλές και συστάσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που έχει προκύψει εγκυµοσύνη και να 
τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα σωµατικής και ψυχικής υγείας, υποστήριξη 
και νοµική βοήθεια. 
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Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τα 
ασυνόδευτα παιδιά 

 
7.6 Τα παιδιά που ζητούν άσυλο δεν πρέπει να τίθενται υπό κράτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό στην περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών.  
 
7.7 Τα κράτη, τα οποία, δυστυχώς και σε αντίθεση µε την προηγούµενη σύσταση, µπορεί 
να θέτουν παιδιά που ζητούν άσυλο σε κράτηση, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούν 
το άρθρο 37 της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σύµφωνα µε το οποίο η 
κράτηση πρέπει να χρησιµοποιείται ως µέτρο έσχατης λύσης και για το συντοµότερο 
δυνατό χρονικό διάστηµα. Εάν τα παιδιά που ζητούν άσυλο κρατούνται σε αεροδρόµια, 
κέντρα κράτησης µεταναστών ή φυλακές, δεν πρέπει να κρατούνται υπό συνθήκες 
φυλακής. Πρέπει να καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες ώστε να απελευθερώνονται από 
την κράτηση και να τοποθετούνται σε άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις. Αν αυτό 
αποδειχθεί αδύνατο, πρέπει να πραγµατοποιούνται ειδικές ρυθµίσεις για χώρους 
διαβίωσης κατάλληλους για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η υποκείµενη προσέγγιση 
σε ένα τέτοιο πρόγραµµα πρέπει να είναι η «φροντίδα» και όχι η «κράτηση». Οι 
εγκαταστάσεις δεν πρέπει να βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου ενδέχεται να 
µην υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι της κοινότητας από πολιτιστική άποψη και διαθέσιµη 
πρόσβαση στις νόµιµες διαδικασίες.  
 
7.8 Κατά τη διάρκεια της κράτησης, τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση που 
πρέπει να διεξάγεται κατά προτίµηση εκτός των χώρων κράτησης προκειµένου να 
διευκολυνθεί η συνέχιση της εκπαίδευσής τους µετά την απελευθέρωσή τους. Σύµφωνα 
µε τους Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για την προστασία ανηλίκων που στερούνται την 
ελευθερία τους Ε-38, τα κράτη υποχρεούνται να παρέχουν ειδικά προγράµµατα 
εκπαίδευσης σε παιδιά ξένης προέλευσης µε ιδιαίτερες πολιτιστικές ή εθνοτικές ανάγκες.  

 
 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) 

 
Άρθρο 3 - Απαγόρευση βασανιστηρίων  
Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή µεταχείρισιν 
απανθρώπους ή εξευτιλιστικάς. 
 
Άρθρο 5 - Δικαίωµα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια 
1. Παν πρόσωπο έχει δικαίωµα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται 
να στερηθεί της ελευθερίας του, ειµή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συµφώνως 
προς τη νόµιµη διαδικασία: 

α. εάν κρατήται κανονικώς κατόπιν καταδίκης υπό αρµοδίου δικαστηρίου· 
β. εάν υπεβλήθη εις κανονικήν σύλληψιν ή κράτησιν λόγω ανυποταγής εις 
νόµιµην διαταγήν δικαστηρίου ή εις εγγύησις εκτελέσεως υποχρεώσεως 
οριζόµενης υπό του νόµου· 
γ. εάν συνελήφθη και κρατήται όπως οδηγηθή ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής 
αρχής εις την περίπτωση ευλόγου υπόνοιας ότι διέπραξεν αδίκηµα ή υπάρχουν 
λογικά δεδοµένα προς παραδοχή της ανάγκης όπως ούτως εµποδισθεί από του να 
διαπράξη αδίκηµα ή δραπετεύση µετά τη διάπραξίν τούτου. 
δ. εάν πρόκειται περί νοµίµου κρατήσεως ανηλίκου, αποφασισθείσης δια την 
επιτήρησην της ανατροφής του, η την νόµιµον κράτησίν του ινά παραπεµφθεί 
ενώπιον της αρµόδιας αρχής· 
ε. εάν πρόκειται περί νοµίµου κρατήσεως ατόµων δυνάµενων να µεταδώσωσι 
µεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικοµανούς ή αλήτου· 
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στ. εάν πρόκειται περί νοµίµου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόµου επί σκοπώ όπως 
εµποδισθεί από του να εισέλθει παρανόµως εν τη χώρα, ή εναντίον του οποίου 
εκκρεµεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως. 

2. Πάν συλληφθέν πρόσωπο δέον να πληροφορηθή κατά το δυνατόν συντοµώτερον και 
εις γλώσσαν την οποία εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του εώς και πάσαν 
διατυπούµενην εναντίον του κατηγορία. 
3. Παν πρόσωπο συλληφθέν ή κρατηθέν, υπό τις προβλεπόµενας εν παραγράφω 1γ’ του 
παρόντος άρθρου συνθήκας, οφείλει να παραπεµφθή συντόµως ενώπιον δικαστού ή 
ετέρου δικαστικού λειτουργού νοµίµως εντεταλµένου όπως εκτελεί δικαστικά καθήκοντα, 
έχει δε δικαίωµα να δικασθεί εντός λογικής προθεσµίας ή απολυθή κατά την διαδικασίαν. 
Η απόλυσις δύναται να εξαρτηθή από εγγύησιν εξασφαλίζουσαν την παράστασιν του 
ενδιαφεροµένου εις την δικάσιµον.  
4. Παν πρόσωπο στερούµενον της ελευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει 
δικαίωµα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ινά τούτο αποφασίση εντός βραχείας 
προθεσµίας επί του νοµίµου της κρατήσεώς του και διατάξη την απόλυσίν του εν 
περιπτώσει παρανόµου κρατήσεως. 
5. Παν πρόσωπο θύµα συλλήψεως ή κρατήσεως υπό συνθήκας αντιθέτους προς τας 
ανωτέρω διατάξεις, έχει δικαίωµα επανορθώσεως. 

 

Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ) 
Άρθρο 7 
Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή µεταχειρίσεις σκληρές, 
απάνθρωπες ή εξευτελιστικές. Ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου, χωρίς 
την ελεύθερη συγκατάθεσή του, σε ιατρικό ή επιστηµονικό πείραµα. 
 
Άρθρο 9  
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Κανείς δεν 
υποβάλλεται σε αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση. Κανείς δεν στερείται την ελευθερία του 
παρά µόνο στις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει ο νόµος.  
2. Οποιοσδήποτε συλλαµβάνεται, πληροφορείται, τη στιγµή της σύλληψης του, τους 
λόγους της σύλληψης και ενηµερώνεται αµέσως για οποιεσδήποτε κατηγορίες εναντίον 
του.  
3. Κάθε πρόσωπο που συλλαµβάνεται ή κρατείται για ποινικό αδίκηµα, οδηγείται µέσα στην 
πιο σύντοµη προθεσµία ενώπιον δικαστή ή άλλης αρχής εξουσιοδοτηµένης από το νόµο να 
ασκεί δικαστική εξουσία, πρέπει δε να δικαστεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα ή να 
αποφυλακιστεί. Η προφυλάκιση των υποδίκων δεν πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, αλλά η 
αποφυλάκισή τους µπορεί να υποβληθεί σε εγγυήσεις εµφάνισής τους στη δίκη, σε 
οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας και, ενδεχοµένως, για την εκτέλεση της απόφασης.  
4. Οποιοσδήποτε στερείται της ελευθερίας του λόγω σύλληψης ή κράτησης έχει δικαίωµα 
να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου, προκειµένου αυτό να αποφασίσει χωρίς 
καθυστέρηση για τη νοµιµότητα της κράτησής του και να διατάξει την αποφυλάκισή του 
αν η κράτηση είναι παράνοµη.  
5. Κάθε πρόσωπο, θύµα παράνοµης σύλληψης ή κράτησης, έχει δικαίωµα αποζηµίωσης.  
 
Άρθρο 10 
1. Κάθε πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας του αντιµετωπίζεται µε ανθρωπισµό και 
σεβασµό της εγγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
2. 
α) Οι κατηγορούµενοι, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, διαχωρίζονται από τους 
κατάδικους και υπόκεινται σε διαφορετική αντιµετώπιση, όπως αρµόζει στο καθεστώς 
τους ως υποδίκων· 
β) Οι ανήλικοι κατηγορούµενοι διαχωρίζονται από τους ενηλίκους και η περίπτωσή τους 
κρίνεται το συντοµότερο δυνατό. 
3. Το σωφρονιστικό σύστηµα προβλέπει µεταχείριση των κρατουµένων, ουσιαστικός 
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στ. εάν πρόκειται περί νοµίµου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόµου επί σκοπώ όπως 
εµποδισθεί από του να εισέλθει παρανόµως εν τη χώρα, ή εναντίον του οποίου 
εκκρεµεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως. 

2. Πάν συλληφθέν πρόσωπο δέον να πληροφορηθή κατά το δυνατόν συντοµώτερον και 
εις γλώσσαν την οποία εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του εώς και πάσαν 
διατυπούµενην εναντίον του κατηγορία. 
3. Παν πρόσωπο συλληφθέν ή κρατηθέν, υπό τις προβλεπόµενας εν παραγράφω 1γ’ του 
παρόντος άρθρου συνθήκας, οφείλει να παραπεµφθή συντόµως ενώπιον δικαστού ή 
ετέρου δικαστικού λειτουργού νοµίµως εντεταλµένου όπως εκτελεί δικαστικά καθήκοντα, 
έχει δε δικαίωµα να δικασθεί εντός λογικής προθεσµίας ή απολυθή κατά την διαδικασίαν. 
Η απόλυσις δύναται να εξαρτηθή από εγγύησιν εξασφαλίζουσαν την παράστασιν του 
ενδιαφεροµένου εις την δικάσιµον.  
4. Παν πρόσωπο στερούµενον της ελευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει 
δικαίωµα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ινά τούτο αποφασίση εντός βραχείας 
προθεσµίας επί του νοµίµου της κρατήσεώς του και διατάξη την απόλυσίν του εν 
περιπτώσει παρανόµου κρατήσεως. 
5. Παν πρόσωπο θύµα συλλήψεως ή κρατήσεως υπό συνθήκας αντιθέτους προς τας 
ανωτέρω διατάξεις, έχει δικαίωµα επανορθώσεως. 

 

Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ) 
Άρθρο 7 
Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή µεταχειρίσεις σκληρές, 
απάνθρωπες ή εξευτελιστικές. Ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου, χωρίς 
την ελεύθερη συγκατάθεσή του, σε ιατρικό ή επιστηµονικό πείραµα. 
 
Άρθρο 9  
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Κανείς δεν 
υποβάλλεται σε αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση. Κανείς δεν στερείται την ελευθερία του 
παρά µόνο στις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει ο νόµος.  
2. Οποιοσδήποτε συλλαµβάνεται, πληροφορείται, τη στιγµή της σύλληψης του, τους 
λόγους της σύλληψης και ενηµερώνεται αµέσως για οποιεσδήποτε κατηγορίες εναντίον 
του.  
3. Κάθε πρόσωπο που συλλαµβάνεται ή κρατείται για ποινικό αδίκηµα, οδηγείται µέσα στην 
πιο σύντοµη προθεσµία ενώπιον δικαστή ή άλλης αρχής εξουσιοδοτηµένης από το νόµο να 
ασκεί δικαστική εξουσία, πρέπει δε να δικαστεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα ή να 
αποφυλακιστεί. Η προφυλάκιση των υποδίκων δεν πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, αλλά η 
αποφυλάκισή τους µπορεί να υποβληθεί σε εγγυήσεις εµφάνισής τους στη δίκη, σε 
οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας και, ενδεχοµένως, για την εκτέλεση της απόφασης.  
4. Οποιοσδήποτε στερείται της ελευθερίας του λόγω σύλληψης ή κράτησης έχει δικαίωµα 
να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου, προκειµένου αυτό να αποφασίσει χωρίς 
καθυστέρηση για τη νοµιµότητα της κράτησής του και να διατάξει την αποφυλάκισή του 
αν η κράτηση είναι παράνοµη.  
5. Κάθε πρόσωπο, θύµα παράνοµης σύλληψης ή κράτησης, έχει δικαίωµα αποζηµίωσης.  
 
Άρθρο 10 
1. Κάθε πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας του αντιµετωπίζεται µε ανθρωπισµό και 
σεβασµό της εγγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
2. 
α) Οι κατηγορούµενοι, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, διαχωρίζονται από τους 
κατάδικους και υπόκεινται σε διαφορετική αντιµετώπιση, όπως αρµόζει στο καθεστώς 
τους ως υποδίκων· 
β) Οι ανήλικοι κατηγορούµενοι διαχωρίζονται από τους ενηλίκους και η περίπτωσή τους 
κρίνεται το συντοµότερο δυνατό. 
3. Το σωφρονιστικό σύστηµα προβλέπει µεταχείριση των κρατουµένων, ουσιαστικός 

           
 

	

σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση και η κοινωνική επανένταξή τους. Οι ανήλικοι 
παραβάτες διαχωρίζονται από τους ενήλικους και τυγχάνουν αντιµετώπισης ανάλογης 
προς την ηλικία και τη θέση τους. 

 

Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού (ΣΔΠ) 
Άρθρο 2 
1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώµατα που αναφέρονται 
στην παρούσα Σύµβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία 
τους χωρίς καµία διάκριση, φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόµιµων εκπροσώπων του ή 
της εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους 
κατάστασης, της αναπηρίας τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. 
2. Τα συµβαλλόµενα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να προστατεύεται 
αποτελεσµατικά το παιδί έναντι κάθε µορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισµένης στη 
νοµική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασµένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις 
των γονέων του, των νόµιµων εκπροσώπων του ή των µελών της οικογένειάς του. 
 
Άρθρο 3 (1) 
Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά, είτε αυτές λαµβάνονται από δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές 
αρχές ή από τα νοµοθετικά όργανα, πρέπει να λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το 
συµφέρον του παιδιού. 
 
Άρθρο 9 
1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν ώστε το παιδί να µην αποχωρίζεται από τους 
γονείς του, παρά τη θέλησή τους, εκτός εάν οι αρµόδιες αρχές αποφασίσουν, µε την 
επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους νόµους και 
διαδικασίες ότι ο χωρισµός αυτός είναι αναγκαίος για το συµφέρον του παιδιού. Μια 
τέτοια απόφαση µπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγµα όταν οι 
γονείς κακοµεταχειρίζονται ή παραµελούν το παιδί, ή όταν ζουν χωριστά και πρέπει να 
ληφθεί απόφαση σχετικά µε τον τόπο διαµονής του παιδιού. 
2. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στις 
διαδικασίες και να γνωστοποιούν τις απόψεις τους. 
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού που ζει χωριστά από τους 
δυο γονείς του ή από τον έναν από αυτούς να διατηρεί να διατηρεί σε τακτική βάση 
προσωπικές σχέσεις και να έχει άµεση επαφή µε τους δύο γονείς, εκτός εάν αυτό είναι 
αντίθετο µε το συµφέρον του παιδιού. 
4. Όταν ο χωρισµός είναι αποτέλεσµα µέτρων που έχει πάρει ένα Συµβαλλόµενο Κράτος, 
όπως η κράτηση, η φυλάκιση, η εξορία, η απέλαση ή ο θάνατος (συµπεριλαµβανοµένου 
του θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, ο οποίος επήλθε κατά το χρόνο της κράτησης) των 
δύο γονέων ή του ενός από αυτούς ή του παιδιού, το Συµβαλλόµενο Κράτος παρέχει, 
µετά από αίτηση, στους γονείς, στο παιδί ή, εάν χρειαστεί, σε ένα άλλο µέλος της 
οικογένειας, τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο που βρίσκονται το απόν 
µέλος ή τα απόντα µέλη της οικογένειας, εκτός εάν η αποκάλυψη των πληροφοριών 
αυτών θα ήταν επιζήµια για την ευηµερία του παιδιού. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη 
φροντίζουν εξάλλου ώστε η υποβολή ενός τέτοιου αιτήµατος να µην επισύρει δυσµενείς 
συνέπειες για το ενδιαφερόµενο ή τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. 
 
Άρθρο 22 
1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου ένα παιδί το 
οποίο επιδιώκει να αποκτήσει το νοµικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται 
πρόσφυγας, δυνάµει των κανόνων και των διαδικασιών του ισχύοντος διεθνούς ή 
εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι µόνο, είτε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από 
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οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής 
βοήθειας που θα τους επιτρέψουν να απολαµβάνει τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζουν 
η παρούσα Σύµβαση και τα άλλα διεθνή όργανα τα σχετικά µε τα δικαιώµατα ανθρώπου 
ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία µετέχουν τα εν λόγω Κράτη. 
2. Για το σκοπό αυτό, τα Συµβαλλόµενα Κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά το κρίνουν 
αναγκαίο, σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται από τον Οργανισµό των Ηνωµένων 
Εθνών και τους άλλους αρµόδιους διακυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς οργανισµούς 
που συνεργάζονται µε τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών, προκειµένου να 
προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση και 
προκειµένου να αναζητήσουν τους γονείς ή άλλα µέλη της οικογένειας κάθε παιδιού 
πρόσφυγα και για να συλλέξουν πληροφορίες αναγκαίες για την επανένωση του παιδιού 
µε την οικογένειά του. Σε περίπτωση που ούτε ο πατέρας ούτε η µητέρα ούτε κανένα 
άλλο µέλος της οικογένειας είναι δυνατόν να ανευρεθεί, τα παιδί έχει δικαίωµα να τύχει 
της ίδιας προστασίας που παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο παιδί στερηµένο οριστικά ή 
προσωρινά του οικογενειακού του περιβάλλοντος για οποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα µε 
τις αρχές της παρούσας Σύµβασης. 
 
Άρθρο 37 
Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε: 
(α) Κανένα παιδί να µην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες 
ή εξευτελιστικές τιµωρίες ή µεταχείριση. Θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς 
δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει να απαγγέλλονται για παραβάσεις, τις οποίες 
έχουν διαπράξει πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών· 
(β) Κανένα παιδί να µη στερείται την ελευθερία τους κατά τρόπο παράνοµο ή αυθαίρετο. 
Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύµφωνη µε το νόµο, να 
µην αποτελεί παρά ένα έσχατο µέτρο και να είναι της µικρότερης δυνατής χρονικής 
διάρκειας· 
(γ) Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία να αντιµετωπίζεται µε ανθρωπισµό και µε τον 
οφειλόµενο στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου σεβασµό και κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του. Ειδικότερα, κάθε παιδί που στερείται την 
ελευθερία θα χωρίζεται από τους ενήλικες, εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι προτιµότερο να 
µην γίνει αυτό για το συµφέρον του παιδιού και έχει το δικαίωµα να διατηρήσει την 
επαφή µε την οικογένειά του δι’ αλληλογραφίας και µε επισκέψεις, εκτός εξαιρετικών 
περιστάσεων· 
δ) Τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους έχουν το δικαίωµα για ταχεία πρόσβαση 
σε νοµική ή σε άλλη κατάλληλη συµπαράσταση, καθώς και το δικαίωµα να αµφισβητούν 
τη νοµιµότητα της στέρησης της ελευθερίας τους ενώπιον δικαστηρίου ή µιας άλλης 
αρµόδιας, ανεξάρτητης και αµερόληπτης αρχής και για τη λήψη µιας ταχείας απόφασης 
πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα. 

