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Α. Γεγονότα 

1. Στο Γραφείο µας υποβλήθηκε παράπονο από την κ. D.K. εκ µέρους 
ατόµου που αποφυλακίστηκε πρόσφατα από τις Κεντρικές Φυλακές 
και µεταφέρθηκε στα Αστυνοµικά Κρατητήρια Πάφου, µέχρι και την 
επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του (Βραζιλία), αφού έχει 
εκδοθεί διάταγµα απέλασης εναντίον του.  

2. Σηµειώνεται ότι πριν την αποφυλάκιση του, το παραπονούµενο 
άτοµο προέβη στη σύναψη Πολιτικής Συµβίωσης (Σύµφωνο 
Συµβίωσης) µε Κύπριο πολίτη, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης και 
αναµένεται να αποφυλακιστεί το προσεχές διάστηµα. 

3. Σύµφωνα µε την κ. D.K., µετά την αποφυλάκισή του, ο 
παραπονούµενος µεταφέρθηκε στα Αστυνοµικά Κρατητήρια 
Βορόκληνης για την υποβολή του σε διαγνωστική εξέταση για τον ιό 
COVID-19 και ακολούθως θα µεταφερόταν στο Χώρο Κράτησης 
Απαγορευµένων Μεταναστών στη Μεννόγεια (ΧΩ.Κ.Α.Μ.), µέχρι και 
την επιστροφή του στη χώρα του, βάσει του εκδοθέντος 
διατάγµατος απέλασης. 

4. Παράλληλα, λήφθηκε στο Γραφείο µας επιστολή από τον σύµβιο 
του παραπονούµενου, στην οποία επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, τη 
δυσαρέσκεια του παραπονούµενου για τη µεταφορά του σε χώρο 
άλλο αντί του ΧΩ.Κ.Α.Μ., ως αναµενόταν, δεδοµένου του επικείµενου 
επαναπατρισµού του και συγκεκριµένα, της µεταφοράς του στα 
Αστυνοµικά Κρατητήρια Πάφου. 

5. Όπως αναφέρει ο σύµβιος του παραπονούµενου, στην επιµονή  του 
παραπονούµενου να πληροφορηθεί τους λόγους µεταφοράς του 
στα Αστυνοµ ικά Κρατητήρια Πάφου αντί στο ΧΩ .Κ .Α .Μ , 
ενηµερώθηκε ότι η  µεταφορά του στα Αστυνοµικά Κρατητήρια 
Πάφου έγινε για σκοπούς προστασίας του, λόγω του σεξουαλικού 
του προσανατολισµού. Συνακόλουθα, σύµφωνα µε τον σύµβιο του 
παραπονούµενου, ο παραπονούµενος στερείται βασικών 
δικαιωµάτων του που θα είχε εάν κρατείτο στο ΧΩ.Κ.Α.Μ. και όχι σε 
Αστυνοµικά Κρατητήρια. 

6. Αντικείµενο της παρούσας Τοποθέτησης, στη βάση των 
αρµοδιοτήτων µου ως Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης των 



Βασανιστηρίων και ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων, είναι η απόφαση της Αστυνοµίας για τη µεταφορά 
του παραπονούµενου στα Αστυνοµικά Κρατητήρια Πάφου αντί στο 
ΧΩ.Κ.Α.Μ..  

7. Σηµειώνεται ότι το αίτηµα του παραπονούµενου, όπως διατυπώθηκε 
στο Γραφείο δια της κ. D.K. για ακύρωση του διατάγµατος απέλασης 
του, καθώς και εν γένει οι συνθήκες κράτησης του στα Αστυνοµικά 
Κρατητήρια Πάφου, στη βάση των ισχυρισµών του σύµβιου του, δεν  
αποτελούν αντικείµενο της παρούσας Τοποθέτησης καθότι  
εξετάζονται ξεχωριστά από το Γραφείο µου. 

