
Τα κράτη δεν πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις στους αιτούντες άσυλο 1 

υποδοχή των καταπιεσμένων που διαφεύγουν  από τις  χώρες  τους  αποτελεί  έκφραση 
ελάχιστης αλληλεγγύης. Διάταξη κλειδί της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου είναι «το δικαίωμα κάθε ατόμου να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυ-

λο από τις διώξεις σε άλλες χώρες». Δυστυχώς, σήμερα το δικαίωμα αυτό δεν είναι σεβαστό σε κάποιες  
περιοχές της Ευρώπης, όπου αντίθετα οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται με καχυποψία και πολύ συχνά 
κρατούνται. 

Η
πενθυμίζεται ότι κάποιοι από τους ανθρώπους που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευ-
ρώπη έχουν βάσιμο φόβο δίωξης. Αντιμετωπίζουν απειλές λόγω της εθνικότητάς τους, 
της θρησκείας τους, της ιθαγένειάς τους, των πολιτικών τους πεποιθήσεων ή της συμμε-

τοχής τους σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Κάποιοι έχουν ήδη υποστεί σοβαρή κακομεταχείριση στις 
χώρες καταγωγής τους. Αυτοί οι πρόσφυγες αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. 

Υ
Εξαιτίας των προσωπικών τους εμπειριών διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους μετανάστες 

και το διεθνές δίκαιο προβλέπει γι΄ αυτούς  ειδικό προστατευτικό καθεστώς. Δυστυχώς όμως δεν είναι 
πάντα σεβαστό αυτό το καθεστώς. Ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόζονται για να αποτρέπεται η 
άφιξη των μεταναστών στην Ευρώπη δεν επιτρέπουν στους πρόσφυγες να ζητήσουν άσυλο. 

Οι πρόσφυγες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα δεν πρέπει να τιμωρούνται.  Το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να περιοριστεί μόνο για εξαιρετικούς λόγους. Πρόκειται για 
θεμελιώδεις αρχές που θέσπισε το διεθνές προσφυγικό δίκαιο πριν από περίπου εξήντα χρόνια.

Το άρθρο 31 της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του  
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1951 (όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1967) προβλέπει 
ότι "τα συμβαλλόμενα κράτη δεν επιβάλλουν κυρώσεις στους πρόσφυγες λόγω της παράνομης ει-
σόδου ή διαμονής τους εφόσον παρουσιάζονται αμέσως στις αρχές και εξηγούν επαρκώς τους λόγους 
της παράνομης εισόδου ή διαμονής τους».

Τα κράτη δεν μπορούν να περιορίσουν την ελευθερία κυκλοφορίας των προσφύγων εκτός εάν 
οι  σχετικοί  περιορισμοί  κρίνονται  «αναγκαίοι»,  δηλαδή σε σαφώς καθορισμένες  εξαιρετικές περι-
πτώσεις και αφού έχουν εξετάσει όλες τις άλλες εναλλακτικές λύσεις. Εδώ και χρόνια υπογραμμίζει η  
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αυτήν την αρχή.  

Τη θέση αυτή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υποστήριξε το 2003 η Επι-
τροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθετώντας τη Σύσταση   Rec (2003) 5   προς τα κράτη   
μέλη για τα μέτρα κράτησης των αιτούντων άσυλο.  Η αρχή αυτή αποτυπώνεται και στο άρθρο 18 της 
Οδηγίας 2005/85/ΕΚ που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για τις ελάχιστες προδια-
γραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του 
πρόσφυγα».  