 

Γενικό σχόλιο αριθ. 6: Μεταχείριση των ασυνόδευτων και των χωρισµένων από 
την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, 
ΕΔΠ, UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1η Σεπτεµβρίου 2005 

61. «Τα ασυνόδευτα ή χωρισµένα από την οικογένειά τους παιδιά δεν πρέπει, κατ’ αρχήν, 
να κρατούνται. Δεν δικαιολογείται η κράτηση που στηρίζεται στην προσωπική κατάσταση 
του παιδιού ως ασυνόδευτου ή χωρισµένου από την οικογένειά του ή µετανάστη ή στο 
καθεστώς διαµονής του ή στην απουσία αυτών. Όταν κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η 
κράτηση για άλλους λόγους...διατάσσεται ως έσχατο µέτρο και για το συντοµότερο 
δυνατό χρονικό διάστηµα. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, 
συµπεριλαµβανοµένης της επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών, για την άµεση 
απόλυση των ασυνόδευτων ή των χωρισµένων από την οικογένειά τους παιδιών και για 
την τοποθέτησή τους σε άλλες µορφές στέγασης.» 
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63. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις της κράτησης, οι συνθήκες στέρησης της προσωπικής 
ελευθερίας πρέπει να διέπονται από την αρχή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού, να 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ) του άρθρου 37 
της Σύµβασης και να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις. Ειδικές ρυθµίσεις είναι 
αναγκαίες για τους χώρους διαβίωσης των παιδιών που πρέπει να κρατούνται χωριστά 
από τους ενήλικες, εκτός εάν το µείζον συµφέρον τους επιβάλλει την κράτησή τους σε 
χώρους όπου κρατούνται ενήλικες. Πράγµατι, η προεξέχουσα προσέγγιση σε παρόµοιες 
περιπτώσεις πρέπει να είναι η «φροντίδα» και όχι η «κράτηση». Οι χώροι κράτησης δεν 
πρέπει να βρίσκονται σε αποµονωµένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν κατάλληλοι 
πολιτισµικά κοινοτικοί πόροι και είναι αδύνατη η πρόσβαση σε νοµική βοήθεια. Τα παιδιά 
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν τακτικά και να δέχονται επισκέψεις φίλων, 
συγγενών, θρησκευτικών, κοινωνικών και νοµικών συµβούλων και του κηδεµόνα τους. 
Επίσης πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να λαµβάνουν ότι χρειάζονται, καθώς και 
την κατάλληλη ιατρική θεραπεία και ψυχολογική συµβουλευτική, όταν είναι αναγκαίο. 
Κατά την κράτηση, τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση, η οποία σε ιδανικές 
συνθήκες πρέπει να παρέχεται εκτός των χώρων κράτησης, προκειµένου να διευκολυνθεί η 
συνέχιση της εκπαίδευσής τους όταν απολυθούν. Επίσης έχουν δικαίωµα στην ψυχαγωγία 
και στο παιχνίδι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 31 της Σύµβασης. Προκειµένου να 
διασφαλιστούν τα δικαιώµατα της παραγράφου (δ) του άρθρου 37 της Σύµβασης στα 
ασυνόδευτα ή χωρισµένα από την οικογένειά τους παιδιά που στερούνται την προσωπική 
τους ελευθερία, επιβάλλεται να διασφαλίζεται άµεση και ελεύθερη πρόσβαση σε νοµικό 
σύµβουλο και σε κάθε άλλη αναγκαία βοήθεια, συµπεριλαµβανοµένου του διορισµού 
νοµικού συµπαραστάτη.  

 

Διεθνής Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (CAT) 

 
Άρθρο 2(1) 
Κάθε συµβαλλόµενο κράτος λαµβάνει αποτελεσµατικά νοµοθετικά, διοικητικά, δικαστικά 
ή άλλα µέτρα για την αποφυγή πράξεων βασανισµού σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη 
δικαιοδοσία του. 
 
Άρθρο 11 
Κάθε συµβαλλόµενο κράτος διατηρεί υπό συστηµατική αναθεώρηση τους κανόνες, τις 
οδηγίες, τις µεθόδους και τις πρακτικές ανάκρισης, καθώς και τις ρυθµίσεις για την 
κράτηση και τη µεταχείριση προσώπων που υπόκεινται σε οποιαδήποτε µορφή σύλληψης, 
κράτησης ή φυλάκισης σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, µε σκοπό την 
αποτροπή περιπτώσεων βασανιστηρίων. 
 
Άρθρο 16 (1) 
Κάθε συµβαλλόµενο κράτος δεσµεύεται να αποτρέπει σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη 
δικαιοδοσία του άλλες πράξεις σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας που δεν ισοδυναµούν µε βασανιστήρια όπως ορίζονται στο άρθρο Ι, όταν οι εν 
λόγω πράξεις διαπράττονται από ή µε πρωτοβουλία ή µε συγκατάθεση ή συναίνεση 
δηµόσιου υπαλλήλου ή άλλου προσώπου που ενεργεί υπό επίσηµη ιδιότητα. Ειδικότερα, 
οι υποχρεώσεις που περιέχονται στα άρθρα 10, 11, 12 και 13 ισχύουν µε την 
αντικατάσταση των αναφορών σε βασανιστήρια µε άλλες µορφές σκληρής, απάνθρωπης 
ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. 

 

Οµάδα Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση, Ετήσια Έκθεση 2008 
 
67. Όσον αφορά στα κράτη που δεν έχουν επικυρώσει το ΔΣΑΠΔ, η Οµάδα Εργασίας 
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συµφωνεί µε τη νοµική ανάλυση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στο γενικό 
σχόλιο υπ’ αριθµόν 29.22. Σε αυτό το σηµείο, αναφέρεται δικαίως, ότι, πέραν όσων 
απαριθµούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 
Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ), δεν µπορεί να υπάρξει απόκλιση από ορισµένα άλλα 
δικαιώµατα ακόµη και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως από το δικαίωµα 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ώστε το δικαστήριο να µπορεί να αποφασίζει χωρίς 
καθυστέρηση τη νοµιµότητα της κράτησης. Κατά την άποψη της Οµάδας Εργασίας, οι 
εγγυήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστα πρότυπα του (εθιµικού) διεθνούς δικαίου, έτσι 
ώστε να δεσµεύουν και τα κράτη που δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη του Συµφώνου. 
 
82. Όσον αφορά στην κράτηση στο πλαίσιο αντιτροµοκρατικών µέτρων και σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, η οµάδα εργασίας συνιστά: (α) να επιβάλλονται καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και να λαµβάνονται µέτρα δυνάµει αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της στέρησης 
της ελευθερίας, µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 
Πολιτικά Δικαιώµατα και µε την αυστηρή τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Το 
δικαίωµα του habeas corpus δεν πρέπει να αναστέλλεται (β) οι κυβερνήσεις πρέπει να 
ακολουθούν δεόντως τις εντολές απελευθέρωσης που παρέχονται από τις αρµόδιες 
δικαστικές αρχές και να µην συλλαµβάνουν εκ νέου τον ενδιαφερόµενο για τους ίδιους 
λόγους, ακόµη και κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·(γ) Οι χώρες που 
βρίσκονται σε νοµική µετάβαση, όπου οι πολίτες µπορούν να δικαστούν ακόµη υπό 
στρατιωτική δικαιοδοσία, θα πρέπει να προβλέπουν µια ανεξάρτητη και αστική δικαστική 
αρχή ενώπιον της οποίας οι πολίτες να µπορούν να αµφισβητήσουν την αρµοδιότητα του 
στρατιωτικού δικαστηρίου. Οριοθέτηση αρµοδιοτήτων για την απελευθέρωση των 
κρατουµένων. 

 

Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης 
για δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, 2010 (Εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Υπουργών στις 17 Νοεµβρίου 2010 κατά τη 1098η συνεδρίαση των 
αντιπροσώπων των υπουργών) 

Στέρηση της ελευθερίας 

19. Κάθε µορφή στέρησης της ελευθερίας των παιδιών πρέπει να αποτελεί έσχατο µέτρο 
και για το συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα.  

20. Όταν επιβάλλεται στέρηση της ελευθερίας, τα παιδιά πρέπει, κατά κανόνα, να 
κρατούνται ξεχωριστά από τους ενήλικες. Όταν τα παιδιά κρατούνται µε ενήλικες, αυτό 
πρέπει να γίνεται για εξαιρετικούς λόγους και να βασίζεται αποκλειστικά στο µείζον 
συµφέρον του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά πρέπει να κρατούνται σε χώρους 
κατάλληλους για τις ανάγκες τους.  

21. Λόγω της ευπάθειας των παιδιών που στερούνται της ελευθερίας τους, της σηµασίας 
των οικογενειακών δεσµών και της προώθησης της επανένταξης στην κοινωνία, οι 
αρµόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν το σεβασµό και να υποστηρίζουν ενεργά την 
τήρηση των δικαιωµάτων του παιδιού όπως καθορίζονται σε διεθνή και ευρωπαϊκά µέσα. 
Εκτός από άλλα δικαιώµατα, τα παιδιά ειδικότερα θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα:  

α. να διατηρούν τακτικές και ουσιαστικές επαφές µε τους γονείς, την οικογένεια και 
τους φίλους τους µέσω επισκέψεων και αλληλογραφίας, εκτός εάν απαιτούνται 
περιορισµοί προς το συµφέρον της δικαιοσύνης και το συµφέρον του παιδιού. Οι 
περιορισµοί αυτού του δικαιώµατος δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούνται ως τιµωρία·  

β. να λαµβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και 
την κατάρτιση, την ιατρική περίθαλψη και να απολαµβάνουν την ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας και την πρόσβαση σε δραστηριότητες αναψυχής, 
συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής αγωγής και του αθλητισµού·  

γ. να παρέχεται πρόσβαση σε προγράµµατα που προετοιµάζουν τα παιδιά εκ των 
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προτέρων για την επιστροφή τους στις κοινότητές τους, µε µεγάλη προσοχή σε σχέση 
µε τις συναισθηµατικές και σωµατικές τους ανάγκες, τις οικογενειακές τους σχέσεις, 
τη στέγαση, τη σχολική φοίτηση και τις δυνατότητες απασχόλησης και την 
κοινωνικοοικονοµική τους κατάσταση.  

22. Η στέρηση της ελευθερίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που ζητούν άσυλο, και των χωρισµένων από την οικογένειά τους παιδιών, δεν 
πρέπει ποτέ να έχει ως αιτία ή να βασίζεται αποκλειστικά στην έλλειψη καθεστώτος 
διαµονής.  

 

Σύστηµα Αρχών για την Προστασία όλων των προσώπων που στερούνται της 
ελευθερίας τους  
 
Αρχή 11.2  
«οποιαδήποτε εντολή κράτησης πρέπει να κοινοποιείται άµεσα και πλήρως στον 
κρατούµενο και στο δικηγόρο του, εάν υπάρχει, µαζί µε τους λόγους αυτής.»  
 
Η αρχή 13 προβλέπει ότι κατά την έναρξη της κράτησης ή αµέσως µετά θα πρέπει να 
παρέχονται στον κρατούµενο πληροφορίες και εξηγήσεις σχετικά µε τα δικαιώµατά του 
και τον τρόπο χρήσης αυτών των δικαιωµάτων. 

 
 

Σύστηµα Αρχών για την Προστασία όλων των προσώπων που στερούνται της 
ελευθερίας τους 
 
Αρχή 14: το άτοµο που δεν µιλά επαρκώς τη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι αρχές έχει το 
δικαίωµα να λαµβάνει αυτές τις πληροφορίες σε γλώσσα που κατανοεί.  

 
 

Κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο των ταχέων διαδικασιών χορήγησης 
ασύλου 
 
Κατευθυντήρια γραµµή XI.5 (...) οι αιτούντες άσυλο ενηµερώνονται αµέσως, σε γλώσσα 
που κατανοούν, για τους νοµικούς και πραγµατικούς λόγους της κράτησής τους και για 
τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα. 

 
 

Κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο των ταχέων διαδικασιών χορήγησης 

ασύλου 
 
«Τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, κατά κανόνα, δεν θα 
πρέπει να τίθενται υπό κράτηση. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα παιδιά κρατούνται, 
πρέπει να τους παρέχεται ειδική εποπτεία και βοήθεια.» 

 

           
 

	

συµφωνεί µε τη νοµική ανάλυση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στο γενικό 
σχόλιο υπ’ αριθµόν 29.22. Σε αυτό το σηµείο, αναφέρεται δικαίως, ότι, πέραν όσων 
απαριθµούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 
Πολιτικά Δικαιώµατα (ΔΣΑΠΔ), δεν µπορεί να υπάρξει απόκλιση από ορισµένα άλλα 
δικαιώµατα ακόµη και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως από το δικαίωµα 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ώστε το δικαστήριο να µπορεί να αποφασίζει χωρίς 
καθυστέρηση τη νοµιµότητα της κράτησης. Κατά την άποψη της Οµάδας Εργασίας, οι 
εγγυήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστα πρότυπα του (εθιµικού) διεθνούς δικαίου, έτσι 
ώστε να δεσµεύουν και τα κράτη που δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη του Συµφώνου. 
 
82. Όσον αφορά στην κράτηση στο πλαίσιο αντιτροµοκρατικών µέτρων και σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, η οµάδα εργασίας συνιστά: (α) να επιβάλλονται καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και να λαµβάνονται µέτρα δυνάµει αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της στέρησης 
της ελευθερίας, µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 
Πολιτικά Δικαιώµατα και µε την αυστηρή τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Το 
δικαίωµα του habeas corpus δεν πρέπει να αναστέλλεται (β) οι κυβερνήσεις πρέπει να 
ακολουθούν δεόντως τις εντολές απελευθέρωσης που παρέχονται από τις αρµόδιες 
δικαστικές αρχές και να µην συλλαµβάνουν εκ νέου τον ενδιαφερόµενο για τους ίδιους 
λόγους, ακόµη και κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·(γ) Οι χώρες που 
βρίσκονται σε νοµική µετάβαση, όπου οι πολίτες µπορούν να δικαστούν ακόµη υπό 
στρατιωτική δικαιοδοσία, θα πρέπει να προβλέπουν µια ανεξάρτητη και αστική δικαστική 
αρχή ενώπιον της οποίας οι πολίτες να µπορούν να αµφισβητήσουν την αρµοδιότητα του 
στρατιωτικού δικαστηρίου. Οριοθέτηση αρµοδιοτήτων για την απελευθέρωση των 
κρατουµένων. 

 

Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης 
για δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, 2010 (Εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Υπουργών στις 17 Νοεµβρίου 2010 κατά τη 1098η συνεδρίαση των 
αντιπροσώπων των υπουργών) 

Στέρηση της ελευθερίας 

19. Κάθε µορφή στέρησης της ελευθερίας των παιδιών πρέπει να αποτελεί έσχατο µέτρο 
και για το συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα.  

20. Όταν επιβάλλεται στέρηση της ελευθερίας, τα παιδιά πρέπει, κατά κανόνα, να 
κρατούνται ξεχωριστά από τους ενήλικες. Όταν τα παιδιά κρατούνται µε ενήλικες, αυτό 
πρέπει να γίνεται για εξαιρετικούς λόγους και να βασίζεται αποκλειστικά στο µείζον 
συµφέρον του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά πρέπει να κρατούνται σε χώρους 
κατάλληλους για τις ανάγκες τους.  

21. Λόγω της ευπάθειας των παιδιών που στερούνται της ελευθερίας τους, της σηµασίας 
των οικογενειακών δεσµών και της προώθησης της επανένταξης στην κοινωνία, οι 
αρµόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν το σεβασµό και να υποστηρίζουν ενεργά την 
τήρηση των δικαιωµάτων του παιδιού όπως καθορίζονται σε διεθνή και ευρωπαϊκά µέσα. 
Εκτός από άλλα δικαιώµατα, τα παιδιά ειδικότερα θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα:  

α. να διατηρούν τακτικές και ουσιαστικές επαφές µε τους γονείς, την οικογένεια και 
τους φίλους τους µέσω επισκέψεων και αλληλογραφίας, εκτός εάν απαιτούνται 
περιορισµοί προς το συµφέρον της δικαιοσύνης και το συµφέρον του παιδιού. Οι 
περιορισµοί αυτού του δικαιώµατος δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούνται ως τιµωρία·  

β. να λαµβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και 
την κατάρτιση, την ιατρική περίθαλψη και να απολαµβάνουν την ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας και την πρόσβαση σε δραστηριότητες αναψυχής, 
συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής αγωγής και του αθλητισµού·  

γ. να παρέχεται πρόσβαση σε προγράµµατα που προετοιµάζουν τα παιδιά εκ των 
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Theo Van Boven, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Βασανιστήρια, Ετήσια Έκθεση 
προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, UN Doc. E/CN.4/2004/56 της 23ης 
Δεκεµβρίου 2003 
 
49. Ο Ειδικός Εισηγητής επισηµαίνει ότι ένα από τα πιο συχνά εµπόδια στο σεβασµό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων µορφών 
κακοµεταχείρισης σε χώρους κράτησης είναι ο υπερπληθυσµός. Προκειµένου να 
βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης και σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, 
συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα 1 (5) των προτύπων ελάχιστων κανόνων των 
Ηνωµένων Εθνών για τα µη στερητικά της ελευθερίας µέτρα (κανόνες του Τόκιο), ο 
Ειδικός Εισηγητής ενθαρρύνει τα κράτη να αποφεύγουν την κράτηση ανθρώπων όταν 
είναι δυνατόν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προσωρινής κράτησης και κράτησης 
παιδιών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων. 

 
 

Επιτροπή για τα Οικονοµικά, Πολιτιστικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα (CESCR), 
Γενικό σχόλιο αριθ. 14 
34. ... «Ειδικότερα, τα κράτη υποχρεούνται να σέβονται το δικαίωµα στην υγεία, µεταξύ 
άλλων, αποφεύγοντας την άρνηση ή τον περιορισµό της ίσης πρόσβασης όλων των 
ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των φυλακισµένων ή των κρατουµένων, των 
µειονοτήτων, των αιτούντων άσυλο και των παράνοµων µεταναστών, σε προληπτικές, 
θεραπευτικές και παρηγορητικές υπηρεσίες υγείας.» 

 
 

Γενικό σχόλιο αριθ. 13, Το δικαίωµα στην εκπαίδευση (The right to education), 
CESCR, UN Doc. E/C.12/1999/10, της 8ης Δεκεµβρίου 1999 
34. (...) «επιβεβαιώνει ότι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων επεκτείνεται σε όλα 
τα άτοµα σχολικής ηλικίας που διαµένουν στο έδαφος Συµβαλλόµενου Κράτους, 
συµπεριλαµβανοµένων των αλλοδαπών και ανεξάρτητα από το νοµικό τους καθεστώς.» 

 
 

Κανόνες του ΟΗΕ για την προστασία των ανηλίκων που στερούνται την 
ελευθερία τους, 14 Δεκεµβρίου 1990 
 
38. Κάθε ανήλικος σε ηλικία υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης έχει δικαίωµα στην 
εκπαίδευση, η οποία πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις ικανότητές του και να 
είναι σχεδιασµένη για να τον προετοιµάσει για την επιστροφή του στην κοινωνία. Η 
εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να παρέχεται εκτός των εγκαταστάσεων κράτησης σε 
κοινοτικά σχολεία όπου αυτό είναι δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, από ειδικευµένους 
εκπαιδευτικούς µέσω προγραµµάτων που ενσωµατώνονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα της 
χώρας, έτσι ώστε, µετά την απελευθέρωση, οι νέοι να µπορούν να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους χωρίς δυσκολία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τη διοίκηση 
των χώρων κράτησης στην εκπαίδευση ανηλίκων ξένης καταγωγής ή µε ιδιαίτερες 
πολιτιστικές ή εθνοτικές ανάγκες. Οι ανήλικοι που είναι αναλφάβητοι ή έχουν γνωστικές 
ή µαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να έχουν δικαίωµα σε ειδική εκπαίδευση. 
  
39. Στους νέους άνω της ηλικίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης που επιθυµούν να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, πρέπει να τους επιτρέπεται και να ενθαρρύνονται να το 
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πράξουν και πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους δοθεί 
πρόσβαση σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

 
 

Οι κρατούµενοι που πάσχουν από σοβαρές διανοητικές διαταραχές πρέπει να κρατούνται 
και να λαµβάνουν φροντίδα σε νοσοκοµειακή εγκατάσταση που είναι επαρκώς 
εξοπλισµένη και διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.  
 

Σύσταση R (1998) 7 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη σχετικά µε τις 
ηθικές και οργανωτικές πτυχές της υγειονοµικής περίθαλψης στις φυλακές, που 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 8 Απριλίου 1998 στην 627η 
συνάντηση των αντιπροσώπων των υπουργών 

 
 

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία 
(CRPD) 

 
Άρθρο 2  
Εύλογη διαµονή (µέσα) «όλα τα απαραίτητα µέσα και οι κατάλληλες τροποποιήσεις και 
προσαρµογές που δεν επιβάλλουν δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο φόρτο, όταν απαιτούνται 
σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, για να εξασφαλιστεί για τα άτοµα µε αναπηρία η 
απόλαυση ή η άσκηση επί ίσοις όροις όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 
θεµελιωδών ελευθεριών.» 
 
Άρθρο 14 
Τα συµβαλλόµενα κράτη πρέπει «να διασφαλίζουν ότι, αν τα άτοµα µε αναπηρία 
στερούνται της ελευθερίας τους, δικαιούνται, σε ισότιµη βάση µε άλλους, εγγυήσεις 
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αντιµετωπίζονται 
σύµφωνα µε τους στόχους και τις αρχές της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης 
της παροχής εύλογων καταλυµάτων.» 

 
 

12. (...) «Οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να εξετάζονται κατά την έναρξη της κράτησής 
τους προκειµένου να εντοπιστούν ανάµεσά τους τα θύµατα βασανιστηρίων και οι 
τραυµατίες, ώστε να τους παρέχεται κατάλληλη θεραπεία και συνθήκες». 