Β. Διοικητική Κράτηση Υπό Απέλαση  Ατόµων 

8. Σύµφωνα µε τις διεθνείς αρχές µεταχείρισης κρατουµένων, 
πρόσωπα τα οποία κρατούνται βάσει απόφασης διοικητικού 
οργάνου αποκλειστικά για σκοπούς επιστροφής στη χώρα τους ή 
σε άλλη χώρα, πρέπει να κρατούνται σε ξεχωριστό χώρο, που να 
µην επιτρέπει καµία επαφή µε πρόσωπα που κρατούνται για 
σκοπούς διερεύνησης ποινικών αδικηµάτων.  

9. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης 
(CPT) έχει επανειληµµένα τονίσει ότι τα πρόσωπα που κρατούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής τους στη χώρα τους ή 
σε άλλη χώρα δεν θα πρέπει να κρατούνται στον ίδιο χώρο µε 
πρόσωπα που εµπλέκονται σε ποινικά αδικήµατα.  1

10. Περαιτέρω δε, µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/115,  η οποία έχει 2

ενσωµατωθεί στον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόµο,  3
ορίζεται ότι οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών, κρατούνται 
χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούµενους. 

 CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010 English, p. 53-55.1

 Άρθρο 16 Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Δεκεµβρίου 2

2008 
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των άτυπων µεταναστών 
υπηκόων τρίτων χωρών.

 Άρθρο 18ΠΖ του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόµου.3



11. Στη βάση των προαναφερθέντων, σε προγενέστερη Έκθεση  υπό την 
αρµοδιότητά µου ως Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων (ΝΡΜ), είχα επισηµάνει  πως µε βάση τις αρχές που 
έχουν δηµιουργηθεί   «κάθε πρόσωπο που τίθεται υπό κράτηση για 
σκοπούς επιστροφής του στη χώρα του ή σε άλλη χώρα, 
µεταφέρεται στο ΧΩ.Κ.Α.Μ., εάν η επιστροφή του δεν προβλέπεται 
να γίνει ή δεν είναι εφικτό να γίνει εντός 24 ή 48 ωρών από το χρόνο 
σύλληψής τους…» καθώς επίσης όπως ... «κρατούνται χωριστά 
από τους υπόλοιπους κρατούµενους…».  4

12. Ανταποκρινόµενος ο Αρχηγός Αστυνοµίας στις πιο πάνω 
εισηγήσεις, ενηµέρωσε σχετικά τους Αστυνοµικούς Διευθυντές και 
τον Διοικητή της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και 
επέστησε την προσοχή τους στις σχετικές Οδηγίες (ΣΑΓ. µε αρ. 
293282), βάσει των οποίων «όλοι οι υπό απέλαση αλλοδαποί 
µεταφέρονται άµεσα στον ΧΩΚΑΜ Μεννόγειας, εκτός εάν πρόκειται 
να απελαθούν πολύ σύντοµα και όχι αργότερα από τις 48 ώρες. 
Κράτηση υπό απέλαση αλλοδαπών σε Αστυνοµικά Κρατητήρια 
πέραν των 48 ωρών, επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
µε την εκ των προτέρων έγκριση του Βοηθού Αρχηγού».   5

13. Παράλληλα, ο Αρχηγός Αστυνοµίας ζήτησε την πιστή εφαρµογή 
των πιο κάτω:  

• Να καταβάλλεται προσπάθεια για την άµεση µεταφορά όλων 
των υπό απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών στον ΧΩ.Κ.Α.Μ. και 
«αν αυτό δεν είναι εφικτό, τα πρόσωπα αυτά να µεταφέρονται σε 
Κρατητήρια όπου υπάρχει δυνατότητα διαχωρισµού σε 
πτέρυγες…αν ούτε αυτό είναι εφικτό, να λαµβάνονται όλα τα 
δυνατά µέτρα (εφαρµογή προγράµµατος από τον Υπεύθυνο 
του Χώρου), ώστε οι δύο κατηγορίες κρατουµένων να µην 
έρχονται σε επαφή».  

