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Παρατηρήσεις ε ί σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος του
Υ ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µε τίτλο: «Υ οδοχή αιτούντων
διεθνή

ροστασία, διαδικασίας εξέτασης,

ροϋ οθέσεις

αναγνώρισης, ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς
ροστασίας και α έλαση. ∆ικαιώµατα-Υ οχρεώσεις.
Οικογενειακή ε ανένωση

ροσφύγων»1

Το ΥBουργείο ∆ηµόσιας Τάξης αBέστειλε στην ΕΕ∆Α και σε άλλους
αρµόδιους φορείς σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε τίτλο «ΥBοδοχή
αιτούντων

διεθνή

Bροστασία,

διαδικασία

εξέτασης,

BροϋBοθέσεις

αναγνώρισης, ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς Bροστασίας και αBέλαση.
∆ικαιώµατα-ΥBοχρεώσεις.

Οικογενειακή

εBανένωση

Bροσφύγων»,

Bου

αναφέρεται κυρίως στην ενσωµάτωση στην Ελληνική νοµοθεσία των
Οδηγιών 2001/55/ΕΚ, 2003/9/ΕΚ, 2003/86/ΕΚ, 2004/83/ΕΚ και 2005/85/ΕΚ
Bρος σχολιασµό.
Ύστερα αBό συνεργασία του Γ’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α µε τον Συνήγορο του
Πολίτη και το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (µέλη της ΕΕ∆Α)
και µε εκBρόσωBο της ΥΑΗΕΠ Bου Bροσκλήθηκαν ειδικά για την
Bερίσταση, εισηγείται τα ακόλουθα:

Το εν λόγω κείµενο υιοθέτησε η Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α της 22.03.2007. Εισηγήτρια ήταν η
κα. Α. ΑργυροBούλου-Χρυσοχοϊδου, Α΄ ΑντιBρόεδρος ΕΕ∆Α και Προεδρεύουσα του Γ΄
Τµήµατος της ΕΕ∆Α µε την εBιστηµονική συνδροµή των κ.κ. ΣB. ΑBέργη, Α. Τάκη, Κ.
ΜBοτόBουλου και Α. Θεοδωρίδη, Μελών της ΕΕ∆Α. Οι Bαρατηρήσεις του κειµένου
βασίστηκαν εν µέρει και στην κριτική εBεξεργασία του ∆ικηγόρου κ. ΣBύρου Ριζάκου,
µέλους της Οµάδας ∆ικηγόρων για τα ∆ικαιώµατα των Προσφύγων και των Μεταναστών.
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1.

Είναι αυτονόητο ότι η ερµηνεία και εφαρµογή των κοινοτικών
ρυθµίσεων

διενεργείται

ταυτόχρονα

τόσο

αBό

τη

σκοBιά

του

Συντάγµατος της Ελλάδας, κυρίως σε ότι αφορά τις ατοµικές
ελευθερίες, όσο και σύµφωνα µε τις διεθνείς υBοχρεώσεις της χώρας
µας Bου αBορρέουν αBό την ΕυρωBαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του
ΑνθρώBου και ιδιαίτερα αBό την Σύµβαση της Γενεύης για την
Καθεστώς των Προσφύγων, οι οBοίες σε ορισµένες BεριBτώσεις είναι
Bιο δεσµευτικές.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Στο άρθρο 1 να Bροστεθεί νέο εδάφιο όBου θα
αναφέρεται η ερµηνευτική αυτή υBοχρέωση.
2.

Το άρθρο 5 Bαρ. 1α BροβλέBει αυτοBρόσωBη εµφάνιση των αιτούντων
άσυλο στις αρµόδιες Αρχές, Bαρόλο Bου στο άρθρο 11 της Οδηγίας
2005/83/ΕΚ δεν υBάρχει ρητή αBαγόρευση της υBοβολής αίτησης µε
Bληρεξούσιο

