
Είναι σφάλμα η ποινικοποίηση της μετανάστευσης1 

το πλαίσιο της πολιτικής της «διαχείρισης της μετανάστευσης» έντονη ανησυχία προκαλεί η 
διαπίστωση της αυξανόμενης τάσης ποινικοποίησης της παράνομης εισόδου και διαμονής 
των  μεταναστών.  Αυτή  η  μέθοδος  ελέγχου  των  διεθνών  μετακινήσεων  υποθάλπει  τις 

αναγνωρισμένες αρχές του διεθνούς δικαίου προκαλώντας ταυτόχρονα πολλές ανθρώπινες τραγωδίες 
χωρίς να επιτυγχάνει τον πραγματικό σκοπό του ελέγχου της μετανάστευσης. 

Σ
ίναι θεμιτό το συμφέρον των κρατών να ελέγχουν τα σύνορά τους και να αρνούνται 
την είσοδο και την παραμονή των αλλοδαπών. Όμως, ισχύουν δεσμευτικές διεθνείς 
συμφωνίες που ρυθμίζουν το δικαίωμα κάθε προσώπου να ζητά άσυλο στο πλαίσιο 

δίκαιων διαδικασιών που στηρίζονται στο σεβασμό των δικαιωμάτων. Σκοπός της υιοθέτησης της 
αρχής της μη επαναπροώθησης είναι η προστασία των ενδιαφερομένων από την απομάκρυνση 
σε χώρα όπου απειλείται η ζωή τους ή η προσωπική τους ασφάλεια. 

Ε
Παρόλα αυτά, πολλοί μετανάστες δεν μπορούν να επικαλεστούν το καθεστώς του πρόσφυ-

γα παρότι η εξαναγκασμένη επιστροφή τους ισοδυναμεί με προσωπική τραγωδία ή/και οικονομι-
κή καταστροφή. Πολλοί είναι αυτοί που δεν  καταφέρνουν να τακτοποιήσουν  το καθεστώς της 
διαμονής τους στη νέα χώρα και ζουν περιθωριοποιημένοι φοβούμενοι διαρκώς τη σύλληψη από 
τις αστυνομικές αρχές και την απέλαση. Αρκετοί είναι οι μετανάστες που ζουν για πολλά χρόνια 
στη χώρα υποδοχής και είναι γονείς παιδιών που φοιτούν σε σχολεία. 

Όλο και συχνότερα στοχοποιούνται οι μετανάστες ενώ μερικές κυβερνήσεις προβλέπουν 
ποσοστώσεις για τον αριθμό των μεταναστών που πρέπει να αναζητηθούν και να απομακρυν-
θούν με ταχύρρυθμες διαδικασίες. Είναι απαραίτητο – και σημαντικό – να καταστεί σαφές ότι οι  
παράνομοι μετανάστες έχουν ανθρώπινα δικαιώματα.

Είμαι ενήμερος για τις προτάσεις ποινικοποίησης της απόπειρας παράνομης εισόδου και 
διαμονής σε μια χώρα. Το θέμα αυτό μπορεί να είναι δημοφιλές στους ξενόφοβους  αλλά αποτε-
λεί οπισθοδρόμηση. 

Η ποινικοποίηση της απόπειρας εισόδου σε μια χώρα υποθάλπει το δικαίωμα ασύλου και 
πλήττει τους πρόσφυγες. Επιπλέον, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες οι αλλοδαποί 
που όντας θύματα διακίνησης έχουν εισέλθει παράνομα σε μια χώρα2. Ισχύουν διεθνώς συμφω-
νημένα κριτήρια για την προστασία των προσώπων που είναι θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
και για την απαλλαγή τους από κάθε ποινική ευθύνη.

Η Διεθνής Σύμβασης του 1990 για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργα-
ζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους προβλέπει ρητά3 ότι πρέπει να κρατούνται χωρι-
στά από τους κατάδικους ή τους υπόδικους οι μετανάστες που έχουν παραβιάσει διατάξεις της 
μεταναστευτικής νομοθεσίας. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. 