Κατευθυντήρια γραµµή 10 (i) Σύσταση R (1998) 7, CMCE 

 
 

Κατευθυντήρια γραµµή XI.3 «στις περιπτώσεις που κρατούνται άλλα ευάλωτα άτοµα, θα 
πρέπει να τους παρέχεται επαρκής βοήθεια και υποστήριξη.» 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές για τις ταχείες διαδικασίες χορήγησης 
ασύλου, CMCE 

 
 

           
 

	

 

Theo Van Boven, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Βασανιστήρια, Ετήσια Έκθεση 
προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, UN Doc. E/CN.4/2004/56 της 23ης 
Δεκεµβρίου 2003 
 
49. Ο Ειδικός Εισηγητής επισηµαίνει ότι ένα από τα πιο συχνά εµπόδια στο σεβασµό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων µορφών 
κακοµεταχείρισης σε χώρους κράτησης είναι ο υπερπληθυσµός. Προκειµένου να 
βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης και σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, 
συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα 1 (5) των προτύπων ελάχιστων κανόνων των 
Ηνωµένων Εθνών για τα µη στερητικά της ελευθερίας µέτρα (κανόνες του Τόκιο), ο 
Ειδικός Εισηγητής ενθαρρύνει τα κράτη να αποφεύγουν την κράτηση ανθρώπων όταν 
είναι δυνατόν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προσωρινής κράτησης και κράτησης 
παιδιών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων. 

 
 

Επιτροπή για τα Οικονοµικά, Πολιτιστικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα (CESCR), 
Γενικό σχόλιο αριθ. 14 
34. ... «Ειδικότερα, τα κράτη υποχρεούνται να σέβονται το δικαίωµα στην υγεία, µεταξύ 
άλλων, αποφεύγοντας την άρνηση ή τον περιορισµό της ίσης πρόσβασης όλων των 
ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των φυλακισµένων ή των κρατουµένων, των 
µειονοτήτων, των αιτούντων άσυλο και των παράνοµων µεταναστών, σε προληπτικές, 
θεραπευτικές και παρηγορητικές υπηρεσίες υγείας.» 

 
 

Γενικό σχόλιο αριθ. 13, Το δικαίωµα στην εκπαίδευση (The right to education), 
CESCR, UN Doc. E/C.12/1999/10, της 8ης Δεκεµβρίου 1999 
34. (...) «επιβεβαιώνει ότι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων επεκτείνεται σε όλα 
τα άτοµα σχολικής ηλικίας που διαµένουν στο έδαφος Συµβαλλόµενου Κράτους, 
συµπεριλαµβανοµένων των αλλοδαπών και ανεξάρτητα από το νοµικό τους καθεστώς.» 

 
 

Κανόνες του ΟΗΕ για την προστασία των ανηλίκων που στερούνται την 
ελευθερία τους, 14 Δεκεµβρίου 1990 
 
38. Κάθε ανήλικος σε ηλικία υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης έχει δικαίωµα στην 
εκπαίδευση, η οποία πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις ικανότητές του και να 
είναι σχεδιασµένη για να τον προετοιµάσει για την επιστροφή του στην κοινωνία. Η 
εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να παρέχεται εκτός των εγκαταστάσεων κράτησης σε 
κοινοτικά σχολεία όπου αυτό είναι δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, από ειδικευµένους 
εκπαιδευτικούς µέσω προγραµµάτων που ενσωµατώνονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα της 
χώρας, έτσι ώστε, µετά την απελευθέρωση, οι νέοι να µπορούν να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους χωρίς δυσκολία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τη διοίκηση 
των χώρων κράτησης στην εκπαίδευση ανηλίκων ξένης καταγωγής ή µε ιδιαίτερες 
πολιτιστικές ή εθνοτικές ανάγκες. Οι ανήλικοι που είναι αναλφάβητοι ή έχουν γνωστικές 
ή µαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να έχουν δικαίωµα σε ειδική εκπαίδευση. 
  
39. Στους νέους άνω της ηλικίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης που επιθυµούν να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, πρέπει να τους επιτρέπεται και να ενθαρρύνονται να το 
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Γενικό σχόλιο αριθ. 16, Το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής, της 
οικογένειας, της κατοικίας και της αλληλογραφίας, καθώς και η προστασία της 
τιµής και της φήµης, CCPR, UN Doc. HRI/GEN/1/Αναθ. 9 (Τόµος Ι), 8 Απριλίου 
1988 
 
8. (...) «τα πρόσωπα που υποβάλλονται σε σωµατική έρευνα από κρατικούς υπαλλήλους 
ή από ιατρικό προσωπικό που ενεργεί κατόπιν αιτήµατος του κράτους πρέπει να 
εξετάζονται µόνο από πρόσωπα του ίδιου φύλου.» 

 
 

Πρότυπα CPT, Απόσπασµα από τη 10η Γενική Έκθεση [CPT/Inf (2000) 13] 
 
Σελίδα 78, παρ. 27. (...) παραδείγµατα εγκύων γυναικών που έχουν ακινητοποιηθεί ή 
περιοριστεί µε άλλο τρόπο σε κρεβάτια ή άλλα έπιπλα κατά τη διάρκεια γυναικολογικών 
εξετάσεων ή/και του τοκετού. Μια τέτοια προσέγγιση είναι εντελώς απαράδεκτη και θα 
µπορούσε ασφαλώς να χαρακτηριστεί ως απάνθρωπη και ταπεινωτική µεταχείριση. Άλλα 
µέσα για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας µπορούν και πρέπει να βρεθούν. 

 
 

CEDAW, Γενική σύσταση αριθ. 26 
26 (i) (...) «Τα συµβαλλόµενα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενες 
γυναίκες-µετανάστριες που κρατούνται δεν υφίστανται διακρίσεις ή βία µε βάση το φύλο 
και ότι οι έγκυες και οι θηλάζουσες µητέρες, καθώς και οι γυναίκες που έχουν 
προβλήµατα υγείας, έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες.» 

 
 

Κοινό γενικό σχόλιο αριθ. 4 (2017) της Επιτροπής για την Προστασία των 
Δικαιωµάτων Όλων των Διακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους και Αριθ. 23 (2017) της Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού σχετικά µε τις κρατικές υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα των παιδιών στο πλαίσιο της διεθνούς µετανάστευσης στις χώρες 
προέλευσης, διέλευσης, προορισµού και επιστροφής, παρ. 5-13 

Δικαίωµα στην ελευθερία (άρθρα 16 και 17 της Διεθνούς Συνθήκης για την Προστασία 
των Δικαιωµάτων Όλων των Διακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους, άρθρο 37 της Συνθήκης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού)  

5. Κάθε παιδί, ανά πάσα στιγµή, έχει θεµελιώδες δικαίωµα στην ελευθερία και την 
ελευθερία από την κράτηση που συνδέεται µε τη µετανάστευση. Η Επιτροπή για τα 
Δικαιώµατα του Παιδιού έχει επιβεβαιώσει ότι η κράτηση οποιουδήποτε παιδιού λόγω του 
καθεστώτος µετανάστευσης των γονέων του αποτελεί παραβίαση των δικαιωµάτων των 
παιδιών και παραβιάζει την αρχή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού. Υπό το πρίσµα 
αυτό, αµφότερες οι Επιτροπές έχουν επανειληµµένα επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά δεν 
πρέπει να κρατούνται ποτέ για λόγους που σχετίζονται µε το καθεστώς µετανάστευσης 
των γονέων τους και ότι τα κράτη πρέπει να παύσουν ή να εξαλείψουν πάραυτα και 
πλήρως την κράτηση παιδιών που συνδέεται µε τη µετανάστευση. Κάθε είδους κράτησης 
παιδιών που συνδέεται µε τη µετανάστευση πρέπει να απαγορεύεται από το νόµο και η 
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απαγόρευση αυτή πρέπει να εφαρµόζεται πλήρως στην πράξη.  

6. Κράτηση που συνδέεται µε τη µετανάστευση θεωρείται από τις Επιτροπές ως κάθε 
ρύθµιση στην οποία ένα παιδί στερείται της ελευθερίας του για λόγους που σχετίζονται µε 
το καθεστώς µετανάστευσης του ή των γονέων του, ανεξαρτήτως του ονόµατος και του 
λόγου που δίδεται στην ενέργεια που στερεί από το παιδί την ελευθερία του ή το όνοµα 
της εγκατάστασης ή του τόπου όπου το παιδί στερείται την ελευθερία του. Ως «λόγοι που 
σχετίζονται µε το καθεστώς µετανάστευσης» νοούνται από τις Επιτροπές το καθεστώς 
µεταναστεύσεως ή διαµονής ενός ατόµου ή η έλλειψή αυτών, είτε σχετίζεται µε 
παράνοµη είσοδο ή διαµονή, είτε όχι, σύµφωνα µε τις προηγούµενες οδηγίες των 
Επιτροπών.  

7. Επιπλέον, τόσο η Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Παιδιού όσο και η Επιτροπή για την 
Προστασία των Δικαιωµάτων όλων των Διακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους υπογράµµισαν ότι δεν πρέπει να ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος των 
παιδιών ή να υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως κράτηση, λόγω του καθεστώτος 
µετανάστευσης των γονέων τους. Η παράνοµη είσοδος και διαµονή δεν συνιστούν 
καθαυτά ποινικά αδικήµατα κατά προσώπων, περιουσίας ή εθνικής ασφάλειας. Η 
ποινικοποίηση της παράνοµης εισόδου και παραµονής υπερβαίνει το νόµιµο συµφέρον 
των συµβαλλοµένων µερών να ελέγχουν και να ρυθµίζουν τη µετανάστευση και οδηγεί 
σε αυθαίρετη κράτηση.  

8. Η Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, όσον αφορά τα ασυνόδευτα και χωρισµένα 
από την οικογένειά τους παιδιά, δήλωσε το 2005 ότι τα παιδιά δεν πρέπει να στερούνται 
της ελευθερίας τους και ότι η κράτηση δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο στη βάση του 
ότι αφορά ασυνόδευτο ή χωρισµένο από την οικογένειά του παιδί ή στη βάση του 
καθεστώτος µετανάστευσης ή διαµονής τους ή την έλλειψη αυτών. 

9. Οι Επιτροπές υπογραµµίζουν τη βλάβη που ενυπάρχει σε κάθε στέρηση της ελευθερίας 
και τον αρνητικό αντίκτυπο που µπορεί να έχει η κράτηση που συνδέεται µε τη 
µετανάστευση στη σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών και στην ανάπτυξή τους, 
ακόµη και όταν κρατούνται για σύντοµο χρονικό διάστηµα ή µε τις οικογένειές τους. Ο 
Ειδικός Εισηγητής για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική 
µεταχείριση ή τιµωρία δήλωσε ότι «στο πλαίσιο της διοικητικής επιβολής σε σχέση µε τη 
µετανάστευση...η στέρηση της ελευθερίας των παιδιών βάσει του καθεστώτος 
µετανάστευσης των γονέων τους δεν είναι ποτέ προς το συµφέρον του παιδιού, 
υπερβαίνει την απαίτηση της αναγκαιότητας, γίνεται υπερβολικά δυσανάλογη και µπορεί 
να αποτελέσει σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση των παιδιών των 
µεταναστών». 

10. Το άρθρο 37 (β) της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού καθιερώνει τη γενική 
αρχή σύµφωνα µε την οποία ένα παιδί µπορεί να στερηθεί της ελευθερίας του µόνο ως 
έσχατη λύση και για το συντοµότερο αναγκαίο χρονικό διάστηµα. Εντούτοις, τα ποινικά 
αδικήµατα που αφορούν την παράνοµη είσοδο ή διαµονή δεν µπορούν σε καµία 
περίπτωση να έχουν συνέπειες παρόµοιες µε εκείνες που προκύπτουν από τη διάπραξη 
εγκλήµατος. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα κράτησης παιδιών ως έσχατη λύση, η οποία 
µπορεί να ισχύει και σε άλλα πλαίσια, όπως στην ποινική δικαιοσύνη σε σχέση µε τους 
ανηλίκους, δεν εφαρµόζεται στις µεταναστευτικές διαδικασίες, διότι θα έρχονταν σε 
αντίθεση µε την αρχή του συµφέροντος του παιδιού και το δικαίωµά του στην ανάπτυξη.  

11. Αντίθετα, τα Κράτη µέλη πρέπει να υιοθετήσουν λύσεις που να ικανοποιούν τα 
συµφέροντα του παιδιού, µαζί µε τα δικαιώµατά τους στην ελευθερία και την 
οικογενειακή ζωή, µέσω νοµοθεσίας, πολιτικών και πρακτικών που επιτρέπουν στα παιδιά 
να παραµένουν µαζί µε τα µέλη της οικογένειάς τους ή/και µε τους κηδεµόνες τους σε µη 
στερητικά της ελευθερίας τους, εντός της κοινότητας, πλαίσια, ενώ το καθεστώς του 
µετανάστη καθίσταται αντικείµενο εξέτασης και αξιολογούνται τα συµφέροντα των 

           
 

	

Γενικό σχόλιο αριθ. 16, Το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής, της 
οικογένειας, της κατοικίας και της αλληλογραφίας, καθώς και η προστασία της 
τιµής και της φήµης, CCPR, UN Doc. HRI/GEN/1/Αναθ. 9 (Τόµος Ι), 8 Απριλίου 
1988 
 
8. (...) «τα πρόσωπα που υποβάλλονται σε σωµατική έρευνα από κρατικούς υπαλλήλους 
ή από ιατρικό προσωπικό που ενεργεί κατόπιν αιτήµατος του κράτους πρέπει να 
εξετάζονται µόνο από πρόσωπα του ίδιου φύλου.» 

 
 

Πρότυπα CPT, Απόσπασµα από τη 10η Γενική Έκθεση [CPT/Inf (2000) 13] 
 
Σελίδα 78, παρ. 27. (...) παραδείγµατα εγκύων γυναικών που έχουν ακινητοποιηθεί ή 
περιοριστεί µε άλλο τρόπο σε κρεβάτια ή άλλα έπιπλα κατά τη διάρκεια γυναικολογικών 
εξετάσεων ή/και του τοκετού. Μια τέτοια προσέγγιση είναι εντελώς απαράδεκτη και θα 
µπορούσε ασφαλώς να χαρακτηριστεί ως απάνθρωπη και ταπεινωτική µεταχείριση. Άλλα 
µέσα για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας µπορούν και πρέπει να βρεθούν. 

 
 

CEDAW, Γενική σύσταση αριθ. 26 
26 (i) (...) «Τα συµβαλλόµενα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενες 
γυναίκες-µετανάστριες που κρατούνται δεν υφίστανται διακρίσεις ή βία µε βάση το φύλο 
και ότι οι έγκυες και οι θηλάζουσες µητέρες, καθώς και οι γυναίκες που έχουν 
προβλήµατα υγείας, έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες.» 

 
 

Κοινό γενικό σχόλιο αριθ. 4 (2017) της Επιτροπής για την Προστασία των 
Δικαιωµάτων Όλων των Διακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους και Αριθ. 23 (2017) της Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού σχετικά µε τις κρατικές υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα των παιδιών στο πλαίσιο της διεθνούς µετανάστευσης στις χώρες 
προέλευσης, διέλευσης, προορισµού και επιστροφής, παρ. 5-13 

Δικαίωµα στην ελευθερία (άρθρα 16 και 17 της Διεθνούς Συνθήκης για την Προστασία 
των Δικαιωµάτων Όλων των Διακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους, άρθρο 37 της Συνθήκης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού)  

5. Κάθε παιδί, ανά πάσα στιγµή, έχει θεµελιώδες δικαίωµα στην ελευθερία και την 
ελευθερία από την κράτηση που συνδέεται µε τη µετανάστευση. Η Επιτροπή για τα 
Δικαιώµατα του Παιδιού έχει επιβεβαιώσει ότι η κράτηση οποιουδήποτε παιδιού λόγω του 
καθεστώτος µετανάστευσης των γονέων του αποτελεί παραβίαση των δικαιωµάτων των 
παιδιών και παραβιάζει την αρχή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού. Υπό το πρίσµα 
αυτό, αµφότερες οι Επιτροπές έχουν επανειληµµένα επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά δεν 
πρέπει να κρατούνται ποτέ για λόγους που σχετίζονται µε το καθεστώς µετανάστευσης 
των γονέων τους και ότι τα κράτη πρέπει να παύσουν ή να εξαλείψουν πάραυτα και 
πλήρως την κράτηση παιδιών που συνδέεται µε τη µετανάστευση. Κάθε είδους κράτησης 
παιδιών που συνδέεται µε τη µετανάστευση πρέπει να απαγορεύεται από το νόµο και η 
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παιδιών, καθώς και πριν από την επιστροφή. Όταν τα παιδιά είναι ασυνόδευτα, 
δικαιούνται ειδική προστασία και βοήθεια από το κράτος µε τη µορφή εναλλακτικής 
φροντίδας και στέγασης σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την εναλλακτική 
φροντίδα των παιδιών. Όταν τα παιδιά συνοδεύονται, η ανάγκη να παραµείνει µαζί η 
οικογένεια δεν αποτελεί βάσιµο λόγο για την αιτιολόγηση της στέρησης της ελευθερίας 
ενός παιδιού. Όταν τα συµφέροντα του παιδιού απαιτούν η οικογένεια να παραµείνει 
µαζί, η επιτακτική απαίτηση να µην στερηθεί το παιδί την ελευθερία του επεκτείνεται 
στους γονείς του παιδιού και απαιτείται από τις αρχές να επιλέξουν λύσεις µη στερητικές 
της ελευθερίας για όλη την οικογένεια. 

12. Κατά συνέπεια, η κράτηση των µεταναστών παιδιών και οικογενειών πρέπει να 
απαγορεύεται από το νόµο και η κατάργησή της να διασφαλίζεται από την πολιτική και 
την πρακτική. Οι πόροι που προορίζονται για την κράτηση πρέπει να χρησιµοποιούνται σε 
λύσεις που δεν είναι στερητικές της ελευθερίας, οι οποίες πραγµατοποιούνται από 
αρµόδιους φορείς προστασίας των παιδιών που ασχολούνται µε το παιδί και, 
ενδεχοµένως, µε την οικογένειά του. Τα µέτρα που προσφέρονται στο παιδί και στην 
οικογένεια δεν πρέπει να συνεπάγονται κανένα είδος στέρησης της ελευθερίας του 
παιδιού και της οικογένειάς του και πρέπει να βασίζονται σε µια ηθική φροντίδας και 
προστασίας, και όχι επιβολής. Θα πρέπει να επικεντρώνονται στην επίλυση των 
υποθέσεων προς το συµφέρον του παιδιού και να παρέχουν όλες τις υλικές, κοινωνικές 
και συναισθηµατικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της συνολικής 
προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού, επιτρέποντας την ολοκληρωµένη ανάπτυξή 
του. Οι ανεξάρτητοι δηµόσιοι φορείς, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τακτικά αυτές τις 
εγκαταστάσεις ή τα µέτρα. Τα παιδιά και οι οικογένειες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσµατικά ένδικα βοηθήµατα σε περίπτωση που επιβληθεί οποιαδήποτε κράτηση 
λόγω του καθεστώτος τους ως µετανάστες.  

13. Κατά την άποψη των Επιτροπών, οι φορείς προστασίας και ευηµερίας των παιδιών 
πρέπει να αναλαµβάνουν κύρια ευθύνη για τα παιδιά στο πλαίσιο της διεθνούς 
µετανάστευσης. Όταν ένα παιδί µετανάστης εντοπίζεται για πρώτη φορά από τις αρχές 
µετανάστευσης, οι υπάλληλοι προστασίας ή ευηµερίας των παιδιών θα πρέπει να 
ενηµερώνονται αµέσως και να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του παιδιού όσον αφορά 
την προστασία, τη στέγη και άλλες ανάγκες. Τα ασυνόδευτα και χωρισµένα από την 
οικογένειά τους παιδιά θα πρέπει να ενσωµατώνονται στο εθνικό/τοπικό σύστηµα 
εναλλακτικής φροντίδας, κατά προτίµηση σε παροχή φροντίδας οικογενειακού τύπου µε 
τη δική τους οικογένεια όταν είναι διαθέσιµη ή διαφορετικά σε κοινοτική φροντίδα όταν η 
οικογένειά τους δεν είναι διαθέσιµη. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαµβάνονται µέσα σε 
ένα ευαισθητοποιηµένο για τα παιδιά πλαίσιο κατάλληλων διαδικασιών, 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος του παιδιού να ακουστεί, να έχει πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και να αµφισβητεί ενώπιον δικαστή οποιαδήποτε απόφαση που θα µπορούσε 
να του στερήσει την ελευθερία και θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ευάλωτα σηµεία και 
τις ανάγκες του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που βασίζονται στο φύλο, την 
αναπηρία, την ηλικία, την ψυχική υγεία, την εγκυµοσύνη ή άλλες συνθήκες.  
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II. Δίκαιο ΕΕ 

 

Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Άρθρο 1 - Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να 
προστατεύεται. 
 
Άρθρο 3.1 - Δικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου 
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην σωµατική και διανοητική του ακεραιότητα. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπης ή εξευτελιστικών 
ποινών ή µεταχείρισης 
Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια, ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές 
ποινές ή µεταχείριση. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - Δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια 
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια. 

 
 

Οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή 
προστασία (αναδιατύπωση) 2013/33/ΕΕ 

Άρθρο 8 

Κράτηση 

1. Τα κράτη µέλη δεν υποβάλλουν σε κράτηση ένα πρόσωπο απλώς και µόνο διότι είναι 
αιτών σύµφωνα µε την οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση 
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

2. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και κατόπιν ατοµικής αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, τα 
κράτη µέλη µπορούν να θέσουν τον αιτούντα υπό κράτηση, εάν δεν είναι δυνατό να 
εφαρµοστούν αποτελεσµατικά άλλα λιγότερο περιοριστικά εναλλακτικά µέτρα. 

