ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

JEAN MONNET EUROPEAN CENTRE OF EXCELLENCE
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες
Ευρωπαϊκές Εξελίξεις
Σκάντζας Θεόδωρος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Copyright 2019
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κλεομένους 22Α, 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7220508 Fax: 210 3617711
Email: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, www.jmce.gr
All rights reserved
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet δεν υιοθετεί πολιτικές ή άλλες
θέσεις. Καταβάλλει, μάλιστα, προσπάθεια να παρουσιάζονται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Οι
αναλύσεις και οι γνώμες που δημοσιεύονται σε όλες τις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους
ίδιους τους συγγραφείς και να μην θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα
τις απόψεις του Κέντρου, του Διοικητικού Συμβουλίου του, της διεύθυνσης ή των
κατά περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων.
The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

2

ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – Θ. Σκάντζας

Πίνακας Περιεχομένων
_Toc27493864
Συντομογραφίες ............................................................................................................. 4
Εισαγωγή ...................................................................................................................... 5
1. Διεθνής Προστασία Προσφύγων ............................................................................ 7
Α. Ιστορικά στοιχεία ...................................................................................................... 7
Β. Ορισμός του πρόσφυγα ........................................................................................... 10
Γ. Δικαιώματα .............................................................................................................. 13
2. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου .................................................................... 16
Α. Δημιουργία .............................................................................................................. 16
Β. Θεμελιώδεις αρχές .................................................................................................. 19
Γ. Περιεχόμενο ............................................................................................................ 20
3. Μεταρρύθμιση ΚΕΣΑ ........................................................................................... 24
Α. Σύγχρονες εξελίξεις ................................................................................................ 24
Β. Προτεινόμενη αναθεώρηση..................................................................................... 27
4. Εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες............................................................................ 32
Α. Παιδί ........................................................................................................................ 33
Β. ΛΟΑΤΚΙ.................................................................................................................. 37
Γ. Ανιθαγενείς στερούμενοι διαβατηρίου .................................................................... 40
5. Έλεγχος Εφαρμογής............................................................................................... 43
Α. Από τις εθνικές δικαιοδοτικές αρχές ....................................................................... 43
Β. Από τα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα .................................................................. 48
Γ. Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ............................... 52
Συμπεράσματα............................................................................................................ 56
Ενδεικτική Βιβλιογραφία .......................................................................................... 58

3

Συντομογραφίες


Α.

= Άρθρο



ΑΕΠ

= Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών



ΑΝ

= Αναγκαστικός Νόμος



ΔΕΕ

= Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΔΕΦ

= Διοικητικό Εφετείο



ΕΔΔΑ

= Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου



ΕΣΔΑ

= Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου



ΚΕΣΑ

= Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου



κλπ.

= και λοιπά



Ν.

= Νόμος



ΝΔ

= Νομοθετικό Διάταγμα



ΟΗΕ

= Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών



ΟλΣτΕ

= Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας



παρ.

= παράγραφος



ΠΔ

= Προεδρικό Διάταγμα



π.χ.

= παραδείγματος χάριν



ΣΕΕ

= Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση



σελ.

= σελίδα



σκ.

= σκέψη



ΣΛΕΕ

= Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΣτΕ

= Συμβούλιο της Επικρατείας



Συνθήκη/-ες

= ΣΕΕ και ΣΛΕΕ



Χάρτης

= Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
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Εισαγωγή

Το δικαίωμα στο άσυλο κατοχυρώνεται στο Άρθρο 14 της Οικουμενικής
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ήδη από την αρχαιότητα υπήρχε ο
θεσμός της προσφοράς προστασίας στο ξένο διωκόμενο. Το ζήτημα αυτό πέρα από
ανθρωπιστικό είναι κατά βάση ζήτημα αρχής, υπό την έννοια ότι ικανοποιείται η
ανάγκη προστασίας των ίδιων των αρχών μας με την παροχή διεθνούς προστασίας
στον ξένο που διώκεται επειδή υποστηρίζει τις αρχές αυτές στον τόπο καταγωγής ή
προέλευσής του. Η έννοια του ασύλου έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς είναι σύμφυτη με την ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τις
θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης. Εξάλλου, η Ευρώπη αποτελεί παραδοσιακά
προορισμό για τους πρόσφυγες, ως προνομιακός χώρος δημοκρατίας, ασφάλειας και
ειρήνης. Για αυτό ο τομέας του ασύλου απασχόλησε από αρκετά νωρίς την Ένωση,
και πλέον αποτελεί ειδική πολιτική που εντάσσεται στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης (Α.67 έως 89 ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε το κοινό
ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.
Ωστόσο, η κρίση που ξέσπασε το 2015 εξαιτίας των αθρόων ροών προσώπων προς
την Ευρώπη έφερε στο πολιτικό προσκήνιο το προσφυγικό δίκαιο, έναν περισσότερο
τεχνικό κλάδο δικαίου που έως τότε δεν απασχολούσε ιδιαίτερα. Πρόσθετες
προκλήσεις δημιούργησε η μικτή φύση των ροών αυτών, δεδομένου ότι πρόσφυγες
και μετανάστες χρησιμοποιούν τις ίδιες οδούς για να εισέλθουν στην Ευρώπη.
Πράγματι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, όταν κάποιος εισέρχεται νόμιμα ή
παράνομα στο έδαφος κράτους μέλους και ζητάει να του παρασχεθεί διεθνής
προστασία, μέχρι την εξέταση της αίτησής του πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αιτών
διεθνή προστασία με σεβασμό όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών εγγυήσεων
και νομίμων δικαιωμάτων του.
Στην πράξη, επιβαρύνθηκαν υπέρμετρα τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών
πρώτης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία κρίνονται στις περισσότερες
περιπτώσεις ως υπεύθυνα βάσει του Κανονισμού 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη
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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. Φάνηκαν λοιπόν οι
αδυναμίες του ισχύοντος κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, το οποίο άλλωστε
δεν ήταν σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση μαζικών ροών προσφύγων αλλά για
μεμονωμένες περιπτώσεις αιτούντων διεθνή προστασία, γεγονός που το καθιστά
πρακτικώς αναποτελεσματικό ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις. Η Επιτροπή ήδη από
τον Μάιο του 2016 έχει καταθέσει πρόταση τροποποίησης του συστήματος ασύλου,
ώστε να καταστεί βιώσιμο και να υπάρχει περισσότερη αλληλεγγύη και δικαιότερος
επιμερισμός των ευθυνών στο εσωτερικό της Ένωσης. Εν τούτοις η αναθεώρησή του
δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης και διάστασης
απόψεων μεταξύ των κρατών μελών του Βορρά και του Νότου.
Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί αφενός το ισχύον
δίκαιο ασύλου και προσφύγων, και αφετέρου οι προκλήσεις που αντιμετώπισε το
σύστημα λόγω της προσφυγικής κρίσης καθώς και ορισμένες λύσεις που προτάθηκαν.
Ειδικότερα, θα εξεταστεί το διεθνές πλαίσιο, με έμφαση στη Σύμβαση της Γενεύης
του 1951 για τους πρόσφυγες, το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και η
προτεινόμενη τροποποίησή του, η εφαρμογή του δικαίου ασύλου σε ιδιαίτερες
ομάδες όπως τα παιδιά, οι ανιθαγενείς κλπ. και τέλος ο δικαιοδοτικός έλεγχος της
εφαρμογής από τα εθνικά και τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα.
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1. Διεθνής Προστασία Προσφύγων

Α. Ιστορικά στοιχεία

Οι προσφυγικές μετακινήσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, αλλά υπήρχαν
ανέκαθεν. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, αναγνωρίζονταν ομάδες
προσώπων ως πρόσφυγες (π.χ. Ρώσοι, Γερμανοί). Αντίθετα, οι πρόσφυγες από τη
Μικρά Ασία που έφτασαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922
δεν χαρακτηρίστηκαν ως πρόσφυγες, παρόλο που διέτρεχαν σοβαρούς κινδύνους
δίωξης και διακυβευόταν η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα. Σε κάθε
περίπτωση, η συγκεκριμένη μετακίνηση πληθυσμών έχει καταγραφεί αρκετά στο
πλαίσιο της τότε Κοινωνίας των Εθνών.
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα. Έγινε
τότε αντιληπτό ότι η Κοινωνία των Εθνών δεν είχε και δεν μπορούσε να λειτουργήσει
αποτελεσματικά, για αυτό αποφασίστηκε διεθνής συνδιάσκεψη για τη σύναψη μιας
διεθνούς σύμβασης. Έως το 1951, ψηφίστηκε ο Καταστατικός Χάρτης του
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και η Σύμβαση της Γενεύης, το βασικό κείμενο για την προστασία των
προσφύγων, την οποία έχουν πλέον υιοθετήσει 145 συμβαλλόμενα κράτη.
Το δικαίωμα στο άσυλο κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 14 της
Οικουμενικής

Διακήρυξης

των

Δικαιωμάτων

του

Ανθρώπου.

Στη

διεθνή

συνδιάσκεψη για τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 μετείχαν όλα τα κράτη του ΟΗΕ.
Τα λεγόμενα δυτικά κράτη επεδίωκαν την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για την
προστασία των προσφύγων, ενώ τα κράτη του πρώην Ανατολικού Μπλοκ για τους
ανιθαγενείς, με αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στη Σύμβαση της Γενεύης για τους
πρόσφυγες μετά το 1990. Οι διαφορετικές αυτές επιδιώξεις εξηγούνται από τις
διαφορετικές μετακινήσεις πληθυσμών με τις οποίες έρχονταν τότε αντιμέτωπα τα
μεν και τα δε κράτη.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 αρχικά
είχε χρονικό περιορισμό ως προς το πεδίο εφαρμογής της, δηλαδή αφορούσε
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γεγονότα επελθόντα προ της 1ης Ιανουαρίου 1951 (ενσωματώθηκε στην ελληνική
έννομη τάξη με το ΝΔ 3989/1959). Εντούτοις, ο περιορισμός αυτός ήρθη με το
Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 (ενσωματώθηκε με τον ΑΝ 389/1968), διότι
έγινε αντιληπτό ότι αφορά διαρκή ζητήματα. Επίσης, η Σύμβαση άφησε στη
διακριτική ευχέρεια των συμβαλλόμενων κρατών να θέσουν γεωγραφικούς
περιορισμούς ως προς την εφαρμογή της, δηλαδή να ορίσουν ότι θα εφαρμόζεται
μόνο για υπηκόους που προέρχονται από συγκεκριμένα κράτη.
Αργότερα, το 1990, ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία έφερε την Ευρώπη σε δύσκολη
θέση ως προς τη διαχείριση των μετακινήσεων πληθυσμών. Ενώ προτάθηκε η
αναθεώρηση της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, η λύση που υιοθετήθηκε ήταν η
θέσπιση ενός ειδικού καθεστώτος επικουρικής διεθνούς προστασίας, το οποίο
ουσιαστικά προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή.
Το προσφυγικό δίκαιο δεν περιορίζεται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951.
Έκτοτε έχει εξελιχθεί και συμπληρωθεί με την υιοθέτηση του Συμφώνου ατομικών
και πολιτικών δικαιωμάτων, του Συμφώνου για τα οικονομικά, πολιτισμικά και
κοινωνικά δικαιώματα του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένες ρυθμίσεις των οποίων παρέχουν
υψηλότερη προστασία σε κάποια σημεία (π.χ. ο Χάρτης κατοχυρώνει δικαίωμα σε
δίκαιη δίκη και για διοικητικές διαδικασίες).
Τα τελευταία χρόνια, οι σύγχρονες προσφυγικές εξελίξεις δημιούργησαν νέες
προκλήσεις και προβληματισμούς. Οι αναγκαστικώς εκτοπισμένοι ανέρχονται σε 70
εκατομμύρια παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 2/3 βρίσκονται εντός της χώρας
καταγωγής τους, άρα μόνο το 1/3 είναι (όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια) πρόσφυγες
με την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951. Από αυτούς, το 85% βρίσκονται
σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ μόνο 10 χώρες φιλοξενούν το 60% των προσφύγων,1
δεδομένου ότι η φιλοξενία αναλαμβάνεται από χώρες όμορες στην κρίση. Υπάρχει
λοιπόν ανάγκη για ταχείες και δίκαιες διαδικασίες λόγω του μεγάλου αριθμού των
εκτοπισμένων, κάτι που στην πράξη συχνά έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των
διαδικαστικών εγγυήσεων των αιτούντων διεθνή προστασία. Πάντως, πρέπει να

1

Στοιχεία από τα μέσα Ιουνίου 2018
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διασφαλίζεται ένα ελάχιστο όριο διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως είναι η ύπαρξη
προσωπικής συνέντευξης για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του προσώπου.
Επίσης, απαραίτητη είναι και η ενίσχυση των μέτρων ένταξης των προσφύγων.
Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις νέες εξελίξεις δόθηκε με το Παγκόσμιο
Σύμφωνο για του Πρόσφυγες, μια διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης των αναγκών
των αναγκαστικά μετακινούμενων προσώπων. Το Σύμφωνο αυτό, που προτάθηκε τον
Ιούλιο του 2018 και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβρη
του 2018, δεν είχε ως στόχο να αναθεωρήσει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951,
αλλά την ενίσχυση της αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών, κυρίως για τις
όμορες στις κρίσεις χώρες οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν ως πρώτες χώρες υποδοχής
προσφύγων.
Βασικοί στόχοι του Παγκόσμιου Συμφώνου για του Πρόσφυγες είναι η αποφόρτιση
των πιέσεων των συστημάτων των χωρών που φιλοξενούν πολύ μεγάλο αριθμό
προσφύγων, η ενίσχυση της αυτονομίας των προσφύγων, η διεύρυνση της
δυνατότητας πρόσβασης σε τρίτες χώρες (π.χ. μέσω μετεγκατάστασης) και η
βελτίωση των συνθηκών στις χώρες καταγωγής ώστε να είναι εφικτή η επιστροφή
των προσφύγων σε αυτές με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Μάλιστα, το Σύμφωνο
εμπεριέχει πλαίσιο συνολικής αντιμετώπισης των προσφυγικών μετακινήσεων με
πρόγραμμα δράσης αφενός για τον επιμερισμό των βαρών και ευθυνών και αφετέρου
για την ενίσχυση των διαδικασιών ασύλου, της πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές,
στην εκπαίδευση και στην υγεία, αλλά και της μετεγκατάστασης και των νόμιμων
οδών εισόδου.
Η προστιθέμενη αξία του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες έγκειται στο
ότι αποτελεί την πρώτη διεθνή συμφωνία για πρακτική συνεργασία και βοήθεια στις
χώρες υποδοχής προσφύγων και για μέτρα προαγωγής της αυτονομίας και της
ένταξης των προσφύγων. Μέχρι τότε είχαν υπάρξει μόνο διμερείς ή περιφερειακές
διεθνείς συμφωνίες τέτοιου είδους. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρατήρηση ότι
μόνο 2 κράτη μέλη του ΟΗΕ δεν υπέγραψαν το συγκεκριμένο Σύμφωνο, γεγονός που
υποδεικνύει το ενδιαφέρον και τη σύμπνοια των απόψεων σε διεθνές επίπεδο για την
αναγκαιότητα μιας συνολικής αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος.
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Β. Ορισμός του πρόσφυγα

Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 ορίζει ποια στοιχεία πρέπει να πληρούνται για να
θεωρηθεί κάποιος πρόσφυγας και να υπαχθεί στο καθεστώς προστασίας που θεσπίζει.
Ωστόσο, δεν προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία αναγνώρισης των προσφύγων,
αλλά αφήνει τα συμβαλλόμενα κράτη να ρυθμίσουν το ζήτημα με τις εθνικές τους
νομοθεσίες. Βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχουν σε ορισμένο πρόσωπο τα στοιχεία
της έννοιας του πρόσφυγα, αυτός είναι πρόσφυγας, δηλαδή η διαδικασία
αναγνώρισης δεν του απονέμει αλλά του αναγνωρίζει την ιδιότητα του πρόσφυγα,
ώστε να μπορεί να απολαύσει τα δικαιώματα που του απονέμονται από τη Σύμβαση.
Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη υποχρεούνται να θέτουν τις συνθήκες που είναι
κατάλληλες και απαραίτητες για να εκφραστούν οι ανάγκες της διεθνούς προστασίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τη Σύμβαση της Γενεύης, ο πρόσφυγας είναι ένα πρόσωπο
εκτός της χώρας καταγωγής του, ο οποίος δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει
σε αυτή, διότι δεν μπορεί να απολαύσει της προστασίας της χώρας καταγωγής του,
εξαιτίας βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου βλάβης που συνιστά δίωξη λόγω
φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή
πολιτικών πεποιθήσεων.
Επειδή η διάγνωση της ανάγκης προστασίας των αιτούντων άσυλο γίνεται χωρίς
αποδεικτικά στοιχεία και στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ιστορία που διηγούνται,
μεγάλη σημασία έχει η εκτίμηση της αξιοπιστίας του προσώπου. Στα πλαίσια αυτά, η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει αναλύσει τα εννοιολογικά
στοιχεία του ορισμού της Σύμβασης για την ορθότερη εφαρμογή του από τα
συμβαλλόμενα κράτη.
Ως προς τον όρο του φόβου δίωξης, γίνεται δεκτό ότι πρέπει να αφορά
αποκλειστικά έναν από τους πέντε λόγους που αναφέρονται εξαντλητικά στη
Σύμβαση και εμπεριέχει δύο όψεις, την υποκειμενική και την αντικειμενική. Η πρώτη
έχει να κάνει με το πώς το πρόσωπο εκφράζει άμεσα ή έμμεσα τον φόβο δίωξης, ενώ
η δεύτερη με τις συνθήκες στη χώρα καταγωγής και το ενδεχόμενο να υποστεί βλάβη
σε περίπτωση επιστροφής. Επιπλέον, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι αρκεί ακόμη και
φόβος για μελλοντική βλάβη, εφόσον είναι βάσιμος και δικαιολογημένος.
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Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι δίωξης ερμηνεύονται υπό ευρεία έννοια για να
περιλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο όρος φυλή
καλύπτει κάθε μορφή εθνικής ομάδας που αναφέρεται ως φυλή, ενώ η εθνικότητα δεν
αναφέρεται μόνο στην ιθαγένεια ή στην υπηκοότητα, αλλά και σε ομάδες προσώπων
που προσδιορίζονται με κριτήριο κάποια πραγματική ή αποδιδόμενη εθνοτική
ταυτότητα. Αντίστοιχα, η θρησκεία αφορά τόσο τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τη
συμμετοχή σε μια θρησκευτική κοινότητα όσο και την έκφρασή τους στην
καθημερινότητα μέσω της συμπεριφοράς, της ενδυμασίας κλπ. Ως προς τη συμμετοχή
σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, πρόκειται για συμμετοχή σε ομάδα προσώπων με
όμοιο υπόβαθρο, συνήθειες, κοινωνικό καθεστώς και κάποια κοινά χαρακτηριστικά
εγγενή στην ομάδα, τα οποία δεν επιδέχονται αλλαγές και είναι θεμελιώδη για την
ταυτότητα του προσώπου (π.χ. γυναίκες, παιδιά, ομοφυλόφιλοι). Τέλος, οι πολιτικές
πεποιθήσεις περιλαμβάνουν κάθε άποψη για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία
του κράτους, της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
διερευνάται αν το πρόσωπο έχει ή αν του αποδίδονται αυτές οι ιδιότητες ή απόψεις
που αποτελούν λόγο δίωξης.
Το στοιχείο της δίωξης δεν ορίζεται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951.
Ερμηνευτικά υποστηρίζεται ότι πρόκειται για παραβίαση δικαιωμάτων του ανθρώπου
όπως κατοχυρώνονται σε διεθνή κείμενα. Βέβαια δεν αρκεί οποιαδήποτε παραβίαση
για να υπάρχει δίωξη. Κατ’ αρχήν το στοιχείο της δίωξης πληρούται όταν
παραβιάζονται απόλυτα δικαιώματα, δηλαδή δικαιώματα των οποίων η προστασία
είναι ανεπίδεκτη εξαιρέσεων και περιορισμών, όπως η ζωή και η απαγόρευση
δουλείας, βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. Αντίθετα,
όταν πρόκειται για σχετικά δικαιώματα, απαιτείται η προσβολή τους να είναι
συστηματική και κατ’ επανάληψη, ώστε να καταλήγει να καθιστά τις συνθήκες
διαβίωσης του θύματος αφόρητες. Ομοίως, ούτε η ποινική δίωξη αποτελεί αφ’ εαυτού
δίωξη με την έννοια της Σύμβασης, παρά μόνο αν γίνεται στο πλαίσιο διωκτικού
σκοπού για έναν από τους προαναφερθέντες πέντε λόγους και η επιβαλλόμενη ποινή
είναι υπερβολική ή δυσανάλογα αυστηρή. Επισημαίνεται ότι η δίωξη μπορεί να
ασκείται είτε από το κράτος και τις αρχές του είτε από μη κρατικούς φορείς, όταν το
κράτος αδιαφορεί ή αδυνατεί να παράσχει προστασία.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ εσωτερικά εκτοπισμένων,
προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών. Πρώτον, από τον ίδιο τον ορισμό του
πρόσφυγα προκύπτει ότι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι δεν εμπίπτουν στη Σύμβαση της
Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, διότι βρίσκονται εντός της χώρας
καταγωγής τους. Δεδομένου ότι κατά την εξέταση της αίτησης ασύλου προβλέπεται
υποχρέωση

αξιολόγησης

της

εγχώριας

προστασίας

και

της

δυνατότητας

μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής, καθώς και ότι τα 2/3 των
αναγκαστικώς εκτοπισμένων βρίσκονται εντός της χώρας καταγωγής τους, η εντολή
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει επεκταθεί και για τους
εσωτερικά εκτοπισμένους. Δεύτερον, αιτούντες άσυλο είναι όσοι ζητούν διεθνή
προστασία είτε πληρούν τους όρους του ορισμού του πρόσφυγα είτε όχι, και
απολαμβάνουν τα βασικά δικαιώματα της Σύμβασης της Γενεύης και ιδίως της αρχής
της μη επαναπροώθησης μέχρι την εξέταση της αίτησης ασύλου τους, όταν πλέον
αξιολογείται εάν πράγματι είναι πρόσφυγες. Τρίτον, η διάκριση μεταναστών και
προσφύγων είναι σημαντική διότι οι σύγχρονες ροές πληθυσμών είναι μικτές. Βέβαια
η διάκριση δεν έχει αξιολογική χροιά, αλλά στηρίζεται στους λόγους της
μετακίνησης, οι οποίοι διαφέρουν για μετανάστες (οικονομικοί, κλιματικοί λόγοι)
και πρόσφυγες (φόβος δίωξης) και άρα διαφέρει και η ανάγκη προστασίας στις δύο
περιπτώσεις.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η προσφυγική προστασία δεν είναι απόλυτη.
Ειδικότερα, προβλέπονται ρήτρες αποκλεισμού από το καθεστώς του πρόσφυγα για
πρόσωπα που δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, επειδή έχουν την υπηκοότητα
άλλης ασφαλούς χώρας και για πρόσωπα που δεν αξίζουν προστασία. Δηλαδή στη
δεύτερη περίπτωση ένα κράτος μπορεί να αρνηθεί την παροχή διεθνούς προστασίας
σε αιτών που ναι μεν πληροί τον ορισμό του πρόσφυγα, όμως έχει διαπράξει έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας, σοβαρό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή ενέργεια
αντίθετη προς τους σκοπούς του ΟΗΕ. Ομοίως προβλέπονται ρήτρες παύσης του
καθεστώτος του πρόσφυγα, για παράδειγμα σε περίπτωση που σταματήσουν να
συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους κάποιος αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας ή αν
εκούσια επιστρέψει στη χώρα όπου υπήρχε φόβος δίωξης.
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Γ. Δικαιώματα

Η

Σύμβαση

της

Γενεύης

αναγνωρίζει

δικαιώματα

στους

πρόσφυγες,

χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικούς όρους για να τους προσδιορίσει, δηλαδή
ορισμένα δικαιώματα απονέμονται σε κάθε πρόσφυγα, μερικά σε όσους διαμένουν
νόμιμα, ενώ κάποια άλλα σε κάθε ευρισκόμενο στη χώρα. Ακόμη, για ορισμένα
δικαιώματα η παρεχόμενη προστασία εξομοιώνεται με την προστασία που
επιφυλάσσει η χώρα στο έδαφος της οποίας βρίσκονται στους αλλοδαπούς, ενώ για
άλλα δικαιώματα εξομοιώνεται με την προστασία των πολιτών της χώρας. Επίσης, η
Σύμβαση δεν προσδιορίζει τον τρόπο παροχής των προβλεπόμενων δικαιωμάτων από
τα συμβαλλόμενα κράτη, με αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση ένταξης
των προσφύγων να εξαρτάται από το επίπεδο και τη νοοτροπία της κοινωνίας αν θα
γίνουν σεβαστοί.
Βασικές αρχές της προσφυγικής προστασίας είναι η ίση μεταχείριση και η μη
επαναπροώθηση. Αφενός, η αρχή της αμεροληψίας και ο σεβασμός του κράτους
δικαίου επιβάλλουν σε ένα κράτος να μεταχειρίζεται με ισότητα όλους τους
πρόσφυγες που βρίσκονται στο έδαφός του ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων
γνωρισμάτων τους. Αφετέρου, η αρχή της μη επαναπροώθησης επιτάσσει την μη
επιστροφή αιτούντα διεθνή προστασία στη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του έως
ότου εξεταστεί η αίτηση ασύλου του. Βέβαια η αρχή αυτή κάμπτεται στην περίπτωση
που ο αιτών αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.
Ειδικότερα ως προς τους αιτούντες άσυλο, τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται
από τη Σύμβαση είναι τα αυτονόητα, δηλαδή στέγη και τροφή. Επίσης κάθε αιτών
δικαιούται να λάβει ένα δελτίο ταυτότητας με τα στοιχεία που δηλώνει στις εθνικές
αρχές, ανεξαρτήτως αν αυτά αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Ομοίως, ως προς
την αστική τους κατάσταση γίνεται δεκτό ό,τι δηλώνουν οι ίδιοι στις αρχές και στο
εξής όσο βρίσκονται στη χώρα μας η αστική τους κατάσταση διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελληνικές αρχές ουδέποτε αρνήθηκαν την
καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων προσφύγων. Βεβαίως προβλέπεται δικαίωμα
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ενώ από το 1990 ελληνικός νόμος όριζε ότι όλα τα
παιδιά που βρίσκονται στη χώρα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχειώδη
εκπαίδευση. Ακόμη, έχουν δικαίωμα ασφάλισης, το οποίο δεν εξαρτάται από την
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άδεια παραμονής στη χώρα αλλά από την εργασιακή σχέση, επομένως σε περίπτωση
απέλασης δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που
έχουν καταβάλει ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

2

Τέλος, δικαιούνται ίση

μεταχείριση με τους πολίτες της χώρας ως προς τη δημοσιονομική αντιμετώπιση,
καθώς σημασία για φορολογικά ζητήματα έχει το γεγονός ότι παράγεται εισόδημα
στη χώρα και όχι η ιδιότητα του πρόσφυγα.
Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν αυξημένα δικαιώματα. Εκτός από όσα
αναφέρθηκαν, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον
είναι κάτοχοι απολυτηρίου, ενώ τυγχάνουν πιο εύκολης αναγνώρισης των
επαγγελματικών τους προσόντων. Επίσης, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση
ταξιδιωτικών εγγράφων, πρόνοια και συνδρομή και διοικητική αρωγή. Μάλιστα,
σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε το ΕΔΔΑ στο σχετικό άρθρο της Σύμβασης της
Γενεύης, οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα σε πρόνοια και συνδρομή όπως ακριβώς οι
πολίτες της χώρας ασύλου. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, έως το 2010 γινόταν
νομολογιακά δεκτό ότι και οι πρόσφυγες μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από το
φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας, ενώ αργότερα αυτό προβλέφθηκε
ρητώς με τροποποίηση του νόμου. Αντίθετα, το ΣτΕ είχε κρίνει ότι οι πρόσφυγες δεν
δικαιούνταν πολυτεκνικό επίδομα ελλείψει ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, όμως
κρίθηκε από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει τη
Σύμβαση της Γενεύης. Όσον αφορά τη διοικητική αρωγή, ένας αναγνωρισμένος
πρόσφυγας μπορεί να ζητήσει από το κράτος ασύλου πιστοποιητικά που κανονικά θα
έπαιρνε από τη χώρα καταγωγής του. Το κράτος ασύλου εκδίδει τα πιστοποιητικά
αυτά με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, κυρίως από τους ισχυρισμούς του
πρόσφυγα, και τα οποία ισχύουν έως της απόδειξης του αντιθέτου, διευκολύνοντας
έτσι την καθημερινότητα των προσφύγων.3 Επιπλέον, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
έχουν δικαίωμα σε πολιτογράφηση4, δικαίωμα μεταφοράς της κινητής και ακίνητης
περιουσίας τους σε περίπτωση που φύγουν από τη χώρα ασύλου και πάνε σε κάποια
άλλη χώρα, καθώς και ελευθερία κυκλοφορίας, δηλαδή ελευθερία να επιλέγουν τον
τόπο εγκατάστασής τους, η οποία βέβαια υπόκειται σε περιορισμούς. Τέλος, πολύ
2

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κριθεί νομολογιακά από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

3

Για παράδειγμα, εγκύκλιος του 1983 όριζε ότι για το γάμο αναγνωρισμένων προσφύγων, αντί για

πιστοποιητικό αγαμίας αρκεί υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων.
4

Πλέον απαιτούνται λιγότερα χρόνια διαμονής και μικρότερο παράβολο για την πολιτογράφηση.
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σημαντικό είναι το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης ενός αναγνωρισμένου
πρόσφυγα με τα μέλη της οικογένειάς του, για το οποίο η ΕΣΔΑ και το ενωσιακό
δίκαιο κατοχυρώνουν πρόσθετες εγγυήσεις.
Κλείνοντας, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι πρόσφυγες εκτός από δικαιώματα έχουν
και υποχρεώσεις. Πράγματι το άρθρο 2 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 ορίζει
ότι οι πρόσφυγες υποχρεούνται να σέβονται τους κανόνες και τους κανονισμούς της
χώρας στην οποία ζητάνε άσυλο.
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2. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Α. Δημιουργία

Το άσυλο έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιδέα της
ενοποίησης. O Robert Schuman, εμπνευστής της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
οραματιζόταν μια Ευρώπη ενωμένη, ώστε να αποτραπούν μελλοντικές πολεμικές
συρράξεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και να διασφαλιστεί η ειρήνη. Πράγματι,
για τους πρόσφυγες η Ευρώπη αντιπροσωπεύει μια ήπειρο ειρήνης και ευημερίας,
ενώ υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν χτίσει την εθνική τους ταυτότητα πάνω
στην ιδέα του ασύλου, όπως η Ολλανδία, όπου η έννοια της ανοχής και του σεβασμού
της διαφορετικότητας κατέχουν μεγάλη αξία.
Από νωρίς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ενδιαφέρον για τα ζητήματα του ασύλου.
Το 1985, πέντε κράτη μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και
Ολλανδία) αποφάσισαν να εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των
προσώπων, δηλαδή τόσο των ευρωπαίων πολιτών όσο και των πολιτών τρίτων
χωρών, με την κατάργηση των πολιτικών ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα και τη
μετατόπιση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα. Πρόκειται για τη γνωστή Συμφωνία
Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, την οποία ακολούθησε η Συμφωνία Εφαρμογής της
Συνθήκης Σένγκεν του 1990. Στις δύο αυτές περιπτώσεις τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη επέλεξαν λύση από το πεδίο του διεθνούς δικαίου, ήτοι τη σύναψη διεθνούς
συμφωνίας. Με άλλα λόγια η συνεργασία στο συγκεκριμένο στάδιο ήταν εκτός του
πλαισίου του ενωσιακού δικαίου, σε καθαρά διακυβερνητικό επίπεδο.
Παράλληλα, με τη διεθνή Συμφωνία του Δουβλίνου το 1990, τα περισσότερα κράτη
μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αποφάσισαν να θέσουν
κάποιους κανόνες για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης
χώρας ή από απάτριδα. Πιο συγκεκριμένα, έκριναν ότι ένα μόνο κράτος πρέπει να
είναι υπεύθυνο και έθεσαν ορισμένα κριτήρια προσδιορισμού, ώστε να αποτρέπεται η
κυκλοφορία των προσφύγων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο με διαδοχικές
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αιτήσεις ασύλου (refugees in orbit). Και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για
διακρατική συνεργασία διεθνούς δικαίου, εκτός του ενωσιακού πεδίου.
Στη συνέχεια όμως με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και ειδικότερα με το
Πρωτόκολλο 2 το κεκτημένο Σένγκεν ενσωματώθηκε στο ενωσιακό δίκαιο, πιο
συγκεκριμένα στον τότε τρίτο πυλώνα, που αφορούσε τη συνεργασία στη δικαιοσύνη
και στις εσωτερικές υποθέσεις. Επίσης, αναγνωρίστηκε η μεταναστευτική πολιτική
ως ζήτημα «κοινού ενδιαφέροντος». Παρέμεινε βέβαια ο διακυβερνητικός
χαρακτήρας, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν ήταν έτοιμα να δεχτούν την πλήρη
εκχώρηση της αρμοδιότητας στην Ένωση. Οι αποφάσεις λοιπόν λαμβάνονταν με
ομοφωνία, ενώ ο δικαιοδοτικός έλεγχος που μπορούσε να ασκήσει το Δικαστήριο της
Ένωσης ήταν σχεδόν ανύπαρκτος.
Ακολούθως, με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 τέθηκε ως στόχος η Ευρώπη
των κρατών να γίνει και Ευρώπη των πολιτών, με τη δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό κοινοτικοποιήθηκαν
ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής (από τον τρίτο πυλώνα μεταφέρθηκαν στον
πρώτο), για τα οποία στο εξής εκδίδονταν πράξεις κατά κανόνα με πλειοψηφία, ενώ
το ΔΕΕ απέκτησε δικαιοδοσία για ορισμένα θέματα.
Έτσι λοιπόν, στη σύνοδο που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο
Ταμπερέ το 1999 αποφασίστηκε ότι τα ζητήματα του ασύλου και της μετανάστευσης
έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών κοινοτικών πολιτικών και να μην
αντιμετωπίζονται πλέον ως συμπλήρωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.
Το Πρόγραμμα του Ταμπερέ που προέκυψε από τη σύνοδο αυτή θεωρείται ότι
αποτελεί την πρώτη φάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, ενώ το
Πρόγραμμα της Χάγης που ακολούθησε το 2004 αποτελεί τη δεύτερη φάση του,
καθώς σε αυτό προβλέφθηκε η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και η
δημιουργία ενός ενιαίου καθεστώτος για τους πρόσφυγες.
Στο μεταξύ είχε μεσολαβήσει η θέσπιση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2000, δύο άρθρα του οποίου παρουσιάζουν ενδιαφέρον
επί του θέματος. Πιο συγκεκριμένα, το Α.18 κατοχυρώνει το δικαίωμα ασύλου,
τονίζοντας μάλιστα ότι το δικαίωμα διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της
Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και του Πρωτόκολλου του 1967 περί του
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καθεστώτος των προσφύγων και σύμφωνα με τις Συνθήκες (ΣΕΕ και ΣΛΕΕ).
Ακολούθως, το Α.19 του Χάρτη κατοχυρώνει την αρχή της μη επαναπροώθησης.
Στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο κρίσιμες είναι οι διατάξεις των άρθρων 78 και 80
της ΣΛΕΕ. Στο πρώτο προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει κοινή
πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής
προστασίας, ενώ στο δεύτερο κατοχυρώνεται η αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης
κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών ως οριζόντια ρήτρα που διέπει τις
πολιτικές του ασύλου και της μετανάστευσης.
Με βάσει όλα αυτά και για την επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν, έχουν
εκδοθεί μια σειρά από νομοθετήματα του παραγώγου ενωσιακού δικαίου που
αποτελούν το λεγόμενο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Πρόκειται για τους
Κανονισμούς Δουβλίνο και Eurodac, και τις Οδηγίες για την προσωρινή προστασία,
για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, για τις διαδικασίες ασύλου και
για τις συνθήκες υποδοχής.
Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι με την Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009
αποφασίστηκε η κατάργηση των πυλώνων και η εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής
διαδικασίας στα ζητήματα του ΧΕΑΔ, ο οποίος πλέον αποτελεί συντρέχουσα
αρμοδιότητα της Ένωσης και των κρατών μελών (Α.4, παρ.2 στοιχείο ι ΣΛΕΕ).
Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ο εξέχων ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα
σχετικά ζητήματα, δεδομένου ότι πρόκειται για ευαίσθητους τομείς (Α.68 ΣΛΕΕ,
Α.15 ΣΕΕ) και επιβεβαιώθηκε ότι το κεκτημένο Σένγκεν εξακολουθεί να ισχύει
(περιελήφθη στο Πρωτόκολλο 19). Ακόμη, προβλέφθηκε ενιαίο καθεστώς διεθνούς
προστασίας και πλήρης δικαιοδοσία του ΔΕΕ για όλες τις ενωσιακές πράξεις που
εκδίδονται στο πλαίσιο του ΧΕΑΔ.
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Β. Θεμελιώδεις αρχές