Η ποινικοποίηση είναι ένα δυσανάλογο μέτρο που υπερβαίνει το θεμιτό συμφέρον των κρα-
τών για έλεγχο των συνόρων τους. Στην πραγματικότητα, η ποινικοποίηση εξισώνει τους παράνο-
μους μετανάστες με τους δουλεμπόρους ή τους εργοδότες που,  σε πολλές περιπτώσεις,  τους 
έχουν εκμεταλλευτεί. Παρόμοια πολιτική τους στιγματίζει και τους περιθωριοποιεί και παραγνω-
ρίζει ότι στην πλειοψηφία τους έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κρατών και των 

1 Δημοσιεύτηκε στις 9 Ιουνίου 2008 στην αγγλική και στη γαλλική στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης: www.commissioner.coe.int.

Απόδοση στην ελληνική και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
στην Αθήνα. 

2 Πρωτόκολλο  κατά  της  λαθραίας  διακίνησης  μεταναστών  από  ξηράς,  θαλάσσης  και  αέρος  που 
συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος 

3Άρθρο 17 παρ. 3 της Σύμβασης 
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κοινωνιών τους. Οι παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας πρέπει να είναι και να παραμεί-
νουν διοικητικής φύσης. 

Δύο είναι οι ειδικότερες παρενέργειες που τα κράτη πρέπει να συνεκτιμήσουν όταν εξε-
τάζουν εάν είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης η προσφυγή στο ποι-
νικό δίκαιο: 

Κατ' αρχήν, το ζήτημα της επιβάρυνσης της δικαιοσύνης. Πρόσφατα ενημερώθηκα στην Ιτα-
λία για την ανησυχία που εξέφρασαν οι εθνικοί δικαστές ενόψει της εισαγωγής στην εθνική νομο-
θεσία νέων ποινικών αδικημάτων που αφορούν στους μετανάστες. Δικαστήρια διαφόρων ευρω-
παϊκών κρατών αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των μακροχρόνιων διαδικασιών που παρα-
βιάζουν  το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πράγματι, τούτο αυ-
ξάνει εν συνεχεία τον αριθμό των προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων.

Δεύτερον, το ζήτημα της επιβάρυνσης των σωφρονιστικών καταστημάτων και των κέντρων 
κράτησης.  Ο χαρακτηρισμός των παράνομων μεταναστών ως «εγκληματιών» επί τη βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας συνεπάγεται προφυλάκιση και φυλάκιση. Σε πολλές χώρες, έχω διαπιστώσει 
και προσωπικά, ότι αρκετά κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιμετωπίζουν σοβαρό 
πρόβλημα συνωστισμού και απάνθρωπων και εξευτελιστικών συνθηκών στα κέντρα κράτησης και 
στις φυλακές. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις διοικητικής κράτη-
σης είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτού του είδους τη μεταχείριση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζω για άλλη μια φορά την έντονη ανησυχία μου για τη δυνατότη-
τα των κρατών μελών της ΕΕ να διατάσσουν για μέγιστη περίοδο 18 μηνών την κράτηση των πα-
ράνομων μεταναστών. Τη δυνατότητα αυτή προβλέπει το νομοθετικό ψήφισμα που υιοθέτησε 
τον περασμένο Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την «Οδηγία για την Επιστροφή». Πρόκειται 
για λάθος και για ατυχή αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης για εναρμόνιση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών σε αυτόν τον τομέα. 

Σε αυτό το ζήτημα οι φέροντες την ευθύνη των πολιτικών αποφάσεων δεν πρέπει να αγνοή-
σουν την προοπτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οφείλουν να καταβάλουν προσπάθειες για 
την υιοθέτηση μιας εύλογης μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Παρόμοια προσέγγιση πρέπει να συ-
μπεριλάβει την ανάγκη για εργασία των μεταναστών στις θέσεις απασχόλησης που αρνούνται οι 
πολίτες των χωρών υποδοχής. Με άλλα λόγια, τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αντιμετωπίσουν 
την πραγματικότητα, ότι δηλαδή οι παράνομοι μετανάστες απασχολούνται επειδή υπάρχει ζήτη-
ση της εργασίας που παρέχουν.  