δικηγόρο

και

εBιBλέον

η

αυτοBρόσωBη

υBοβολή

αιτήµατος ασύλου BρέBει να γίνεται αντιληBτή µόνο ως µέσο για την
υBόδειξη της Bραγµατικής βούλησης του αιτούντος και όχι ως
δικαστική BροϋBόθεση. Ακόµη, η υBοχρέωση της αυτοBρόσωBης
εµφάνισης µBορεί να δηµιουργήσει και Bάλι σοβαρά Bρακτικά
Bροβλήµατα εBειδή οι Bερισσότεροι αιτούντες άσυλο είτε έχουν
εισέλθει Bαράνοµα είτε βρίσκονται Bαράνοµα στη χώρα και υBάρχει
σοβαρός κίνδυνος να κρατηθούν αBό τις αρχές για το λόγο αυτό, καθώς
οι διατάξεις του Π∆ δεν αBαγορεύουν την σύλληψη και κράτησή τους
για αυτόν τον λόγο.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Να αBαλειφθεί το εδάφιο α του άρθρου 5.1 και να
διατυBωθεί όBως η ήδη ισχύουσα (άρθρο 1 Bαρ. 3 Π∆ 61/1999) διάταξη.
3.

Η ελευθερία µετακίνησης των αιτούντων διεθνή Bροστασία στην χώρα
δεν BρέBει να υBόκειται σε κανέναν Bεριορισµό. Η διάταξη του άρθρου
7 Bαρ. 5 Bαρέχει στο Κράτος την εξουσία να Bαρακολουθεί τις κινήσεις
των αιτούντων άσυλο. Πέραν αυτού ο Bεριορισµός της µετακίνησης
ενδέχεται να δυσχεράνει τους αιτούντες να βρουν εργασία.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Να αBαλειφθεί η Bαρ. 5 του άρθρου 7.
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4. Το άρθρο 6 Bαρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 Bαρ. 1 αναφέρεται σε
δακτυλοσκόBηση του αιτούντος άσυλο χωρίς να ορίζεται Bότε γίνεται η
δακτυλοσκόBηση και Bότε γίνεται γνωστό το αBοτέλεσµά της.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Συµµόρφωση Bρος το κείµενο της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ
για να αBοφευχθούν Bρακτικά και ερµηνευτικά Bροβλήµατα Bου
ενδέχεται να δηµιουργηθούν.
5. Το άρθρο 12 αναφέρεται Bολύ γενικά και µε ασαφή τρόBο στις υλικές
συνθήκες υBοδοχής και ιατροφαρµακευτική Bερίθαλψη.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Να αBοσαφηνισθεί το Bεριεχόµενο των υλικών
συνθηκών υBοδοχής, κυρίως για όσους δεν µBορούν να εBωφεληθούν αBό
την Bαροχή στέγασης.
6. Στο άρθρο 13 Bαρ. 7 όBου BροβλέBεται η αBρόσκοBτη Bρόσβαση στα
Κέντρα Φιλοξενίας των νοµικών συµβούλων των αιτούντων άσυλο και
των εκBροσώBων της ΥΑΗΕΠ.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: να συµBληρωθεί ώστε να Bεριληφθούν σε όσους έχουν
Bρόσβαση και οι εκBρόσωBοι των ∆ιεθνών ή µη ΜΚΟ.
7. Στο άρθρο 20 Bαρ. 1 BροβλέBεται η BαραBοµBή των θυµάτων
βασανιστηρίων, βιασµού κλB. «σε εξειδικευµένη κρατική µονάδα» για
την BιστοBοίηση και αBαραίτητη υBοστήριξη των θυµάτων. ∆εδοµένου
ότι τέτοια «εξειδικευµένη κρατική µονάδα» δεν υBάρχει, η διάταξη αυτή
µόνο Bροβλήµατα µBορεί να δηµιουργήσει.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η τροBοBοίηση και αντικατάσταση µε BαραBοµBή σε
υBάρχουσες, εξειδικευµένες και αξιόBιστες ΜΚΟ.
8. Η καθυστερηµένη υBοβολή του αιτήµατος ασύλου δεν BρέBει να
λαµβάνει υBόψιν ως «Bτυχή» των δηλώσεων του αιτούντος άσυλο, όBως
BροβλέBεται στο άρθρο 23 Bαρ. 5 εδ. (δ), δεδοµένου ότι η καθυστερηµένη
υBοβολή του αιτήµατος αBοτελεί µάλλον τον κανόνα Bαρά την εξαίρεση
χωρίς υBαιτιότητα του αιτούντος. ΕBειδή η διάταξη αυτή µBορεί να
χρησιµοBοιηθεί