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κοινή πολιτική ασύλου της ΕΕ εντάσσεται στις διατάξεις
για τη εγκαθίδρυση ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
(Α.67-89 ΣΛΕΕ) και η αρμοδιότητα της Ένωσης για αυτά τα ζητήματα είναι
συντρέχουσα (Α.4,παρ.2 στοιχείο ι ΣΛΕΕ), δηλαδή κατά κανόνα δρουν τα κράτη
μέλη εκτός αν η Ένωση επικαλεστεί και αποδείξει ότι η μονομερής τους δράση δεν
θα ήταν αρκούντως αποτελεσματική, ενώ η δική της δράση θα ήταν πιο
αποτελεσματική (αρχή της επικουρικότητας). Από τη στιγμή όμως που η Ένωση
ασκήσει την συντρέχουσα αρμοδιότητά της και ρυθμίσει κάποιο ζήτημα, στο εξής η
αρμοδιότητα καθίσταται αποκλειστική, με συνέπεια τα κράτη μέλη να μην μπορούν
πλέον να ρυθμίσουν μονομερώς διαφορετικά το συγκεκριμένο ζήτημα κατά
παρέκκλιση των κοινών κανόνων. Στη διαδικασία εμμέσως συμμετέχουν και τα
εθνικά κοινοβούλια, καθώς προβλέπεται ότι πριν τη λήψη ενωσιακών μέτρων σε
τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας πρέπει να ενημερώνονται και να ελέγχουν αν
θίγεται η αρχή της επικουρικότητας. Για την παραγωγή ενωσιακών πράξεων σε αυτόν
τον τομέα εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία, δηλαδή η Επιτροπή
προτείνει και αποφασίζουν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
με ειδική πλειοψηφία (55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το
65% του πληθυσμού της Ένωσης).
Στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, πρωταρχική σημασία έχει η αρχή της μη
επαναπροώθησης (Α.78,παρ.1 ΣΛΕΕ), η οποία απαγορεύει την επιστροφή, έκδοση ή
απέλαση αιτούντων διεθνή προστασία έως την εξέταση της αίτησής τους. Επίσης,
θεμελιώδεις είναι αφενός η αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής
ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών (Α.80 ΣΛΕΕ), που αποτελεί οριζόντια επιταγή
όχι μόνο στην προπαρασκευή των νομοθετημάτων αλλά και κατά την εφαρμογή τους,
και αφετέρου η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών ως
ειδικότερη έκφανση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας του Α.4, παρ.3 ΣΕΕ.
Ακόμη, μεγάλη βαρύτητα έχει ο στόχος της αποφυγής των φαινομένων της επιλογής
εκ μέρους των αιτούντων του ευνοϊκότερου συστήματος ασύλου (asylum shopping)
και των «προσφύγων σε τροχιά» (refugees in orbit), δεδομένου ότι η αίτηση διεθνούς
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προστασίας πρέπει να εξετάζεται μια φορά εφόσον ο χώρος είναι ενιαίος. Τέλος,
διασφαλίζεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων προστασία.

Γ. Περιεχόμενο

Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου περιλαμβάνει κανόνες για τη θέσπιση ενός
ενιαίου καθεστώτος ασύλου και επικουρικής προστασίας, με κοινές διαδικασίες
χορήγησης ή ανάκλησης του καθεστώτος και ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές ως
προς τις συνθήκες υποδοχής. Επιπλέον, προβλέπονται κριτήρια και μηχανισμοί για
τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που θεωρείται υπεύθυνο για την εξέταση της
αίτησης διεθνούς προστασίας, καθώς και κανόνες για τη συλλογή και επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων, ιδίως δακτυλοσκοπήσεων, προς διευκόλυνση της εφαρμογής
των κριτηρίων αυτών. Ακόμη, το ΚΕΣΑ περιέχει κοινό σύστημα προσωρινής
προστασίας των εκτοπισμένων και διεθνείς συνθήκες συνεργασίας με τρίτες χώρες.
Πιο συγκεκριμένα, η Οδηγία 2001/55/ΕΚ σχετικά με την προσωρινή προστασία σε
περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων, θεσπίζει ένα σύστημα για τη διαχείριση
μαζικών αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλοδαπών που δεν μπορούν να
επιστρέψουν στις χώρες τους (ιδίως λόγω πολέμου, βίας ή παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων), σύμφωνα με το οποίο παρέχεται άμεση προσωρινή προστασία στα εν
λόγω εκτοπισθέντα άτομα, ώστε να μην επιβαρυνθούν τα συστήματα ασύλου. Επίσης
προωθεί την κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την
υποδοχή ατόμων, χωρίς ωστόσο να απαιτεί την υποχρεωτική κατανομή των
αιτούντων στα κράτη μέλη. Βέβαια στην πράξη η Οδηγία ουδέποτε εφαρμόστηκε,
διότι οι λύσεις που προβλέπει απαιτούν ομοφωνία.
Η Οδηγία 2011/95/ΕΚ 5 για την αναγνώριση του καθεστώτος του δικαιούχου
διεθνούς προστασίας, καθορίζει ποιος πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να αναγνωριστεί
ως πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, καθώς και το περιεχόμενο της
παρεχόμενης προστασίας (μη επαναπροώθηση, προστασία της οικογενειακής
ενότητας, πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση, εκπροσώπηση
ασυνόδευτων ανήλικων, ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ όπως ένας αλλοδαπός με
5

Μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 141/2013.
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άδεια διαμονής). Επιπλέον, προβλέπονται κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, τα
οποία ουσιαστικά αποτελούν ερμηνευτικές αρχές ως προς την ερμηνεία της
Σύμβασης της Γενεύης του 1951, αλλά και ορισμένες περιπτώσεις απώλειας ή
αποκλεισμού από το καθεστώς. Μάλιστα, εκτός από δυνατότητα ανάκλησης του
καθεστώτος προβλέπεται και δυνατότητα ανάκλησης μόνο της άδειας διαμονής.
Όσον αφορά την Οδηγία 2013/32/ΕΚ 6 για τις διαδικασίες ασύλου, καθορίζει
σαφέστερους κανόνες για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για διεθνή προστασία. Κατά
κανόνα, η αρχική διαδικασία υποβολής αίτησης (μη συμπεριλαμβανομένης της
άσκησης ένδικων μέσων) δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες.
Κατ’ εξαίρεση εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες για αιτήσεις στα σύνορα και για
αιτήσεις που είναι προδήλως αβάσιμες (ταχύρρυθμη διαδικασία, π.χ. όταν ο αιτών
προέρχεται από ασφαλή τρίτη χώρα). Επιπλέον, στην Οδηγία προβλέπονται
ορισμένες βασικές εγγυήσεις για τη διαδικασία (π.χ. μη επαναπροώθηση έως την
εξέταση της αίτησης, χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής στο έδαφος της
χώρας, πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προσωπικής συνέντευξης), πρόσθετες
εγγυήσεις για ευάλωτα άτομα, αλλά και κανόνες για την αποφυγή επανειλημμένων
αιτήσεων.
Στα ίδια πλαίσια, η Οδηγία 2013/33/ΕΚ για τις συνθήκες υποδοχής επιδιώκει την
εναρμόνισή τους σε όλα τα κράτη μέλη, προβλέποντας κάποιες ελάχιστες
προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσβαση σε στέγαση, τροφή και ρουχισμό,
οικονομικά βοηθήματα, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ιατρική και ψυχολογική
περίθαλψη. Επίσης, προβλέπεται πρόσβαση σε απασχόληση εντός 9 μηνών, ώστε να
γίνεται δυνατή η αυτονόμηση των προσφύγων από τα συστήματα υποδοχής, και
πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά κάτω των 18 ετών. Ομοίως, η Οδηγία
επιφυλάσσει ειδική μέριμνα για ευάλωτα άτομα και μέριμνα για τον αποκλεισμό των
περιπτώσεων αυθαίρετης κράτησης, με την υιοθέτηση εξαντλητικού καταλόγου των
λόγων κράτησης. Βέβαια στην πράξη οι προβλέψεις της Οδηγίας πολλές φορές δεν
εφαρμόζονται.
Πολύ σημαντικός είναι ο Κανονισμός 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη θέσπιση των
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι
6

Μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν.4375/2016.
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υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος
μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. Ο εν λόγω Κανονισμός επιφέρει
ορισμένες τροποποιήσεις στον προηγούμενο Κανονισμό 343/2003 (Δουβλίνο ΙΙ), που
έθεσε σε ενωσιακό πλέον επίπεδο τους κανόνες που αρχικώς είχαν προβλεφθεί με τη
διεθνή σύμβαση του Δουβλίνου (Δουβλίνο Ι). Ο Κανονισμός αυτός επιδιώκει τον
εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας,
την αποτροπή συμφόρησης των συστημάτων ασύλου, την ενίσχυση της ασφάλειας
δικαίου και την αποτροπή του φαινομένου του “asylum shopping”. Κατά συνέπεια,
βασική αρχή είναι ότι ένα μόνο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
ασύλου. Το υπεύθυνο κράτος μέλος προσδιορίζεται κατά περίπτωση με βάση τα
κριτήρια του Κανονισμού. Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το υπεύθυνο κράτος
μέλος βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η
αίτηση διεθνούς προστασίας. Βέβαια το κυρίαρχο στην πράξη κριτήριο είναι αυτό της
παράνομης εισόδου, σύμφωνα με το οποίο υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος από όπου
ο αιτών διέβη παράνομα τα σύνορα και εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως,
στον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ προβλέπεται η δυνατότητα του κράτους μέλους στο
οποίο έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας να κρατήσει την εξέταση της
αίτησης ακόμη και αν δεν είναι το ίδιο υπεύθυνο βάσει των κριτηρίων προσδιορισμού
(ρήτρα κυριαρχίας), καθώς και η δυνατότητα να ανατραπεί η λογική των κριτηρίων
όταν πρόκειται για άτομο που μπορεί να επανενωθεί με μέλη της οικογένειάς του,
εφόσον συναινούν οι ενδιαφερόμενοι (ανθρωπιστική ρήτρα). Τα σημεία στα οποία
διαφοροποιείται ο Κανονισμός από τον προκάτοχό του είναι η εισαγωγή μηχανισμού
έγκαιρης προειδοποίησης, προετοιμασίας και διαχείρισης κρίσεων σε κράτος μέλος
υπό την εποπτεία της Ένωσης και η επιβεβαίωση της πρόσφατης νομολογίας του
ΔΕΕ 7 ότι το τεκμήριο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το υπεύθυνο
κράτος μέλος είναι μαχητό, υπό την έννοια ότι κατά την εφαρμογή του κανονισμού
τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι υπάρχουν συστημικές ελλείψεις στη διαδικασία ασύλου και στις
συνθήκες υποδοχής των αιτούντων στο κράτος μέλος που έχει προσδιορισθεί
πρωτίστως ως υπεύθυνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης ή
7

Απόφαση του ΔΕΕ στις συνεκδικασθείσες Yποθέσεις C-411/10 και C-493/10 (N.S. κλπ.), όπου

ακολούθησε τη γνώμη που διατύπωσε το ΕΔΔΑ στην Απόφαση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας.
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εξευτελιστικής μεταχείρισης. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, καθίσταται αδύνατη
η μεταφορά αιτούντος στο εν λόγω κράτος μέλος και το προσδιορίζον κράτος μέλος
εξακολουθεί να εξετάζει τα κριτήρια του Κανονισμού, ώστε να διαπιστώσει αν άλλο
κράτος μέλος μπορεί να προσδιοριστεί ως υπεύθυνο, ενώ όταν η μεταφορά δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί, σε κάποιο κράτος μέλος που έχει προσδιορισθεί
σύμφωνα με τα κριτήρια προσδιορισμού ή στο πρώτο κράτος μέλος στο οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση, το προσδιορίζον κράτος μέλος καθίσταται το υπεύθυνο κράτος
μέλος (Α.3, παρ.2). Η ρύθμιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το πάγωμα των
επαναπροωθήσεων στην Ελλάδα έως το 2016.
Στην εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ συμβάλει ο Κανονισμός 603/2013
για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων (Eurodac). Σύμφωνα με τον εν
λόγω Κανονισμό, κάθε κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει τα δακτυλικά αποτυπώματα
όλων των αιτούντων άσυλο και όσων συλλαμβάνονται ενώ προσπαθούν να
διασχίσουν παρανόμως τα σύνορα, εφόσον είναι άνω των 14 ετών, και στη συνέχεια
να διαβιβάζει εντός 72 ωρών τα δεδομένα στην πανευρωπαϊκή βάση βιομετρικών
δεδομένων Eurodac. Επιπλέον, ο Κανονισμός παρέχει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις,
τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο
Eurodac για τη διερεύνηση, εξακρίβωση και πρόληψη σοβαρών αξιόποινων πράξεων.
Τέλος, με τον Κανονισμό 439/2010 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο (ΕΥΥΑ ή EASO), η οποία έχει ως αποστολή να ενισχύει τη συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, να υποστηρίζει τα κράτη μέλη των
οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, καθώς και
να βελτιώνει την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.
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3. Μεταρρύθμιση ΚΕΣΑ

