
Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο 

 

Αρχή της μη επαναπροώθησης 

 Σύμβαση Γενεύης: υιοθετήθηκε το 1951. Πρώτο κείμενο προστασίας των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου μετά την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης. Η αρχή της μη 

επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του 

δικαιώματος των ενδιαφερομένων να εξεταστούν οι ισχυρισμοί τους για την ανάγκη 

διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο δίκαιης και αποτελεσματικής διαδικασίας. Το άρθρο 33 

που εγγυάται την απαγόρευση επαναπροώθησης δεν παρέχει απόλυτη προστασία. 

Επιτρέπεται η μη εφαρμογή του όταν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας 

τάξης (τελεσίδικη καταδίκη για ιδιαιτέρως σοβαρό αδίκημα). 

 Διεθνές επίπεδο: η αρχή της μη επαναπροώθησης, δηλαδή η απαγόρευση της 

επαναπροώθησης έχει απόλυτο χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συμφώνου Ατομικών και 

Πολιτικών Δικαιωμάτων (1966) και της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (1984) όπως 

έχουν ερμηνευθεί οι σχετικές διατάξεις τους από τις αντίστοιχες Επιτροπές.  

 Σε περιφερειακό επίπεδο: η απαγόρευση της επαναπροώθησης έχει απόλυτο χαρακτήρα 

στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ (1950) και της Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(1969) 

 

Προσωρινά / Ασφαλιστικά μέτρα 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίστηκε η δεσμευτική φύση των σχετικών αποφάσεων με 

την απόφαση στην υπόθεση Mamatkulov & Askarov κατά Τουρκίας (παράδοση 

εκζητουμένων στο Ουζμπεκιστάν πριν αποφασίσει το Δικαστήριο επί της προσφυγής. 

Αναλυτικές σκέψεις για τη φύση των ασφαλιστικών μέτρων. Τα συμβαλλόμενα κράτη δεν 

εξέφρασαν ρητή βούληση να περιληφθεί διάταξη για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων 



που διατάσσουν τα ασφαλιστικά μέτρα στη Σύμβαση). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα κατά κανόνα στις υποθέσεις 

όπου το διακύβευμα είναι η προστασία του δικαιώματος που εγγυάται το άρθρο 3 της 

Σύμβασης (απαγόρευση βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή 

τιμωρίας).  

 Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: περιλαμβάνει ρητή διάταξη για την 

υποχρέωση των συμβαλλομένων κρατών να εφαρμόζουν τις αποφάσεις ασφαλιστικών 

μέτρων. Η Επιτροπή του συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο 

πλαίσιο της Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί για το 

δικαίωμα στη μη επαναπροώθηση (που πλέον αποτελεί αρχή του διεθνούς εθιμικού 

δικαίου). Η Επιτροπή δεν είναι δικαστικό όργανο και εξετάζει 300 έως 350 προσφυγές το 

χρόνο. Οι υποθέσεις που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες είναι ελάχιστες και 

στρέφονται κυρίως των ΗΠΑ και του Καναδά. Οι περισσότερες περιπτώσεις ασφαλιστικών 

μέτρων αφορούν το δικαίωμα στη ζωή (90%) και το δικαίωμα της προστασίας της 

προσωπικής ελευθερίας (όταν οι περιστάσεις αναδεικνύουν σοβαρές παραβιάσεις). Τα 

περισσότερα αιτήματα ασφαλιστικών μέτρων αφορούν το Μεξικό, τη Γουατεμάλα και την 

Κολομβία που έχουν συστήματα συμμόρφωσης στις αποφάσεις της Επιτροπής. 

Επισημαίνεται ότι το αμερικανικό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

δεν προβλέπει δωρεάν νομική συνδρομή για τους προσφεύγοντες, που εκπροσωπούνται 

συνήθως από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, το Αμερικανικό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη αφορά και 

υποθέσεις απέλασης, θέση που δεν υιοθετείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωστόσο, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ευρύτερη προστασία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθόσον το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη που εγγυάται αφορά 



όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, και άρα, και τη διαδικασία 

ασύλου/απέλασης.  