για

την

καταστρατήγηση

των

δικαιωµάτων

των

αιτούντων άσυλο.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Να αBαλειφθεί το εδάφιο (δ) της Bαρ. 5 του άρθρου 23.
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9. Το άρθρο 30 του σχεδίου Π∆ Bου αναφέρεται στην κράτηση των
αιτούντων άσυλο δεν Bαρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για την
αBαγόρευση κράτησης και αBέλασης των Bαρανόµως εισερχοµένων στη
χώρα αλλοδαBών οι οBοίοι αιτούνται διεθνή Bροστασία.
Η Bαρ. 1 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να τροBοBοιηθεί µε αντικατάσταση της φράσης
«ακόµη και αν» αBό το «ή ότι».
Στην Bαρ. 2 του άρθρου 30 του σχεδίου Bαρατηρείται µειωµένη
Bροστασία των κρατουµένων αλλοδαBών, οι οBοίοι υBοβάλλουν αίτηση
για Bαροχή διεθνούς Bροστασίας κατά το χρόνο Bου κρατούνται, σε
εκτέλεση εBιβληθείσας σε βάρος τους διοικητικής αBέλασης. Οι
αλλοδαBοί αυτοί και µετά την υBοβολή της σχετικής αίτησης
εξακολουθούν να είναι κρατούµενοι και το καθεστώς της κράτησης και
της εκτέλεσής της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω διάταξη
διέBεται αBό τις διατάξεις του Ν. 3386/2005. Φρονούµε ότι µετά την
υBοβολή της σχετικής αίτησης θα ρέει ο κρατούµενος αλλοδαός να
εξοµοιώνεται µε τον αιτούντα διεθνή ροστασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην αρ. 3 του άρθρου όσον αφορά το καθεστώς του εριορισµού της
ροσωικής του ελευθερίας µε ρητή ρόβλεψη στην αράγραφο 2.
Αναφορικά µε την διαδικασία εξέτασης της αίτησης των αλλοδαBών
της Bροηγούµενης κατηγορίας θα ρέει να ροβλέεται ρητά ότι
εφαρµόζεται η ταχύρυθµη διαδικασία και δεν εαρκεί αλή ρόβλεψη ότι
η αίτηση κρίνεται κατά αόλυτη ροτεραιότητα. ΕBίσης, κρίνεται
σκόBιµο ότι θα BρέBει να υBάρχει ρητή Bρόβλεψη αBό την αναστολή της
εκτέλεσης της αBόφασης αBέλασης µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη
αBόφαση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Bαρόντος.
Τέλος, ρος αοφυγή φαινοµένων αράτασης του χρόνου κράτησης του
αλλοδαBού συνεBεία της διοικητικής αBέλασης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η
Bρόβλεψη ανωτάτου χρονικού ορίου κράτησης, το οBοίο δεν θα
υBερβαίνει τον ανώτατο BροβλεBόµενο χρόνο για τη διοικητική
κράτηση, ιδιαιτέρως στις BεριBτώσεις Bου έχει αBορριφθεί το αίτηµά του
για χορήγηση διεθνούς Bροστασίας.
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Ακόµη αναφερόµαστε για µια ακόµη φορά στην ασάφεια η οBοία
υBάρχει σχετικά µε το καθεστώς των αιτούντων διεθνή Bροστασία
αλλοδαBών, αναφορικά µε τους Bεριορισµούς της BροσωBικής ελευθερίας
τους και την κράτησή τους στα σηµεία εισόδου της χώρας, κάτι Bου δεν
ορίζεται ρητώς και στην Bαρ. 3 του σχετικού άρθρου.
Ακόµη στην Bαρ. 4 του ίδιου άρθρου οι όροι «αBοφεύγεται η κράτηση
ανηλίκων … » και «αBοφεύγεται η κράτηση εγκύων … » κρίνονται
αδόκιµοι και αντιβαίνοντες σε διεθνείς συµβάσεις και ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
να αντικατασταθούν µε τον όρο «αBαγορεύεται».
10. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 εδ. (κ) και του άρθρου 31 του
Σχεδίου Π∆ σχετικά µε το δικαίωµα Bαραµονής αιτούντων διεθνή
Bροστασία αλλοδαBών, BροκύBτει ότι ο αιτών έχει δικαίωµα Bαραµονής
µέχρι την έκδοση τελεσίδικης αBόφασης εBί του αιτήµατός του. Για να
αBοφευχθούν τυχόν Bαρερµηνείες ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να υBάρξει στο
άρθρο 45 ρητή Bρόβλεψη ότι όχι µόνον η άσκηση Bροσφυγής αλλά και «η
Bροθεσµία για την άσκηση αυτής αναστέλλουν την εκτέλεση της
Bροσβαλλόµενης αBόφασης». Για τον ίδιο λόγο στο άρθρο 46 του σχεδίου
Π∆ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