Α. Σύγχρονες εξελίξεις

Το 2015 η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μία καινοφανή ως προς το μέγεθος
εισροή προσφύγων, η οποία κορυφώθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπολογίζεται
ότι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα με προσφυγικό προφίλ κατέφτασαν το εν λόγω έτος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων σχεδόν 800 χιλιάδες εισήλθαν μέσω της
Ελλάδας. Αυτή η μαζική μετακίνηση πληθυσμών έφερε τα συστήματα ασύλου των
χωρών πρώτης γραμμής, ιδίως της Ιταλίας και της Ελλάδας, στα όριά τους, καθώς
σύμφωνα με το ισχύον σύστημα είναι υπεύθυνες για την εξέταση των αιτήσεων όλων
των προσώπων που εισέρχονται για πρώτη φορά παράνομα στην Ένωση μέσω των
συνόρων τους. Ορισμένοι μάλιστα κατηγόρησαν την Ελλάδα και την Ιταλία ότι δεν
έλεγχαν επαρκώς τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
Η προσφυγική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος
ασύλου. Πιο συγκεκριμένα, το ισχύον σύστημα του Δουβλίνου ΙΙΙ ρίχνει το
μεγαλύτερο βάρος στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής χωρίς να λαμβάνει υπόψη σε
ποιο βαθμό έχουν δυνατότητα να διαχειριστούν τις προσφυγικές ροές. Επίσης, παρά
την ύπαρξη κοινών κανόνων για ζητήματα ασύλου, στην πράξη υπάρχουν μεγάλες
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα ποσοστά αναγνώρισης, το
καθεστώς προστασίας που χορηγείται, τις συνθήκες υποδοχής κλπ., κάτι που οδηγεί
τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σε δευτερογενείς μετακινήσεις. Τέλος, έγινε προφανής η
έλλειψη αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής των βαρών, αλλά και η διάσταση
απόψεων των κρατών μελών του Βορρά και του Νότου. Πράγματι, παρά την
εξαγγελία της Συνθήκης για μια κοινή πολιτική της Ένωσης στον τομέα του ασύλου,
στην πραγματικότητα τα κράτη μέλη δεν ήταν πρόθυμα να συμφωνήσουν μία κοινή
ευρωπαϊκή λύση, αλλά κατέφυγαν σε μονομερείς ενέργειες υποκινούμενες από
φυγόκεντρες τάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιήθηκε άμεσα για να
αντιμετωπίσει τις εξελίξεις. Ειδικότερα, τριπλασιάστηκαν οι επιχειρησιακές
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δυνατότητες του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
(Frontex) κυρίως για τη διάσωση προσώπων στη Μεσόγειο, και αποφασίστηκε η
εφαρμογή της προσέγγισης των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot), όπου
όλες οι εμπλεκόμενες αρχές (εθνικές αρχές, FRONTEX, EASO) εργάζονται από
κοινού. Στην Ελλάδα, η προσέγγιση hotspot εφαρμόζεται στα νησιά Λέσβο, Χίο,
Σάμο, Λέρο και Κω.
Επιπλέον, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η αρχή της αλληλεγγύης του Α.80 της
ΣΛΕΕ, βάσει της οποίας δόθηκε αφενός έντονη χρηματοδότηση και αφετέρου
επιχειρησιακή συνδρομή από την EASO προς τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής.
Ομοίως, η αρχή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ
των κρατών μελών οδήγησε το Συμβούλιο στη λήψη προσωρινών μέτρων βάσει του
Άρθρου 78, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ υπέρ της Ελλάδας και της Ιταλίας, για την
εθελοντική μετεγκατάσταση περίπου 150.000 αιτούντων διεθνή προστασία με
προσφυγικό προφίλ σε άλλα κράτη μέλη. Βέβαια, μόνο το 30% από αυτούς έχουν
πράγματι μετεγκατασταθεί, λόγω απροθυμίας των κρατών μελών να τους
υποδεχτούν. Το ΔΕΕ πάντως στήριξε τη νομιμότητα των μέτρων του Συμβουλίου,
απορρίπτοντας τις προσφυγές ακύρωσης της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας (C-643/15
και C-647/15), ενώ στη συνέχεια η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες προσφυγής λόγω
παραβάσεως κατά της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας επειδή αρνήθηκαν
να συμμετάσχουν στην μετεγκατάσταση.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Μάρτιο του 2016 ένα
εξαιρετικά φιλόδοξο πακέτο προτάσεων για αναθεώρηση όλου του κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, προκειμένου να διορθωθούν οι αδυναμίες που το
καθιστούν πρακτικώς αναποτελεσματικό στην περίπτωση των μαζικών ροών.
Ωστόσο, η διαδικασία αναθεώρησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί διότι δεν μπορεί να
επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στο Συμβούλιο λόγω διαφωνίας των κρατών
μελών ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.
Ακόμη, εντατικοποιήθηκε η συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο
αυτό προέκυψε το Κοινό Ανακοινωθέν ΕΕ και Τουρκίας, η Συμφωνία με το
Αφγανιστάν, καθώς και συνεργασία με τη Λιβύη και την Αφρική, με στόχο τον
περιορισμό των μετακινήσεων πληθυσμών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη πριν την
αναχώρηση.
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Αντιθέτως, η κινητοποίηση των κρατών μελών δεν ακολούθησε μία κοινή γραμμή.
Ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τις σχετικές διατάξεις για εξαιρετικά
προσωρινά μέτρα για να εισάγουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων εντός του ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως οι
συνοριακοί έλεγχοι προσώπων σε συγκεκριμένα σημεία και για συγκεκριμένους
λόγους (ύψωσαν «φράχτες») για να αποθαρρύνουν τις δευτερογενείς μετακινήσεις
προσφύγων στο έδαφός τους. Κάποια κράτη μέλη προσέγγισαν τις χώρες πρώτης
γραμμής προσφέροντας θέσεις μετεγκατάστασης 8 , ώστε να υπάρξει έμπρακτη
έκφραση αλληλεγγύης, ενώ άλλα αρνήθηκαν να συμμετέχουν στη μετεγκατάσταση
που προέβλεπαν τα μέτρα του Συμβουλίου. Επίσης, γίνονται συζητήσεις για
πλατφόρμες αποβίβασης και επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο, κατά τις οποίες
ναι μεν θα παρέχεται βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη όμως δεν θα μεταφέρονται
στην Ευρώπη αλλά κάπου αλλού, π.χ. σε ασφαλείς τρίτες χώρες.
Τέλος, διεφάνη μια τάση ορισμένων κρατών μελών να ρυθμίσουν τα ζητήματα
ασύλου στο περιθώριο του ενωσιακού δικαίου, το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
τους πολιτικούς τους στόχους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι διμερείς
συμφωνίες της Γερμανίας με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η
Γερμανία, ως παραδοσιακή χώρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών δέχτηκε το
μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της προσφυγικής
κρίσης. Αντίθετα, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία για τους πρόσφυγες είναι
απλώς πύλη εισόδου στην ΕΕ, όχι ο τελικός τους προορισμός. Η Γερμανία λοιπόν
προσπάθησε να περιορίσει τις δευτερογενείς μετακινήσεις προς το έδαφός της
συνάπτοντας διμερείς συμφωνίες με τα προαναφερθέντα κράτη μέλη. Εντούτοις, οι εν
λόγω διμερείς συμφωνίες παγιώνουν εναλλακτικά συστήματα εξέτασης των αιτήσεων
ασύλου σε μόνιμη βάση (προβλέπεται ότι θα εφαρμόζονται έως την ολοκλήρωση της
αναθεώρησης του ΚΕΣΑ) που αφενός παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις
του ισχύοντος κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και αφετέρου δεν είναι
σύμφωνες με τις ρυθμίσεις της πρότασης τροποποίησης. Επομένως, μπορεί να
προκύψει ευθύνη των συμβαλλόμενων κρατών μελών για παραβίαση του ενωσιακού
δικαίου, δεδομένου ότι η Συνθήκη απαγορεύει στα κράτη μέλη να συνάπτουν
διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες για ζητήματα ρυθμισμένα από την Ένωση.

8

Π.χ. Συμφωνία Ελλάδας και Πορτογαλίας για εθελοντική μετεγκατάσταση 1000 προσώπων.
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Εξάλλου, σε πρόσφατη απόφασή του το ΔΕΕ στήριξε τη νομιμότητα του Κανονισμού
Δουβλίνο ΙΙΙ, υποστηρίζοντας ότι ο Κανονισμός εξακολουθεί να ισχύει και δεν
παρακάμπτεται λόγω εξαιρετικών συνθηκών.9
Εμφανίζεται λοιπόν επείγουσα η ανάγκη αναθεώρησης του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου προς μία εξομάλυνση των υφιστάμενων προβλημάτων και προς
μία εμβάθυνση της ενοποιητικής διαδικασίας.

Β. Προτεινόμενη αναθεώρηση

Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου αποτελεί ένα εξελισσόμενο σύστημα και για
αυτό στα νομοθετήματα που το αποτελούν προβλέπεται καθήκον της Επιτροπής να
παρακολουθεί την εφαρμογή τους και να εξετάζει κάθε ενδεχόμενη ανάγκη για
περαιτέρω τροποποιήσεις. Ανταποκρινόμενη στο εν λόγω καθήκον της, η Επιτροπή
υπέβαλε ένα πακέτο προτάσεων για αναθεώρηση όλου του ΚΕΣΑ, προκειμένου να
ξεπερασθούν οι πρακτικές αδυναμίες ως προς τη διαχείριση των προσφυγικών ροών,
τονίζοντας ότι λύσεις μπορούν να δοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη δήλωσή του ο Επίτροπος μετανάστευσης,
εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας της ΕΕ (06.04.2016) , η αναθεώρηση του
Δουβλίνου πρέπει να είναι μια καθαρά ευρωπαϊκή λύση στη νέα πραγματικότητα που
θα συμβάλει στην εμβάθυνση της ενοποιητικής διαδικασίας, στη θεμελίωση και
διατήρηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και στη δυναμική
της συνοχής του ενοποιητικού εγχειρήματος.
Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η εξασφάλιση της δίκαιης
κατανομής των ευθυνών στη βάση της αρχής της αλληλεγγύης, η καταπολέμηση της
καταχρηστικής άσκησης εκ μέρους των αιτούντων διεθνή προστασία των

9

Πρόκειται για την Απόφαση στην Υπόθεση C-646/16, όπου έγινε δεκτό ότι η ανοχή εισόδου

αιτούντος διεθνή προστασία από τις αρχές του κράτους μέλους πρώτης εισόδου δεν συνιστά χορήγηση
θεώρησης εισόδου, άρα πρέπει να θεωρείται ότι ο αιτών διέβη παρανόμως τα σύνορα.
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δικαιωμάτων που απορρέουν από το ΚΕΣΑ και ο περιορισμός των δευτερογενών
μετακινήσεων.
Η Επιτροπή πρότεινε λοιπόν την αντικατάσταση των προηγούμενων Οδηγιών με
Κανονισμούς, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη ομοιομορφίας του ΚΕΣΑ σε
όλα τα κράτη μέλη και η ανάγκη αυστηρότητας των κανόνων, ιδίως για τις
προθεσμίες. Βέβαια, το πακέτο προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή είναι εξαιρετικά
φιλόδοξο, καθώς επιδιώκει να θεσπίσει δεσμευτικούς κανόνες για τη διοικητική
διαδικασία παροχής διεθνούς προστασίας εντός των κρατών μελών, κάτι που
ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ευθεία παρέμβαση στην κρατική τους κυριαρχία.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία ως προς τις
ειδικότερες ρυθμίσεις, λόγω της διάστασης απόψεων μεταξύ των κρατών μελών του
Βορρά και του Νότου. Ωστόσο, η επίτευξη συμφωνίας είναι απαραίτητη, διότι για
ορισμένα κράτη μέλη η προτεινόμενη αναθεώρηση των νομοθετημάτων του ΚΕΣΑ
πρέπει για πρακτικούς λόγους να υιοθετηθεί ως δέσμη μέτρων (τα κείμενα
αλληλοσυμπληρώνονται και παραπέμπουν το ένα στο άλλο).
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της πρότασης τροποποίησης αποτελεί η
εξισορρόπηση της υπευθυνότητας του κράτους μέλους για την εξέταση αίτησης
ασύλου με την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των βαρών. Πιο
συγκεκριμένα, αφενός διατηρείται το βασικό δόγμα του Δουβλίνου ότι υπεύθυνο
κράτος μέλος είναι μόνο ένα, και προτείνεται ότι εφόσον αυτό προσδιοριστεί δεν θα
πρέπει να αλλάζει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται αυτή την άποψη, ενώ τα
κράτη μέλη δεν έχουν καταλήξει ακόμα για ποιο διάστημα (5-10 έτη) πρέπει να
παραμένει σταθερή η ευθύνη του υπεύθυνου κράτους μέλους. Αφετέρου, προτείνεται
η εισαγωγή ενός αυτόματου διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, ώστε κάθε κράτος
μέλος να αναλαμβάνει ένα δίκαιο μέρος αιτούντων και να μην επιβαρύνονται
υπέρμετρα τα συστήματα ορισμένων μόνο κρατών μελών. Πρόκειται για έναν
υποχρεωτικό μόνιμο μηχανισμό επιμερισμού αιτούντων διεθνή προστασία βάσει
κλείδας κατανομής που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των υποβληθέντων αιτήσεων,
τον πληθυσμό και τον ακαθάριστο εθνικό πλούτο, και ο οποίος θα εφαρμόζεται
κατόπιν κατάρτισης ετήσιου σχεδίου από τα κράτη μέλη. Με αυτόν τον τρόπο θα
υπάρξει έμπρακτη πραγμάτωση της αρχής της αλληλεγγύης του Α.80 της ΣΛΕΕ.
Βέβαια προβλέπεται δυνατότητα σε κράτος μέλος να αρνηθεί να συμμετέχει στο
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μηχανισμό για 12 μήνες, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εισφέρει 250.000
ευρώ για κάθε αιτών που κανονικά θα είχε αναλάβει στο κράτος μέλος που τελικά
ανέλαβε την εξέταση της αίτησής του. Το ποσό αυτό προβλέπεται ως οικονομική
πραγμάτωση της αρχής της αλληλεγγύης, ωστόσο ορισμένοι υποστηρίζουν ότι στην
πραγματικότητα αποτελεί οικονομική κύρωση.
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια σύντομη αναφορά στη συζήτηση που γίνεται τα
τελευταία χρόνια σχετικά με την έννοια της αλληλεγγύης. Η νομική έννοια της εν
λόγω αρχής προκύπτει από το Α.80 της ΣΛΕΕ. Πρόκειται για μία οριζόντια
υποχρεωτική ρήτρα που διέπει μεταξύ άλλων και την πολιτική ασύλου της Ένωσης,
τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την εφαρμογή των σχετικών νομοθετημάτων.
Σε πολιτικό όμως επίπεδο γίνεται προσπάθεια να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να
εκφραστεί για να μπορέσει να προχωρήσει η τροποποίηση του ΚΕΣΑ. Ειδικότερα,
ορισμένα κράτη μέλη υποστηρίζουν ότι η αλληλεγγύη νοείται ως η ενοποίηση και
ολοκλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και η παροχή τεχνικής
βοήθεια μεταξύ των κρατών μελών, κάποια θεωρούν ότι αρκεί η οικονομική βοήθεια
και η οικονομική στήριξη μέσω του ταμείου ασύλου (οικονομική αλληλεγγύη), ενώ
άλλα προκρίνουν την κατανομή των βαρών μέσω της ανάληψης αιτημάτων ασύλου
(έμπρακτη αλληλεγγύη).
Συνεπώς υπάρχει αντιπαράθεση στο Συμβούλιο ως προς το αν ο μηχανισμός
κατανομής αιτούντων πρέπει να είναι υποχρεωτικός ή προαιρετικός, αλλά και για το
ποια πρέπει να είναι η κλείδα κατανομής. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι πρέπει να
υπάρχει οπωσδήποτε ένας υποχρεωτικός μηχανισμός κατανομής, αλλά δεν χρειάζεται
να εξαντλείται σε αυτόν η έννοια της αλληλεγγύης. Στο ίδιο πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πρότεινε να έχουν τη δυνατότητα οι αιτούντες να υποβάλλουν αίτηση
σε ένα από τα τέσσερα κράτη μέλη με το μικρότερο αριθμό αιτήσεων, ενώ
υποστήριξε ότι ο μηχανισμός αποτελεί ανθρωπιστικό μέτρο και για αυτό δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται επιπρόσθετα ως εργαλείο μεταναστευτικής πολιτικής, όπως
πρότειναν ορισμένα κράτη μέλη.
Παράλληλα, η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του Κανονισμού Eurodac ώστε
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του και να καταστεί δυνατή η χρήση του
συστήματος Eurodac και για σκοπούς μεταναστευτικής πολιτικής, όπως η
παρακολούθηση των δευτερογενών μετακινήσεων. Επίσης, στην προτεινόμενη
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τροποποίηση του Κανονισμού προβλέπεται η λήψη και αποθήκευση πρόσθετων
προσωπικών δεδομένων πέρα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, δηλαδή εικόνας
προσώπου και βιομετρικών στοιχείων, αλλά και η μείωση του ορίου ηλικίας για τη
συλλογή προσωπικών δεδομένων από τα 14 έτη στα 6 έτη, προκειμένου να είναι πιο
εύκολος ο εντοπισμός των αγνοούμενων ανηλίκων. Τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να
συμφωνήσουν το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στη
βάση, διότι το συνδέουν με την περίοδο κατά την οποία παραμένει σταθερή η ευθύνη
του υπεύθυνου κράτους μέλους. Πάντως η προτεινόμενη περίοδος ορίζεται σε 10 έτη
για τους αιτούντες διεθνή προστασία και 5 έτη για τους παράτυπους μετανάστες.
Επιπλέον, προτάθηκε η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το
Άσυλο (ΕΥΥΑ) σε αυτόνομο Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο με
διευρυμένη εντολή και ενισχυμένο ρόλο στο νέο σύστημα. Δηλαδή, η αρμοδιότητα
του Οργανισμού δεν θα είναι απλώς συμβουλευτική, αλλά θα είναι επιφορτισμένος με
την επίβλεψη και την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων και ιδίως του
μηχανισμού κατανομής, την έκδοση συστάσεων για βελτίωση, καθώς και την
ανάληψη επιχειρησιακών δράσεων για τη στήριξη των κρατών μελών. Πολλά από
αυτά που προβλέπονται στο Κανονισμό για την Ίδρυση του Οργανισμού της ΕΕ για
το Άσυλο εφαρμόζονται ήδη στα ελληνικά νησιά, όπου η διεθνοποίηση του ασύλου
αποτελεί πραγματικότητα. Ακόμη, για την περαιτέρω σύγκλιση των ποσοστών
αναγνώρισης, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση υποχρέωσης των κρατών μελών να
λαμβάνουν υπόψη την ευρωπαϊκή ανάλυση και την καθοδήγηση του Οργανισμού.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα στην προτεινόμενη τροποποίηση είναι η θέσπιση
σύντομων και λογικών προθεσμιών για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας. Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, αυτό θα ευνοήσει τους αιτούντες
καθώς θα υπάρχει περισσότερη νομική βεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα της
εξέτασης, αλλά και τα κράτη μέλη διότι το κόστος διαχείρισης των αιτήσεων θα είναι
μικρότερο. Εντούτοις, τα κράτη μέλη είναι αρκετά επιφυλακτικά λόγω ενδεχόμενων
αδυναμιών να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό αιτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα
και πιθανής αύξησης του διοικητικού κόστους, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εξέφρασε ανησυχίες για τον αντίκτυπο της σύντμησης των προθεσμιών στον σεβασμό
των δικαιωμάτων των αιτούντων.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις αιτήσεις
από πρόσωπα που προέρχονται από ασφαλείς τρίτες χώρες, οι οποίες στο νέο
σύστημα θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και θα κρίνονται άμεσα ως
απαράδεκτες. Μάλιστα, για την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή της
διαδικασίας απόρριψης τέτοιων αιτήσεων, η Επιτροπή πρότεινε την αντικατάσταση
των επιμέρους εθνικών λιστών περί ασφαλών και μη ασφαλών τρίτων χωρών από μία
πανευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση. Η εν λόγω πρόταση προκάλεσε συζήτηση στο
Συμβούλιο ως προς το αν η ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση των χωρών πρέπει να
εφαρμόζεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά και αν οι εθνικές λίστες μπορούν να
συνυπάρχουν με την ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη την ίδια
άποψη ως προς το ποιες τρίτες χώρες θεωρούνται ασφαλείς.
Τέλος, στην πρόταση αναθεώρησης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
προβλέπονται αυξημένες εγγυήσεις για τους ανηλίκους, όπως η διεύρυνση του
ορισμού των μελών της οικογένειας, η μείωση του ορίου ηλικίας δακτυλοσκόπησης
στα 6 έτη, ο διορισμός επιτρόπου εντός 5 ημερών από την άφιξή τους, η απαγόρευση
κράτησης ανηλίκου για μεταναστευτικούς σκοπούς κλπ.
Στο παρόν στάδιο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν σχεδόν
ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για πέντε από τις επτά προτεινόμενες
τροποποιήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης καταθέσει τις
θέσεις του σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και τις αλλαγές στον Κανονισμό
Δουβλίνο ΙΙΙ, ενώ το Συμβούλιο όχι ακόμα καθώς δεν μπορεί να επιτευχθεί η
απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία. Επομένως, για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης
του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση
ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή λύση που θα διασφαλίζει την ισορροπία
και τη βιωσιμότητα του νέου συστήματος.
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4. Εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το
καθεστώς των προσφύγων, ως πρόσφυγας ορίζεται κάθε πρόσωπο που βρίσκεται
εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να
απολαμβάνει της προστασίας της χώρας αυτής εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου
διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική
ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα
αποτελεί λοιπόν έναν από τους πέντε λόγους διώξεως που προβλέπονται στη
Σύμβαση της Γενεύης του 1951.
Στην Οδηγία 2011/95/ΕΕ για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των
απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας παρέχονται περαιτέρω υποδείξεις στα
κράτη μέλη σχετικά με την αξιολόγηση του συγκεκριμένου λόγου διώξεως.
Ειδικότερα, το Α.10 της Οδηγίας προβλέπει ότι μια ομάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη
κοινωνική ομάδα όταν, μεταξύ άλλων, τα μέλη της έχουν κοινά εγγενή
χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί ή
έχουν από κοινού χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο θεμελιώδους σημασίας για την
ταυτότητα ή τη συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να μην πρέπει να αναγκάζεται να τις
αποκηρύξει, και όταν η ομάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα, διότι
γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική ομάδα από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο.
Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον η εξέταση της εφαρμογής του δικαίου παροχής
διεθνούς προστασίας σε μέλη τέτοιων ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ήτοι η εξέταση
των ειδικότερων νομοθετικών προβλέψεων που εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες
προστασίας των εν λόγω προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι ιδιαίτερες
ομάδες των παιδιών, των ΛΟΑΤΚΙ 10 και των ανιθαγενών που αδυνατούν να
εφοδιαστούν με ταξιδιωτικά έγγραφα.