• Μέχρι τη µεταφορά των υπό απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών 
στο ΧΩ .Κ .Α .Μ . να εφαρµόζετα ι πρόγραµµα στους 
Αστυνοµικούς Σταθµούς ώστε οι ποινικοί και οι διοικητικοί 
κρατούµενοι να χρησιµοποιούν τον εξωτερικό χώρο άσκησης 
για τουλάχιστον µία ώρα καθηµερινά και µε τρόπο που να µη 
έρχονται σε επαφή µεταξύ τους. 

 Ε.Μ.Π. 2.11, ηµεροµηνίας 10 Οκτωβρίου 20194

 Επιστολή Αρχηγού Αστυνοµίας προς τους Αστυνοµικούς Διευθυντές Επαρχιών και το Διοικητή της 5

Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ηµεροµηνίας 16 Δεκεµβρίου 2019



• Η κράτηση πρόσωπού που θα κρατηθεί µέχρι 24 ώρες, µπορεί 
να γίνεται σε κρατητήριο που δεν διαθέτει εξωτερικό χώρο 
άσκησης.  

13. Σηµειώνεται δε πως η CPT στην Έκθεσή της που δηµοσιεύτηκε στις 26 
Απριλίου 2018, µετά την επίσκεψή της στην Κύπρο τον Φεβρουάριο 
του 2017, είχε επισηµάνει πως οι Αστυνοµικοί Σταθµοί δεν είναι 
κατάλληλοι χώροι για να φιλοξενούν κρατούµενους υπηκόους 
τρίτων χωρών, και γι’ αυτό πρέπει να καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια για τη µείωση στο ελάχιστο του χρονικού διαστήµατος 
που παραµένουν σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις (πχ. µέχρι 24 
ώρες). Σηµείωσε επίσης πως κατά την κράτηση σε αστυνοµικές 
εγκαταστάσεις ελλοχεύει αυξηµένος κίνδυνος κακοµεταχείρισης, ως 
επίσης και ότι οι αστυνοµικοί Σταθµοί δεν είναι το κατάλληλο 
περιβάλλον για την κράτηση ατόµων για περισσότερο από µερικές 
ηµέρες. 

14. Την 1η Σεπτεµβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου µας διενήργησε, 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µου ως Εθνικός Μηχανισµός 
Πρόληψης, επίσκεψη στα Αστυνοµικά Κρατητήρια Πάφου, όπου 
κρατείται ο παραπονούµενος, για σκοπούς επιθεώρησης των 
συνθηκών  κράτησης και των δικαιωµάτων των κρατουµένων εκεί 
στα πλαίσια άλλης έρευνας που διεξάγει το Γραφείο µας.  

15. Κατά την εν λόγω επίσκεψη, η Λειτουργός του Γραφείου µας είχε 
συνάντηση και συνοµίλησε µε τον παραπονούµενο, ο οποίος 
κρατείτο µόνος του ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατούµενους 
και συγκεκριµένα στην πτέρυγα ανηλίκων η οποία ήταν χωρίς την 
παρουσία άλλων προσώπων. Όπως ανέφερε ο παραπονούµενος, 
διερωτάται για τους λόγους που κρατείται στα συγκεκριµένα 
Κρατητήρια αντί στο ΧΩ.Κ.Α.Μ..   

16. Ο παραπονούµενος πρόσθεσε πως για σκοπούς επικοινωνίας του 
µε άτοµα εκτός των Κρατητηρίων του επιτρέπεται να χρησιµοποιεί 
µόνο το σταθερό τηλέφωνο των Κρατητηρίων και όχι το κινητό του 
τηλέφωνο, πλην µιας περίπτωσης που χρειάστηκε να επικοινωνήσει 
µε την πατρίδα του, καθώς και ότι στα Κρατητήρια δεν υπάρχει 
ασύρµατη σύνδεση µε το διαδίκτυο.  

17. Οι δε υπεύθυνοι των Κρατητηρίων µας πληροφόρησαν πως ο 
παραπονούµενος κρατείται µόνος τους στη συγκεκριµένη πτέρυγα 



για σκοπούς προστασίας του ιδίου από τους υπόλοιπους 
κρατούµενους.  