να γίνει ρητή αναφορά για το ανασταλτικό

αBοτέλεσµα της Bροσωρινής διαταγής και της αBόφασης εBί της αίτησης
αναστολής ή BαραBοµBή στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας.
11. Αναφορικά µε τα θέµατα εBιδόσεων ή κοινοBοιήσεως αBοφάσεων, το
άρθρο 33 σχ. Π.∆. BαραBέµBει στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ εBανεξέταση της διαδικασίας αυτής και εφαρµογή στις
αBοφάσεις εBί αιτήσεων διεθνούς Bροστασίας οι διατάξεις του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας ή Bρόβλεψη ειδικής διαδικασίας Bιο Bρόσφορη
για την Bαροχή διεθνούς Bροστασίας.
12. Αναφορικά µε τη Bαρ. 2 του άρθρου 35, τονίζεται ότι η Ελλάδα έχει
κυρώσει την ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, η οBοία
ορίζει ότι όλα τα Bαιδιά, δηλαδή τα άτοµα Bου είναι κάτω των 18 ετών,
Bροστατεύονται και ότι στην BερίBτωση των ασυνόδευτων ανήλικων
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αιτούντων άσυλο εBιβάλλεται ο διορισµός εBιτρόBου.Πέραν αυτού η
διάταξη αυτή αντιφάσκει Bρος το άρθρο 19 Bου ενσωµατώνει το άρθρο 19
της Oδηγίας 2003/9. Το άρθρο αυτό στην Bαράγραφο 1α ορίζει ότι:
1. Οι αρµόδιες αρχές, όταν υοβάλλεται αίτηση αό ασυνόδευτους
ανήλικους, λαµβάνουν αµέσως τα αρακάτω µέτρα :
α. Μεριµνούν για την ενηµέρωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων και, όου δεν
υάρχει του κατά τόον αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οοίος
ενεργεί ως ροσωρινός είτροος και ροβαίνει στις ααραίτητες
ενέργειες για το διορισµό ειτρόου του ανηλίκου.
Για τους λόγους αυτούς η Bαρ. 2 του άρθρου 35 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να
αBαλειφθεί.
13 Το άρθρο 37 Bερί νοµικής συνδροµής και εκBροσώBησης, οι διατάξεις
της Bαρ. 2 εδ. (β) και (γ) Bου BροβλέBουν δωρεάν νοµική συνδροµή και
εκBροσώBηση των αιτούντων άσυλο ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Bολύ Bεριοριστικές
του δικαιώµατος. Ακόµη, στο τέλος της Bαρ. 3 εδ. (α) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να
Bροστεθεί η φράση «µε εBιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας κρατικής
νοµοθεσίας Bερί αBορρήτου και εγγράφων», το δε εδάφιο (β) της ίδιας
Bαραγράφου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να διαγραφεί τελείως.
14 Στο άρθρο 42 και την έννοια της «ααφαλούς τρίτης χώρας» σηµειώνουµε
την ανάγκη ρητής αναφοράς εγγυήσεων λόγω του ότι οι συντάκτες του
σχεδίου Bροεδρικού διατάγµατος δεν Bεριέλαβαν τις διατάξεις της Bαρ. 2
του άρθρου 27 της Οδηγίας στις οBοίες αναφέρονται κάBοιες ελάχιστες
BροϋBοθέσεις.
Οι ελάχιστες εγγυήσεις Bου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να τεθούν είναι οι
Bαρακάτω:
Α. Κύρωση (χωρίς γεωγραφικό Bεριορισµό) και εφαρµογή της
Σύµβασης της Γενεύης του 1951 και των άλλων διεθνών συµβάσεων
(Σύµβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, ∆ιεθνές Σύµφωνο
για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα).
Β. ΎBαρξη διαδικασίας ασύλου Bου οδηγεί στην αναγνώριση του
καθεστώτος του Bρόσφυγα.
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Γ. Ρητή συναίνεση της τρίτης χώρας για την εBανεισδοχή του
αιτούντος και την Bαροχή Bλήρους Bρόσβασης σε µία δίκαιη και
αBοτελεσµατική διαδικασία ασύλου.
∆. Στενός δεσµός του αιτούντος µε την τρίτη χώρα (όBως ο
οικογενειακός δεσµός). Η αBλή διέλευση δεν συνιστά τέτοιο δεσµό.
Ε. ∆υνατότητα αντίκρουσης του τεκµηρίου ασφάλειας και άσκησης
αBοτελεσµατικής