10

Πρόκειται για ακρωνύμιο που προέρχεται από τις λέξεις Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος,

Τρανσέξουαλ, Κ από το Queer/Questioning, Ίντερσεξ, το οποίο αντιστοιχεί στο αγγλικό LGTBQI.
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Α. Παιδί

Η προστασία του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού αποτελεί γενική αρχή του
δικαίου που διέπει μεταξύ άλλων και το δίκαιο παροχής διεθνούς προστασίας. Κατά
συνέπεια, έχουν θεσπιστεί πολλά νομοθετικά κείμενα που αφορούν την προστασία
του παιδιού. Μάλιστα, θεωρείται ότι ο ιδανικός και πιο αποτελεσματικός τρόπος
προστασίας του παιδιού επιτυγχάνεται μέσω της προστασίας της οικογένειας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι ο χρησιμοποιούμενος όρος «παιδί»
κρίνεται πιο δόκιμος από τον όρο «ανήλικος», διότι είναι νομικός αποφορτισμένος,
ενώ το όριο ανηλικότητας μπορεί να διαφέρει από έννομη τάξη σε έννομη τάξη.
Θεμελιώδης διάταξη του διεθνούς δικαίου αποτελεί το Α.8 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πρόκειται για σχετικό δικαίωμα,
υποκείμενο υπό συγκεκριμένους όρους σε περιορισμούς εφόσον τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας, το οποίο επιτάσσει στα συμβαλλόμενα κράτη αφενός να απέχουν
από παρεμβάσεις στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των προσώπων και αφετέρου
να τις προστατεύουν κατά θετικό τρόπο. Η θετική προστασία περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων και την οικογενειακή επανένωση.
Η έννοια της οικογένειας ορίζεται διασταλτικά, με σκοπό τη διεύρυνση του εύρους
της παρεχόμενης προστασίας. Συνεπώς, ως οικογένεια νοείται όχι μόνο η πυρηνική,
αλλά και οι υπόλοιπες μορφές οικογένειας, ακόμα και η απλή συμβίωση.
Περιλαμβάνει σχέσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικού ή ιδίου φύλου, ενώ το κρίσιμο
είναι ο πραγματικός δεσμός μεταξύ των προσώπων. Επιπλέον, πρόκειται για μία
πραγματική και όχι μια προκαθορισμένη νομική έννοια, επομένως είναι δυνατό να
νοείται μια οικογένεια και μετά τη λύση του γάμου.
Βέβαια, από τη διάταξη του Α.8 της ΕΣΔΑ δεν προκύπτει ρητή υποχρέωση
προστασίας της οικογένειας ως προς τους αλλοδαπούς. Πράγματι, το δίκαιο
αλλοδαπών αφορά ζητήματα κρατικής κυριαρχίας, ωστόσο κατά την άσκηση της
αρμοδιότητάς τους για τα συγκεκριμένα ζητήματα τα κράτη υπέχουν από τις διεθνείς
τους υποχρεώσεις ορισμένους περιορισμούς υπέρ της προστασίας της οικογενειακής
ζωής των αλλοδαπών. Μάλιστα, υπάρχει πλούσια νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με
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το κατά πόσο αλλοδαπός δικαιούται να αναπτύξει οικογενειακή ζωή σε κράτος
διαφορετικό από το κράτος καταγωγής του, σύμφωνα με την οποία απαιτείται κατά
περίπτωση εξέταση της κάθε υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, το Α.8 της ΕΣΔΑ έχει
χρησιμοποιηθεί ευρέως σε περιπτώσεις απομάκρυνσης αλλοδαπών, καθώς θέτει όρια
στην κρατική αρμοδιότητα χάριν της προσπάθειας προστασίας των παιδιών και των
νέων ενηλίκων.
Πολλή σημαντική επί του θέματος είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα
του παιδιού, η οποία υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989.11 Πιο συγκεκριμένα, ευθύς εξαρχής στο Α.3 της
Σύμβασης προβλέπεται ως κατευθυντήρια γραμμή ότι σε όλες τις αποφάσεις που
αφορούν στα 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. Φαίνεται λοιπόν ότι η συγκεκριμένη διάταξη απευθύνεται σε πολύ
μεγάλο εύρος αποδεκτών.
Στη συνέχεια, το Α.9 αναφέρεται στην περίπτωση του χωρισμού του παιδιού από
την οικογένειά του, προβλέποντας ότι όταν ο χωρισµός είναι αποτέλεσµα µέτρων που
έχει πάρει ένα συµβαλλόµενο κράτος, όπως η κράτηση, η φυλάκιση, η εξορία, η
απέλαση ή ο θάνατος των δύο γονέων ή του ενός από αυτούς ή του παιδιού, το
κράτος δίνει µετά από αίτηση, στους γονείς, στο παιδί ή, εάν χρειαστεί, σε ένα άλλο
µέλος της οικογένειας, τις ουσιώδες πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο όπου
βρίσκεται το απόν ή τα απόντα µέλη της οικογένειας, εκτός εάν η αποκάλυψη των
πληροφοριών αυτών θα είναι επιζήµια για την ευηµερία του παιδιού, ενώ πρέπει να
λαμβάνεται πρόνοια από τα συμβαλλόμενα κράτη ώστε η υποβολή ενός τέτοιου
αιτήµατος να µην επισύρει δυσµενείς συνέπειες για τους ενδιαφερομένους. Το άρθρο
αυτό έχει σημασία για την εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και ειδικότερα ως
προς το δικαίωμα των αιτούντων διεθνή προστασία να ζητούν πληροφορίες από τα
κράτη μέλη αναφορικά με το πού βρίσκονται μέλη της οικογενείας τους.
Στο ίδιο πνεύμα, το Α.10 ορίζει ότι κάθε αίτηση από ένα παιδί ή από τους γονείς
του για την είσοδο σε ένα συµβαλλόµενο κράτος ή την έξοδο από αυτό µε σκοπό την

11

Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με το Ν.2101/1992.
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οικογενειακή επανένωση αντιµετωπίζεται από τα συµβαλλόµενα κράτη µε θετικό
πνεύµα, ανθρωπισµό και ταχύτητα, ενώ επιπλέον τα τελευταία φροντίζουν ώστε η
υποβολή µιας τέτοιας αίτησης να µην επισύρει δυσµενείς συνέπειες για τον αιτούντα
ή για τα µέλη της οικογένειάς του. Ακόμη, προβλέπεται ότι το παιδί του οποίου οι
γονείς διαµένουν σε διαφορετικά κράτη έχει το δικαίωµα να διατηρεί, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων, προσωπικές σχέσεις και τακτική άµεση επαφή µε τους δύο
γονείς του. Τέλος, το Α.22 της Σύμβασης αναφέρεται ειδικώς στο παιδί πρόσφυγα,
προβλέποντας ότι πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη προστασία και ανθρωπιστική
βοήθεια που θα του επιτρέψουν να απολαµβάνει τα δικαιώματα που του
αναγνωρίζουν η εν λόγω Σύμβαση και τα άλλα σχετικά διεθνή κείμενα.
Ανάλογες λύσεις ως προς την προστασία του παιδιού υιοθετούνται από την
ενωσιακή έννομη τάξη. Καταρχάς, μεταξύ των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συγκαταλέγεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων
του παιδιού.12 Επιπλέον, στον Χάρτη κατοχυρώνεται αφενός το δικαίωμα σεβασμού
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (Α.7) και αφετέρου τα δικαιώματα του παιδιού
(Α.24). Ειδικότερα, το Α.24 του Χάρτη ορίζει ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην
προστασία και την φροντίδα που απαιτούνται για τη καλή διαβίωσή του, δικαίωμα να
εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, καθώς και δικαίωμα να διατηρεί τακτικά
προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός αν είναι
αντίθετο προς το συμφέρον του. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι σε όλες τις πράξεις που
αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς
οργανισμούς, πρέπει να δίνεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτερο συμφέρον του
παιδιού.
Περαιτέρω εξειδίκευση των ρυθμίσεων υπάρχει στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο.
Ενδιαφέρον επί του θέματος παρουσιάζουν ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ για τα
κριτήρια προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους για την εξέταση αίτησης
διεθνούς προστασίας και η Οδηγία 2003/86/ΕΚ για την οικογενειακή επανένωση.
Αφενός, στον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ δίνεται μεγάλη σημασία στο μείζον
συμφέρον του παιδιού. Στην ιεράρχηση των κριτηρίων προσδιορισμού του υπεύθυνου
κράτους μέλους για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας η αρχή γίνεται από
12

Α.3,παρ.5 ΣΕΕ
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τους ανηλίκους. Προβλέπονται επίσης αυξημένες διαδικαστικές εγγυήσεις για τους
ασυνόδευτους ανηλίκους καθώς και διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, ενώ
αξιοσημείωτος είναι ο διευρυμένος ορισμός των μελών της οικογένειας. Μάλιστα, σε
ορισμένες περιπτώσεις διαδικαστικής φύσεως παραβάσεων του Κανονισμού τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποφάσισαν να τις παραβλέψουν με σκοπό την καλύτερη
προστασία του παιδιού και των συμφερόντων του.
Αφετέρου, η Οδηγία για την οικογενειακή επανένωση αφορά τους μετανάστες,
αλλά προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής της και στους πρόσφυγες. Εξαιρούνται
ωστόσο από το πεδίο εφαρμογής της οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, ρύθμιση
για την οποία έχει ασκηθεί έντονη κριτική, δεδομένου ότι οι συνθήκες απομάκρυνσης
από τη χώρα καταγωγής τους είναι ανάλογες, επομένως υφίσταται αθέμιτη διάκριση.
Επιπλέον, η έννοια της οικογένειας ορίζεται στενά (πατέρας, μητέρα, παιδιά), ενώ για
την απόδειξη της οικογενειακής σχέσης απαιτείται προσκόμιση εγγράφων, κάτι που
δεν είναι πάντοτε εφικτό.
Τέλος, στο εθνικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο Α.21 του Συντάγματος
κατοχυρώνεται η προστασία της οικογένειας ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής
του Έθνους, ενώ επιμέρους διατάξεις για την προστασία της οικογένειας και του
παιδιού εμπεριέχονται στις ρυθμίσεις του μεταναστευτικού κώδικα (Ν.4375/2016).

36

ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – Θ. Σκάντζας

Β. ΛΟΑΤΚΙ

Ο όρος αποτελεί ακρωνύμιο για τις λέξεις λεσβία, ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλος,
τρανς (δηλαδή διαφυλικά άτομα). Το γράμμα Κ αναφέρεται στα άτομα που
αυτοπροσδιορίζονται ως queer ή questioning (πρόκειται για άτομα που δεν επιθυμούν
να ταυτιστούν με αναφορά στις παραδοσιακές έννοιες του φύλου και του
σεξουαλικού προσανατολισμού), ενώ το γράμμα Ι δηλώνει ότι συμπεριλαμβάνονται
και τα Ίντερσεξ άτομα. Συνεπώς, ο όρος ΛΟΑΤΚΙ χρησιμοποιείται για να περιγράψει
την ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα αυτών των προσώπων.
Σύμφωνα με το Α.10 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την
αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής μια
ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό
χαρακτηριστικό του γενετήσιου προσανατολισμού. Ο γενετήσιος προσανατολισμός
δεν μπορεί να νοηθεί ως περιλαμβάνων πράξεις θεωρούμενες αξιόποινες κατά το
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες
με το φύλο, συμπεριλαμβανόμενης της ταυτότητας του φύλου, κατά τον καθορισμό
της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον προσδιορισμό
χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να δοθεί ένας σύντομος ορισμός των εννοιών του
γενετήσιου προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, ώστε να γίνει αντιληπτό το
διαφορετικό περιεχόμενο των όρων. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται
στην ικανότητα κάθε ατόμου να αισθάνεται βαθιά συναισθηματική και σεξουαλική
έλξη προς άτομα διαφορετικού φύλου από το δικό του, ιδίου φύλου ή και των δύο
φύλων, καθώς και στην ικανότητα να διατηρεί προσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις
με αυτά τα άτομα. Αντίθετα, η ταυτότητα φύλου αναφέρεται στον ατομικό και
εσωτερικό τρόπο που βιώνεται το φύλο από κάθε άτομο και μπορεί να συμπίπτει ή
όχι με το φύλο που του αποδίδεται κατά τη γέννησή του. Περιλαμβάνει επίσης το πώς
βιώνεται προσωπικά το σώμα και άλλες εκφράσεις του φύλου, όπως η ενδυμασία, η
ομιλία και η συμπεριφορά.
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Βασικό ζήτημα κατά την εξέταση αίτησης ασύλου βάσει του συγκεκριμένου λόγου
δίωξης αποτελεί το αν έχει ποινικές συνέπειες να ανήκει κάποιος στην ομάδα των
ΛΟΑΤΚΙ στη χώρα καταγωγής του. Το 2017 η ομοφυλοφιλία αποτελούσε ποινικό
αδίκημα σε 72 χώρες, ενώ σε 8 από αυτές η προβλεπόμενη ποινή ήταν ο θάνατος.13 Η
ποινικοποίηση στοχεύει κυρίως στον σεξουαλικό προσανατολισμό (για παράδειγμα,
ποινικοποιείται η σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ συναινούντων ενηλίκων του
ίδιου φύλου), ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις στοχεύει και στην ταυτότητα φύλου,
π.χ. ποινικοποίηση της παρενδυσίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η ποινικοποίηση της
ομοφυλοφιλίας είναι αρκετή για να αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας, ακόμη και
αν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εφαρμόζεται ο ποινικός κολασμός στην πράξη, διότι
μπορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα να παραβιάζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην
είναι δυνατή η καταγραφή των παραβιάσεων μέσω αναφορών. Ομοίως, υπάρχει
κίνδυνος οι νόμοι που ποινικοποιούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα να εφαρμόζονται με
ανεπίσημο τρόπο (π.χ. συστηματική κακοποίηση από τα αστυνομικά όργανα ή
παράνομη κράτηση). Στην περίπτωση κατά την οποία η δίωξη ασκείται από μη
κρατικό φορέα, εξετάζεται κατά πόσο το κράτος λαμβάνει εύλογα μέτρα για να
εξασφαλίσει μια αποτελεσματική και μόνιμη προστασία στα διωκόμενα πρόσωπα. Η
πρακτική δείχνει ότι τα κράτη προέλευσης προσφύγων συχνά αδυνατούν να
παράσχουν τέτοια προστασία.
Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να απαιτηθεί από αιτούντα διεθνή
προστασία να παραμείνει στη χώρα καταγωγής του αλλάζοντας ή αποκρύπτοντας τον
σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, προκειμένου να αποφύγει
τη δίωξη. Πράγματι, κανένα άτομο δεν υποχρεούται να επιδεικνύει «διακριτική»
συμπεριφορά (π.χ. να ζει απομονωμένο ή να αποφεύγει τη δημιουργία και διατήρηση
στενών προσωπικών σχέσεων), διότι η μη ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικής
προτίμησης συνιστά αποστέρηση θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και
ισοδυναμεί με συνθήκη διαβίωσης απάνθρωπη ή εξευτελιστική. Άλλωστε ελλοχεύει
ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος να δημοσιοποιηθεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός του
ατόμου χωρίς τη θέλησή του και να υποστεί διώξεις.