Για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές χώρες του νότου οι παράνομοι μετανάστες απασχολού-
νται ευρέως στον αγροτικό τομέα, όπου δυστυχώς εργάζονται και ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης. 

Η μετανάστευση είναι κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί από τα κράτη να υιοθετούν πολύ-
πλευρα και ευφυή μέτρα. Η παράνομη μετανάστευση αυξήθηκε και αναπτύχθηκε όχι μόνο λόγω 
της υπανάπτυξης των χωρών καταγωγής των μεταναστών. Μια άλλη βασική αιτία είναι η έλλειψη 
σαφών μηχανισμών και διαδικασιών μετανάστευσης για την αντιμετώπιση της ζήτησης εργασίας 
μέσω επίσημων δικτύων μετανάστευσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη το μεταναστευτικό δίκαιο είναι 
από τα πλέον περίπλοκα. Επιβάλλεται να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι  προσπάθειες απλού-
στευσής του, όπως αυτή που είναι εν εξελίξει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εν προκειμένω, εφιστάται η 
προσοχή στις σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους παράνομους μετανάστες που περιλαμ-
βάνουν η Σύσταση 1618 (2003)  4   και το Ψήφισμα 1509 (2006)  5   της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. 

4Σημείωση της επιμελήτριας:  για τους παράνομα απασχολούμενους μετανάστες στον αγροτικό τομέα των  
κρατών της Νοτίου Ευρώπης. 

5 Σημείωση της επιμελήτριας: για να ανθρώπινα δικαιώματα των παράνομων μεταναστών (δημοσιευμένο σε 
ελληνική απόδοση σε Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2006, σελίδες 148 επ.).
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Για να παύσει η παράνομη μετανάστευση, τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν επίσημα δί -
κτυα μετανάστευσης, αποτελεσματικά και σαφή. 

Παρόμοιες προσπάθειες μπορούν να ευοδωθούν με την προσχώρηση των κρατών μελών 
στην  Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1977 για το Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζο  μένων  6  : 
πρόκειται για σημαντική σύμβαση που ρυθμίζει το καθεστώς των νόμιμων μεταναστών στα κράτη 
μέλη Συμβουλίου της Ευρώπης. Καλύπτει τις κύριες πτυχές της νόμιμης μετανάστευσης, όπως εί-
ναι η πρόσληψη εργαζομένων, οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, η κοινωνική και ιατρική αρω-
γή. Δυστυχώς, μετά από τριάντα ένα έτη, αυτή η Σύμβαση έχει κυρωθεί από 11 κράτη μέλη7.

Συστήνεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Διεθνή Σύμβαση του 1990 για το Μετα-
νάστες Εργαζόμενους, το πληρέστερο διεθνές νομικό κείμενο για τους μετανάστες εργαζόμενους 
που επιβεβαιώνει και προβλέπει τους βασικούς κανόνες προστασίας των δικαιωμάτων των νόμι-
μων και των παράνομων μεταναστών. Έως σήμερα έχει κυρωθεί από τέσ  σερα και υπογραφεί από   
δύο κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν 
ενεργά στη σύνταξή της. Η κύρωση και η εφαρμογή αυτής της Σύμβασης θα ενισχύσουν την απο-
τελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων που 
πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη μεταναστευτική πολιτική και την πρακτική 
κάθε κράτους.

 

6 Σημείωση της επιμελήτριας:  η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση στις  24.11.1977.  Δεν την έχει  κυρώσει.  Η  
Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 1.5.1983. Για το κείμενο της Σύμβασης στην ελληνική (ανεπίσημη μετάφραση) βλέπε 
Συλλογή Συμβάσεων και Κειμένων Διεθνούς Δικαίου, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 1996,  
Τόμος ΙΙ, σελίδες 52 επ. 

7 Σημείωση της  επιμελήτριας:  Αλβανία,  Γαλλία,  Λετονία,  Μολδαβία,  Κάτω Χώρες,  Νορβηγία,  Πορτογαλία, 
Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο. 
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