Από τα προαναφερόμενα κείμενα συνάγεται ότι η κράτηση των αιτούντων άσυλο όταν φθάνουν 
στη χώρα υποδοχής επιτρέπεται μόνο για τους λόγους που ορίζει ο νόμος, για το συντομότερο δυνατό 
χρονικό διάστημα και για την εξυπηρέτηση των εξής σκοπών:  

• για την επαλήθευση της ταυτότητας των προσφύγων,  
• για τον καθορισμό των στοιχείων του αιτήματος για άσυλο ή για την αναγνώριση του καθεσ-

τώτος του πρόσφυγα, 
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• για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπου οι πρόσφυγες έχουν καταστρέψει τα ταξιδιωτικ-
ά τους έγγραφα και / ή τα έγγραφα ταυτότητάς τους ή χρησιμοποίησαν πλαστά για να παραπλανήσ -
ουν τις αρχές της χώρας ασύλου, 

• για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα για όλους τους περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευ-

θεριών επιβάλλεται η συσταλτική εφαρμογή αυτών των εξαιρέσεων. Ουδέποτε πρέπει να διατάσσε-
ται η κράτηση όσων ανήκουν σε κάποιες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα τα ασυνόδευ-
τα παιδιά. Όμως, δυστυχώς τόσο η προσωπική μου εμπειρία όσο και οι πληροφορίες αξιόπιστων πη-
γών αναδεικνύουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. 

Για παράδειγμα, προκαλούν ανησυχία οι εκθέσεις για την κατάσταση των προσφύγων στο Αι-
γαίο και για την κράτηση, από τις λιμενικές αρχές, όλων των παράνομα αφικνούμενων μεταναστών 
συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο. Ανάμεσα στους κρατούμενους στις παραμεθόριες νη-
σιωτικές περιοχές είναι πρόσωπα με αναπηρίες, έγκυες και ανήλικα. Και δεν πρόκειται για τη μοναδι -
κή περίπτωση: είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επανεξεταστεί η μεταχείριση που επιφυλάσσουν και άλ-
λες περιοχές της Ευρώπης σε όσους φθάνουν στα σύνορά τους. 

Ανησυχία  προκαλεί  επίσης  η  κράτηση  των  απορριφθέντων  αιτούντων  άσυλο.  Και  στην 
περίπτωση  αυτή  η  στέρηση  της  ελευθερίας  επιτρέπεται  όταν  υπάρχει  αντικειμενικός  κίνδυνος 
απόδρασης  των  κρατουμένων  και  όταν  δεν  προβλέπονται  εναλλακτικές  ρυθμίσεις,  όπως  για  πα-
ράδειγμα η τακτική εμφάνιση ενώπιον των αρχών.  Και στην περίπτωση αυτή η κράτηση πρέπει να εί -
ναι περιορισμένης διάρκειας και να υπάγεται στον έλεγχο των δικαστικών αρχών.

Ανησυχία προκαλεί επίσης η πρακτική ορισμένων κρατών να διατάσσουν την κράτηση των αι-
τούντων άσυλο που πρόκειται να μεταφερθούν στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο να εξετάσει το 
αίτημά τους στο πλαίσιο του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ» (αριθ 343/2003). 

Επιβάλλεται η αναθεώρηση του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ» ώστε να αποτυπωθεί η θεμελιώδης 
αρχή της απαγόρευσης της κράτησης των αιτούντων άσυλο. Επίσης, σε επίπεδο ΕΕ απαιτείται η θέσπι-
ση ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και επίβλεψης των χώρων κράτησης των αι -
τούντων άσυλο από ανεξάρτητο όργανο. Σχετικά, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στη συνηθισμένη 
πρακτική της κράτησης στις ζώνες διέλευσης (τράνζιτ) των αεροδρομίων. 