3. Ο αιτών µπορεί να υποβληθεί σε κράτηση µόνο: 

(α) προκειµένου να διαπιστωθεί ή να επαληθευτεί η ταυτότητα ή η υπηκοότητά του· 

(β) προκειµένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτηση 
παροχής διεθνούς προστασίας, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση 
αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του αιτούντος· 

(γ) για να αποφασιστεί, στο πλαίσιο διαδικασίας, το δικαίωµα του αιτούντος για είσοδο 
στο έδαφος· 

(δ) όταν κρατείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής δυνάµει της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Δεκεµβρίου 
2008, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την 
επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµένου να 
προετοιµάζεται η επιστροφή ή/και να διεξάγεται η διαδικασία αποµάκρυνσης και το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος είναι σε θέση να τεκµηριώνει βάση αντικειµενικών 
κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος ότι το πρόσωπο είχε ήδη την ευκαιρία 
πρόσβασης στη διαδικασία χορήγησης ασύλου, ότι υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να θεωρείται 
ότι το πρόσωπο ασκεί αίτηση διεθνούς προστασίας προκειµένου να καθυστερεί απλώς ή 
να εµποδίζει την εκτέλεση απόφασης επιστροφής· 

           
 

	

παιδιών, καθώς και πριν από την επιστροφή. Όταν τα παιδιά είναι ασυνόδευτα, 
δικαιούνται ειδική προστασία και βοήθεια από το κράτος µε τη µορφή εναλλακτικής 
φροντίδας και στέγασης σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την εναλλακτική 
φροντίδα των παιδιών. Όταν τα παιδιά συνοδεύονται, η ανάγκη να παραµείνει µαζί η 
οικογένεια δεν αποτελεί βάσιµο λόγο για την αιτιολόγηση της στέρησης της ελευθερίας 
ενός παιδιού. Όταν τα συµφέροντα του παιδιού απαιτούν η οικογένεια να παραµείνει 
µαζί, η επιτακτική απαίτηση να µην στερηθεί το παιδί την ελευθερία του επεκτείνεται 
στους γονείς του παιδιού και απαιτείται από τις αρχές να επιλέξουν λύσεις µη στερητικές 
της ελευθερίας για όλη την οικογένεια. 

12. Κατά συνέπεια, η κράτηση των µεταναστών παιδιών και οικογενειών πρέπει να 
απαγορεύεται από το νόµο και η κατάργησή της να διασφαλίζεται από την πολιτική και 
την πρακτική. Οι πόροι που προορίζονται για την κράτηση πρέπει να χρησιµοποιούνται σε 
λύσεις που δεν είναι στερητικές της ελευθερίας, οι οποίες πραγµατοποιούνται από 
αρµόδιους φορείς προστασίας των παιδιών που ασχολούνται µε το παιδί και, 
ενδεχοµένως, µε την οικογένειά του. Τα µέτρα που προσφέρονται στο παιδί και στην 
οικογένεια δεν πρέπει να συνεπάγονται κανένα είδος στέρησης της ελευθερίας του 
παιδιού και της οικογένειάς του και πρέπει να βασίζονται σε µια ηθική φροντίδας και 
προστασίας, και όχι επιβολής. Θα πρέπει να επικεντρώνονται στην επίλυση των 
υποθέσεων προς το συµφέρον του παιδιού και να παρέχουν όλες τις υλικές, κοινωνικές 
και συναισθηµατικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της συνολικής 
προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού, επιτρέποντας την ολοκληρωµένη ανάπτυξή 
του. Οι ανεξάρτητοι δηµόσιοι φορείς, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τακτικά αυτές τις 
εγκαταστάσεις ή τα µέτρα. Τα παιδιά και οι οικογένειες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσµατικά ένδικα βοηθήµατα σε περίπτωση που επιβληθεί οποιαδήποτε κράτηση 
λόγω του καθεστώτος τους ως µετανάστες.  

13. Κατά την άποψη των Επιτροπών, οι φορείς προστασίας και ευηµερίας των παιδιών 
πρέπει να αναλαµβάνουν κύρια ευθύνη για τα παιδιά στο πλαίσιο της διεθνούς 
µετανάστευσης. Όταν ένα παιδί µετανάστης εντοπίζεται για πρώτη φορά από τις αρχές 
µετανάστευσης, οι υπάλληλοι προστασίας ή ευηµερίας των παιδιών θα πρέπει να 
ενηµερώνονται αµέσως και να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του παιδιού όσον αφορά 
την προστασία, τη στέγη και άλλες ανάγκες. Τα ασυνόδευτα και χωρισµένα από την 
οικογένειά τους παιδιά θα πρέπει να ενσωµατώνονται στο εθνικό/τοπικό σύστηµα 
εναλλακτικής φροντίδας, κατά προτίµηση σε παροχή φροντίδας οικογενειακού τύπου µε 
τη δική τους οικογένεια όταν είναι διαθέσιµη ή διαφορετικά σε κοινοτική φροντίδα όταν η 
οικογένειά τους δεν είναι διαθέσιµη. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαµβάνονται µέσα σε 
ένα ευαισθητοποιηµένο για τα παιδιά πλαίσιο κατάλληλων διαδικασιών, 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος του παιδιού να ακουστεί, να έχει πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και να αµφισβητεί ενώπιον δικαστή οποιαδήποτε απόφαση που θα µπορούσε 
να του στερήσει την ελευθερία και θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ευάλωτα σηµεία και 
τις ανάγκες του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που βασίζονται στο φύλο, την 
αναπηρία, την ηλικία, την ψυχική υγεία, την εγκυµοσύνη ή άλλες συνθήκες.  
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(ε) όταν απαιτείται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης· 

(στ)  σύµφωνα µε το άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων 
και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα. 

Οι λόγοι κράτησης προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. 

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό δίκαιο να προβλέπει κανόνες που αφορούν 
εναλλακτικές της κράτησης λύσεις, όπως η τακτική εµφάνιση ενώπιον των αρχών, η 
κατάθεση χρηµατικής εγγύησης ή η υποχρέωση διαµονής σε υποδεικνυόµενο µέρος. 

Άρθρο 9 

Εγγυήσεις για κρατούµενους αιτούντες 

1. Η κράτηση αιτούντος έχει τη µικρότερη δυνατή διάρκεια και εφαρµόζεται µόνο για όσο 
διάστηµα ισχύουν οι λόγοι που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. 

Οι διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται µε τους λόγους κράτησης που καθορίζονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκτελούνται χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις 
διοικητικών διαδικασιών που δεν µπορούν να αποδοθούν στον αιτούντα δεν 
δικαιολογούν συνέχιση της κράτησης. 

2. Η κράτηση αιτούντος διατάσσεται εγγράφως από τις δικαστικές ή διοικητικές αρχές. 
Στην εντολή κράτησης αναφέρονται οι πραγµατικοί και νοµικοί λόγοι στους οποίους αυτή 
βασίζεται. 

3. Όταν η κράτηση διατάσσεται από διοικητικές αρχές, τα κράτη µέλη προβλέπουν την 
ταχεία δικαστική επανεξέταση της νοµιµότητας της κράτησης αυτεπαγγέλτως και/ή 
κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος. Όταν διεξάγεται αυτεπαγγέλτως, η επανεξέταση αυτή 
αποφασίζεται το συντοµότερο δυνατό µετά την έναρξη της κράτησης. Όταν διεξάγεται 
κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος, αποφασίζεται το συντοµότερο δυνατό µετά την έναρξη 
της σχετικής διαδικασίας. Προς τούτο, τα κράτη µέλη ορίζουν στο εθνικό δίκαιο το 
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου διεξάγεται η αυτεπάγγελτη δικαστική επανεξέταση 
και/ή η δικαστική επανεξέταση κατόπιν αίτησης του αιτούντος. 

Όταν, κατόπιν της δικαστικής επανεξέτασης, η κράτηση θεωρείται παράνοµη, ο αιτών 
αφήνεται αµέσως ελεύθερος. 

4. Οι κρατούµενοι αιτούντες ενηµερώνονται αµέσως εγγράφως, σε γλώσσα που 
κατανοούν ή µπορεί ευλόγως να υποτεθεί ότι κατανοούν, για τους λόγους κράτησης και 
τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο για την προσβολή της εντολής κράτησης, 
καθώς και για τη δυνατότητα να ζητούν δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση. 

5. Η κράτηση επανεξετάζεται από δικαστική αρχή σε εύλογα χρονικά διαστήµατα, 
αυτεπαγγέλτως ή/και µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου αιτούντος, ιδίως όταν είναι 
παρατεταµένης διάρκειας, όταν υπάρξουν σχετικές περιστάσεις ή όταν προκύψουν νέα 
στοιχεία τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τη νοµιµότητα της κράτησης. 

6. Σε περιπτώσεις δικαστικής επανεξέτασης της διαταγής κράτησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αιτούντες να έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση. Το ανωτέρω περιλαµβάνει, τουλάχιστον, 
την κατάρτιση των αναγκαίων διαδικαστικών εγγράφων και τη συµµετοχή εξ ονόµατος 
του αιτούντος σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών. 

Η δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση παρέχεται από κατάλληλα ειδικευµένο 
προσωπικό που γίνεται δεκτό ή αναγνωρίζεται βάσει του εθνικού δικαίου και του οποίου 
τα συµφέροντα δεν συγκρούονται ή δεν θα µπορούσαν να συγκρούονται ενδεχοµένως µε 
εκείνα του αιτούντος. 

7. Τα κράτη µέλη µπορεί να µεριµνούν επίσης ότι η δωρεάν νοµική συνδροµή και 
εκπροσώπηση χορηγούνται: 
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(α) µόνο σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους· και/ή 

(β) µόνο µέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από νοµικούς ή άλλους συµβούλους που 
καθορίζονται ειδικά από το εθνικό δίκαιο για συνδροµή και εκπροσώπηση των αιτούντων. 

8. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης: 

(α) να επιβάλλουν χρηµατικά και/ή χρονικά όρια στη δωρεάν παροχή νοµικής συνδροµής 
και εκπροσώπησης, εφόσον τα όρια αυτά δεν περιορίζουν αυθαιρέτως την πρόσβαση σε 
νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση, 

(β) να προβλέπουν ότι, όσον αφορά τα τέλη και τα άλλα έξοδα, η µεταχείριση των 
αιτούντων δεν θα είναι ευνοϊκότερη από τη µεταχείριση που επιφυλάσσεται κατά γενικό 
κανόνα στους υπηκόους τους σε θέµατα σχετικά µε τη νοµική συνδροµή. 

9. Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν να τους επιστραφεί το σύνολο ή µέρος των 
καταβληθέντων εξόδων εάν και από τη στιγµή που έχει βελτιωθεί σηµαντικά η 
οικονοµική κατάσταση του αιτούντος ή εάν η απόφαση καταβολής αυτών των εξόδων 
είχε ληφθεί µε βάση ψευδείς πληροφορίες που είχε δώσει ο αιτών. 

10. Οι διαδικασίες πρόσβασης σε νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση προβλέπονται από 
το εθνικό δίκαιο. 

Άρθρο 11 Κράτηση ευάλωτων ατόµων και αιτούντων µε ειδικές ανάγκες υποδοχής 
1. Η υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της ψυχικής υγείας, των αιτούντων υπό κράτηση που 
είναι ευάλωτα άτοµα αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των εθνικών αρχών. Σε περίπτωση 
κράτησης ευάλωτων ατόµων, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τακτική παρακολούθηση και 
επαρκή υποστήριξη, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους, 
συµπεριλαµβανοµένης της υγείας τους. 
2. Οι ανήλικοι τίθενται υπό κράτηση µόνο σε έσχατη ανάγκη και εφόσον αποδειχθεί ότι 
δεν µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά άλλα εναλλακτικά, λιγότερο περιοριστικά 
µέτρα. Η εν λόγω κράτηση είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη και καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση των κρατουµένων ανηλίκων και για την 
τοποθέτησή τους σε κατάλληλα για ανηλίκους καταλύµατα. Το µείζον συµφέρον του 
ανηλίκου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, αποτελεί πρωταρχικό µέληµα 
για τα κράτη µέλη. Σε περίπτωση κράτησης ανηλίκων, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ασχολούνται µε δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των 
παιχνιδιών και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρµόζουν στην ηλικία τους. 
3. Ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση των κρατουµένων ασυνόδευτων ανηλίκων το 
συντοµότερο δυνατόν. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν κρατούνται ποτέ σε σωφρονιστικά 
ιδρύµατα.  
Στους ασυνόδευτους ανηλίκους παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυµα σε ιδρύµατα τα 
οποία διαθέτουν προσωπικό και εγκαταστάσεις που λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες 
προσώπων της ηλικίας τους. Σε περίπτωση κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων, τα κράτη 
µέλη µεριµνούν ώστε αυτοί να στεγάζονται χωριστά από τους ενηλίκους. 
4. Στις οικογένειες υπό κράτηση παρέχεται χωριστό κατάλυµα το οποίο εξασφαλίζει 
επαρκή σεβασµό της ιδιωτικής ζωής. 
5. Σε περίπτωση κράτησης αιτουσών γυναικών, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να 
στεγάζονται χωριστά από τους άνδρες αιτούντες, εκτός εάν οι τελευταίοι αποτελούν µέλη 
οικογένειας και εάν όλοι οι ενδιαφερόµενοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Εξαιρέσεις 
στο πρώτο εδάφιο µπορούν επίσης να ισχύσουν όσον αφορά τη χρήση κοινόχρηστων 
χώρων που έχουν σχεδιαστεί για ψυχαγωγικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, 
συµπεριλαµβανοµένης της χορήγησης γευµάτων. 
6. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και για εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντοµότερο, τα κράτη µέλη µπορούν να παρεκκλίνουν 
από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2, από την παράγραφο 4 και από το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 5, όταν ο αιτών κρατείται σε συνοριακό φυλάκιο ή σε ζώνη διέλευσης, 
µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 

 
 

           
 

	

(ε) όταν απαιτείται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης· 

(στ)  σύµφωνα µε το άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων 
και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα. 

Οι λόγοι κράτησης προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. 

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό δίκαιο να προβλέπει κανόνες που αφορούν 
εναλλακτικές της κράτησης λύσεις, όπως η τακτική εµφάνιση ενώπιον των αρχών, η 
κατάθεση χρηµατικής εγγύησης ή η υποχρέωση διαµονής σε υποδεικνυόµενο µέρος. 

Άρθρο 9 

Εγγυήσεις για κρατούµενους αιτούντες 

1. Η κράτηση αιτούντος έχει τη µικρότερη δυνατή διάρκεια και εφαρµόζεται µόνο για όσο 
διάστηµα ισχύουν οι λόγοι που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. 

Οι διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται µε τους λόγους κράτησης που καθορίζονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκτελούνται χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις 
διοικητικών διαδικασιών που δεν µπορούν να αποδοθούν στον αιτούντα δεν 
δικαιολογούν συνέχιση της κράτησης. 

2. Η κράτηση αιτούντος διατάσσεται εγγράφως από τις δικαστικές ή διοικητικές αρχές. 
Στην εντολή κράτησης αναφέρονται οι πραγµατικοί και νοµικοί λόγοι στους οποίους αυτή 
βασίζεται. 

3. Όταν η κράτηση διατάσσεται από διοικητικές αρχές, τα κράτη µέλη προβλέπουν την 
ταχεία δικαστική επανεξέταση της νοµιµότητας της κράτησης αυτεπαγγέλτως και/ή 
κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος. Όταν διεξάγεται αυτεπαγγέλτως, η επανεξέταση αυτή 
αποφασίζεται το συντοµότερο δυνατό µετά την έναρξη της κράτησης. Όταν διεξάγεται 
κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος, αποφασίζεται το συντοµότερο δυνατό µετά την έναρξη 
της σχετικής διαδικασίας. Προς τούτο, τα κράτη µέλη ορίζουν στο εθνικό δίκαιο το 
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου διεξάγεται η αυτεπάγγελτη δικαστική επανεξέταση 
και/ή η δικαστική επανεξέταση κατόπιν αίτησης του αιτούντος. 

Όταν, κατόπιν της δικαστικής επανεξέτασης, η κράτηση θεωρείται παράνοµη, ο αιτών 
αφήνεται αµέσως ελεύθερος. 

4. Οι κρατούµενοι αιτούντες ενηµερώνονται αµέσως εγγράφως, σε γλώσσα που 
κατανοούν ή µπορεί ευλόγως να υποτεθεί ότι κατανοούν, για τους λόγους κράτησης και 
τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο για την προσβολή της εντολής κράτησης, 
καθώς και για τη δυνατότητα να ζητούν δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση. 

5. Η κράτηση επανεξετάζεται από δικαστική αρχή σε εύλογα χρονικά διαστήµατα, 
αυτεπαγγέλτως ή/και µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου αιτούντος, ιδίως όταν είναι 
παρατεταµένης διάρκειας, όταν υπάρξουν σχετικές περιστάσεις ή όταν προκύψουν νέα 
στοιχεία τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τη νοµιµότητα της κράτησης. 

6. Σε περιπτώσεις δικαστικής επανεξέτασης της διαταγής κράτησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αιτούντες να έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση. Το ανωτέρω περιλαµβάνει, τουλάχιστον, 
την κατάρτιση των αναγκαίων διαδικαστικών εγγράφων και τη συµµετοχή εξ ονόµατος 
του αιτούντος σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών. 

Η δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση παρέχεται από κατάλληλα ειδικευµένο 
προσωπικό που γίνεται δεκτό ή αναγνωρίζεται βάσει του εθνικού δικαίου και του οποίου 
τα συµφέροντα δεν συγκρούονται ή δεν θα µπορούσαν να συγκρούονται ενδεχοµένως µε 
εκείνα του αιτούντος. 

7. Τα κράτη µέλη µπορεί να µεριµνούν επίσης ότι η δωρεάν νοµική συνδροµή και 
εκπροσώπηση χορηγούνται: 
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Οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις αναγνώρισης 

 
Άρθρο 31 - Ασυνόδευτοι ανήλικοι 
 
1. Το συντοµότερο δυνατό από τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, τα κράτη µέλη 
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων από κηδεµόνα ή, όπου χρειάζεται, µε την ανάθεση της σχετικής 
ευθύνης σε οργάνωση επιφορτισµένη µε τη µέριµνα και την ευηµερία ανηλίκων ή µε 
οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγµένη µορφή εκπροσώπησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
βασιζόµενης στη νοµοθεσία ή σε απόφαση δικαστηρίου. 
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ανάγκες του ανηλίκου να καλύπτονται δεόντως 
κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας από τον διορισµένο κηδεµόνα 
ή εκπρόσωπο. Οι αρµόδιες αρχές αξιολογούν τακτικά την κατάσταση. 
3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να τοποθετούνται είτε: 
α) µαζί µε ενήλικους συγγενείς· ή 
β) σε οικογένεια που θα έχει την επιµέλεια του ανηλίκου· ή 
γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων· ή 
δ) σε άλλου είδους καταλύµατα κατάλληλα για ανηλίκους. 
Εν προκειµένω, οι απόψεις του παιδιού λαµβάνονται υπόψη, ανάλογα µε την ηλικία του 
και το βαθµό ωριµότητάς του. 
4. Τα αδέλφια παραµένουν ενωµένα, στο µέτρο του δυνατού, λαµβανοµένου υπόψη του 
µείζονος συµφέροντος του ενδιαφεροµένου ανηλίκου και, ειδικότερα, της ηλικίας και του 
βαθµού ωριµότητάς του/της. Οι µεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων 
περιορίζονται στο ελάχιστο. 
5. Σε περίπτωση χορήγησης διεθνούς προστασίας σε ασυνόδευτο ανήλικο ενώ δεν έχει 
ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση της οικογένειάς του, τα κράτη µέλη αρχίζουν την αναζήτησή 
τους το συντοµότερο δυνατό µετά τη χορήγηση της διεθνούς προστασίας, ενώ 
προστατεύουν το µείζον συµφέρον του ανηλίκου. Αν έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση, τα 
κράτη µέλη συνεχίζουν τη διαδικασία αναζήτησης, όπου χρειάζεται. Σε περιπτώσεις 
ενδεχόµενης απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών 
συγγενών του, ιδίως εάν έχουν παραµείνει στη χώρα καταγωγής, πρέπει να ληφθεί 
µέριµνα ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε 
τα πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εµπιστευτική βάση. 
6. Τα άτοµα που ασχολούνται µε ασυνόδευτους ανηλίκους έχουν ήδη και συνεχίζουν να 
λαµβάνουν κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τις ανάγκες τους. 

 
 
 

Κανονισµός του Δουβλίνου 
 
Άρθρο 28 - Κράτηση 

1. Τα κράτη µέλη δεν κρατούν ένα πρόσωπο για τον µόνο λόγο ότι υπόκειται στη 
διαδικασία που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό. 