13

Πηγή: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association -ILGA
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Αναφορικά με τη δυνατότητα εσωτερικής μετεγκατάστασης, πρέπει να επισημανθεί
ότι η προτεινόμενη περιοχή μετεγκατάστασης θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά
και η λύση της μετεγκατάστασης να είναι εύλογη και εφικτή. Η λειτουργία μη
κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα για την υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ δεν εγγυάται
την προστασία από τη δίωξη. Βέβαια, σε χώρες όπου υπάρχει ποινικοποίηση η
δυνατότητα προστασίας εντός των εθνικών συνόρων δεν αποτελεί λύση. Σε κάθε
περίπτωση, η αποφαίνουσα αρχή φέρει το βάρος απόδειξης της δυνατότητας
εσωτερικής μετεγκατάστασης και πρέπει να υποδείξει την περιοχή που πληροί τις
σχετικές προϋποθέσεις.
Μεγάλη σημασία κατά τη διαδικασία ασύλου έχει η αξιολόγηση της αξιοπιστίας
του αιτούντος, δεδομένου ότι η προσωπική συνέντευξη είναι ο βασικός τρόπος
απόδειξης. Οι αιτήσεις που στηρίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή την
ταυτότητα φύλου παρουσιάζουν επιπλέον προκλήσεις. Αφενός, είναι δύσκολο να
παραδεχτεί κάποιος ότι ανήκει σε αυτή την ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Συχνά
συντρέχουν παράλληλοι λόγοι δίωξης και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι λιγότερα πρόθυμα
να υποβάλλουν αίτημα διεθνούς προστασίας με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό
ή την ταυτότητα φύλου, είτε λόγω φόβου, ντροπής, ανασφάλειας είτε επειδή δεν
γνωρίζουν ότι έχει νομικές συνέπειες. Επομένως χρειάζεται η δημιουργία ενός
ασφαλούς χώρου ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν για τέτοια ευαίσθητα θέματα.
Αφετέρου, πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσο συνέβησαν τα γεγονότα που επικαλείται ο
αιτών και αν όντως είναι μέλος της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας στην οποία
ισχυρίζεται ότι ανήκει. Αν η αφήγηση στο σύνολό της φαίνεται αξιόπιστη παρά την
ύπαρξη ορισμένων κενών ή ασαφειών, πρέπει να αναγνωριστεί στον αιτούντα το
ευεργέτημα της αμφιβολίας. Τέλος, κατά την αξιολόγηση των ισχυρισμών των
ΛΟΑΤΚΙ πρέπει να αποφεύγονται τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί για τα εν
λόγω άτομα (π.χ. δεν θα πρέπει να αναμένεται από έναν ομοφυλόφιλο γυναικείοι
τρόποι ούτε από μια λεσβία αρρενωπή εμφάνιση). Βέβαια, είναι σύνηθες στην πράξη
οι χειριστές ασύλου να χρησιμοποιούν κατάλογο ερωτήσεων για να εκπέμψουν
συγκεκριμένες απαντήσεις, οι οποίες ερωτήσεις πολλές φορές στηρίζονται σε
στερεότυπα, ενώ συχνά και η εξωτερική εμφάνιση εκτιμάται στερεοτυπικά.
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Γ. Ανιθαγενείς στερούμενοι διαβατηρίου

Στο μέρος αυτό θα εξεταστεί η ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα των ανιθαγενών, οι
οποίοι για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να εφοδιαστούν με ταξιδιωτικά
έγγραφα της χώρας προέλευσής τους. Είναι γεγονός ότι η ανιθαγένεια συνιστά μια
νομική ανωμαλία που οδηγεί σε στέρηση ατόμων από πολιτικά, κοινωνικά και
ατομικά δικαιώματα ενσωματωμένα στην έννοια του πολίτη, η οποία πλήττει άνω
των 10 εκατομμυρίων ατόμων στο κόσμο, εκ των οποίων περίπου 600 χιλιάδες
βρίσκονται στην Ευρώπη. Τα άτομα αυτά ζουν σε καθεστώς περιθωριοποίησης και
διακρίσεων, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσχέρειες στην καθημερινότητά τους. Πιο
συγκεκριμένα, δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην αγορά
εργασίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ως προς τη
σύναψη γάμου αλλά και στις τραπεζικές τους συναλλαγές, καθώς είναι αόρατοι στο
διοικητικό σύστημα. Το φαινόμενο της ανιθαγένειας ρυθμίζεται από τη Σύμβαση του
1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών, η οποία επικυρώθηκε από την Ελλάδα με τον
Ν.139/1975.
Ως ανιθαγενής ορίζεται κάθε πρόσωπο που κανένα κράτος δεν θεωρεί πολίτη του
κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας του. Μάλιστα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει
την έλλειψη δεσμού, με την προσκόμιση εγγράφου της αρμόδιας κρατικής αρχής που
βεβαιώνει ότι δεν είναι πολίτης κάποιου κράτους. Στην πράξη αυτό δεν είναι πάντοτε
εφικτό, διότι π.χ. οι αρχές του κράτους προηγούμενης διαμονής του ενδιαφερομένου
ενδέχεται να αρνούνται τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.
Η διαδοχή κρατών, η σύγκρουση νόμων, η παραβίαση των διατάξεων για τη
σύναψη γάμου, η παράλειψη ληξιαρχικής δήλωσης των τέκνων και η μεταγενέστερη
απώλεια της υφιστάμενης ιθαγένειας χωρίς απόκτηση νέας είναι ορισμένοι λόγοι που
οδηγούν στην ανιθαγένεια. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει εκ των πραγμάτων
ανιθαγένεια στην περίπτωση που κάποιος εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους του
οποίου ήταν πολίτης και πλέον δεν απολαμβάνει την κρατική προστασία.
Το κράτος διαμονής των ανιθαγενών δύναται να τους χορηγήσει ταξιδιωτικά
έγγραφα από τα οποία συνάγεται ότι είναι ανιθαγενείς. Στην ελληνική έννομη τάξη
δεν υπήρχε έως τον Ν.4375/2016 εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο σχετικά με τους
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όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τον χαρακτηρισμό κάποιου ως
ανιθαγενούς, αλλά προβλεπόταν ένα εθνικό προστατευτικό καθεστώς υπό
συγκεκριμένη διαδικασία της Ελληνικής Αστυνομίας. Με τον Ν.4375/2016 η
αρμοδιότητα μεταφέρεται στην Υπηρεσία Ασύλου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια διάκριση. Ο ανιθαγενής ως πρόσφυγας
εμπίπτει στο πεδίο της διεθνούς προστασίας, διότι υπερισχύει η ιδιότητα του
πρόσφυγα. Συνεπώς, όταν κάποιος ανιθαγενής εμφανίζεται ως αιτών διεθνή
προστασία, η αρμόδια υπηρεσία που του αναγνωρίζει το καθεστώς διεθνούς
προστασίας στο οποίο υπάγεται, παράλληλα του χορηγεί ταξιδιωτικά έγγραφα και
άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας. Αντίθετα, ο ανιθαγενής ως αλλοδαπός εμπίπτει
στις διατάξεις του δικαίου αλλοδαπών και άρα του κώδικα μετανάστευσης, όπου
προβλέπεται η ειδική κατηγορία των στερούμενων διαβατηρίου και ταξιδιωτικών
εγγράφων.
Πιο συγκεκριμένα, στον κώδικα μετανάστευσης προβλέπεται ότι το δικαίωμα
διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στη χώρα τελεί υπό την
προϋπόθεση κατοχής έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Εντούτοις, για τους
αλλοδαπούς που πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας
διαμονής πλην της συγκεκριμένης, προβλέπεται δυνατότητα θεραπείας της έλλειψης
ταξιδιωτικού εγγράφου με την υποβολή αίτησης βάσει της διαδικασίας των
αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου.
Ως αντικειμενικά στερούμενος διαβατήριο ορίζεται κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο
οποίος έχει αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων. Πρόκειται για έναν αρκετά
γενικό ορισμό, σε αντίθεση με τον αυστηρό ορισμό της έννοιας του ανιθαγενούς.
Στην πράξη, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως αλλοδαποί που διαμένουν
επί μακρόν στην Ελλάδα ως μετανάστες σε περίπτωση διάλυσης ή διαδοχής κρατών,
αλλοδαποί που παραπέμπονται στις αρχές προσφυγών για ανθρωπιστικούς λόγους
από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, και αλλοδαποί δεύτερης γενιάς
γεννηθέντες στην Ελλάδα αλλά μη δηλωθέντες στα ληξιαρχεία της χώρας τους.
Η διαδικασία ξεκινάει με την υποβολή αίτησης και την παραπομπή σε επιτροπή
γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Στο παρελθόν η εν λόγω επιτροπή λειτουργούσε σε
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κεντρικό επίπεδο, πλέον όμως λειτουργούν αποκεντρωμένες επιτροπές στην έδρα
όλων των κεντρικών διευθύνσεων αλλοδαπών και μετανάστευσης. Η επιτροπή εκτιμά
αφενός κατά πόσο οι λόγοι αδυναμίας εφοδιασμού με διαβατήριο είναι αντικειμενικοί
και αφετέρου τον βαθμό ένταξης του αιτούντος. Για την εκτίμηση του βαθμού
ένταξης, η οποία πλέον είναι υποχρεωτική, λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια,
όπως ο συνολικός χρόνος διαμονής στη χώρα, η ανάπτυξη οικογενειακών δεσμών
στην Ελλάδα, ο χρόνος φοίτησης του ίδιου του αιτούντα ή των παιδιών του σε
ελληνικά σχολεία, η ασφάλιση σε εγχώριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης κλπ.
Για τη θετική έκβαση της διαδικασίας, ο αιτών δεν πρέπει να συνιστά απειλή για τη
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. Πάντως, ακόμα και αν
δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ισχυρούς δεσμούς με
τη χώρα, η υπόθεση δύναται να παραπεμφθεί στην επιτροπή, η οποία θα σταθμίσει
την αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο, τη σοβαρότητα των λόγων για τους οποίους
ο αιτών αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική
ασφάλεια, και τους υφιστάμενους δεσμούς του με τη χώρα. Ανάλογα με την έκβαση
της στάθμισης, ακόμη και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ενδέχεται να
χορηγηθεί καθεστώς αναστολής απομάκρυνσης από τη χώρα.
Αντιθέτως, στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης χορηγείται στον αιτούντα άδεια
διαμονής και ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ επίσης αποκτά πληθώρα δικαιωμάτων, όπως
είναι η πρόσβαση στην εργασία, στην ασφάλιση, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην
ιθαγένεια, σε τραπεζικές συναλλαγές, εκτός της κινητικότητας. Δηλαδή αποκτά
πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να
έχει δικαίωμα μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος.
Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1954 για το καθεστώς
των ανιθαγενών, τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να χορηγούν νομιμοποιητικά και
ταξιδιωτικά έγγραφα στους ανιθαγενείς που βρίσκονται στο έδαφός τους. Εντούτοις,
στην Ελλάδα τα έγγραφα αυτά χορηγούνται μόνο σε ανιθαγενείς που είχαν υπάρξει
στο παρελθόν Έλληνες πολίτες. Το πρόβλημα του νομικού κενού που υπάρχει ως
προς τους υπόλοιπους ανιθαγενείς καλύπτεται από το ιδιαίτερο προστατευτικό
πλέγμα της διαδικασίας των αντικειμενικώς στερούμενων διαβατηρίου αλλοδαπών,
ενώ θα επιλυθεί οριστικά με το σχετικό προεδρικό διάταγμα το οποίο βρίσκεται υπό
επεξεργασία.
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5. Έλεγχος Εφαρμογής

Α. Από τις εθνικές δικαιοδοτικές αρχές

Στην Ελλάδα υπήρξε μεγάλη αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια ως προς τη νομική
φύση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που ιδρύθηκαν με τον Ν. 4399/2016.
Ο εν λόγω νόμος προβλέπει για τους αιτούντες διεθνή προστασία των οποίων το
αίτημα απορρίπτεται σε πρώτο βαθμό δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των ΑΕΠ,
δευτεροβάθμιων οργάνων, που συγκροτούνται από δύο τακτικούς διοικητικούς
δικαστές και ένα μέλος υποδεικνυόμενο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες. Το ζήτημα έφτασε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με την
προσβολή υπουργικών αποφάσεων που αφορούσαν τη συγκρότηση και τη σύνθεση
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.
Το ΣτΕ με διαδοχικές αποφάσεις 14 απεφάνθη ότι οι Ανεξάρτητες Επιτροπές
Προσφυγών ιδρύθηκαν για να διασφαλιστεί ως προς τους αιτούντες διεθνή
προστασία το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με
τις επιταγές του Α.46 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, του Α.47 του Χάρτη της ΕΕ και του
Α.13 της ΕΣΔΑ. Ως προς την έννοια του δικαστηρίου διευκρινίστηκε ότι πρόκειται
για έννοια του ενωσιακού δικαίου και επομένως κρίνεται βάσει των κριτηρίων15 που
διαμόρφωσε νομολογιακά το ΔΕΕ πότε ένα εθνικό όργανο ασκεί δικαιοδοτικά
καθήκοντα. Κατά συνέπεια, παρόλο που οι ΑΕΠ δεν είναι δικαστήρια σύμφωνα με το
ελληνικό Σύνταγμα, οι αποφάσεις τους είναι αποφάσεις οργάνου με αρμοδιότητες
δικαιοδοτικού χαρακτήρα, άρα νομίμως συμμετέχουν σε αυτές δικαστές. Επιπλέον,
το ΣτΕ έκρινε ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αμεροληψίας των δικαστών από το
ενδεχόμενο οι δικαστές που είναι μέλη των ΑΕΠ να κληθούν να δικάσουν διαφορές
14

ΟλΣτΕ 1237-1238/2017 (σκ.16-20), 2347-2348/2017 (σκ.20-24), 1694/2018 (σκ.16)

15

Τα εν λόγω κριτήρια είναι τα εξής: εκ του νόμου ίδρυση του οργάνου, μονιμότητα, υποχρεωτική

δικαιοδοσία, τήρηση της αρχής της κατ’ αντιμωλία διεξαγωγής της δίκης, δεσμευτικότητα των
αποφάσεων, εφαρμογή κανόνων δικαίου, ανεξαρτησία.
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άλλων αιτούντων, διότι είναι τρίτοι σε σχέση με την εκάστοτε διαφορά που
εκδικάζεται στις ΑΕΠ. Τέλος, η τήρηση της εμπιστευτικότητας και ο περιορισμός της
δημοσιότητας αναγνωρίστηκαν ως ιδιαιτερότητες της διαδικασίας ενώπιον των
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.
Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τις εθνικές δικαιοδοτικές αρχές είναι το
δικαίωμα ακρόασης των αιτούντων διεθνή προστασία. Το ΣτΕ 16 διευκρίνισε ότι το
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής δεν επιβάλλει απόλυτη υποχρέωση διεξαγωγής
επ’ ακροατήριο συζήτησης, αλλά αντίθετα υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η
απόρριψη της προσφυγής χωρίς να κληθεί ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση. Πιο
συγκεκριμένα, πρέπει α) τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης να μην αφήνουν
κανένα περιθώριο αμφιβολίας ως προς το βάσιμο της απόφασης, β) κατά την
πρωτοβάθμια διαδικασία να έχει δοθεί στον αιτούντα η δυνατότητα να δώσει
προσωπική συνέντευξη, γ) το πρακτικό της συνέντευξης να έχει συμπεριληφθεί στον
φάκελο της υπόθεσης και δ) να υπάρχει ευχέρεια της αρχής να διατάξει ακρόαση
εφόσον το θεωρεί αναγκαίο. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, δεν
παραβιάζεται ούτε το Α.6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ούτε το Α. 20 παρ. 2
του Συντάγματος σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης. Στο ίδιο πλαίσιο, το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών 17 έκρινε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ακρόαση των αιτούντων
ενώπιον των ΑΕΠ, διότι έχουν ενημερωθεί με την πράξη κατά της οποίας
προσφεύγουν ότι έχουν δυνατότητα να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία στις
ΑΕΠ και να καταθέσουν υπόμνημα, ενώ εξάλλου μπορούσαν να εκθέσουν αναλυτικά
τις απόψεις τους στην αίτηση διεθνούς προστασίας και στην πρωτοβάθμια
διαδικασία.
Αμφισβήτηση έχει υπάρξει επίσης για ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα.
Αναφορικά με τη συνέντευξη των αιτούντων άσυλο, αμφισβητήθηκε η διενέργεια
συνεντεύξεων στα νησιά βάσει της διαδικασίας συνόρων από προσωπικό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), οι οποίες γίνονται στα
αγγλικά με παρουσία διερμηνέα. Το ΣτΕ18 υποστήριξε ότι ο Κανονισμός της EASO
προβλέπει ως αποστολή της την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα
16

ΟλΣτΕ 2347-2348/2017 (σκ.34)

17

ΔΕΦ Αθηνών 754/2019 (σκ.9)

18

ΟλΣτΕ 2347-2348/2017 (σκ.33)
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κράτη μέλη, και επομένως, εφόσον δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει τη
συμμετοχή προσωπικού της EASO στη συνέντευξη των αιτούντων διεθνή προστασία,
δεν απαγορεύεται. Στις ίδιες αποφάσεις το ΣτΕ επεσήμανε ότι οι πράξεις της EASO
(πρακτικό της συνέντευξης και συμπερασματικές παρατηρήσεις) δεν έχουν νομική
πλημμέλεια απλώς και μόνο επειδή είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. Ομοίως,
αμφισβητήθηκε η διεξαγωγή της συνέντευξης στα αγγλικά σε περίπτωση κατά την
οποία δεν υπήρχε διερμηνέας και ο αιτών ρητά συναίνεσε, ενώ στη συνέχεια
προσέβαλε την απόφαση επικαλούμενος ότι δεν μπόρεσε να δώσει εξηγήσεις. Το
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών19 απέρριψε την προσφυγή, διότι ο αιτών δεν προσδιόρισε
ποιες εξηγήσεις θα έδινε, καθώς κατά πάγια νομολογία για την αποδοχή σχετικού
αιτήματος πρέπει να γίνεται επίκληση συγκεκριμένης νομικής πλημμέλειας και
βλάβης. Συνεπώς ισχυρισμοί που αφορούν τη διαδικασία της συνέντευξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτοι αν ο αιτών δεν προσδίδει συγκεκριμένη πλημμέλεια
στη συνέντευξη και δεν αποδεικνύει βλάβη. Επιπλέον, γίνεται δεκτό20 ότι εφόσον έχει
υπάρξει εξειδικευμένη ενημέρωση του αιτούντος για τα δικαιώματά του και δεν
ζήτησε ρητά να λάβει νομική συνδρομή στη δευτεροβάθμια διαδικασία, σχετικοί
προβαλλόμενοι λόγοι απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Μάλιστα, για τη λυσιτέλεια
του λόγου της έλλειψης νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης μολονότι το είχε
ζητήσει ρητά, πρέπει να επικαλείται βλάβη.21
Επιπλέον, αμφισβητήθηκε κατά πόσο ασκήθηκε νομίμως αίτηση ακύρωσης από τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κατά της απόφασης της 3ης ΑΕΠ για το θέμα
των Τούρκων αξιωματικών. Το ΣτΕ22 έκρινε ότι η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει την
άσκηση αίτησης ακύρωσης για λόγους αναγόμενους στην εξωτερική νομιμότητα της
προσβαλλόμενης απόφασης, στην ορθότητα της ερμηνείας του νόμου και στην
νομιμότητα της αιτιολογίας της απόφασης. Σχετικά με την αιτιολογική σκέψη 51 της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ υποστήριξε ότι δεν αφορά τη δυνατότητα των δημοσίων αρχών
να προσβάλλουν δικαστικώς διοικητικές αποφάσεις, αλλά αναφέρεται στη διατήρηση
της αρμοδιότητας των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