18. Σηµειώνεται ότι κατά την επίσκεψη κρατούνταν συνολικά εννέα 
πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο για σκοπούς διερεύνησης 
ποινικών αδικηµάτων, ενώ τα άλλα επτά κρατούνται δυνάµει 
διατάγµατος απέλασης.  

Γ. Συνθήκες Κράτησης στο ΧΩ.Κ.Α.Μ. 

19. Οι συνθήκες κράτησης στον ΧΩ.Κ.Α.Μ., εν συγκρίσει µε τις 
αντίστοιχες στα Αστυνοµικά Κρατητήρια, είναι πιο ευέλικτες, καθότι οι 
κρατούµενοι έχουν πρόσβαση σε περισσότερες  διευκολύνσεις, σε 
σχέση µε τους άλλους χώρους κράτησης.  

20. Ειδικότερα, σε κάθε πτέρυγα του ΧΩ.Κ.Α.Μ., τοποθετήθηκαν 
προσωπικοί υπολογιστές και έχει εγκατασταθεί υπηρεσία διαδικτύου 
και Skype για διευκόλυνση της επικοινωνίας και επαφής των 
κρατουµένων µε τον έξω κόσµο και τους οικείους τους, ενώ οι 
κρατούµενοι µπορούν να δέχονται συχνά επισκέψεις καθώς και να 
χρησιµοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα όλο το εικοσιτετράωρο.   

21. Τα δε κελιά δεν ασφαλίζονται αλλά διατηρούνται ανοικτά και τη 
νύχτα κατά τις ώρες ύπνου και οι κρατούµενοι µπορούν να 
απολαµβάνουν πρόγραµµα δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει  
µουσική, ζωγραφική και φυσική αγωγή.   Περαιτέρω, υπάρχει 6

µεγάλος αριθµός επιτραπέζιων και υπαίθριων παιχνιδιών (πχ. 
τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης και ποδοσφαιράκια) που είναι 
στη διάθεση των κρατουµένων, µπάλες, βιβλία, είδη χειροτεχνίας, 
προσωπικός εξοπλισµός άσκησης κλπ.. 

Δ. Κράτηση ΛΟΑΤΙ ατόµων 

 Response of the Government of Cyprus to the report of the European Committee for the Prevention of 6
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)on its visit to Cyprus from 2 to 9 February 
2017, ηµεροµηνίας 26 Απριλίου 2018



22. Τα ΛΟΑΤΙ άτοµα  είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους χώρους κράτησης, 
ένεκα  πιθανής διακριτικής µεταχείρισης εις βάρος τους λόγω του 
σεξουαλικού τους προσανατολισµού ή της ταυτότητας φύλου τους. 
Η κύρια δε ανάγκη των εν λόγω ατόµων είναι η προστασία από τη 
σεξουαλική κακοποίηση και το βιασµό, και το σύνολο των επιθέσεων 
εναντίον τους από τους υπόλοιπους κρατούµενους.   7

23. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες Αρχές η 
ανάγκη των ατόµων αυτών για ειδική προστασία και δεν θα πρέπει 
να  τοποθετούνται σε κοιτώνες ή κελιά µαζί µε άλλους 
κρατούµενους, που ενδεχοµένως να τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλειά 
τους. Ωστόσο οι επιθυµίες και οι ανησυχίες των ατόµων αυτών, θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.   8

24. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να συµµετέχουν και τα ίδια τα άτοµα αυτά 
στη διαδικασία λήψης απόφασης αναφορικά µε την τοποθέτηση 
τους στον κατάλληλο χώρο κράτησης, και η άποψη τους να 
προσµετράται καθότι  δεν µπορεί να εικάζεται ή να λαµβάνεται ως 
δεδοµένο πως προτιµούν να διαµένουν σε χώρο εντελώς 
διαφορετικό από κρατούµενους που τελούν στην ίδια ή παρόµοια µε 
αυτούς κατάσταση. Οι αποφάσεις δε αυτές, όταν λαµβάνονται, δεν 
θα πρέπει να τελεσίδικες, αλλά τα ΛΟΑΤΙ κρατούµενα άτοµα θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να την αναθεωρησουν.  9