2. Όταν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος διαφυγής, τα κράτη µέλη δύνανται να κρατούν το 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι διαδικασίες µεταφοράς 
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, βάσει ατοµικής αξιολόγησης και µόνον εφόσον η 
κράτηση είναι αναλογική, εάν δεν µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά λιγότερο 
αυστηρά εναλλακτικά µέτρα. 

3. Η κράτηση είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη και δεν διαρκεί περισσότερο από το χρόνο 
που εύλογα απαιτείται για την πλήρωση των αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών µε τη 
δέουσα επιµέλεια µέχρι την εκτέλεση της µεταφοράς βάσει του παρόντος κανονισµού. 

Όταν ένα πρόσωπο κρατείται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η προθεσµία 
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υποβολής αιτήµατος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα από την 
υποβολή της αίτησης. Το κράτος µέλος που διεξάγει τη διαδικασία σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό ζητεί επείγουσα απάντηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Η εν λόγω 
απάντηση δίδεται εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή του αιτήµατος. Η έλλειψη 
απάντησης εντός δύο εβδοµάδων ισοδυναµεί µε αποδοχή του αιτήµατος και συνεπάγεται 
υποχρέωση αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης της 
υποχρέωσης πρόβλεψης των κατάλληλων προετοιµασιών για την άφιξη. 

Όταν ένα πρόσωπο κρατείται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η µεταφορά του εν 
λόγω προσώπου από το αιτούν κράτος µέλος στο υπεύθυνο κράτος µέλος διεξάγεται 
µόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό και το αργότερο εντός έξι εβδοµάδων από την τυπική ή 
άτυπη αποδοχή του αιτήµατος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης από άλλο κράτος µέλος ή 
από τη στιγµή κατά την οποία το ένδικο µέσο ή η προσφυγή παύει να έχει ανασταλτικό 
χαρακτήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 3. 

Όταν το αιτούν κράτος µέλος δεν τηρεί τις προθεσµίες για την υποβολής αιτήµατος 
αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ή όταν η µεταφορά δεν εκτελείται εντός της 
προαναφερόµενης στο τρίτο εδάφιο προθεσµίας των έξι εβδοµάδων, το πρόσωπο παύει 
να κρατείται. Τα άρθρα 21, 23, 24 και 29 εξακολουθούν να εφαρµόζονται σχετικά. 

4. Όσον αφορά στις συνθήκες κράτησης προσώπων και τις εγγυήσεις για τους 
κρατούµενους, προκειµένου να εξασφαλίζονται οι διαδικασίες µεταφορών στο υπεύθυνο 
κράτος µέλος, εφαρµόζονται τα άρθρα 9, 10 και 11 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ. 
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Παράρτηµα ΙΙ. Πρόσφατη νοµολογία σχετικά µε την κράτηση για ανάλυση 
 

ΕΔΔΑ 

Khlaifia κατά Ιταλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµ. 16483/12, 15 Δεκεµβρίου 2016 
 

1. Αρχές που εφαρµόζονται στη νοµολογία του Δικαστηρίου 

128. Το Δικαστήριο επαναλαµβάνει ότι το άρθρο 5 § 4 παρέχει στους κρατούµενους το 
δικαίωµα να κινήσουν διαδικασίες για την επανεξέταση της τήρησης των διαδικαστικών και 
ουσιαστικών προϋποθέσεων της στέρησης της ελευθερίας τους που είναι απαραίτητες για τη 
νοµιµότητα, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, της στέρησης της ελευθερίας τους. Η 
έννοια της νοµιµότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 έχει την ίδια έννοια µε 
αυτή της παραγράφου 1, έτσι ώστε ένας κρατούµενος να δικαιούται επανεξέταση της 
νοµιµότητας της κράτησής του υπό το πρίσµα όχι µόνο των απαιτήσεων του εσωτερικού 
δικαίου, αλλά της Σύµβασης, των γενικών αρχών που περιέχονται σε αυτήν και του σκοπού 
των περιορισµών που επιτρέπονται από το άρθρο 5 § 1. Το άρθρο 5 παρ. 4 δεν εγγυάται 
δικαίωµα δικαστικής επανεξέτασης τέτοιας εµβέλειας, ώστε να εξουσιοδοτεί το δικαστήριο να 
υποκαθιστά, σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων 
σκοπιµότητας, τη διακριτική ευχέρεια της αρχής λήψης αποφάσεων µε τη δική του. Ωστόσο, 
η επανεξέταση πρέπει να είναι αρκετά ευρεία ώστε να καλύπτει τις προϋποθέσεις που είναι 
απαραίτητες για τη νόµιµη κράτηση ενός προσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 5 § 1 (βλ. E. 
κατά Νορβηγίας, 29 Αυγούστου 1990, § 50, Σειρά Α, αριθ. 181-Α). Το δικαστήριο 
επανεξέτασης δεν πρέπει να έχει απλώς συµβουλευτικά καθήκοντα αλλά πρέπει να έχει την 
αρµοδιότητα να αποφασίζει σχετικά µε τη νοµιµότητα της κράτησης και να διατάσσει την 
απελευθέρωση αν η κράτηση είναι παράνοµη (βλ. Ιρλανδία κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 18 
Ιανουαρίου 1978, § 200, Σειρά Α αρ. 25, Weeks κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 2 Μαρτίου 
1987, § 61, Σειρά Α αρ. 114, Chahal κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 15 Νοεµβρίου 1996, § 130, 
Εκθέσεις 1996V και Α. και Λοιποί κατά Ηνωµένου Βασιλείου, προπαρατεθείσα, § 202). 

129. Οι µορφές δικαστικού ελέγχου που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 5 § 4 µπορεί 
να ποικίλλουν από τον έναν τοµέα στον άλλο και εξαρτώνται από τον τύπο της υπό κρίση 
στέρησης της ελευθερίας. Δεν είναι καθήκον του Δικαστηρίου να διερευνήσει ποιο θα είναι το 
καταλληλότερο σύστηµα στο συγκεκριµένο πεδίο υπό εξέταση (βλ. Shtukaturov κατά 
Ρωσίας, αρ. 44009/05, § 123, ΕΔΔΑ 2008 και Stanev, προπαρατεθείσα, § 169). 

130. Η ύπαρξη του ενδίκου βοηθήµατος πρέπει ωστόσο να είναι επαρκώς ορισµένη, όχι 
µόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη, πράγµα που εάν δεν ισχύει δεν εξασφαλίζεται η 
απαιτούµενη προσβασιµότητα και αποτελεσµατικότητα (βλ. Vachev κατά Βουλγαρίας, αρ. 
42987/98, § 71, ΕΔΔΑ 2004-VIII, και Abdolkhani και Karimnia, προπαρατεθείσα, § 139). 

131. Το άρθρο 5 παρ. 4 διασφαλίζει επίσης σε άτοµα που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται 
το δικαίωµά τους να ζητήσουν την ταχεία έκδοση απόφασης σχετικά µε τη νοµιµότητα 
της κράτησής τους και την έκδοση εντολής για την απελευθέρωσή τους σε περίπτωση 
που η κράτηση δεν είναι νόµιµη (βλ., για παράδειγµα, προπαρατεθείσα απόφαση 
Baranowski, § 68). Οι διαδικασίες που αφορούν θέµατα στέρησης της ελευθερίας 
απαιτούν ιδιαίτερη ταχύτητα (βλ. Hutchison Reid κατά Ηνωµένου Βασιλείου, αριθ. 
50272/99, § 79, ΕΔΔΑ 2003-IV) και οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από την απαίτηση για 
ταχεία επανεξέταση της νοµιµότητας ενός µέτρου κράτησης πρέπει να ερµηνεύονται 
στενά (βλ. Λαυρεντιάδης κατά Ελλάδας, αρ. 29896/13, § 45, 22 Σεπτεµβρίου 2015). Το 
ζήτηµα της τήρησης της αρχής της ταχείας διαδικασίας δεν πρέπει να εξετάζεται 
αφηρηµένα, αλλά στο πλαίσιο µιας γενικής εκτίµησης των στοιχείων, λαµβάνοντας 
υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης (βλ. Luberti κατά Ιταλίας, 23 Φεβρουαρίου 1984, 
§§ 33-37, Σειρά Α, αριθ. 75, Ε. κατά Νορβηγίας, προπαρατεθείσα, § 64 και Delbec κατά 
Γαλλίας, αρ. 43125/98, § 33, 18 Ιουνίου 2002), ιδίως υπό το πρίσµα της 
πολυπλοκότητας της υπόθεσης, των τυχόν ιδιαιτεροτήτων της εσωτερικής διαδικασίας και 
της συµπεριφοράς του προσφεύγοντος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (βλ. Bubullima 
κατά Ελλάδας, αρ. 41533/08, § 27, 28 Οκτωβρίου 2010). Κατ 'αρχήν όµως, δεδοµένου 
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ότι διακυβεύεται η ελευθερία του ατόµου, το κράτος οφείλει να µεριµνά ώστε η 
διαδικασία να διεξάγεται το συντοµότερο δυνατόν (βλ. Fuchser κατά Ελβετίας, αρ. 
55894/00, § 43, 13 Ιουλίου 2006 και Λαυρεντιάδης, προπαρατεθείσα, § 45). 

2. Εφαρµογή των αρχών αυτών στην υπό κρίση υπόθεση 

132. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι κρατούµενοι δεν είχαν ενηµερωθεί για τους λόγους 
της στέρησης της ελευθερίας τους, το Δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωµά τους να 
ασκήσουν προσφυγή κατά της κράτησής τους στερούταν κάθε ουσιαστικής σηµασίας 
(βλ., ειδικότερα, την απόφαση Shamayev και λοιπών, προπαρατεθείσα, § 432, 
Abdolkhani και Karimnia, προπαρατεθείσα, § 141, Dbouba κατά Τουρκίας, αρ. 15916/09, 
§ 54, 13 Ιουλίου 2010, και Musaev κατά Τουρκίας, αρ. 72754/11, § 40, 21 Οκτωβρίου 
2014). Λαµβάνοντας υπόψη τη διαπίστωσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 5 § 2 της 
Σύµβασης, ότι οι νοµικοί λόγοι για τους οποίους οι αιτούντες κρατήθηκαν στο CSPA και 
στα πλοία δεν τους είχαν κοινοποιηθεί (βλέπε παραγράφους 117-22 ανωτέρω) το 
Δικαστήριο πρέπει να καταλήξει σε παρόµοιο συµπέρασµα για το λόγο αυτό. 

133. Αυτό το επιχείρηµα αρκεί για να καταλήξει το Δικαστήριο στο συµπέρασµα ότι η 
ιταλική έννοµη τάξη δεν παρείχε στους προσφεύγοντες ένδικο βοήθηµα µέσω του οποίου 
θα εκδιδόταν δικαστική απόφαση σχετικά µε τη νοµιµότητα της στέρησης της ελευθερίας 
τους (βλ., mutatis mutandis, SD κατά Ελλάδας, αρ. 53541/07, § 76, 11 Ιουνίου 2009) 
και καθίσταται περιττό να κριθεί από το Δικαστήριο αν τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα 
δυνάµει του ιταλικού δικαίου θα µπορούσαν να παράσχουν στους αιτούντες επαρκείς 
εγγυήσεις για τους σκοπούς του άρθρου 5 § 4 της Σύµβασης (βλέπε, για παράδειγµα, και 
τηρουµένων των αναλογιών , Shamayev και λοιποί, προπαρατεθείσα, § 433). 

134. Ως πρόσθετη σκέψη και σε απάντηση στο επιχείρηµα της Κυβέρνησης σύµφωνα µε το 
οποίο η άσκηση προσφυγής στο Ειρηνοδικείο του Agrigento κατά των αποφάσεων άρνησης 
εισόδου πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 5 § 4 της Σύµβασης (βλ. παράγραφο 126 
ανωτέρω), το Δικαστήριο υπενθυµίζει, ότι, αφενός, οι αποφάσεις περί αρνήσεως εισόδου 
δεν αναφέρονται στην κράτηση του αιτούντος ούτε στους νοµικούς ή πραγµατικούς 
λόγους για τη λήψη του εν λόγω µέτρου (βλ. παράγραφο 119 ανωτέρω) και, αφετέρου, οι 
εντολές κοινοποιήθηκαν στους αιτούντες όταν ήταν πολύ αργά, στις 27 και 29 Σεπτεµβρίου 
2011 αντιστοίχως (βλ. ανωτέρω παράγραφο 120), λίγο πριν από την επιστροφή τους µε 
αεροπλάνο. Η ανωτέρω επισήµανση έγινε ορθώς από το Τµήµα. Εποµένως, οι υπό κρίση 
εντολές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως οι αποφάσεις επί των οποίων βασίστηκε η κράτηση 
των αιτούντων και η άσκηση προσφυγής κατά αυτών ενώπιον του Ειρηνοδικείου δεν θα 
µπορούσε, σε κάθε περίπτωση, να πραγµατοποιηθεί παρά µόνον µετά την απελευθέρωση 
των αιτούντων κατά την επιστροφή τους στην Τυνησία. 

135. Κατά συνέπεια, υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5 § 4 της Σύµβασης. 

 
 
Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας87 
 
 ΑΡΘΡΟ 5-4 

1. Προτάσεις των διαδίκων 

121. Οι αιτούντες επικαλέστηκαν τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου στην υπόθεση Louled 

																																																								
87 Βλ. επίσης: http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/abdullahi-elmi-and-aweys-abubakar-v-malta-nos-
2579413-and-2815113-articles-3-and-5-22 

 

           
 

	

Παράρτηµα ΙΙ. Πρόσφατη νοµολογία σχετικά µε την κράτηση για ανάλυση 
 

ΕΔΔΑ 

Khlaifia κατά Ιταλίας, ΕΔΔΑ, Προσφυγή υπ’ αριθµ. 16483/12, 15 Δεκεµβρίου 2016 
 

1. Αρχές που εφαρµόζονται στη νοµολογία του Δικαστηρίου 

128. Το Δικαστήριο επαναλαµβάνει ότι το άρθρο 5 § 4 παρέχει στους κρατούµενους το 
δικαίωµα να κινήσουν διαδικασίες για την επανεξέταση της τήρησης των διαδικαστικών και 
ουσιαστικών προϋποθέσεων της στέρησης της ελευθερίας τους που είναι απαραίτητες για τη 
νοµιµότητα, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, της στέρησης της ελευθερίας τους. Η 
έννοια της νοµιµότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 έχει την ίδια έννοια µε 
αυτή της παραγράφου 1, έτσι ώστε ένας κρατούµενος να δικαιούται επανεξέταση της 
νοµιµότητας της κράτησής του υπό το πρίσµα όχι µόνο των απαιτήσεων του εσωτερικού 
δικαίου, αλλά της Σύµβασης, των γενικών αρχών που περιέχονται σε αυτήν και του σκοπού 
των περιορισµών που επιτρέπονται από το άρθρο 5 § 1. Το άρθρο 5 παρ. 4 δεν εγγυάται 
δικαίωµα δικαστικής επανεξέτασης τέτοιας εµβέλειας, ώστε να εξουσιοδοτεί το δικαστήριο να 
υποκαθιστά, σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων 
σκοπιµότητας, τη διακριτική ευχέρεια της αρχής λήψης αποφάσεων µε τη δική του. Ωστόσο, 
η επανεξέταση πρέπει να είναι αρκετά ευρεία ώστε να καλύπτει τις προϋποθέσεις που είναι 
απαραίτητες για τη νόµιµη κράτηση ενός προσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 5 § 1 (βλ. E. 
κατά Νορβηγίας, 29 Αυγούστου 1990, § 50, Σειρά Α, αριθ. 181-Α). Το δικαστήριο 
επανεξέτασης δεν πρέπει να έχει απλώς συµβουλευτικά καθήκοντα αλλά πρέπει να έχει την 
αρµοδιότητα να αποφασίζει σχετικά µε τη νοµιµότητα της κράτησης και να διατάσσει την 
απελευθέρωση αν η κράτηση είναι παράνοµη (βλ. Ιρλανδία κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 18 
Ιανουαρίου 1978, § 200, Σειρά Α αρ. 25, Weeks κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 2 Μαρτίου 
1987, § 61, Σειρά Α αρ. 114, Chahal κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 15 Νοεµβρίου 1996, § 130, 
Εκθέσεις 1996V και Α. και Λοιποί κατά Ηνωµένου Βασιλείου, προπαρατεθείσα, § 202). 

129. Οι µορφές δικαστικού ελέγχου που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 5 § 4 µπορεί 
να ποικίλλουν από τον έναν τοµέα στον άλλο και εξαρτώνται από τον τύπο της υπό κρίση 
στέρησης της ελευθερίας. Δεν είναι καθήκον του Δικαστηρίου να διερευνήσει ποιο θα είναι το 
καταλληλότερο σύστηµα στο συγκεκριµένο πεδίο υπό εξέταση (βλ. Shtukaturov κατά 
Ρωσίας, αρ. 44009/05, § 123, ΕΔΔΑ 2008 και Stanev, προπαρατεθείσα, § 169). 

130. Η ύπαρξη του ενδίκου βοηθήµατος πρέπει ωστόσο να είναι επαρκώς ορισµένη, όχι 
µόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη, πράγµα που εάν δεν ισχύει δεν εξασφαλίζεται η 
απαιτούµενη προσβασιµότητα και αποτελεσµατικότητα (βλ. Vachev κατά Βουλγαρίας, αρ. 
42987/98, § 71, ΕΔΔΑ 2004-VIII, και Abdolkhani και Karimnia, προπαρατεθείσα, § 139). 

131. Το άρθρο 5 παρ. 4 διασφαλίζει επίσης σε άτοµα που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται 
το δικαίωµά τους να ζητήσουν την ταχεία έκδοση απόφασης σχετικά µε τη νοµιµότητα 
της κράτησής τους και την έκδοση εντολής για την απελευθέρωσή τους σε περίπτωση 
που η κράτηση δεν είναι νόµιµη (βλ., για παράδειγµα, προπαρατεθείσα απόφαση 
Baranowski, § 68). Οι διαδικασίες που αφορούν θέµατα στέρησης της ελευθερίας 
απαιτούν ιδιαίτερη ταχύτητα (βλ. Hutchison Reid κατά Ηνωµένου Βασιλείου, αριθ. 
50272/99, § 79, ΕΔΔΑ 2003-IV) και οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από την απαίτηση για 
ταχεία επανεξέταση της νοµιµότητας ενός µέτρου κράτησης πρέπει να ερµηνεύονται 
στενά (βλ. Λαυρεντιάδης κατά Ελλάδας, αρ. 29896/13, § 45, 22 Σεπτεµβρίου 2015). Το 
ζήτηµα της τήρησης της αρχής της ταχείας διαδικασίας δεν πρέπει να εξετάζεται 
αφηρηµένα, αλλά στο πλαίσιο µιας γενικής εκτίµησης των στοιχείων, λαµβάνοντας 
υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης (βλ. Luberti κατά Ιταλίας, 23 Φεβρουαρίου 1984, 
§§ 33-37, Σειρά Α, αριθ. 75, Ε. κατά Νορβηγίας, προπαρατεθείσα, § 64 και Delbec κατά 
Γαλλίας, αρ. 43125/98, § 33, 18 Ιουνίου 2002), ιδίως υπό το πρίσµα της 
πολυπλοκότητας της υπόθεσης, των τυχόν ιδιαιτεροτήτων της εσωτερικής διαδικασίας και 
της συµπεριφοράς του προσφεύγοντος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (βλ. Bubullima 
κατά Ελλάδας, αρ. 41533/08, § 27, 28 Οκτωβρίου 2010). Κατ 'αρχήν όµως, δεδοµένου 
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Massoud κατά Μάλτας (αρ. 24340/08, 27 Ιουλίου 2010), σύµφωνα µε τις οποίες το 
Δικαστήριο έκρινε ότι τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα στο εθνικό σύστηµα της Μάλτας 
ήταν αναποτελεσµατικά και ανεπαρκή για τους σκοπούς του άρθρου 5 § 4. Μια σύνοψη 
των προτάσεών τους µπορεί να αναζητηθεί στην απόφαση Mahamed Jama (παρατίθεται 
ανωτέρω, §§ 109-11). 

122. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η επανεξέταση αυτή προβλεπόταν από το άρθρο 409Α 
του ποινικού κώδικα της Μάλτας και, στην περίπτωση που αυτό δεν ίσχυε, προβλεπόταν 
µέσω των διαδικασιών ενώπιον των συνταγµατικών δικαιοδοσιών. Συνοπτική παρουσίαση 
των προτάσεων των δικηγόρων τους µπορεί να αναζητηθεί στην απόφαση Mahamed 
Jama (παρατίθεται ανωτέρω, §§ 112-14). 

2. Η εκτίµηση του Δικαστηρίου 

123. Το Δικαστήριο είχε ήδη την ευκαιρία να εξετάσει τέτοιες καταγγελίες και διαπίστωσε 
ότι δεν αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες σε καταστάσεις όπως αυτή της παρούσας υπόθεσης 
είχαν στη διάθεσή τους αποτελεσµατικό και γρήγορο ένδικο βοήθηµα σύµφωνα µε το 
εθνικό δίκαιο για να αµφισβητήσουν τη νοµιµότητα της κράτησής τους (βλ., µεταξύ 
άλλων, Mahamed Jama, προπαρατεθείσα, §§ 115-21 και Moxamed Ismaaciil και 
Abdirahman Warsame, προπαρατεθείσα, § 112-18). Δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
κριθεί διαφορετικά στην προκειµένη περίπτωση. 