19

ΔΕΦ Αθηνών 855/2019 (σκ.8-9)

20

ΔΕΦ Αθηνών 400/2019 (σκ.8), 477/2019 (σκ.8)

21

ΔΕΦ Πειραιά 401/2019 (σκ.10)

22

ΟλΣτΕ 1694/2019 (σκ.17)
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση της 17ης ΑΕΠ 7006/2019, η οποία ασχολήθηκε
με το πώς συνεχίζεται η διαδικασία ασύλου μετά από πράξη διακοπής. Ειδικότερα,
στην Οδηγία για τις διαδικασίες προβλέπονται ορισμένες περιπτώσεις διακοπής της
διαδικασίας, π.χ. όταν ο αιτών δεν προσέλθει στη συνέντευξη. Ο ελληνικός νόμος
θεσπίζει προθεσμία 9 μηνών για υποβολή αίτησης συνέχειας, όμως απαιτείται ο αιτών
να επικαλείται και να αποδεικνύει λόγους αντικειμενικής αδυναμίας που οδήγησαν
στη διακοπή. Η ΑΕΠ έκρινε ότι η συγκεκριμένη εθνική διάταξη αντίκειται στην
Οδηγία, διότι περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα των αιτούντων να ζητήσουν
συνέχιση της αρχικής διαδικασίας. Συνεπώς, έγινε δεκτό ότι ο αιτών μπορεί να
υποβάλει αίτηση συνέχισης της διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται για το παραδεκτό
της αίτησης να επικαλεστεί συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πράξη
διακοπής εκδόθηκε υπό συνθήκες αντικειμενικής αδυναμίας, δηλαδή ανεξάρτητες
από τη βούλησή του.
Εκτός από διαδικαστικά ζητήματα, οι εθνικές δικαιοδοτικές αρχές έχουν ασχοληθεί
και με ζητήματα ουσίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει υποχρέωση
ειδικότερης αιτιολογίας της απορριπτικής απόφασης, όταν ο αιτών δεν επικαλείται
λόγους της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.23 Συνεπώς, ισχυρισμοί που αναφέρονται
στην αρχή της αναλογικότητας και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής
απορρίπτονται, διότι δεν σχετίζονται με το δίκαιο ασύλου.24 Ομοίως, απορρίπτονται
ισχυρισμοί που αφορούν οικονομικούς λόγους, εκτός αν ο αιτών επικαλεστεί και
αποδείξει στη συγκεκριμένη περίπτωση διάκριση ή δίωξη, ενώ για να γίνουν δεκτοί
λόγοι υγείας βάσει του Α.3 της ΕΣΔΑ πρέπει η κατάσταση υγείας του αιτούντος να
είναι τόσο σοβαρή ώστε να πλησιάζει το θάνατο. 25 Αναφορικά με τις πολιτικές
πεποιθήσεις ως λόγο δίωξης, το ΣτΕ επιβεβαίωσε ότι δεν είναι απαραίτητο ο αιτών να
έχει εκδηλώσει ρητώς τις πολιτικές του πεποιθήσεις, αλλά αρκεί να καταλογίζονται
σε αυτόν από τον φορέα της δίωξης. 26 Σε κάθε περίπτωση, απορρίπτονται υποθέσεις
όπου τα πραγματικά περιστατικά απέχουν πάρα πολύ από τον χρόνο κατάθεσης της
αίτησης ασύλου. 27 Ακόμα, έχει κριθεί ότι δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση που
23

ΔΕΦ Αθηνών 696/2018 (σκ.10)

24

ΔΕΦ Αθηνών 541/2019 (σκ.10)

25

Απόφαση της 3ης ΑΕΠ 24576/2019 (σκ.2)

26

ΟλΣτΕ 1694/2019 (σκ.23-27)

27

ΔΕΦ Αθηνών 928/2019 (σκ.7)
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απαιτείται για το παραδεκτό του λόγου της αντιγραφής, όταν η ΑΕΠ η οποία κρίνει
την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό απλώς υιοθετεί τις σκέψεις και την κρίση της
πρωτοβάθμιας απόφασης. 28 Επίσης, γίνεται δεκτό ότι για τον αποκλεισμό από τη
διεθνή προστασία προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτείται πολύ
υψηλό επίπεδο απόδειξης, καθώς δεν αρκούν απλώς ενδείξεις. Επομένως, το ΣτΕ29
έκρινε ότι δεν υπήρχαν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί
έχουν διαπράξει σοβαρό πολιτικό έγκλημα, επισημαίνοντας ότι οι αρχές ασύλου δεν
δεσμεύονται από αποφάσεις περί έκδοσης αλλοδαπών.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η προσέγγιση του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς
το ζήτημα της ασφαλούς τρίτης χώρας.30 Σύμφωνα με το Α.56 του Ν.4375/2016 που
ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη το Α.38 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, μια χώρα
θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για ένα συγκεκριμένο αιτούντα, όταν πληρούνται
σωρευτικά ορισμένα κριτήρια, το πρώτο εκ των οποίων είναι να μην απειλείται η ζωή
και η ελευθερία του λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη
κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων. Το ΣτΕ επικύρωσε την απορριπτική
απόφαση της 3ης ΑΕΠ θεωρώντας νόμιμη και πλήρη την αιτιολογία ότι δεν
πληρούνται τα κριτήρια του Α.38 της Οδηγίας, διότι δεν προκύπτει ορατός κίνδυνος
για τον αιτούντα σε περίπτωση επιστροφής του στην Τουρκία. Επίσης, υπενθύμισε
ότι οι ΑΕΠ κρίνουν εξατομικευμένα κάθε υπόθεση και συνεπώς δεν υποχρεούνται να
λάβουν υπόψη τους περιστατικά τα οποία συνέβησαν σε οποιονδήποτε άλλο αιτούντα
π.χ. ίδιας εθνικότητας σε περίπτωση επιστροφής του στην υπό εξέταση ασφαλή τρίτη
χώρα. Μάλιστα, το Συμβούλιο της Επικρατείας υποστήριξε ότι δεν είναι απαραίτητο
η τρίτη χώρα να έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 ούτε να
κατοχυρώνει νομοθετικά την αρχή της μη επαναπροώθησης, αλλά αντίθετα πρέπει να
τηρεί στην πράξη την αρχή της μη επαναπροώθησης και να παρέχει επαρκή
προστασία. Ακόμα, έγινε δεκτό ότι δύναται να επιστρέφεται οποιοσδήποτε αιτών σε
ασφαλή τρίτη χώρα εφόσον υπάρχει σύνδεσμος του αιτούντα με την εν λόγω χώρα
(διέλευση, παραμονή, γειτνίαση με χώρα προέλευσης), ενώ συστάσεις και γνώμες της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ως προς το αν μια τρίτη χώρα

28

ΔΕΦ Αθηνών 467/2019 (σκ.7)

29

ΟλΣτΕ 1694/2019

30

ΟλΣτΕ 2347-2348/2017 (σκ.53-62)
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θεωρείται ή όχι ασφαλής ουδεμία επιρροή ασκούν στην απόφαση των ΑΕΠ,
δεδομένου ότι καμία διάταξη δεν της χορηγεί αρμοδιότητα για αυθεντική ερμηνεία
της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 ή για διατύπωση δεσμευτικής γνώμης.

Β. Από τα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νομολογία του εξασφαλίζει την
ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Υποθέσεις που αφορούν
το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου έχουν υποβληθεί σε αυτό προς εκδίκαση και
με τους τρεις τρόπους δικαιοδοσίας που προβλέπονται στις Συνθήκες, δηλαδή με
προσφυγή λόγω παραβάσεως κατά κράτους μέλους (Α.258 ΣΛΕΕ),31 με προσφυγή
ακυρώσεως κατά ενωσιακής πράξης (Α.263 ΣΛΕΕ) 32 και ιδίως με προδικαστικά
ερωτήματα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα (Α.267 ΣΛΕΕ).
Όσον αφορά τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι αποφάσεις
του ΔΕΕ στις υποθέσεις C-63/15 και C-646/16. Η πρώτη υπόθεση αφορούσε δίκη
στην Ολλανδία, στην οποία προέκυψε το ερώτημα κατά πόσο ο αιτών άσυλο μπορεί
να επικαλεστεί, στο πλαίσιο προσφυγής ασκηθείσας κατά αποφάσεως μεταφοράς, την
εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων καθορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους
στην περίπτωσή του. Το ΔΕΕ υποστήριξε ότι ο Κανονισμός 604/2013 διαφέρει
ουσιωδώς από τον προγενέστερο Κανονισμό 343/2003, επομένως το περιεχόμενο της
προβλεπόμενης στο Α.27, παρ.1 προσφυγής πρέπει να προσδιοριστεί υπό το φως του
γράμματος των διατάξεων του Κανονισμού, της γενικής οικονομίας του, των σκοπών
και του πλαισίου του, ιδίως της εξελίξεως την οποία έχει σημειώσει σε σχέση με το
σύστημα εντός του οποίου εντάσσεται. Εφόσον στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται
ότι η προσφυγή πρέπει να είναι αποτελεσματική και να αφορά τόσο τα πραγματικά
όσο και τα νομικά ζητήματα, ενώ δεν φαίνεται πρόθεση του ενωσιακού νομοθέτη να
31

Π.χ. η προσφυγή παραβάσεως που ασκήθηκε από την Επιτροπή κατά της Ουγγαρίας, της Πολωνίας

και της Τσεχίας λόγω της μη συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
Αποφάσεις του Συμβουλίου του 2015 αναφορικά με τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο.
32

Π.χ. η προσφυγή ακυρώσεως που ασκήθηκε από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία κατά της Απόφασης

του Συμβουλίου του 2015 για υποχρεωτική μετεγκατάσταση, την οποία το ΔΕΕ απέρριψε ως προς
όλους τους προβαλόμενους λόγους ακύρωσης.
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θυσιάσει την δικαστική προστασία των αιτούντων χάριν της ταχύτητας της
διαδικασίας, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι οι αιτούντες άσυλο μπορούν να επικαλεστούν
εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων του Κανονισμού στην περίπτωσή τους. Στην
δεύτερη υπόθεση τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο η αθρόα είσοδος την οποία ανέχτηκε
ένα κράτος μέλος συνιστά νόμιμη είσοδο και αν η ανοχή αυτή θεωρείται χορήγηση
θεώρησης εισόδου. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η ανοχή της εισόδου δεν ισοδυναμεί με
χορήγηση θεώρησης εισόδου και συνεπώς η είσοδος εξακολουθεί να είναι παράνομη,
ενώ τόνισε ότι ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ δεν επηρεάστηκε από την πραγματική
κατάσταση αλλά παραμένει σε ισχύ.
Πολύ σημαντικές είναι επίσης οι αποφάσεις του ΔΕΕ που αφορούν τον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του δικαίου ασύλου, μέσα από τις
οποίες το Δικαστήριο ανέδειξε τον απόλυτο χαρακτήρα του Α.4 του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπάθησε να κρατήσει
ισορροπίες μεταξύ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διατήρησης
της ακεραιότητας της ενωσιακής νομοθεσίας.
Πιο συγκεκριμένα, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και C-493/10 (N.S.)
αιτούντες άσυλο που είχαν εισέλθει παράνομα στην Ένωση από την Ελλάδα
υπέβαλαν αιτήσεις ασύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, οι οποίες
απορρίφθηκαν, καθώς το υπεύθυνο κράτος για την εξέτασή τους σύμφωνα με τον
Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ ήταν η Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι αιτούντες προσέβαλαν τις
αποφάσεις μεταφοράς τους στην Ελλάδα επικαλούμενοι τις συστημικές ελλείψεις του
ελληνικού συστήματος ασύλου εξαιτίας των οποίων θα κινδύνευαν να υποστούν
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στο ΔΕΕ
αφορούσε κατά πόσο ένα κράτος μέλος υποχρεούται να μη μεταφέρει αιτούντες
άσυλο στο υπεύθυνο κράτος μέλος που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων
του

Κανονισμού,

εφόσον

λόγω

συστημικών

ελλείψεων

υπάρχει

κίνδυνος

απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. Το ΔΕΕ στην απόφασή του υποστήριξε
ότι το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη
και στο τεκμήριο ότι όλα τα κράτη μέλη σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ωστόσο, το τεκμήριο αυτό δεν είναι αμάχητο, δεδομένου ότι δεν αποκλείεται το
σύστημα ασύλου κάποιου κράτους μέλους να αντιμετωπίζει στην πράξη σοβαρές
δυσχέρειες και άρα να διατρέχουν πράγματι οι αιτούντες σοβαρό κίνδυνο παραβίασης
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των δικαιωμάτων τους. Βέβαια, το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι για τη μη μεταφορά στο
υπεύθυνο κράτος μέλος δεν αρκεί οποιαδήποτε παραβίαση διατάξεων Οδηγιών του
ΚΕΣΑ ή οποιουδήποτε δικαιώματος. Ωστόσο, το εύρος της προσβολής των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα είχε ήδη καταδειχθεί
από την απόφαση του ΕΔΔΑ MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας και από εκθέσεις
διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επομένως, το ΔΕΕ έκρινε
ότι το άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει την έννοια ότι απόκειται στα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων και των εθνικών
δικαστηρίων, να μη μεταφέρουν αιτούντα άσυλο προς το υπεύθυνο κράτος μέλος,
εφόσον είναι αδύνατο να αγνοούν ότι οι συστημικές πλημμέλειες όσον αφορά τη
διαδικασία χορηγήσεως ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο στο
συγκεκριμένο κράτος μέλος αποτελούν σοβαρούς και αποδεδειγμένους λόγους που
πείθουν ότι ο αιτών θα διατρέξει ουσιαστικό κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε πολύ σημαντικές
συνέπειες. Αφενός ανεστάλησαν οι επιστροφές αιτούντων στην Ελλάδα έως το 2016
και αφετέρου η ρύθμιση ενσωματώθηκε ως ρητή εξαίρεση στον τροποποιημένο
Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.
Η υπόθεση C-578/16 αφορούσε ένα ζευγάρι αιτούντων που εισήλθαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με θεώρηση εισόδου από την Κροατία και στη συνέχεια
κατευθύνθηκαν στη Σλοβενία, όπου υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας.
Διαρκούσης της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης η γυναίκα γέννησε και ζητήθηκαν
εγγυήσεις από την Κροατία ότι σε περίπτωση μεταφοράς θα τύχει κατάλληλης
ιατρικής περίθαλψης. Κατά της απόφασης μεταφοράς προβλήθηκε ότι η γυναίκα
έπασχε από επιλόχεια κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις. Το Συνταγματικό
δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση μεταφοράς και ανέπεμψε την υπόθεση στο
ανώτατο δικαστήριο, επειδή δεν εκτίμησε την κατάσταση υγείας της συγκεκριμένης
γυναίκας. Το δικαστήριο αυτό έστειλε λοιπόν προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ κατά
πόσο μπορεί να γίνει μεταφορά αιτούντος υπό τέτοιες συνθήκες. Το ΔΕΕ ξεκίνησε
την ανάλυσή του επισημαίνοντας ότι το ΚΕΣΑ στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό
και στο ίδιο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη
μέλη. Εντούτοις, υποστήριξε ότι ακόμη και αν δεν συντρέχουν συστημικές ελλείψεις
στο υπεύθυνο κράτος μέλος, η μεταφορά αιτούντος διεθνή προστασία μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο υπό συνθήκες που αποκλείουν το ενδεχόμενο η μεταφορά να
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συνεπάγεται πραγματικό και αποδεδειγμένο κίνδυνο ο ενδιαφερόμενος να υποστεί
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Μάλιστα, έκρινε ότι επαφίεται στις
αρμόδιες εθνικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει μη αναστρέψιμη
επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του αιτούντος από τη μεταφορά. Αν αυτό δεν
είναι δυνατόν, το κράτος μέλος όπου υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας
οφείλει να την εξετάσει το ίδιο.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-163/17, όπου
τέθηκε το ερώτημα αν για την εκτίμηση της νομιμότητας της απόφασης μεταφοράς
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές συνθήκες διαβίωσης του αιτούντος άσυλο
στο κράτος μέλος όπου θα μεταφερθεί εφόσον του αναγνωριστεί το καθεστώς του
πρόσφυγα. Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε έναν υπήκοο της Γκάμπιας, ο οποίος
εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ιταλία και ακολούθως υπέβαλε αίτηση
ασύλου στη Γερμανία. Η αίτησή του απερρίφθη και εκδόθηκε απόφαση μεταφοράς
στην Ιταλία. Το ΔΕΕ ακολουθώντας την προηγούμενη νομολογία του, υπενθύμισε ότι
το ΚΕΣΑ στηρίζεται στην ιδέα ότι όλα τα κράτη μέλη σέβονται τις ίδιες αξίες και
παρέχουν ίδιο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως, δεν υπάρχει
αμάχητο τεκμήριο ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι κάποιο
κράτος μέλος μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πρακτικές δυσχέρειες. Στη συνέχεια,
υποστήριξε ότι το δικαίωμα του Α.4 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
είναι απόλυτο και κατά συνέπεια είναι αδιάφορο αν ο αιτών άσυλο θα διατρέξει
κίνδυνο απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείριση στο πλαίσιο της διαδικασίας
παροχής διεθνούς προστασίας ή μετά το πέρας αυτής. Μάλιστα, τόνισε ότι απαιτείται
αυξημένος βαθμός σοβαρότητας, ο οποίος συντρέχει για παράδειγμα όταν η
αδιαφορία των αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους θα είχε ως συνέπεια να
περιέλθει ένα άτομο απόλυτα εξαρτώμενο από την κρατική αρωγή, ανεξάρτητα από
τη θέληση και τις προσωπικές επιλογές του, σε τέτοια κατάσταση έσχατης υλικής
στέρησης, η οποία θα τον εμπόδιζε να αντιμετωπίσει ακόμη και τις πλέον
στοιχειώδεις ανάγκες του (π.χ. τροφή, στέγαση, προσωπική καθαριότητα) και θα
έβλαπτε την ψυχική ή σωματική υγεία του ή θα τον περιήγαγε σε κατάσταση
εξευτελισμού ασυμβίβαστη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βέβαια, το ΔΕΕ
επεσήμανε ότι αυτός ο βαθμός σοβαρότητας δεν μπορεί να καλύπτει καταστάσεις που
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανασφάλεια ή επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης του
αιτούντος διεθνή προστασία, εφόσον δεν συνεπάγονται έσχατη υλική στέρηση.
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C- 661/17, στην
οποία αιτούντες άσυλο στην Ιρλανδία προσέφυγαν κατά της απόφασης μεταφοράς
τους στο Ηνωμένο Βασίλειο επικαλούμενοι την επικείμενη αποχώρησή του από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ενδεχόμενο κίνδυνο να μην τύχουν των εγγυήσεων του
ενωσιακού δικαίου. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η υποβολή αιτήματος αποχώρησης εκ μέρους
κράτους μέλους βάσει του Α.50 της ΣΕΕ δεν του στερεί την ιδιότητα του κράτους
μέλους έως την τελική αποχώρηση. Συνεπώς, η διαδικασία ασύλου πρέπει να
συνεχιστεί κανονικά, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει κράτος μέλος έως την
οριστική του αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γ. Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν αρμοδιότητα να θεσπίζουν
και να απονέμουν καθεστώτα διεθνούς προστασίας, καθώς και να καθορίζουν τις
προϋποθέσεις παροχής και τους όρους αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία.
Εντούτοις, κατά την άσκηση αυτής της κρατικής αρμοδιότητας πρέπει να σέβονται
και να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως
την έχει ερμηνεύσει το ΕΔΔΑ με τη νομολογία του.
Η προστασία της ΕΣΔΑ είναι αφενός γενική υπό την έννοια ότι απονέμεται στον
καθένα, δηλαδή σε οποιονδήποτε βρεθεί έστω και για περιορισμένο χρόνο σε έδαφος
συμβαλλόμενου κράτους εφόσον είναι θύμα παραβιάσεων, και αφετέρου σχετική στο
μέτρο που αφορά σχετικά δικαιώματα, όπως είναι για παράδειγμα το δικαίωμα
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα στην προσωπική
ελευθερία και ασφάλεια. Αντίθετα, η προστασία είναι απόλυτη στην περίπτωση
απόλυτων δικαιωμάτων, όπως η απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής μεταχείρισης, όπου δεν επιτρέπεται καμία εξαίρεση.
Όσον αφορά το δίκαιο ασύλου, από την ΕΣΔΑ απορρέουν θετικές και αρνητικές
υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα κράτη. Στις θετικές υποχρεώσεις εντάσσονται τα
θετικά μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη για να εκπληρωθεί ο σκοπός των
ρυθμίσεων της Σύμβασης, όπως είναι η υποχρέωση να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε
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αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και επαρκείς συνθήκες υποδοχής για τους
αιτούντες άσυλο καθώς και σε αποτελεσματικά μέσα δικαστικής προστασίας.
Αντίθετα, ορισμένες αρνητικές υποχρεώσεις είναι η απαγόρευση επαναπροώθησης
των αιτούντων διεθνή προστασία (Α.2, Α.3, Α.8 ΕΣΔΑ), η απαγόρευση των μαζικών
απελάσεων (Α.4 του 4ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ) και η απαγόρευση των
αυθαίρετων κρατήσεων (Α.5 ΕΣΔΑ).
Στην υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (2011) τέθηκε το ζήτημα κατά
πόσο ήταν σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η μεταφορά του συγκεκριμένου αιτούντος άσυλο
από το Βέλγιο προς την Ελλάδα, η οποία βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ κρίθηκε
ως το αρμόδιο κράτος μέλος για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Το ΕΔΔΑ
υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν διέθετε αποτελεσματικό σύστημα ασύλου και ότι οι
συνθήκες κράτησης και διαβίωσης των αιτούντων διεθνή προστασία ήταν
απάνθρωπες, ενώ δεν προβλεπόταν αποτελεσματικός μηχανισμός δικαστικής
προστασίας για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων. Συνεπώς,
καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση των άρθρων 3 και 13 της ΕΣΔΑ,
επιβεβαιώνοντας