Είναι προφανής η ανάγκη της υιοθέτησης κοινών ευρωπαϊκών διαδικασιών σε αυτόν τον τομέα. 
Εκπρόσωποι κυβερνήσεων έχουν εκφράσει ανησυχίες για την εφαρμογή πολιτικής σεβασμού των δι-
καιωμάτων φοβούμενοι ότι θα λειτουργήσει ως «πόλος» έλξης περισσότερων προσφύγων. Αυτή η 
στάση τροφοδοτεί αλυσιδωτές αρνητικές αντιδράσεις. Αντίθετα, οι πολιτικές θα πρέπει να στηρίζο-
νται στα συμφωνηθέντα πρότυπα προστασίας και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Ελπίζω ειλικρινά να μην αποτελέσει δικαιολογία για γενικευμένη εφαρμογή της πρακτικής της 
κράτησης η απόφαση που εξέδωσε στις 29.1.2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (Τμήμα Ευρείας Συνθέσεως) στην υπόθεση Saadi κατά Ηνωμένου Βασιλεί  ου  .  Στην πραγμα-
τικότητα το Δικαστήριο έκρινε ότι επιτρέπεται η επταήμερα κράτηση των αιτούντων άσυλο «σε κατάλ-
ληλες συνθήκες» προκειμένου για την άμεση εξέταση του αιτήματός τους εφόσον τα κράτη αντιμετω-
πίζουν καταστάσεις «κλιμακούμενης εισροής μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο». 

Αναμφίβολα, η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου μπορεί να προκαλέσει διοικητικά 
προβλήματα. Ωστόσο, τούτο δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την καταστρατήγηση μιας καθιε-
ρωμένης αρχής του διεθνούς δικαίου που απαγορεύει την κράτηση των αιτούντων άσυλο που εισέρ-
χονται στη χώρα υποδοχής αναζητώντας προστασία. Είναι σημαντικό να μην υπερισχύει αυτόματα η 
raison d'État του État de droit. 

Ενόψει των ανωτέρω, είναι χρήσιμο να σημειωθούν πάλι κάποιες ουσιαστικές αρχές που τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη υιοθετήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο νομοθεσίας: 

• Οι πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα πρόσωπα που υφίστανται διώξεις στις χώρες καταγωγ-
ής τους. Επομένως, έχουν ανάγκη ειδική προστασία στις χώρες ασύλου. 

• Η απαγόρευση της κράτησης των αιτούντων άσυλο κατά την είσοδό τους στη χώρα υποδοχής 
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πρέπει να παραμείνει θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου, που τα κράτη οφείλουν να σέβονται 
και να τηρούν. 

• Η κράτηση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε κάθε μια από τις περιοριστικά προαναφερθείσες 
τέσσερις περιπτώσεις.

• Οι πρόσφυγες πρέπει να κρατούνται σε ειδικούς χώρους. 
• Τα κράτη οφείλουν να εξετάσουν εναλλακτικές της κράτησης ρυθμίσεις και να τις υιοθετή-

σουν νομοθετικά.
• Τα κράτη οφείλουν να επιφυλάσσουν ειδική μεταχείριση και προσοχή στους πλέον ευάλωτους 

πρόσφυγες  –  θύματα βασανιστηρίων  ή  άλλων τραυματικών εμπειριών,  ασυνόδευτους  ανήλικους, 
έγκυες  και  γυναίκες  που δεν  συνοδεύονται  από άντρες,  ηλικιωμένους,  πρόσωπα με σωματικές  ή 
πνευματικές αναπηρίες. 

• Τα κράτη υποχρεούνται να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις διαδικαστικές και ουσιαστικές εγ-
γυήσεις που προβλέπει το άρθρο 5 (δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια) της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

• Ειδική εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση απαιτείται για τα κρατικά όργανα που φέρουν την 
ευθύνη της κράτησης των αιτούντων άσυλο. 

Δεν πρόκειται απλά για ανθρωπιστικές αρχές. Κατά το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου και το διεθνές προσφυγικό δίκαιο πρόκειται για ατομικά δικαιώματα που τα κράτη έχουν 
αναλάβει την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν. 

Το άσυλο, ως θεσμός και πρακτική, είναι μια πρόκληση για τη σύγχρονη Ευρώπη. Όμως, στην  
ευρωπαϊκή ήπειρο έχει  τις  ρίζες του.  Τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προ-
σπάθεια για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση παραμένοντας πιστά στις παραδόσεις τους. 
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