124. Συνεπώς, το άρθρο 5 § 4 της Σύµβασης έχει παραβιαστεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 5-1 

139. Το Δικαστήριο παραπέµπει στις γενικές του αρχές που έχουν σχέση µε την παρούσα υπόθεση, 
όπως επαναλαµβάνονται στην υπόθεση Mahamad Jama (προπαρατεθείσα, §§ 136-40).  

140. Σηµειώνεται ότι οι προσφεύγοντες δεν διαµαρτύρονται για τη νοµιµότητα και τη 
συµµόρφωση της κράτησής τους µεταξύ της άφιξής τους και της ηµεροµηνίας κατά την 
οποία υπέβαλαν αίτηση ασύλου µε το άρθρο 5 (βλ. ανωτέρω παράγραφο 129, in primis). 

141. Όσον αφορά τη µεταγενέστερη περίοδο, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι οι 
προσφεύγοντες κρατήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της Πράξης περί Μετανάστευσης 
(άρθρα 5 και 14 παράγραφος 2, κεφάλαιο 217 των Νόµων της Μάλτας). Ενώ εκφράζει 
επιφυλάξεις σχετικά µε την ποιότητα όλων των εφαρµοστέων νόµων που εξετάζονται από 
κοινού στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο έχει ήδη δεχθεί ότι σε παρόµοιες περιπτώσεις µε 
εκείνες των προσφευγόντων, η κράτηση είχε αρκετά σαφή νοµική βάση και ότι µέχρι την 
έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως χορήγησης ασύλου, η εν λόγω κράτηση µπορεί να 
θεωρηθεί ότι εµπίπτει στο πρώτο σκέλος του άρθρου 5 § 1 (στ), ήτοι την «αποτροπή 
παράνοµης εισόδου» (βλ. προαναφερθείσα απόφαση Suso Musa, § 99 και Mahamed 
Jama, προπαρατεθείσα, § 144). Δεν υπάρχει λόγος να κριθεί διαφορετικά στην 
προκειµένη περίπτωση. 

142. Αποµένει να διαπιστωθεί κατά πόσον η κράτηση στην προκειµένη περίπτωση δεν 
ήταν αυθαίρετη, δηλαδή εάν έγινε µε καλή πίστη, εάν ήταν στενά συνδεδεµένη µε το 
λόγο κράτησης που επικαλείται η κυβέρνηση, αν ο τόπος και οι συνθήκες κράτησης ήταν 
κατάλληλοι και αν η διάρκεια της κράτησης υπερέβη εκείνη που ήταν λογικά αναγκαία 
για τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

143. Το Δικαστήριο έχει ήδη επισηµάνει µια σειρά περίεργων πρακτικών εκ µέρους των 
εθνικών αρχών όσον αφορά στις αφίξεις µεταναστών και τις επακόλουθες κρατήσεις και 
εξέφρασε τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την καλή πίστη της κυβέρνησης όσον αφορά 
την εφαρµογή µιας ευρείας πολιτικής κράτησης (εκτός από συγκεκριµένες κατηγορίες 
ευάλωτων ατόµων) και την παράκαµψη της διαδικασίας οικειοθελούς επαναπατρισµού 
(βλ. προαναφερθείσα απόφαση Suso Musa, § 100 και Mahamed Jama, προπαρατεθείσα, 
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σκέψη 146) - επιφυλάξεις που διατηρεί, επισηµαίνοντας ότι οι δύο πρακτικές 
διαπιστώθηκαν στην παρούσα υπόθεση (βλ. παραγράφους 7 και 10 ανωτέρω σε σχέση µε 
τον πρώτο προσφεύγοντα και παραγράφους 12 και 15 για το δεύτερο προσφεύγοντα). 

144. Παρόλα αυτά, το επίκεντρο της καταγγελίας των αιτούντων αφορά το γεγονός ότι 
κρατήθηκαν παρά το γεγονός ότι κατά το χρόνο της κράτησης ισχυρίστηκαν ότι ήταν 
ανήλικοι (και αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν). Το Δικαστήριο υπενθυµίζει ότι η ανάγκη 
κράτησης παιδιών στο πλαίσιο της µετανάστευσης πρέπει να εξετάζεται πολύ προσεκτικά 
από τις εθνικές αρχές (βλ. Mahamed Jama, προπαρατεθείσα, § 147). Είναι θετικό ότι, 
στο πλαίσιο της Μάλτας, όταν ένα άτοµο διαπιστωθεί ότι είναι ανήλικος, ο τελευταίος 
παύει να κρατείται και τοποθετείται σε κατοικία χωρίς να στερείται της ελευθερίας του και 
ότι η κράτηση ανηλίκων δεν πρέπει να υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο χρονικό 
διάστηµα για τον προσδιορισµό της ταυτότητας και της κατάστασης της υγείας τους (βλ. 
ανωτέρω παραγράφους 31 και 36). Εντούτοις, µπορεί να προκύψει ζήτηµα, µεταξύ 
άλλων, όσον αφορά την καλή πίστη ενός κράτους, στο µέτρο που ο προσδιορισµός της 
ηλικίας µπορεί να διαρκέσει παράλογο χρονικό διάστηµα - πράγµατι, µια παρέλευση 
αριθµού µηνών µπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσµα ένα άτοµο να ενηλικιωθεί 
αναµένοντας τον επίσηµο προσδιορισµό (ο.α.). 

145. Το Δικαστήριο είναι, αφενός, ευαίσθητο στο επιχείρηµα της κυβέρνησης ότι η ηλικία 
των ατόµων που έχουν εµφάνιση νεαρού ατόµου µπορεί να προσδιοριστεί γρήγορα και 
ότι η διαδικασία διαρκεί περισσότερο µόνο σε περιπτώσεις προσώπων που είναι κοντά 
στην ενηλικίωση, καθώς και στην αναφορά της ότι το 2013 από 567 άτοµα, µόνο 274 
κρίθηκαν ανήλικοι (το 2012 µόνο σαράντα έξι αποδείχθηκαν ανήλικοι από τους 
εβδοµήντα πέντε βλ. Mahamed Jama, παραποµπή ανωτέρω, § 148). Το Δικαστήριο 
παρατηρεί ότι, όπως επισηµάνθηκε στη προαναφερθείσα απόφαση στην υπόθεση 
Mahamed Jama, λιγότερο από το 10% των αφίξεων που ισχυρίσθηκαν είναι ανήλικοι το 
2012 (δηλαδή όταν ξεκίνησε η διαδικασία εκτίµησης της ηλικίας τους για τους 
προσφεύγοντες). Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο θεωρεί ότι παρά το γεγονός ότι οι 
«οριακές» υποθέσεις ενδέχεται να απαιτήσουν περαιτέρω εκτίµηση, ο αριθµός των 
ατόµων που ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι κάθε χρόνο, τον οποίο προβάλλει η 
κυβέρνηση, δεν µπορεί να δικαιολογήσει διάρκεια µεγαλύτερη από επτά µήνες 
προκειµένου να υπάρξει εκτίµηση των ισχυρισµών των προσφευγόντων. Πράγµατι, η 
κυβέρνηση δεν εξήγησε γιατί ήταν απαραίτητο για τον πρώτο προσφεύγοντα στην 
παρούσα υπόθεση να περιµένει µερικές εβδοµάδες για την πρώτη του συνέντευξη για την 
εκτίµηση της ηλικίας του (βλ. παράγραφο 18 ανωτέρω) και να περιµένει περίπου επτά 
µήνες για να εκδοθεί απόφαση µετά από µια τυπική ιατρική εξέταση. Το Δικαστήριο 
σηµειώνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο πρώτος προσφεύγων παρέµεινε υπό 
κράτηση παρά το γεγονός ότι του είχε διατυπωθεί προφορικά ότι είχε διαπιστωθεί ότι 
ήταν ανήλικος έξι µήνες πριν (βλ. παράγραφο 18). Οµοίως, η κυβέρνηση δεν εξήγησε 
γιατί, µετά τη συνέντευξή του, ο δεύτερος προσφεύγων έπρεπε να περιµένει πέντε µήνες 
για να κάνει το τεστ FAV και να περιµένει άλλους δυόµισι µήνες για τη σχετική απόφαση 
και συνεπώς για την απελευθέρωσή του µε εντολή εποπτείας. Πράγµατι, στην προκειµένη 
περίπτωση αποδεικνύεται ότι τον Οκτώβριο του 2012 οι αρχές γνώριζαν ήδη ότι ο 
πρώτος προσφεύγων ήταν ανήλικος και παρόλα αυτά παρέµεινε υπό κράτηση µέχρις 
ότου εκδοθεί εντολή εποπτείας στις 19 Απριλίου 2013, ενώ ο δεύτερος αιτών παρέµεινε 
υπό κράτηση τουλάχιστον για ένα µήνα µετά τον προσδιορισµό της ηλικίας του. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο επισηµαίνει ότι η κυβερνητική πολιτική δηλώνει σαφώς ότι οι 
ευάλωτοι άνθρωποι εξαιρούνται από την κράτηση και ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
ανήκουν στην κατηγορία ευάλωτων ατόµων (βλ. παραγράφους 30 και 31 ανωτέρω). 

146. Εποµένως, ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι η κράτηση συνδεόταν στενά µε το λόγο για 
τον οποίο διατάχθηκε η κράτηση, δηλαδή την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου 
και στην πράξη, την επεξεργασία των ισχυρισµών των προσφευγόντων µε την 
απαιτούµενη προηγούµενη εκτίµηση της ηλικίας τους, οι καθυστερήσεις στην παρούσα 
υπόθεση, ιδίως εκείνες που έλαβαν χώρα µετά τον προσδιορισµό της ηλικίας των 
προσφευγόντων, εγείρουν σοβαρές αµφιβολίες ως προς την καλή πίστη των αρχών. Μια 
κατάσταση που καθίσταται ακόµα σοβαρότερη από το γεγονός ότι οι προσφεύγοντες 
στερήθηκαν οποιεσδήποτε διαδικαστικές εγγυήσεις (όπως αποδεικνύεται από τη 

           
 

	

Massoud κατά Μάλτας (αρ. 24340/08, 27 Ιουλίου 2010), σύµφωνα µε τις οποίες το 
Δικαστήριο έκρινε ότι τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα στο εθνικό σύστηµα της Μάλτας 
ήταν αναποτελεσµατικά και ανεπαρκή για τους σκοπούς του άρθρου 5 § 4. Μια σύνοψη 
των προτάσεών τους µπορεί να αναζητηθεί στην απόφαση Mahamed Jama (παρατίθεται 
ανωτέρω, §§ 109-11). 

122. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η επανεξέταση αυτή προβλεπόταν από το άρθρο 409Α 
του ποινικού κώδικα της Μάλτας και, στην περίπτωση που αυτό δεν ίσχυε, προβλεπόταν 
µέσω των διαδικασιών ενώπιον των συνταγµατικών δικαιοδοσιών. Συνοπτική παρουσίαση 
των προτάσεων των δικηγόρων τους µπορεί να αναζητηθεί στην απόφαση Mahamed 
Jama (παρατίθεται ανωτέρω, §§ 112-14). 

2. Η εκτίµηση του Δικαστηρίου 

123. Το Δικαστήριο είχε ήδη την ευκαιρία να εξετάσει τέτοιες καταγγελίες και διαπίστωσε 
ότι δεν αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες σε καταστάσεις όπως αυτή της παρούσας υπόθεσης 
είχαν στη διάθεσή τους αποτελεσµατικό και γρήγορο ένδικο βοήθηµα σύµφωνα µε το 
εθνικό δίκαιο για να αµφισβητήσουν τη νοµιµότητα της κράτησής τους (βλ., µεταξύ 
άλλων, Mahamed Jama, προπαρατεθείσα, §§ 115-21 και Moxamed Ismaaciil και 
Abdirahman Warsame, προπαρατεθείσα, § 112-18). Δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
κριθεί διαφορετικά στην προκειµένη περίπτωση. 

124. Συνεπώς, το άρθρο 5 § 4 της Σύµβασης έχει παραβιαστεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 5-1 

139. Το Δικαστήριο παραπέµπει στις γενικές του αρχές που έχουν σχέση µε την παρούσα υπόθεση, 
όπως επαναλαµβάνονται στην υπόθεση Mahamad Jama (προπαρατεθείσα, §§ 136-40).  

140. Σηµειώνεται ότι οι προσφεύγοντες δεν διαµαρτύρονται για τη νοµιµότητα και τη 
συµµόρφωση της κράτησής τους µεταξύ της άφιξής τους και της ηµεροµηνίας κατά την 
οποία υπέβαλαν αίτηση ασύλου µε το άρθρο 5 (βλ. ανωτέρω παράγραφο 129, in primis). 

141. Όσον αφορά τη µεταγενέστερη περίοδο, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι οι 
προσφεύγοντες κρατήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της Πράξης περί Μετανάστευσης 
(άρθρα 5 και 14 παράγραφος 2, κεφάλαιο 217 των Νόµων της Μάλτας). Ενώ εκφράζει 
επιφυλάξεις σχετικά µε την ποιότητα όλων των εφαρµοστέων νόµων που εξετάζονται από 
κοινού στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο έχει ήδη δεχθεί ότι σε παρόµοιες περιπτώσεις µε 
εκείνες των προσφευγόντων, η κράτηση είχε αρκετά σαφή νοµική βάση και ότι µέχρι την 
έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως χορήγησης ασύλου, η εν λόγω κράτηση µπορεί να 
θεωρηθεί ότι εµπίπτει στο πρώτο σκέλος του άρθρου 5 § 1 (στ), ήτοι την «αποτροπή 
παράνοµης εισόδου» (βλ. προαναφερθείσα απόφαση Suso Musa, § 99 και Mahamed 
Jama, προπαρατεθείσα, § 144). Δεν υπάρχει λόγος να κριθεί διαφορετικά στην 
προκειµένη περίπτωση. 

142. Αποµένει να διαπιστωθεί κατά πόσον η κράτηση στην προκειµένη περίπτωση δεν 
ήταν αυθαίρετη, δηλαδή εάν έγινε µε καλή πίστη, εάν ήταν στενά συνδεδεµένη µε το 
λόγο κράτησης που επικαλείται η κυβέρνηση, αν ο τόπος και οι συνθήκες κράτησης ήταν 
κατάλληλοι και αν η διάρκεια της κράτησης υπερέβη εκείνη που ήταν λογικά αναγκαία 
για τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

143. Το Δικαστήριο έχει ήδη επισηµάνει µια σειρά περίεργων πρακτικών εκ µέρους των 
εθνικών αρχών όσον αφορά στις αφίξεις µεταναστών και τις επακόλουθες κρατήσεις και 
εξέφρασε τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την καλή πίστη της κυβέρνησης όσον αφορά 
την εφαρµογή µιας ευρείας πολιτικής κράτησης (εκτός από συγκεκριµένες κατηγορίες 
ευάλωτων ατόµων) και την παράκαµψη της διαδικασίας οικειοθελούς επαναπατρισµού 
(βλ. προαναφερθείσα απόφαση Suso Musa, § 100 και Mahamed Jama, προπαρατεθείσα, 
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διαπίστωση της παραβιάσεως του άρθρου 5, παράγραφος 4, παράγραφος 124 ανωτέρω), 
καθώς και από το γεγονός ότι ουδέποτε διαπίστωσαν οι αρχές αν η κράτηση όσον αφορά 
τη µετανάστευση ήταν µέτρο έσχατης ανάγκης, για το οποίο δεν υπήρχε εναλλακτική 
λύση (βλ., κατ 'αναλογία, την προπαρατεθείσα απόφαση, Popov, παράγραφος 119). 

147. Εξάλλου, όσον αφορά τον τόπο και τους όρους κράτησης, το Δικαστήριο έχει ήδη 
κρίνει ότι η κατάσταση που υπέστησαν οι προσφεύγοντες ως ανήλικοι για διάστηµα οκτώ 
µηνών αποτελούσε παραβίαση του άρθρου 3 της Συνθήκης. 

148. Εν κατακλείδι, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Δικαστήριο θεωρεί ότι στην 
προκειµένη περίπτωση η κράτηση των προσφευγόντων δεν ήταν σύµφωνη µε το άρθρο 
5 § 1. Κατά συνέπεια, υπήρξε παραβίαση της διάταξης αυτής. 

 
Nabil και λοιποί κατά Ουγγαρίας, αρ. 62116/12, 22 Σεπτεµβρίου 2015 
 
 

38. Όσον αφορά την περαιτέρω κράτηση των προσφευγόντων, το Δικαστήριο τονίζει ότι 
η κράτηση «µε σκοπό την απέλαση» µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο εφόσον η απέλαση 
βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει αληθινή προοπτική πραγµατοποίησής της (βλ. 
παράγραφο 29 ανωτέρω). Σηµειώνει ότι οι προσφεύγοντες υπέβαλαν αίτηση χορήγησης 
ασύλου στις 9 Νοεµβρίου 2011, οι επίσηµες διαδικασίες ασύλου ξεκίνησαν στις 10 
Νοεµβρίου 2011 και η υπόθεση έφτασε στο στάδιο εξέτασης της ουσίας στις 12 
Δεκεµβρίου 2011. Για το Δικαστήριο, η εκκρεµούσα υπόθεση χορήγησης ασύλου δεν 
συνεπάγεται αυτή καθαυτή ότι η κράτηση δεν ήταν πλέον «ενόψει απέλασης», 
δεδοµένου ότι µια ενδεχόµενη απόρριψη των αιτήσεων ασύλου θα µπορούσε να ανοίξει 
το δρόµο για την εκτέλεση των εντολών απέλασης. Ωστόσο, η κράτηση έπρεπε να είναι 
σύµφωνη µε το εθνικό δίκαιο και να µην είναι αυθαίρετη. 

(…) 40. Για το Δικαστήριο, η περίοδος έως την παράταση της 3ης Μαρτίου 2012 θέτει 
σοβαρό ζήτηµα νοµιµότητας όσον αφορά την τήρηση των σχετικών κανόνων του 
εσωτερικού δικαίου. Σύµφωνα µε τα άρθρα 54, παράγραφος 1, στοιχείο (β), 54 
παράγραφος 2 και 54, παράγραφος 6, στοιχείο β, του Νόµου περί Μετανάστευσης (βλ. 
παράγραφο 15 ανωτέρω) - σε συνδυασµό και υπό το πρίσµα των περιστάσεων της 
υπόθεσης, προκειµένου να παρατείνουν την κράτηση των προσφευγόντων, οι εγχώριες 
αρχές έπρεπε να επαληθεύσουν ότι πράγµατι επιθυµούσαν να εµποδίσουν την εκτέλεση 
της απέλασης, ότι εναλλακτική λύση, µε λιγότερο αυστηρά µέτρα δεν ήταν εφαρµοστέα 
και το κατά πόσο η απέλαση µπορούσε τελικά να εφαρµοστεί. 

41. Αντί για την επαλήθευση αυτών των κριτηρίων, η συνεχιζόµενη κράτηση των 
προσφευγόντων βασίστηκε ουσιαστικά στους λόγους που περιείχε η πρώτη εντολή 
κράτησης του αστυνοµικού τµήµατος του Csongrád, δηλαδή στον κίνδυνο ότι µπορεί να 
εµπόδιζαν την απέλασή τους. Εντούτοις, ελάχιστα στοιχεία προσκοµίσθηκαν προκειµένου 
να αποδειχθεί ότι υπήρχε πράγµατι κίνδυνος διαφυγής των προσφευγόντων. Επιπλέον, 
καµία από αυτές τις αποφάσεις δεν ασχολήθηκε µε τη δυνατότητα εναλλακτικών µέτρων 
ή µε τον αντίκτυπο της εκκρεµούς διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Η απόφαση 
παράτασης της 1ης Φεβρουαρίου 2012 ήταν στην πραγµατικότητα η πρώτη που ανέφερε 
ότι η απέλαση είχε ανασταλεί λόγω της αίτησης χορήγησης ασύλου, αλλά το δικαστήριο 
δεν συνήγαγε κανένα συµπέρασµα από το γεγονός αυτό σχετικά µε τις πιθανότητες 
εκτέλεσης, σε κάποια χρονική στιγµή, της απέλασης. 