ότι

τα

συμβαλλόμενα

κράτη

πρέπει

να

εξασφαλίζουν

αποτελεσματικές διαδικασίες και ικανοποιητικές συνθήκες υποδοχής για τους
αιτούντες διεθνή προστασία. Ως προς το Βέλγιο, το ΕΔΔΑ υποστήριξε ότι,
δεδομένων των ευρέως γνωστών γενικευμένων ελλείψεων του συστήματος ασύλου
στην Ελλάδα, οι βελγικές αρχές γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο προσφεύγων
δεν είχε καμία εγγύηση ότι η αίτηση ασύλου του θα εξεταζόταν σοβαρά στην
Ελλάδα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι βελγικές αρχές είχαν υποχρέωση να
επιβεβαιώσουν τον τρόπο εφαρμογής του δικαίου ασύλου στην ελληνική
πραγματικότητα. Επομένως, απεφάνθη ότι η μεταφορά του αιτούντος άσυλο από το
Βέλγιο προς την Ελλάδα συνιστά παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης σε
χώρα με απάνθρωπες ή εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης. Επίσης έκρινε ότι στη
βελγική διαδικασία δεν προβλεπόταν αποτελεσματικό μέσο προσφυγής κατά της
απόφασης μεταφοράς.
Αναφορικά με την αρχή της μη επαναπροώθησης, το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι
απαγορεύεται η επαναπροώθηση αιτούντων διεθνή προστασία εξαιτίας φόβου δίωξης
για λόγους που προβλέπονται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, εφόσον υφίσταται
απειλή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα προέλευσης. Στο
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πλαίσιο αυτό μεγάλη σημασία έχει η έννοια του κινδύνου, καθώς σύμφωνα με τη
νομολογία του ΕΔΔΑ απαγορεύεται η διακινδύνευση των αιτούντων. Ο κίνδυνος
πρέπει να είναι πραγματικός, προβλέψιμος και προσωπικός, ενώ μελλοντικοί κίνδυνοι
λαμβάνονται υπόψη για την κρίση του ΕΔΔΑ, εφόσον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις.
Το ΕΔΔΑ υποστηρίζει ότι η εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να είναι εξατομικευμένη,
υπό την έννοια ότι εκτός από τη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα
προέλευσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ειδικές περιστάσεις της κάθε
περίπτωσης, όπως η προσωπικότητα του αιτούντος, η ενδεχόμενη προηγούμενη κακή
μεταχείριση, η οικογενειακή του κατάσταση, πιθανά σοβαρά προβλήματα υγείας κλπ.
Χαρακτηριστική επί του θέματος είναι η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση J.K.
και λοιποί κατά Σουηδίας. Η υπόθεση αφορούσε μία οικογένεια Ιρακινών πολιτών
που είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου στη Σουηδία. Ο πατέρας στο Ιράκ ήταν
επιχειρηματίας και συνεργαζόταν με την προσωρινή διακυβέρνηση, γεγονός για το
οποίο είχε αποδεδειγμένα δεχθεί απειλές και επιθέσεις από την Al Kaida. Ισχυρίστηκε
λοιπόν ότι σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ασύλου και επιστροφής του στο
Ιράκ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή του ή κίνδυνος να
υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση (Α.2, Α.3 ΕΣΔΑ).
Το ΕΔΔΑ επαναλαμβάνοντας τη σχετική νομολογία του τόνισε ότι πρέπει να γίνει
αυστηρός έλεγχος από τις κρατικές αρχές αν ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Για τον
σκοπό αυτό, δεν αρκεί μόνο η διαβεβαίωση της χώρας όπου θα επιστραφεί ο αιτών
ότι σέβεται και προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά
συνεκτιμώνται αποδεικτικά στοιχεία από άλλα κράτη, διεθνείς οργανισμούς και μη
κυβερνητικές οργανώσεις που καταδεικνύουν τη γενική κατάσταση στην υπό εξέταση
χώρα. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί αν ο ενδιαφερόμενος είχε υποστεί στο παρελθόν
κακή μεταχείριση και κατά πόσο συντρέχουν ισχυρές ενδείξεις μελλοντικής
διακινδύνευσης. Τέλος, το ΕΔΔΑ διευκρίνισε ότι στην περίπτωση που ο κίνδυνος
προέρχεται από ιδιώτες και όχι από τις κρατικές αρχές, εξετάζεται κατά πόσο το
κράτος μπορεί να προσφέρει επαρκή και αποτελεσματική προστασία στον
ενδιαφερόμενο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεδομένου ότι το Ιράκ δεν μπορεί
να ελέγξει την Al Kaida και τις απειλές που δέχεται ο προσφεύγων, το ΕΔΔΑ
απεφάνθη ότι σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ασύλου, η επιστροφή του
προσφεύγοντος στο Ιράκ συνιστά παραβίαση της ΕΣΔΑ.
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Ως προς την απαγόρευση των μαζικών απελάσεων ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
αποφάσεις του ΕΔΔΑ στις υποθέσεις Hirsi Jamaa κατά Ιταλίας (2012) και Γεωργία
κατά Ρωσίας (2014). Στην πρώτη υπόθεση, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο η ιταλική
πρακτική κράτησης ομάδας αλλοδαπών στην ανοικτή θάλασσα και επαναπροώθησής
τους στο κράτος προέλευσης είναι σύμφωνη με την απαγόρευση των μαζικών
απελάσεων. Παρά τους ισχυρισμούς της Ιταλίας ότι η υπό εξέταση πρακτική δεν
συνιστά απέλαση, αλλά άρνηση εισόδου των αλλοδαπών στα χωρικά ύδατα της
χώρας, το ΕΔΔΑ υποστήριξε ότι η απαγόρευση των ομαδικών απελάσεων ισχύει και
στην ανοιχτή θάλασσα, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα βρίσκονται υπό τη
δικαιοδοσία του συμβαλλόμενου κράτους. Κατά συνέπεια, έκρινε ότι η Ιταλία
παραβίασε το Α.4 του 4ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Στη δεύτερη
υπόθεση, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η διοικητική πρακτική της Ρωσίας, βάσει της οποίας
απελάθηκαν χιλιάδες πολίτες της Γεωργίας από το ρωσικό έδαφος με συνοπτικές
διαδικασίες και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για εύλογο και αντικειμενικό έλεγχο
των αποφάσεων απέλασης, αντίκειται στην απαγόρευση των μαζικών απελάσεων.
Τέλος, όσον αφορά την απαγόρευση αυθαίρετων κρατήσεων, σύμφωνα με τη
νομολογία του ΕΔΔΑ πρέπει αρχικά να ελέγχεται στο εθνικό δίκαιο αν η κράτηση
κατά τη διάρκεια διαδικασίας απέλασης ή έκδοσης είναι ορισμένη και προβλέψιμη.
Στη συνέχεια, πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο η κράτηση γίνεται καλόπιστα και αν
εξυπηρετεί άλλο σκοπό πέρα από την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Οποιαδήποτε κράτηση γίνεται κακόπιστα ενδέχεται να είναι αυθαίρετη. Ο αυθαίρετος
χαρακτήρας της κράτησης κρίνεται κατά περίπτωση βάσει των ειδικών περιστάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, αξιολογούνται τα εξής στοιχεία: αν ο τόπος και οι συνθήκες
κράτησης είναι ικανοποιητικές, αν ο χρόνος κράτησης είναι εύλογος ανάλογα με τον
επιδιωκόμενο σκοπό, αν ο στόχος της απομάκρυνσης είναι ρεαλιστικός και αν
προβλέπεται αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα επί της νομιμότητας της κράτησης.
Στην υπόθεση S.Z. κατά Ελλάδας (2018), η οποία αφορούσε την κράτηση ενός
Σύριου υπηκόου σε αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απέλασης,
παρόλο που εκείνη δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω του πολέμου στη Συρία,
το ΕΔΔΑ έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος αφενός ως προς τις
ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης (Α.3 ΕΣΔΑ) και αφετέρου ως προς τον αυθαίρετο
χαρακτήρα της κράτησης και την έλλειψη αποτελεσματικού ενδίκου βοηθήματος επί
της νομιμότητας της κράτησης (Α.5, παρ.1 και παρ.4 ΕΣΔΑ).
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Συμπεράσματα

Σε νομικό επίπεδο το δίκαιο ασύλου και προσφύγων, όπως κατοχυρώνεται από τα
διεθνή κείμενα και εξειδικεύεται στα ενωσιακά νομοθετήματα, παρέχει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των προσώπων που αναγκάζονται να
εκτοπιστούν εξαιτίας βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών
πεποιθήσεων. Ειδικότερα ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το άσυλο έχει μεγάλη
σημασία, καθώς συνδέεται αφενός με την ιδέα της ενοποίησης και αφετέρου με την
ταυτότητα της Ευρώπης ως ήπειρο ειρήνης, δημοκρατίας και διαφωτισμού.
Με τη δημιουργία και την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απαραίτητο να θεσπιστεί
ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Δεδομένου ότι ο χώρος είναι ενιαίος, κάθε
αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, ενώ σε
κάθε περίπτωση αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης είναι κατ’ αρχήν μόνο ένα
κράτος μέλος, το οποίο προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων του Κανονισμού
Δουβλίνο ΙΙΙ. Ο σκοπός της ρύθμισης είναι ο αποκλεισμός της καταχρηστικής
επιλογής συστήματος ασύλου από τους αιτούντες διεθνή προστασία και η
αντιμετώπιση του φαινομένου των προσφύγων σε τροχιά. Το ΚΕΣΑ στηρίζεται στην
αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των κρατών μελών και στον αμοιβαίο σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διέπεται από την αρχή της αλληλεγγύης και της
δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, περιλαμβάνει
κανόνες για την εναρμόνιση των διαδικασιών ασύλου και των συνθηκών υποδοχής
στα κράτη μέλη.
Εντούτοις, η έξαρση της προσφυγικής κρίσης το 2015 και οι μαζικές εισροές
προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξαν τις αδυναμίες του συστήματος. Πιο
συγκεκριμένα, τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών πρώτης εισόδου στην ΕΕ
έφτασαν στα όριά τους, διότι έπρεπε να διαχειριστούν δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων.
Επιπλέον, έγινε αντιληπτό ότι παρά την ύπαρξη κοινών κανόνων στην πράξη
υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με τα ποσοστά
αναγνώρισης, το καθεστώς που χορηγείται, τις συνθήκες υποδοχής κλπ., οι οποίες
ενθαρρύνουν τις δευτερογενείς μετακινήσεις των αιτούντων διεθνή προστασία.
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Ομοίως, διεφάνη ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί οι νόμιμες οδοί μετανάστευσης, με
αποτέλεσμα οποιοσδήποτε καταφτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εισέρχεται στη
διαδικασία ασύλου.
Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της πρακτικής αναποτελεσματικότητας
του ΚΕΣΑ, το οποίο άλλωστε δεν είχε σχεδιαστεί για μαζικές εισροές προσώπων
αλλά για συνήθεις περιπτώσεις μεμονωμένων αιτούντων διεθνή προστασία, τον Μάιο
του 2016 η Επιτροπή κατέθεσε ένα φιλόδοξο πακέτο προτάσεων για αναθεώρηση
όλου του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Βασικές επιδιώξεις του νέου
συστήματος είναι ο ταχύτερος προσδιορισμός του υπεύθυνου κράτους μέλους, η
αποτελεσματική προστασία των προσώπων που έχουν ανάγκη, η αποτροπή των
δευτερογενών μετακινήσεων και ο δικαιότερος επιμερισμός των ευθυνών στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς την κατεύθυνση της έμπρακτης
πραγμάτωσης της αρχής της αλληλεγγύης προτάθηκε ένας μόνιμος διορθωτικός
μηχανισμός υποχρεωτικής κατανομής αιτούντων διεθνή προστασία βάσει κλείδας
κατανομής, όταν τα συστήματα ασύλου ορισμένων κρατών μελών υφίστανται
δυσανάλογες πιέσεις. Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί το βασικότερο σημείο διαφωνίας
μεταξύ των κρατών μελών και έναν από τους λόγους που δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμα η διαδικασία αναθεώρησης του ΚΕΣΑ, καθώς δεν επιτυγχάνεται η απαραίτητη
πλειοψηφία στο Συμβούλιο.
Εν τω μεταξύ, εμφανίστηκε η τάση ορισμένων κρατών μελών να ρυθμίζουν
ζητήματα ασύλου στο περιθώριο του ενωσιακού δικαίου, το οποίο δεν εξυπηρετεί
τους πολιτικούς τους στόχους, π.χ. με τη σύναψη διμερών συμφωνιών. Ωστόσο, με
αυτόν τον τρόπο παγιώνονται εναλλακτικά συστήματα ασύλου που αφενός
παρακάμπτουν το ισχύον ΚΕΣΑ και τις διαδικαστικές του εγγυήσεις και αφετέρου
δεν είναι σύμφωνα με την προτεινόμενη αναθεώρηση.
Συνεπώς εμφανίζεται επείγουσα η ανάγκη της ολοκλήρωσης της νομοθετικής
διαδικασίας για την τροποποίηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου προς
εξομάλυνση των υφιστάμενων προβλημάτων και προς εμβάθυνση του ενοποιητικού
εγχειρήματος. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρξει ισχυρή πολιτική
βούληση και σύμπνοια των κρατών μελών.
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