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ΘΕΜΑ: Επιστροφές αιτούντων άσυλο από τη Γερμανία στην Ελλάδα

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έπεσαν στην αντίληψη της οργάνωσής μας δύο υποθέσεις
επιστροφής αιτούντων άσυλο από την Γερμανία στην Ελλάδα.
Ειδικότερα δύο υπήκοοι Αφγανιστάν οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα
μετέβησαν παράτυπα στη Γερμανία, ζήτησαν εκεί εκ νέου άσυλο, επεστράφησαν στην
Ελλάδα την επόμενη μέρα και έκτοτε κρατούνται διοικητικά.
Η ανωτέρω διαδικασία επιστροφής βασίζεται στη διμερή «Διοικητική Διευθέτηση» που
συνήφθη μεταξύ των δύο χωρών τον Αύγουστο.
Ωστόσο, βάσει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου των δύο χωρών, εφαρμοστέος στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Κανονισμός 604/2013/ΕΕ, γνωστός και ως Δουβλίνο ΙΙΙ, ο
οποίος παρακάμφθηκε πλήρως και από τις δύο χώρες.
Βάσει του ανωτέρω Κανονισμού:
• η Γερμανία όφειλε είτε να αναλάβει την ευθύνη εξέτασης του αιτήματος
ασύλου είτε να απευθύνει προς την Ελλάδα αίτημα εκ νέου ανάληψης και εφόσον
αυτό γινόταν δεκτό από την δεύτερη, να εκδώσει και να επιδώσει στους αιτούντες
απόφαση επιστροφής τους στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους δικαίωμα πραγματικής
προσφυγής. Τίποτα από αυτά δεν έγινε και οι αιτούντες επεστράφησαν την
επόμενη μέρα στην Ελλάδα.
• η Ελλάδα όφειλε κατά την επιστροφή των αιτούντων άσυλο να ανακαλέσει τις
πράξεις διακοπής που είχε εκδώσει, να χορηγήσει ειδικό δελτίο αιτούντος
άσυλο και να συνεχίσει την εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Ωστόσο αντ’αυτών, οι
επιστραφέντες αιτούντες άσυλο τέθηκαν σε διοικητική κράτηση και παραμένουν
ακόμα κρατούμενοι.
Θεωρούμε ως ιδιαίτερα προβληματική αλλά και επικίνδυνη από την άποψη της προστασίας
των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο την ανωτέρω παράκαμψη του ενωσιακού δικαίου

μέσω μιας διμερούς συμφωνίας. Μας ανησυχεί δε ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι η
συγκεκριμένη πρακτική εντάσσεται σε μία γενικότερη τάση παράκαμψης του ενωσιακού
δικαίου μέσω διμερών συμφωνιών, Κοινών Δηλώσεων αρχηγών κρατών της ΕΕ (όπως η
Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας) καθώς και ad hoc ρυθμίσεων.
Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να χειρίζονται τις υποθέσεις των αιτούντων άσυλο με
προσήλωση στην κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