Bροσφυγής

κατά

οBοιασδήBοτε

αBόφασης

µεταφοράς του αιτούντος σε τρίτη χώρα.
15. Στο άρθρο 44 BροβλέBεται η σύνθεση της ΕBιτροBής Προσφυγών στην
οBοία αBό τα 6 µέλη της τα 4 είναι κρατικοί υBάλληλοι.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

να

Bροστεθούν

και

άλλα

µέλη,

εκBρόσωBοι

εξειδικευµένων στα θέµατα ασύλου ΜΚΟ ή/και εκBρόσωBοι ΤοBικής
Αυτοδιοίκησης.
16. Το άρθρο 2 εδ. (ε) BροβλέBει , δίνοντας τον ορισµό του BροσώBου Bου
δικαιούται

εBικουρική

Bροστασία,

ενδεικτική

αBαρίθµηση

των

BροϋBοθέσεων υBό τις οBοίες χορηγείται αυτή (ιδίως). Στο άρθρο 52
αντιθέτως

οι

BροϋBοθέσεις

αναγράφονται

Bεριοριστικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να Bροστεθεί στο άρθρο 52 η λέξη «ιδίως» όBως στο
άρθρο 2 και ακόµα ειδικό εδάφιο µε Bρόσθετη BροϋBόθεση «σοβαρή
Bαραβίαση ανθρωBίνων δικαιωµάτων», έτσι ώστε να καλύBτονται
σοβαροί λόγοι υγείας του αιτούντος ή µελών της οικογένειάς του.
Ακόµη στο εδ. (γ) του ίδιου άρθρου ο όρος «BροσωBική αBειλή»
αBοτελεί Bεριοριστική διάταξη λόγω της δυσχέρειας αBόδειξής της και
για τον λόγο αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η αντικατάστασή του µε Bιο
εξειδικευµένο όρο για να µην θεωρηθεί ότι η Bροστασία αυτή
Bαρέχεται µόνον σε όσους µBορούν να αBοδείξουν Bλήρως ότι η δίωξη
αφορά µόνον τον αιτούντα BροσωBικά.
17. Το άρθρο 53 υιοθετεί την συντοµότερη αBό τις BροβλεBόµενες στην
Οδηγία Bροθεσµίας διάρκειας της εBικουρικής Bροστασίας – 1 έτος –
Bου κρίνεται υBερβολική.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να αυξηθεί σε 3 έτη και ακόµη να αυξηθεί το χρονικό
διάστηµα υBοβολής αίτησης ανανέωσης (αBό 15 ηµέρες σε 1 µήνα).
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18. Στο άρθρο 58 γίνεται λόγος «για Bροσωρινή αBασχόληση» Bρος κάλυψη
άµεσων βιοτικών αναγκών, γεγονός Bου ενισχύει την διαφορετική
µεταχείριση των αιτούντων εBικουρική Bροστασία. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
τροBοBοίηση της διάταξης ούτως ώστε να εξοµοιωθούν µε τους
Bρόσφυγες, όBως συµβαίνει στα άρθρα 59, 60 και 63.
19. Η δεύτερη Bερίοδος του εδ. (β) του άρθρου 75 Bαρ. 2 εισάγει Bρόσθετα
στοιχεία στις ρήτρες αBοκλεισµού στο άρθρο 1 Στ της Σύµβασης της
Γενεύης και εγκυµονεί κινδύνους αBοκλεισµού αBό τη διεθνή
Bροστασία µε βάση αυθαίρετες ερµηνείες. Η διατύBωση «σοβαρό µη
Bολιτικό έγκληµα» Bου υBάρχει στη σύµβαση της Γενεύης και στην
Bρώτη Bερίοδο του εδ. (β) είναι αρκετή.
ΣυνεBώς ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να αBαλειφθεί η δεύτερη Bερίοδος.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007
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