42. Από το σκεπτικό των αποφάσεων που εκδόθηκαν µεταξύ της 8ης Νοεµβρίου 2011 και 
της 1ης Φεβρουαρίου 2012 δεν προκύπτει, κατά το Δικαστήριο, ότι τα εθνικά δικαστήρια 
αξιολόγησαν δεόντως κατά πόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις βάσει της εθνικής 
νοµοθεσίας για την παράταση της κράτησης των προσφευγόντων, σε σχέση µε τις ειδικές 
περιστάσεις της υπόθεσης και την κατάσταση των προσφευγόντων. 
43. Καθώς ο απαιτούµενος έλεγχος που προβλέπεται από το νόµο δεν πραγµατοποιήθηκε 

           
 

	

σε αυτές τις περιπτώσεις παράτασης της κράτησης των προσφευγόντων, το Δικαστήριο 
θεωρεί ότι δεν απαιτείται η εξέταση των άλλων επιχειρηµάτων των προσφευγόντων 
σχετικά µε το εάν η κράτηση θα µπορούσε άλλως να χαρακτηριστεί αυθαίρετη, για 
παράδειγµα, επειδή δεν αποδείχθηκε η πραγµατική πρόοδος της διαδικασίας απέλασης. 
44. Οι παραπάνω σκέψεις επιτρέπουν στο Δικαστήριο να συµπεράνει ότι υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 5 § 1 της Σύµβασης κατά την περίοδο µεταξύ 8 Νοεµβρίου 2011 
και 3 Μαρτίου 2012. Ενόψει αυτής της διαπίστωσης, δεν είναι αναγκαίο να εξεταστεί το 
πρόσθετο ερώτηµα σχετικά µε το εάν αν η µεταγενέστερη περίοδος κράτησης ήταν 
δικαιολογηµένη βάσει της ανωτέρω διάταξης. 

 

Mahamad Jama κατά Μάλτας (Αρ. 10290/13), 02/05/2016 

 

(α) Γενικές αρχές 

136. Το άρθρο 5 κατοχυρώνει ένα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, δηλαδή την προστασία 
του ατόµου από την αυθαίρετη παρέµβαση του κράτους στο δικαίωµά του/της στην 
ελευθερία. Το κείµενο του άρθρου 5 καθιστά σαφές ότι οι εγγυήσεις που περιέχει ισχύουν 
για «όλους» (βλ. Nada κατά Ελβετίας [ΓΣ], αριθ. 10593/08, § 224, ΕΔΔΑ 2012). Τα 
εδάφια α) έως στ) του άρθρου 5 § 1 περιλαµβάνουν έναν εξαντλητικό κατάλογο των 
επιτρεπόµενων λόγων για τους οποίους τα πρόσωπα µπορούν να στερηθούν την ελευθερία 
τους και η στέρηση της ελευθερίας τους δεν είναι νόµιµη, εκτός αν εµπίπτει σε έναν από 
αυτούς τους λόγους (βλ. Saadi κατά Ηνωµένου Βασιλείου [ΓΣ], αριθ. 13229/03, § 43, 
ΕΔΔΑ 2008). Μια από τις εξαιρέσεις που περιέχεται στο στοιχείο (στ) επιτρέπει στο κράτος 
να ελέγχει την ελευθερία των αλλοδαπών στο πλαίσιο της µετανάστευσης. 

137. Στην υπόθεση Saadi (προπαρατεθείσα, §§ 64-66), το Τµήµα Μείζονος Σύνθεσης 
ερµήνευσε για πρώτη φορά την έννοια του πρώτου σκέλους του άρθρου 5, παράγραφος 1, 
στοιχείο (στ), ήτοι «για να εµποδιστεί από το να εισέλθει παράνοµα στη χώρα». Έκρινε ότι, 
µέχρις ότου ένα κράτος να χορηγήσει άδεια εισόδου στη χώρα, οποιαδήποτε είσοδος είναι 
παράνοµη και µε την κράτηση του προσώπου που θέλει να εισέλθει στη χώρα και που 
χρειάζεται αλλά δεν έχει ακόµη άδεια για να το πράξει, µπορεί, χωρίς οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση της γλώσσας, το πρόσωπο αυτό να «εµποδιστεί από το να εισέλθει 
παράνοµα στη χώρα» (§ 65). Ωστόσο, η κράτηση πρέπει να είναι συµβατή µε το γενικό 
σκοπό του άρθρου 5, δηλαδή τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην ελευθερία και την 
αποφυγή της στέρησης της ελευθερίας οποιουδήποτε προσώπου µε αυθαίρετο τρόπο 
(οµοίως, § 66). 

138. Το ερώτηµα σχετικά µε το πότε το πρώτο σκέλος του άρθρου 5 παύει να ισχύει, 
επειδή ο ενδιαφερόµενος έχει λάβει επίσηµη άδεια εισόδου ή διαµονής, εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από το εθνικό δίκαιο (βλ. προαναφερθείσα απόφαση Suso Musa, § 97). 

139. Σύµφωνα µε τα εδάφια του άρθρου 5 § 1, κάθε στέρηση της ελευθερίας πρέπει, 
πέραν της υπαγωγής της σε µία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα εδάφια α) έως 
στ) να είναι «νόµιµη». Όταν πρόκειται για τη «νοµιµότητα» της κράτησης, 
συµπεριλαµβανοµένου του ερωτήµατος αν έχει ακολουθηθεί η «νόµιµη διαδικασία», η 
Σύµβαση αναφέρεται βασικά στο εθνικό δίκαιο και ορίζει την υποχρέωση συµµόρφωσης µε 
τους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες του εθνικού δικαίου. Ωστόσο, η 
συµµόρφωση µε το εθνικό δίκαιο δεν αρκεί: Το άρθρο 5 § 1 απαιτεί επιπλέον ότι κάθε 
στέρηση της ελευθερίας πρέπει να είναι σύµφωνη µε το σκοπό της προστασίας του ατόµου 
από την αυθαιρεσία. Είναι θεµελιώδης αρχή ότι καµία κράτηση που είναι αυθαίρετη δεν 
µπορεί να είναι συµβατή µε το άρθρο 5 § 1 και η έννοια της «αυθαιρεσίας» στο άρθρο 5 § 
1 εκτείνεται πέρα από την έλλειψη συµµόρφωσης µε το εθνικό δίκαιο, έτσι ώστε η στέρηση 
της ελευθερίας να µπορεί να είναι νόµιµη σύµφωνα µε τους όρους του εσωτερικού δικαίου, 
αλλά να εξακολουθεί να είναι αυθαίρετη και κατά συνέπεια αντίθετη προς τη Σύµβαση (βλ. 
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διαπίστωση της παραβιάσεως του άρθρου 5, παράγραφος 4, παράγραφος 124 ανωτέρω), 
καθώς και από το γεγονός ότι ουδέποτε διαπίστωσαν οι αρχές αν η κράτηση όσον αφορά 
τη µετανάστευση ήταν µέτρο έσχατης ανάγκης, για το οποίο δεν υπήρχε εναλλακτική 
λύση (βλ., κατ 'αναλογία, την προπαρατεθείσα απόφαση, Popov, παράγραφος 119). 

147. Εξάλλου, όσον αφορά τον τόπο και τους όρους κράτησης, το Δικαστήριο έχει ήδη 
κρίνει ότι η κατάσταση που υπέστησαν οι προσφεύγοντες ως ανήλικοι για διάστηµα οκτώ 
µηνών αποτελούσε παραβίαση του άρθρου 3 της Συνθήκης. 

148. Εν κατακλείδι, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Δικαστήριο θεωρεί ότι στην 
προκειµένη περίπτωση η κράτηση των προσφευγόντων δεν ήταν σύµφωνη µε το άρθρο 
5 § 1. Κατά συνέπεια, υπήρξε παραβίαση της διάταξης αυτής. 

 
Nabil και λοιποί κατά Ουγγαρίας, αρ. 62116/12, 22 Σεπτεµβρίου 2015 
 
 

38. Όσον αφορά την περαιτέρω κράτηση των προσφευγόντων, το Δικαστήριο τονίζει ότι 
η κράτηση «µε σκοπό την απέλαση» µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο εφόσον η απέλαση 
βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει αληθινή προοπτική πραγµατοποίησής της (βλ. 
παράγραφο 29 ανωτέρω). Σηµειώνει ότι οι προσφεύγοντες υπέβαλαν αίτηση χορήγησης 
ασύλου στις 9 Νοεµβρίου 2011, οι επίσηµες διαδικασίες ασύλου ξεκίνησαν στις 10 
Νοεµβρίου 2011 και η υπόθεση έφτασε στο στάδιο εξέτασης της ουσίας στις 12 
Δεκεµβρίου 2011. Για το Δικαστήριο, η εκκρεµούσα υπόθεση χορήγησης ασύλου δεν 
συνεπάγεται αυτή καθαυτή ότι η κράτηση δεν ήταν πλέον «ενόψει απέλασης», 
δεδοµένου ότι µια ενδεχόµενη απόρριψη των αιτήσεων ασύλου θα µπορούσε να ανοίξει 
το δρόµο για την εκτέλεση των εντολών απέλασης. Ωστόσο, η κράτηση έπρεπε να είναι 
σύµφωνη µε το εθνικό δίκαιο και να µην είναι αυθαίρετη. 

(…) 40. Για το Δικαστήριο, η περίοδος έως την παράταση της 3ης Μαρτίου 2012 θέτει 
σοβαρό ζήτηµα νοµιµότητας όσον αφορά την τήρηση των σχετικών κανόνων του 
εσωτερικού δικαίου. Σύµφωνα µε τα άρθρα 54, παράγραφος 1, στοιχείο (β), 54 
παράγραφος 2 και 54, παράγραφος 6, στοιχείο β, του Νόµου περί Μετανάστευσης (βλ. 
παράγραφο 15 ανωτέρω) - σε συνδυασµό και υπό το πρίσµα των περιστάσεων της 
υπόθεσης, προκειµένου να παρατείνουν την κράτηση των προσφευγόντων, οι εγχώριες 
αρχές έπρεπε να επαληθεύσουν ότι πράγµατι επιθυµούσαν να εµποδίσουν την εκτέλεση 
της απέλασης, ότι εναλλακτική λύση, µε λιγότερο αυστηρά µέτρα δεν ήταν εφαρµοστέα 
και το κατά πόσο η απέλαση µπορούσε τελικά να εφαρµοστεί. 

41. Αντί για την επαλήθευση αυτών των κριτηρίων, η συνεχιζόµενη κράτηση των 
προσφευγόντων βασίστηκε ουσιαστικά στους λόγους που περιείχε η πρώτη εντολή 
κράτησης του αστυνοµικού τµήµατος του Csongrád, δηλαδή στον κίνδυνο ότι µπορεί να 
εµπόδιζαν την απέλασή τους. Εντούτοις, ελάχιστα στοιχεία προσκοµίσθηκαν προκειµένου 
να αποδειχθεί ότι υπήρχε πράγµατι κίνδυνος διαφυγής των προσφευγόντων. Επιπλέον, 
καµία από αυτές τις αποφάσεις δεν ασχολήθηκε µε τη δυνατότητα εναλλακτικών µέτρων 
ή µε τον αντίκτυπο της εκκρεµούς διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Η απόφαση 
παράτασης της 1ης Φεβρουαρίου 2012 ήταν στην πραγµατικότητα η πρώτη που ανέφερε 
ότι η απέλαση είχε ανασταλεί λόγω της αίτησης χορήγησης ασύλου, αλλά το δικαστήριο 
δεν συνήγαγε κανένα συµπέρασµα από το γεγονός αυτό σχετικά µε τις πιθανότητες 
εκτέλεσης, σε κάποια χρονική στιγµή, της απέλασης. 

42. Από το σκεπτικό των αποφάσεων που εκδόθηκαν µεταξύ της 8ης Νοεµβρίου 2011 και 
της 1ης Φεβρουαρίου 2012 δεν προκύπτει, κατά το Δικαστήριο, ότι τα εθνικά δικαστήρια 
αξιολόγησαν δεόντως κατά πόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις βάσει της εθνικής 
νοµοθεσίας για την παράταση της κράτησης των προσφευγόντων, σε σχέση µε τις ειδικές 
περιστάσεις της υπόθεσης και την κατάσταση των προσφευγόντων. 
43. Καθώς ο απαιτούµενος έλεγχος που προβλέπεται από το νόµο δεν πραγµατοποιήθηκε 

           
 

	

σε αυτές τις περιπτώσεις παράτασης της κράτησης των προσφευγόντων, το Δικαστήριο 
θεωρεί ότι δεν απαιτείται η εξέταση των άλλων επιχειρηµάτων των προσφευγόντων 
σχετικά µε το εάν η κράτηση θα µπορούσε άλλως να χαρακτηριστεί αυθαίρετη, για 
παράδειγµα, επειδή δεν αποδείχθηκε η πραγµατική πρόοδος της διαδικασίας απέλασης. 
44. Οι παραπάνω σκέψεις επιτρέπουν στο Δικαστήριο να συµπεράνει ότι υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 5 § 1 της Σύµβασης κατά την περίοδο µεταξύ 8 Νοεµβρίου 2011 
και 3 Μαρτίου 2012. Ενόψει αυτής της διαπίστωσης, δεν είναι αναγκαίο να εξεταστεί το 
πρόσθετο ερώτηµα σχετικά µε το εάν αν η µεταγενέστερη περίοδος κράτησης ήταν 
δικαιολογηµένη βάσει της ανωτέρω διάταξης. 

 

Mahamad Jama κατά Μάλτας (Αρ. 10290/13), 02/05/2016 

 

(α) Γενικές αρχές 

136. Το άρθρο 5 κατοχυρώνει ένα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, δηλαδή την προστασία 
του ατόµου από την αυθαίρετη παρέµβαση του κράτους στο δικαίωµά του/της στην 
ελευθερία. Το κείµενο του άρθρου 5 καθιστά σαφές ότι οι εγγυήσεις που περιέχει ισχύουν 
για «όλους» (βλ. Nada κατά Ελβετίας [ΓΣ], αριθ. 10593/08, § 224, ΕΔΔΑ 2012). Τα 
εδάφια α) έως στ) του άρθρου 5 § 1 περιλαµβάνουν έναν εξαντλητικό κατάλογο των 
επιτρεπόµενων λόγων για τους οποίους τα πρόσωπα µπορούν να στερηθούν την ελευθερία 
τους και η στέρηση της ελευθερίας τους δεν είναι νόµιµη, εκτός αν εµπίπτει σε έναν από 
αυτούς τους λόγους (βλ. Saadi κατά Ηνωµένου Βασιλείου [ΓΣ], αριθ. 13229/03, § 43, 
ΕΔΔΑ 2008). Μια από τις εξαιρέσεις που περιέχεται στο στοιχείο (στ) επιτρέπει στο κράτος 
να ελέγχει την ελευθερία των αλλοδαπών στο πλαίσιο της µετανάστευσης. 

137. Στην υπόθεση Saadi (προπαρατεθείσα, §§ 64-66), το Τµήµα Μείζονος Σύνθεσης 
ερµήνευσε για πρώτη φορά την έννοια του πρώτου σκέλους του άρθρου 5, παράγραφος 1, 
στοιχείο (στ), ήτοι «για να εµποδιστεί από το να εισέλθει παράνοµα στη χώρα». Έκρινε ότι, 
µέχρις ότου ένα κράτος να χορηγήσει άδεια εισόδου στη χώρα, οποιαδήποτε είσοδος είναι 
παράνοµη και µε την κράτηση του προσώπου που θέλει να εισέλθει στη χώρα και που 
χρειάζεται αλλά δεν έχει ακόµη άδεια για να το πράξει, µπορεί, χωρίς οποιαδήποτε 
διαστρέβλωση της γλώσσας, το πρόσωπο αυτό να «εµποδιστεί από το να εισέλθει 
παράνοµα στη χώρα» (§ 65). Ωστόσο, η κράτηση πρέπει να είναι συµβατή µε το γενικό 
σκοπό του άρθρου 5, δηλαδή τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην ελευθερία και την 
αποφυγή της στέρησης της ελευθερίας οποιουδήποτε προσώπου µε αυθαίρετο τρόπο 
(οµοίως, § 66). 

138. Το ερώτηµα σχετικά µε το πότε το πρώτο σκέλος του άρθρου 5 παύει να ισχύει, 
επειδή ο ενδιαφερόµενος έχει λάβει επίσηµη άδεια εισόδου ή διαµονής, εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από το εθνικό δίκαιο (βλ. προαναφερθείσα απόφαση Suso Musa, § 97). 

139. Σύµφωνα µε τα εδάφια του άρθρου 5 § 1, κάθε στέρηση της ελευθερίας πρέπει, 
πέραν της υπαγωγής της σε µία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα εδάφια α) έως 
στ) να είναι «νόµιµη». Όταν πρόκειται για τη «νοµιµότητα» της κράτησης, 
συµπεριλαµβανοµένου του ερωτήµατος αν έχει ακολουθηθεί η «νόµιµη διαδικασία», η 
Σύµβαση αναφέρεται βασικά στο εθνικό δίκαιο και ορίζει την υποχρέωση συµµόρφωσης µε 
τους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες του εθνικού δικαίου. Ωστόσο, η 
συµµόρφωση µε το εθνικό δίκαιο δεν αρκεί: Το άρθρο 5 § 1 απαιτεί επιπλέον ότι κάθε 
στέρηση της ελευθερίας πρέπει να είναι σύµφωνη µε το σκοπό της προστασίας του ατόµου 
από την αυθαιρεσία. Είναι θεµελιώδης αρχή ότι καµία κράτηση που είναι αυθαίρετη δεν 
µπορεί να είναι συµβατή µε το άρθρο 5 § 1 και η έννοια της «αυθαιρεσίας» στο άρθρο 5 § 
1 εκτείνεται πέρα από την έλλειψη συµµόρφωσης µε το εθνικό δίκαιο, έτσι ώστε η στέρηση 
της ελευθερίας να µπορεί να είναι νόµιµη σύµφωνα µε τους όρους του εσωτερικού δικαίου, 
αλλά να εξακολουθεί να είναι αυθαίρετη και κατά συνέπεια αντίθετη προς τη Σύµβαση (βλ. 
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προαναφερθείσα απόφαση Saadi, § 67). 

140. Για να αποφευχθεί να χαρακτηρισθεί ως αυθαίρετη η κράτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 
5 παράγραφος 1 στοιχείο στ) πρέπει να πραγµατοποιείται µε καλή πίστη· πρέπει να 
συνδέεται στενά µε το λόγο κράτησης που επικαλείται η κυβέρνηση· ο τόπος και οι 
συνθήκες κράτησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα, λαµβάνοντας υπόψη ότι «το µέτρο 
εφαρµόζεται όχι σε όσους έχουν διαπράξει ποινικά αδικήµατα αλλά σε αλλοδαπούς που, 
συχνά φοβούµενοι για τη ζωή τους, έχουν διαφύγει από τη χώρα τους» και η διάρκεια της 
κράτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το εύλογο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τον 
επιδιωκόµενο σκοπό (οµοίως, § 74, βλέπε επίσης Α. και άλλοι κατά Ηνωµένου Βασιλείου 
[ΓΣ], αριθ. 3455/05, § 164, ΕΔΔΑ 2009, και Louled Massoud, προπαρατεθείσα, § 62). 

 

(β) Εφαρµογή στην υπό κρίση υπόθεση 

(ii) Μετά την αποδοχή της αίτησης ασύλου της (2-7 Φεβρουαρίου 2013) 

154. Το Δικαστήριο παρατηρεί ότι η προσφεύγουσα παρέµεινε υπό κράτηση επί πέντε 
ηµέρες µετά από την απόφαση περί χορηγήσεως σε εκείνην του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας. Επαναλαµβάνει ότι καµία στέρηση της ελευθερίας δεν είναι νόµιµη αν δεν 
εµπίπτει σε έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 § 1. 

155. Πράγµατι, η κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε κανένα από τους λόγους που 
αναφέρονται, και κατά συνέπεια, κατ’ αρχήν, η κράτηση κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σύµφωνη µε τη σχετική διάταξη. 

156. Εντούτοις, το Δικαστήριο επισηµαίνει ότι, στο πλαίσιο της ποινικής κράτησης, κατά την 
έννοια του άρθρου 5 § 1 (γ), η κράτηση παύει να δικαιολογείται «την ηµέρα κατά την οποία 
καθορίζεται η κατηγορία» και ότι συνεπώς η κράτηση µετά την αθώωση δεν καλύπτεται πλέον 
από τη διάταξη αυτή. Ωστόσο, «κάποια καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για την 
απελευθέρωση ενός κρατουµένου είναι συχνά αναπόφευκτη, αν και πρέπει να περιορίζεται στο 
ελάχιστο» (βλ. Labita κατά Ιταλίας [ΓΣ], αριθ. 26772/95, § 171, ΕΔΔΑ 2000IV). 

157. Εφαρµόζοντας mutatis mutandis αυτές τις αρχές στο πλαίσιο της µετανάστευσης, το 
Δικαστήριο θα µπορούσε να δεχθεί ότι κατά την αρχική κράτηση που εµπίπτει στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο στ), κάποια καθυστέρηση µπορεί να προβλεφθεί ως προς την 
ενηµέρωση της προσφεύγουσας, ως κρατούµενης λόγω µετανάστευσης, ότι της χορηγήθηκε 
καθεστώς επικουρικής προστασίας και ως προς την απελευθέρωσή της. Ωστόσο, εν 
προκειµένω, η προσφεύγουσα κρατήθηκε για πέντε ακόµη ηµέρες µετά την απόφαση αυτή 
και οι λόγοι που πρόβαλε η Κυβέρνηση δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τη διάρκεια αυτή. 
Δεν προτάθηκε ότι η προσφεύγουσα θα ήταν άστεγη και άπορη σε αυτές τις πέντε ηµέρες, 
εάν δεν είχε γίνει η υποβολή που είχε προταθεί από την κυβέρνηση, ούτε µπορεί να γίνει 
αποδεκτό ότι ένα άτοµο κρατείται για πέντε ηµέρες χωρίς νόµιµο λόγο, εν αναµονή µιας 
ιατρικής βεβαίωσης που βασίζεται σε µια απλή ακτινογραφία. 

