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Tárgy: Az őrizetben tartás 18 hónapos időtartamon túl történő meghosszabbítása 
Görögországban - a visszatérési irányelv megsértése 

A görög Állami Jogi Tanács a Polgári Védelmi Minisztérium Rendőrségi Igazgatóságának kérését 
követően 2014. március 20-án közzétette 44/2014. számú véleményét. A 44/2014. sz. vélemény úgy 
rendelkezik, hogy amennyiben már meghozták a migránsok kiutasításáról szóló határozatot, azonban 
azt eddig nem lehetett végrehajtani, a migránsok őrizetben tartását határozatlan időre, kiutasításuk 
lehetővé válásáig meg kell hosszabbítani. A vélemény kimondja, hogy a hatóságok még egyszer 
felszólíthatják a migránsokat az önkéntes távozásra. Amennyiben a migránsok nem működnek együtt 
a visszatérésben, illetve a kiutasítás során, és a hatóságok megállapítják, hogy „a szökés veszélye” áll 
fenn, elrendelhetik a migránsok őrizetben tartását addig az időpontig, amíg a kiutasítás lehetővé válik. 
A határozat jogi rendellenességet foglal magában, nevezetesen azt, hogy a migránsokat szabadon 
bocsátják, ugyanakkor tartalmaz egy olyan korlátozó záradékot, amely arra kényszeríti őket, hogy a 
kiutasítás lehetővé válásáig az idegenrendészeti fogda területén maradjanak. A határozat abban a 
kritikus időszakban született, amikor a 2012 ősze óta folyó Xéniosz Zeusz tisztogató művelet 
eredményeként letartóztatott és fogva tartott több ezer (mintegy 7500) migráns őrizetben tartására 
vonatkozó abszolút határidő hamarosan lejár, miközben számos fogvatartott, akiket nem lehet 
visszaküldeni, kénytelen elfogadhatatlan körülmények között őrizetben maradni.  

Tekintettel a visszatérési irányelv 15. cikkére, amely szerint az eredetileg 6 hónapos fogva tartási 
időszak az együttműködés hiányának esetében legtovább maximum 12 hónappal hosszabbítható 
meg; arra, hogy az őrizetbe vétel csak végső megoldásként alkalmazható; a Bíróság (a C-357/09. 
számú Kadzoev-ügyben megfogalmazott) értelmezésére, amely megerősítette, hogy a tagállamok 
nem léphetik túl a 18 hónapos maximális fogva tartási időszakot; valamint az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának a John kontra Görögország ügyben hozott 2007. évi ítéletére, amely elítéli azt a 
gyakorlatot, amely során valamely személyt formálisan szabadon bocsátanak, ám ezt követően 
azonnal újra őrizetbe vesznek egy új, szabadságelvonással járó intézkedés alapján – kérjük a 
Bizottságot, hogy legyen szíves választ adni az alábbi kérdésekre:  

1. A Bizottság vélekedése szerint megsérti-e Görögország a fenti határozattal az emberi jogokat és 
a visszatérési irányelvet? Milyen lépéseket tett idáig a Bizottság? Fog-e a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indítani?  

2. A Médecins Sans Frontières (Orvosok Határok Nélkül) közelmúltbeli, „Invisible suffering. 
Prolonged and systematic detention of migrants and asylum seekers in substandard conditions in 
Greece” (Láthatatlan szenvedés – A migránsok és menedékkérők kifogásolható körülmények 
között való hosszú távú és rendszeres fogva tartása Görögországban) című jelentése fényében 
tett-e már intézkedéseket a Bizottság a migránsok és menedékkérők embertelen görögországi 
fogva tartására vonatkozó rendszeres gyakorlat megszüntetésére?  

3. A Bizottság közelmúltban közzétett, uniós visszatérési politikára vonatkozó, a visszatérési 
irányelvvel kapcsolatos végrehajtási jelentést is magában foglaló közleményével összefüggésben 
mely tagállamokkal szemben és milyen indokkal indított kötelezettségszegési eljárást? Mely 
egyéb tagállamokkal szemben fog még a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indítani? 
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