25. Ειδικότερα, παρότι η βασική αρχή που θα πρέπει να προσµετράται 
κατά την  εισδοχή  ΛΟΑΤΙ ατόµων σε χώρους κράτησης, είναι η 
κράτηση τους σε συνθήκες που διασφαλίζουν, στο µέγιστο βαθµό, 
την ασφάλεια τους, εντούτοις θα πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια για την αποφυγή της κράτησης τους σε συνθήκες 
αποµόνωσης, εκτός εάν το ζητήσουν τα ίδια τα άτοµα. Κατά την 
επιλογή του χώρου κράτησης των ατόµων αυτών, θα πρέπει να 
συνεκτιµούνται, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι επιθυµίες και οι 
ανησυχίες τους.   10

26. Σχετική για το θέµα είναι η Σύσταση CM/Rec(2010)5, ηµεροµηνίας 31 
Μαρτίου 2010, της  Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της 

 COMBATING ILL-TREATMENT IN PRISON: A handbook for prison staff with focus on the prevention of ill-7

treatment in prison, Council of Europe, April 2016

 COMBATING ILL-TREATMENT IN PRISON: A handbook for prison staff with focus on the prevention of ill-8

treatment in prison, Council of Europe, April  2016

 Towards the Effective Protection of LGBTI Persons Deprived of Liberty: A Monitoring Guide, Association for 9

the Prevention of Torture, 2018

 Prisons and Health, World Health Organization, Regional Office for Europe, 201410



Ευρώπης, σχετικά µε µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων 
λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού ή ταυτότητας φύλου, όπου 
επισηµαίνεται η υποχρέωση των Κρατών Μελών «να λάβουν 
κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την 
αξιοπρέπεια όλων των ατόµων που βρίσκονται σε φυλακές ή των 
οποίων η ελευθερία έχει περιοριστεί µε άλλους τρόπους, 
συµπεριλαµβανοµένων των λεσβιών, των οµοφυλόφιλων, των 
αµφιφυλόφιλων και των διαφυλικών, και κυρίως να λάβουν 
προστατευτικά µέτρα κατά σωµατικών επιθέσεων, βιασµού και 
άλλων µορφών σεξουαλικής κακοποίησης, είτε τελούνται από 
συγκρατούµενους, είτε από το προσωπικό. Τα µέτρα πρέπει να 
λαµβάνονται έτσι ώστε να προστατεύουν και να σέβονται επαρκώς 
την ταυτότητα φύλου των διεµφυλικών ατόµων».  11

27. Σύµφωνα µε την Αρχή 9 των Αρχών της Yogyakarta plus 10,  «κάθε  12

πρόσωπο που στερείται την ελευθερία του θα πρέπει να τυγχάνει 
ανθρώπινης µεταχείρισης,  µε σεβασµό στην αξιοπρέπειά του ως 
ανθρώπου. Ο σεξουαλικός προσανατολισµός και η ταυτότητα 
φύλου αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αξιοπρέπειας του 
προσώπου».  

28. Προς τούτο δε, τα Κράτη µεταξύ άλλων θα πρέπει «…να 
διασφαλίζουν ότι oι συνθήκες κράτησης δεν περιορίζουν περαιτέρω 
τα πρόσωπα λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισµού...» και 
«…ότι όλοι οι φυλακισµένοι συµµετέχουν στις αποφάσεις σχετικά µε 
τις συνθήκες της κράτησής τους, ώστε να είναι συµβατές µε τον 
σεξουαλικό τους προσανατολισµό και την ταυτότητα του φύλου 
τους…».   

Στ. Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα 
     του ΟΗΕ, και Αρχή της Αναλογικότητας 

29. Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά τη διάρκεια της 
κράτησης ενός ατόµου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του 
κράτους και κάθε πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας του 
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αντιµετωπίζεται µε ανθρωπισµό και σεβασµό της εγγενούς 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας».  13

30. Σύµφωνα µε τη Σύσταση αρ. 2006(2) της Επιτροπής Υπουργών του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για τους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς 
κανόνες, που υιοθετήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2006 :  «Οι 
περιορισµοί που επιβάλλονται σε άτοµα που στερούνται της 
ελευθερίας τους πρέπει να περιορίζονται στους απολύτως 
αναγκαίους και να είναι ανάλογοι προς τους νόµιµους σκοπούς για 
τους οποίους επιβλήθηκαν…».  

31. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας  προκειµένου να 14

κριθούν ως ανεκτοί οι επιβαλλόµενοι σε ένα θεµελιώδες δικαίωµα 
περιορισµοί, θα πρέπει: (α) το διοικητικό όργανο κατά την άσκηση 
της διακριτικής του εξουσίας, να λαµβάνει υπόψη και να σταθµίζει 
όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται άµεσα µε την υπόθεση, (β) το 
περιοριστικό µέτρο το οποίο επιβάλλεται στην άσκηση ενός 
δικαιώµατος να είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτησή ενός νόµιµου 
σκοπού  και το λιγότερο επαχθές ή ηπιότερο δυνατό, (γ) το µέτρο 
που επιλέγεται να είναι κατάλληλο και πρόσφορο για την 
εξυπηρέτηση των τιθέµενων σκοπών και (δ) η ανάγκη εξυπηρέτησης 
του τιθέµενου σκοπού  να µην αποβαίνει προδήλως ασύµµετρη ή 
δυσανάλογη προς την ανάγκη προστασίας του προσβαλλόµενου 
δικαιώµατος.  

32. Η Αρχή της Αναλογικότητας δεν αποτελεί επιλογή αλλά 
συνταγµατική επιταγή, η οποία αντλείται από το κράτος δικαίου και 
υπερέχει του κοινού νοµοθέτη.  Συνεπώς, επιβάλλεται να λαµβάνεται 
υπόψη και να τυγχάνει εφαρµογής κάθε φορά που µπορεί να τεθεί 
ζήτηµα νόµιµου περιορισµού ενός ατοµικού δικαιώµατος.  

33. Όπως προκύπτει και από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (ΕΔΑΔ), «τα όρια του 
περιορισµού των ατοµικών δικαιωµάτων προκύπτουν και από την 
Αρχή  της Αναλογικότητας». 

34. Σύµφωνα µε την νοµολογία του ΕΔΑΔ (Kudla v. Poland) , µπορεί µεν  
η ανάγκη για την προστασία της δηµόσια τάξης και ασφάλειας να 
οδηγήσει το κράτος στο να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα 
κράτησης για ειδικές κατηγορίες κρατουµένων, ωστόσο, η 
εφαρµογή των µέτρων που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις, θα 
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πρέπει να µην υποβάλλει τους κρατούµενους σε δυσφορία τέτοιου 
βαθµού που να υπερβαίνει την αναπόφευκτη ταλαιπωρία σύµφυτη 
µε την κράτηση.  15

Ζ. Συµπεράσµατα – Εισηγήσεις  

35. Προτού προχωρήσω στα συµπεράσµατά µου σε σχέση µε την υπό 
εξέταση υπόθεση, διευκρινίζω ότι το βασικό αντικείµενο της 
παρούσας Τοποθέτησής µου είναι η απόφαση της Αστυνοµίας για 
τη µεταφορά του παραπονούµενου στα Αστυνοµικά Κρατητήρια 
Πάφου αντί στον ΧΩ.Κ.Α.Μ. (ως διοικητικά κρατούµενος) παρά και 
την αντίθετη βούληση του, όπως αυτή έχει εκφραστεί µέσα από το 
παράπονο που υπεβλήθη από τον συµβίο του, καθώς και από τον 
ίδιο στη συνάντηση που είχε µαζί του η Λειτουργός του Γραφείου 
µας. 