158. Συνεπώς, αυτή η συµπληρωµατική περίοδος κράτησης δεν εµπίπτει στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) ή σε οποιοδήποτε άλλο εδάφιο του άρθρου 5. 

159. Εποµένως, συνεπάγεται ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5 § 1 όσον αφορά την 
κράτηση της προσφεύγουσας µετά την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως της 
χορήγησης ασύλου. 

 
O.M. κατά Ουγγαρίας (αριθ. 9912/15), [άρθρο 5 της ΕΣΔΑ], 5 Ιουλίου 2016 
 

53. Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά την τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο που 

           
 

	

ισχυρίζονται ότι αποτελούν µέρος µιας ευάλωτης οµάδας στη χώρα την οποία έπρεπε να 
εγκαταλείψουν, οι αρχές πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να 
αποφεύγονται καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να αναπαράγουν την κατάσταση που 
ανάγκασε τα άτοµα αυτά να φύγουν εξ αρχής από τη χώρα τους. Εν προκειµένω, οι 
αρχές παρέλειψαν να το πράξουν όταν διέταξαν την κράτηση του προσφεύγοντος χωρίς 
να εξετάσουν κατά πόσον ευάλωτα άτοµα -για παράδειγµα οι ΛΟΑΔ άνθρωποι όπως ο 
προσφεύγων- είναι ασφαλή ή ανασφαλή υπό κράτηση µεταξύ άλλων κρατουµένων, 
πολλοί από τους οποίους προέρχονται από χώρες µε ευρεία πολιτιστική ή θρησκευτική 
προκατάληψη έναντι τέτοιων προσώπων. Και πάλι, οι αποφάσεις των αρχών δεν 
περιείχαν επαρκή προβληµατισµό σχετικά µε τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
προσφεύγοντος, µέλους ευάλωτης οµάδας λόγω του ότι ανήκει σε σεξουαλική 
µειονότητα στο Ιράν (βλ., mutatis mutandis, Alajos Kiss κατά Ουγγαρίας, αρ. 38832/06, 
§ 42, 20 Μαΐου 2010). 
54. Συνεπώς, ελλείψει συγκεκριµένης νοµικής υποχρέωσης την οποία δεν πληρούσε ο 
αιτών, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Σύµβασης δεν µπορεί να χρησιµεύσει 
µε πειστικό τρόπο ως νοµική βάση για την κράτηση του σε σχέση µε την παροχή ασύλου. 
Οι προηγούµενες εκτιµήσεις, που αποδεικνύουν ότι η κράτηση του αιτούντος ήταν 
αυθαίρετη, επιτρέπουν στο Δικαστήριο να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 5 § 1 της Σύµβασης κατά την περίοδο από τις 7 µ.µ. της 25ης 
Ιουνίου έως τις 22 Αυγούστου 2014 (βλ. mutatis mutandis, Blokhin κατά Ρωσίας [ΓΣ], 
αρ. 47152/06, § 172, ΕΔΔΑ 2016) 

 

 
ΔΕΕ 

 

Υπόθεση C-528/15, 15 Μαρτίου 2017, Al Chodor88 

Η υπόθεση αφορά έναν Ιρακινό άνδρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που κρατήθηκαν 
από την τσεχική αστυνοµία τον Μάιο του 2015 εν αναµονή της µεταφοράς τους στην 
Ουγγαρία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Δουβλίνου και το άρθρο 129 παράγραφος 1 
του τσέχικου Νόµου περί αλλοδαπών.  

Άσκησαν προσφυγή στο περιφερειακό δικαστήριο του Usti nad Labem, το οποίο έκρινε 
παράνοµη την κράτησή τους και διέταξε την απελευθέρωσή τους. Το δικαστήριο έκρινε 
ότι η τσεχική νοµοθεσία δεν περιείχε αντικειµενικά κριτήρια που να προσδιορίζουν τον 
«κίνδυνο διαφυγής», όπως απαιτείται από το άρθρο 2 στοιχείο (ιδ) του Κανονισµού του 
Δουβλίνου. Ως εκ τούτου, η νοµοθεσία δυνάµει του άρθρου 28 του Κανονισµού του 
Δουβλίνου δεν µπορούσε να εφαρµοστεί στην Τσεχική Δηµοκρατία και η απόφαση 
κράτησης των προσφευγόντων ήταν παράνοµη. Το δικαστήριο παρέπεµπε στο σκεπτικό 
του σε παρόµοιες αποφάσεις των γερµανικών και αυστριακών ανώτατων δικαστηρίων. Η 

																																																								
88 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie κατά Salah Al Chodor, Ajlin Al 
Chodor, Ajvar Al Chodor. 
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προαναφερθείσα απόφαση Saadi, § 67). 

140. Για να αποφευχθεί να χαρακτηρισθεί ως αυθαίρετη η κράτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 
5 παράγραφος 1 στοιχείο στ) πρέπει να πραγµατοποιείται µε καλή πίστη· πρέπει να 
συνδέεται στενά µε το λόγο κράτησης που επικαλείται η κυβέρνηση· ο τόπος και οι 
συνθήκες κράτησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα, λαµβάνοντας υπόψη ότι «το µέτρο 
εφαρµόζεται όχι σε όσους έχουν διαπράξει ποινικά αδικήµατα αλλά σε αλλοδαπούς που, 
συχνά φοβούµενοι για τη ζωή τους, έχουν διαφύγει από τη χώρα τους» και η διάρκεια της 
κράτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το εύλογο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τον 
επιδιωκόµενο σκοπό (οµοίως, § 74, βλέπε επίσης Α. και άλλοι κατά Ηνωµένου Βασιλείου 
[ΓΣ], αριθ. 3455/05, § 164, ΕΔΔΑ 2009, και Louled Massoud, προπαρατεθείσα, § 62). 

 

(β) Εφαρµογή στην υπό κρίση υπόθεση 

(ii) Μετά την αποδοχή της αίτησης ασύλου της (2-7 Φεβρουαρίου 2013) 

154. Το Δικαστήριο παρατηρεί ότι η προσφεύγουσα παρέµεινε υπό κράτηση επί πέντε 
ηµέρες µετά από την απόφαση περί χορηγήσεως σε εκείνην του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας. Επαναλαµβάνει ότι καµία στέρηση της ελευθερίας δεν είναι νόµιµη αν δεν 
εµπίπτει σε έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 § 1. 

155. Πράγµατι, η κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε κανένα από τους λόγους που 
αναφέρονται, και κατά συνέπεια, κατ’ αρχήν, η κράτηση κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σύµφωνη µε τη σχετική διάταξη. 

156. Εντούτοις, το Δικαστήριο επισηµαίνει ότι, στο πλαίσιο της ποινικής κράτησης, κατά την 
έννοια του άρθρου 5 § 1 (γ), η κράτηση παύει να δικαιολογείται «την ηµέρα κατά την οποία 
καθορίζεται η κατηγορία» και ότι συνεπώς η κράτηση µετά την αθώωση δεν καλύπτεται πλέον 
από τη διάταξη αυτή. Ωστόσο, «κάποια καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για την 
απελευθέρωση ενός κρατουµένου είναι συχνά αναπόφευκτη, αν και πρέπει να περιορίζεται στο 
ελάχιστο» (βλ. Labita κατά Ιταλίας [ΓΣ], αριθ. 26772/95, § 171, ΕΔΔΑ 2000IV). 

157. Εφαρµόζοντας mutatis mutandis αυτές τις αρχές στο πλαίσιο της µετανάστευσης, το 
Δικαστήριο θα µπορούσε να δεχθεί ότι κατά την αρχική κράτηση που εµπίπτει στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο στ), κάποια καθυστέρηση µπορεί να προβλεφθεί ως προς την 
ενηµέρωση της προσφεύγουσας, ως κρατούµενης λόγω µετανάστευσης, ότι της χορηγήθηκε 
καθεστώς επικουρικής προστασίας και ως προς την απελευθέρωσή της. Ωστόσο, εν 
προκειµένω, η προσφεύγουσα κρατήθηκε για πέντε ακόµη ηµέρες µετά την απόφαση αυτή 
και οι λόγοι που πρόβαλε η Κυβέρνηση δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τη διάρκεια αυτή. 
Δεν προτάθηκε ότι η προσφεύγουσα θα ήταν άστεγη και άπορη σε αυτές τις πέντε ηµέρες, 
εάν δεν είχε γίνει η υποβολή που είχε προταθεί από την κυβέρνηση, ούτε µπορεί να γίνει 
αποδεκτό ότι ένα άτοµο κρατείται για πέντε ηµέρες χωρίς νόµιµο λόγο, εν αναµονή µιας 
ιατρικής βεβαίωσης που βασίζεται σε µια απλή ακτινογραφία. 

158. Συνεπώς, αυτή η συµπληρωµατική περίοδος κράτησης δεν εµπίπτει στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) ή σε οποιοδήποτε άλλο εδάφιο του άρθρου 5. 

159. Εποµένως, συνεπάγεται ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5 § 1 όσον αφορά την 
κράτηση της προσφεύγουσας µετά την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως της 
χορήγησης ασύλου. 

 
O.M. κατά Ουγγαρίας (αριθ. 9912/15), [άρθρο 5 της ΕΣΔΑ], 5 Ιουλίου 2016 
 

53. Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά την τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο που 

           
 

	

ισχυρίζονται ότι αποτελούν µέρος µιας ευάλωτης οµάδας στη χώρα την οποία έπρεπε να 
εγκαταλείψουν, οι αρχές πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να 
αποφεύγονται καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να αναπαράγουν την κατάσταση που 
ανάγκασε τα άτοµα αυτά να φύγουν εξ αρχής από τη χώρα τους. Εν προκειµένω, οι 
αρχές παρέλειψαν να το πράξουν όταν διέταξαν την κράτηση του προσφεύγοντος χωρίς 
να εξετάσουν κατά πόσον ευάλωτα άτοµα -για παράδειγµα οι ΛΟΑΔ άνθρωποι όπως ο 
προσφεύγων- είναι ασφαλή ή ανασφαλή υπό κράτηση µεταξύ άλλων κρατουµένων, 
πολλοί από τους οποίους προέρχονται από χώρες µε ευρεία πολιτιστική ή θρησκευτική 
προκατάληψη έναντι τέτοιων προσώπων. Και πάλι, οι αποφάσεις των αρχών δεν 
περιείχαν επαρκή προβληµατισµό σχετικά µε τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
προσφεύγοντος, µέλους ευάλωτης οµάδας λόγω του ότι ανήκει σε σεξουαλική 
µειονότητα στο Ιράν (βλ., mutatis mutandis, Alajos Kiss κατά Ουγγαρίας, αρ. 38832/06, 
§ 42, 20 Μαΐου 2010). 
54. Συνεπώς, ελλείψει συγκεκριµένης νοµικής υποχρέωσης την οποία δεν πληρούσε ο 
αιτών, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Σύµβασης δεν µπορεί να χρησιµεύσει 
µε πειστικό τρόπο ως νοµική βάση για την κράτηση του σε σχέση µε την παροχή ασύλου. 
Οι προηγούµενες εκτιµήσεις, που αποδεικνύουν ότι η κράτηση του αιτούντος ήταν 
αυθαίρετη, επιτρέπουν στο Δικαστήριο να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 5 § 1 της Σύµβασης κατά την περίοδο από τις 7 µ.µ. της 25ης 
Ιουνίου έως τις 22 Αυγούστου 2014 (βλ. mutatis mutandis, Blokhin κατά Ρωσίας [ΓΣ], 
αρ. 47152/06, § 172, ΕΔΔΑ 2016) 

 

 
ΔΕΕ 

 

Υπόθεση C-528/15, 15 Μαρτίου 2017, Al Chodor88 

Η υπόθεση αφορά έναν Ιρακινό άνδρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που κρατήθηκαν 
από την τσεχική αστυνοµία τον Μάιο του 2015 εν αναµονή της µεταφοράς τους στην 
Ουγγαρία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Δουβλίνου και το άρθρο 129 παράγραφος 1 
του τσέχικου Νόµου περί αλλοδαπών.  

Άσκησαν προσφυγή στο περιφερειακό δικαστήριο του Usti nad Labem, το οποίο έκρινε 
παράνοµη την κράτησή τους και διέταξε την απελευθέρωσή τους. Το δικαστήριο έκρινε 
ότι η τσεχική νοµοθεσία δεν περιείχε αντικειµενικά κριτήρια που να προσδιορίζουν τον 
«κίνδυνο διαφυγής», όπως απαιτείται από το άρθρο 2 στοιχείο (ιδ) του Κανονισµού του 
Δουβλίνου. Ως εκ τούτου, η νοµοθεσία δυνάµει του άρθρου 28 του Κανονισµού του 
Δουβλίνου δεν µπορούσε να εφαρµοστεί στην Τσεχική Δηµοκρατία και η απόφαση 
κράτησης των προσφευγόντων ήταν παράνοµη. Το δικαστήριο παρέπεµπε στο σκεπτικό 
του σε παρόµοιες αποφάσεις των γερµανικών και αυστριακών ανώτατων δικαστηρίων. Η 

																																																								
88 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie κατά Salah Al Chodor, Ajlin Al 
Chodor, Ajvar Al Chodor. 
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αστυνοµία άσκησε έφεση κατά της απόφασης. 

Στις 7 Οκτωβρίου 2015, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τσεχίας αιτήθηκε την 
έκδοση προδικαστικής απόφασης από το ΔΕΕ, παραπέµποντας το ακόλουθο ερώτηµα: 
«Μόνο το γεγονός ότι ένας νόµος δεν έχει καθορίσει αντικειµενικά κριτήρια για την 
εκτίµηση του σηµαντικού κινδύνου διαφυγής αλλοδαπού (άρθρο 2 στοιχείο (ιδ) του 
Κανονισµού αριθ. 604/2013) καθιστά ανεφάρµοστη την κράτηση βάσει του άρθρου 28 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού;» 

Το ΔΕΕ αποφάνθηκε στις 15 Μαρτίου 2017 ως εξής: 
 
48. (...) Το Άρθρο 2 στοιχείο (ιδ) και το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους 
µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης για διεθνή προστασία που έχει 
κατατεθεί σε ένα από τα κράτη µέλη από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, αφού 
αναγνωσθούν σε συνδυασµό, πρέπει να ερµηνεύονται µε την έννοια ότι υποχρεώνουν τα 
κράτη µέλη να θεσπίζουν, µε δεσµευτική διάταξη γενικής ισχύος, αντικειµενικά κριτήρια 
που δικαιολογούν τον ισχυρισµό ότι ο αιτών διεθνή προστασία που υπόκειται σε 
διαδικασία µεταφοράς ενδέχεται να διαφύγει. Η έλλειψη µιας τέτοιας διατάξεως 
συνεπάγεται τη µη εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισµού. 

 

Υπόθεση C601/15 PPU, J. N. κατά Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, 15 
Φεβρουαρίου 2016 

 

55. Σχετικά µε αυτό, η κράτηση ενός αιτούντος όταν το απαιτεί η προστασία της εθνικής 
ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης είναι, από τη φύση της, κατάλληλο µέτρο για την 
προστασία του κοινού από την απειλή που αντιπροσωπεύει η συµπεριφορά του εν λόγω 
προσώπου και είναι συνεπώς κατάλληλη για την επίτευξη του στόχου που επιδιώκει το 
άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο ε, της Οδηγίας 2013/33. 

67. Εποµένως, η θέση ή η συνέχιση της κράτησης του αιτούντος σύµφωνα µε το άρθρο 
8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο ε, της οδηγίας 2013/33 είναι, ενόψει της 
απαίτησης αναγκαιότητας, δικαιολογηµένη λόγω απειλής της εθνικής ασφαλείας ή της 
δηµόσιας τάξης µόνον εάν η ατοµική συµπεριφορά του αιτούντος αποτελεί πραγµατική, 
παρούσα και αρκούντως σοβαρή απειλή που θίγει ένα θεµελιώδες συµφέρον της 
κοινωνίας ή την εσωτερική ή εξωτερική ασφάλεια του σχετικού κράτους µέλους (...). 

69. Η εν λόγω διάταξη δεν µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µέτρα που διατάσσουν 
κράτηση, χωρίς οι αρµόδιες εθνικές αρχές να έχουν προηγουµένως καθορίσει, κατά 
περίπτωση, αν η απειλή που αντιπροσωπεύουν τα πρόσωπα αυτά για την εθνική 
ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη αντιστοιχεί τουλάχιστον στη σοβαρότητα της παρέµβασης 
στην ελευθερία των εν λόγω προσώπων που προκαλείται από τα εν λόγω µέτρα. 

Η εξέταση του άρθρου 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) της οδηγίας 
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
για τον καθορισµό των προτύπων υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία, δεν 
αποκάλυψε κανένα στοιχείο ικανό να επηρεάσει την ισχύ της διατάξεως αυτής υπό το 
πρίσµα των άρθρων 6 και 52, παράγραφος 1 και 3, του Χάρτη των Θεµελιωδών 
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 

 
  



           
 

	

αστυνοµία άσκησε έφεση κατά της απόφασης. 

Στις 7 Οκτωβρίου 2015, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τσεχίας αιτήθηκε την 
έκδοση προδικαστικής απόφασης από το ΔΕΕ, παραπέµποντας το ακόλουθο ερώτηµα: 
«Μόνο το γεγονός ότι ένας νόµος δεν έχει καθορίσει αντικειµενικά κριτήρια για την 
εκτίµηση του σηµαντικού κινδύνου διαφυγής αλλοδαπού (άρθρο 2 στοιχείο (ιδ) του 
Κανονισµού αριθ. 604/2013) καθιστά ανεφάρµοστη την κράτηση βάσει του άρθρου 28 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού;» 

Το ΔΕΕ αποφάνθηκε στις 15 Μαρτίου 2017 ως εξής: 
 
48. (...) Το Άρθρο 2 στοιχείο (ιδ) και το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους 
µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης για διεθνή προστασία που έχει 
κατατεθεί σε ένα από τα κράτη µέλη από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, αφού 
αναγνωσθούν σε συνδυασµό, πρέπει να ερµηνεύονται µε την έννοια ότι υποχρεώνουν τα 
κράτη µέλη να θεσπίζουν, µε δεσµευτική διάταξη γενικής ισχύος, αντικειµενικά κριτήρια 
που δικαιολογούν τον ισχυρισµό ότι ο αιτών διεθνή προστασία που υπόκειται σε 
διαδικασία µεταφοράς ενδέχεται να διαφύγει. Η έλλειψη µιας τέτοιας διατάξεως 
συνεπάγεται τη µη εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισµού. 

 

Υπόθεση C601/15 PPU, J. N. κατά Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, 15 
Φεβρουαρίου 2016 

 

55. Σχετικά µε αυτό, η κράτηση ενός αιτούντος όταν το απαιτεί η προστασία της εθνικής 
ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης είναι, από τη φύση της, κατάλληλο µέτρο για την 
προστασία του κοινού από την απειλή που αντιπροσωπεύει η συµπεριφορά του εν λόγω 
προσώπου και είναι συνεπώς κατάλληλη για την επίτευξη του στόχου που επιδιώκει το 
άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο ε, της Οδηγίας 2013/33. 

67. Εποµένως, η θέση ή η συνέχιση της κράτησης του αιτούντος σύµφωνα µε το άρθρο 
8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο ε, της οδηγίας 2013/33 είναι, ενόψει της 
απαίτησης αναγκαιότητας, δικαιολογηµένη λόγω απειλής της εθνικής ασφαλείας ή της 
δηµόσιας τάξης µόνον εάν η ατοµική συµπεριφορά του αιτούντος αποτελεί πραγµατική, 
παρούσα και αρκούντως σοβαρή απειλή που θίγει ένα θεµελιώδες συµφέρον της 
κοινωνίας ή την εσωτερική ή εξωτερική ασφάλεια του σχετικού κράτους µέλους (...). 

69. Η εν λόγω διάταξη δεν µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µέτρα που διατάσσουν 
κράτηση, χωρίς οι αρµόδιες εθνικές αρχές να έχουν προηγουµένως καθορίσει, κατά 
περίπτωση, αν η απειλή που αντιπροσωπεύουν τα πρόσωπα αυτά για την εθνική 
ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη αντιστοιχεί τουλάχιστον στη σοβαρότητα της παρέµβασης 
στην ελευθερία των εν λόγω προσώπων που προκαλείται από τα εν λόγω µέτρα. 

Η εξέταση του άρθρου 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) της οδηγίας 
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
για τον καθορισµό των προτύπων υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία, δεν 
αποκάλυψε κανένα στοιχείο ικανό να επηρεάσει την ισχύ της διατάξεως αυτής υπό το 
πρίσµα των άρθρων 6 και 52, παράγραφος 1 και 3, του Χάρτη των Θεµελιωδών 
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 
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