 Αφρική: σαφής σχέση της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 

των Λαών με το Δικαστήριο. Πρόκειται για θεσμικά όργανα που λειτουργούν 

συμπληρωματικά. «Το Δικαστήριο συμπληρώνει την εντολή / αρμοδιότητα προστασίας 

της Επιτροπής».  Ωστόσο, η προστασία που παρείχε το Δικαστήριο ήταν περιορισμένη 

γιατί δεν λειτουργούσε ως υπερεθνικό δικαστήριο έναντι των κρατών. Η Αφρικανική 

Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών υιοθετήθηκε 

το 1981 και πρόβλεψε τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν δεσμεύουν τα κράτη, αφού είναι απλές 

συστάσεις, οπότε τα κράτη τις αγνοούν συστηματικά. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε το 

1998 η ίδρυση Αφρικανικού Δικαστηρίου, του οποίου οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές και 

τα κράτη υποχρεούνται να συμμορφώνονται και να εγγυώνται την εκτέλεσή τους. Σε υπο-

περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν δικαστήρια στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Οικονομικών Κοινοτήτων, δηλαδή το Δικαστήριο της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, το 

Δικαστήριο της Δυτικής Αφρικής, το Δικαστήριο της Ανατολικής Αφρικής, το Δικαστήριο 

της Δυτικο-αφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και το Δικαστήριο της 

Νοτιο-Αφρικανικής Κοινότητας Ανάπτυξης που από το 2012 εξετάσεις μόνον διακρατικές 

προσφυγές (ενώ έως το 2012 είχε την αρμοδιότητα να κρίνει προσφυγές φυσικών 

προσώπων). Τα περιφερειακά δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να κρίνουν υποθέσεις 

παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του προστατεύει ο Χάρτης. Ωστόσο, δημιουργεί 

προβληματισμό η συνύπαρξη των περιφερειακών δικαστηρίων (που έχουν την 

αρμοδιότητα να κρίνουν ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

προστατεύει ο Χάρτης) με το Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναρωτιούνται για την αποτελεσματικότητα της 



πρόσβασης στο Δικαστήριο. Σημειώνεται ότι το Πρωτόκολλο με το οποίο συστάθηκε το 

Δικαστήριο δεν προβλέπει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου που εγγυάται ο Αφρικανικής Χάρτης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Λαών. Έως το 2011 το Δικαστήριο είχε εκδώσει μόνο μια απόφαση με 

την οποία διέτασσε τη Λιβύη τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (http://www.african-

court.org/en/images/documents/Court/Cases/casae_summaries/Application_No_004_-

_libya_summary_-_august_2011_updated.pdf). Ενώπιον του Αφρικανικού Δικαστηρίου 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών έχουν πρόσβαση κυρίως οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών ενώ από το 2005 δικαίωμα ατομικής προσφυγής έχουν οι πολίτες 

ενώπιον του Δικαστηρίου της Δυτικο-Αφρικανικής Ένωσης.  

 

Σύστημα επίβλεψης της εφαρμογής της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 

 Η Σύμβαση προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μερών να συνεργάζονται με την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα να 

επιβλέπει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη εφαρμόζουν τη Σύμβαση και υλοποιούν τις 

διατάξεις της στις έννομες τάξεις τους.  

 Το 2012 στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα το μέλλον του συστήματος επίβλεψης της 

Σύμβασης προτάθηκε η σύσταση Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με αρμοδιότητα την έκδοση 

Γνωμοδοτήσεων για την Ερμηνεία και την Εφαρμογή της Σύμβασης μετά από αίτημα του 

Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή των εθνικών δικαστηρίων (των οποίων τα 

σχετικά αιτήματα διαβιβάζονται μέσω του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σε αυτήν τη στρογγυλή τράπεζα η παρουσία 

εκπροσώπου της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών για το Άσυλο.   

Ε. Καλαντζή 
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