36. Δεν παραγνωρίζω περαιτέρω ότι, ενδεχοµένως,  η απόφαση για 
µεταφορά του εν λόγω ατόµου σε αστυνοµικά κρατητήρια και όχι, 
ως έπρεπε ,στο ΧΩΚΑΜ (χώρος κράτησης µεταναστών), να  
λήφθηκε για τους σκοπούς προστασίας του ιδίου, ως του έχει 
αναφερθεί. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για 
διοικητικά κρατούµενο άτοµο το οποίο µε βάση τα πιο πάνω 
αναφερθέντα θα έπρεπε να µεταφερθεί στο ΧΩΚΑΜ, λαµβανοµένου 
υπόψη και της ίδιας της βούλησης του. 

37. Η εξισορρόπηση των ζητηµάτων ασφάλειας και των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των κρατουµένων, συχνά 
αποτελεί πρόκληση για το κράτος.   

38. Οι βασικές αρχές σε σχέση µε το θέµα αυτό, όπως αυτές 
καθιερώνονται στο διεθνές και ηµεδαπό δίκαιο σε σχέση µε τα 
ατοµικά δικαιώµατα, επιβάλλουν την υποχρέωση του κράτους να 
σέβεται την αξία του ανθρώπου και να µην επεµβαίνει µε πράξεις ή 
παραλείψεις του σε ένα ελάχιστο προσωπικό χώρο που διασφαλίζει 
τόσο την µη προσβολή βασικών δικαιωµάτων όσο και την 
προστασία τους.  
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39. Τυχόν περιορισµοί ατοµικών δικαιωµάτων µε την επίκληση 
πρακτικών λόγων, όπως στην προκειµένη περίπτωση, δεν µπορούν 
να γίνουν αποδεκτοί.  

40. Και αυτό επειδή, όπως προκύπτει από τη νοµολογία του ΕΔΑΔ, οι 
περιορισµοί των δικαιωµάτων των κρατουµένων οφείλουν να 
αιτιολογούνται στη βάση των αρχών της νοµιµότητας, της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.  

41. Συναφώς, επιβαλλόµενα µέτρα που περιορίζουν ατοµ ικά 
δικαιώµατα, θα πρέπει να προδιαγράφονται από τους νόµους του 
κράτους οι οποίοι να είναι συµβατοί µε τα διεθνή πρότυπα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, να έχουν αποδειχθεί ότι είναι απολύτως 
απαραίτητα για την επίτευξη ενός νόµιµου, σε µια δηµοκρατική 
κοινωνία, σκοπού και να είναι ανάλογα, να είναι, δηλαδή, όσο το 
δυνατόν λιγότερο παρεµβατικά, για σκοπούς επίτευξης του 
επιδιωκόµενου σκοπού.  

42. Στην προκειµένη περίπτωση, ενόψει και των περιοριστικών µέτρων 
που είναι σε ισχύ λόγω της πανδηµίας του ιού Covid-19, και των 
ειδικότερων περιστάσεων της συγκεκριµένης περίπτωσης πολύ 
πιθανόν ο παραπονούµενος να παραµείνει για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα σε χώρο κράτησης και η επιστροφή στη χώρα του να 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα και µε πληροφορίες που έλαβε 
Λειτουργός του Γραφείου µας από την αρµόδια αρχή, σε µελλοντικό 
και αόριστο χρόνο.  

43. Πέρα από τη γενική επίκληση της ασφάλειας του ιδίου  δεν φαίνεται 
να υπήρξε οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας που να λήφθηκε 
υπόψη και να επηρέασε τη σχετική απόφαση. 

44. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη µου, προκύπτει ότι δεν 
απασχόλησε τις αρχές η εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας η 
οποία όπως προαναφέρθηκε αποτελεί συνταγµατική επιταγή, 
προερχόµενη από το κράτος δικαίου και δεν φαίνεται να συντρέχουν 
συγκεκριµένοι παράγοντες, οι οποίοι να δικαιολογούν την περαιτέρω 
κράτηση του παραπονούµενου σε  αστυνοµικά κρατητήρια αντί στο. 
ΧΩ.ΚΑ.Μ.   

45. Αντίθετα, η απόφαση για κράτηση του σε αστυνοµικά κρατητήρια  
δεν φαίνεται να αποτελεί το λιγότερο επαχθές ή ηπιότερο δυνατό 



 


