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Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη

για την επαναπροώθηση των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο1

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 γ του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης η Επιτροπή 
Υπουργών 

Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση του 1950 για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το 
Καθεστώς των Προσφύγων,

Ενδιαφερόμενοι  να  διαφυλάξουν  το  θεσμό του ασύλου και  να  διασφαλίσουν  σε  όσους 
έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός τους να ζητούν άσυ-
λο και να το απολαμβάνουν,

Υπογραμμίζοντας ότι καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να αναχωρήσει από οιαδήποτε 
χώρα συμπεριλαμβανομένης της χώρας καταγωγής του και ότι κανένας δεν πρέπει να στερείται 
του δικαιώματος εισόδου στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια,

Συνειδητοποιώντας την ανάγκη αποφυγής περιπτώσεων ανιθαγένειας,
Έχοντας υπόψη ότι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος της χώρας υποδοχής 

όσοι διαπιστωμένα, μετά από ενδελεχή εξέταση των περί ασύλου ισχυρισμών τους από τις αρ-
μόδιες  αρχές στα πλαίσια δίκαιης και  αποτελεσματικής διαδικασίας ασύλου,  δεν  πληρούν τις 
προϋποθέσεις αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δεν έχουν ανάγκη άλλων μορφών 
διεθνούς προστασίας, και κατά συνέπεια αναμένεται να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές για 
να διευκολύνουν την επαναπροώθησή τους,

Εκτιμώντας ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας υποδοχής μπορούν να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν την επαναπροώθηση αυτών των ατόμων στις χώρες καταγωγής τους 
ή προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, ανάλογα με την περίπτωση,

Υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο νόμο και 
σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου κράτους, ειδικότερα με αυτές που 
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση 1237 (1994) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την κα-
τάσταση των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο,

Επιθυμώντας να διασφαλίσουν τη συμφωνία της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής που 
αφορά στην επαναπροώθηση των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο με τις προαναφερθείσες αρ-
χές και τη συνεργασία των κρατών προς αυτήν την  κατεύθυνση,

Συστήνει
1. η χώρα που φιλοξενεί τον υπό επαναπροώθηση αλλοδαπό διασφαλίζει : 
− την εκτέλεση του επαναπατρισμού, εθελοντικού που είναι προτιμητέος αλλά και του ανα-

γκαστικού,  σε  συνθήκες  ανθρώπινες,  απόλυτου  σεβασμού  των  θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ατόμου και χωρίς τη χρήση υπερβολικής βίας,

− το σεβασμό της αρχής της ενότητας της οικογένειας.
2. η χώρα καταγωγής του υπό επαναπροώθηση αλλοδαπού (χώρα της οποίας έχει την ιθα-

γένεια ή της προηγούμενης συνήθους διαμονής του): 
− να σέβεται την από το διεθνές δίκαιο απορρέουσα υποχρέωσή της να δέχεται στο έδαφός 

της τους πολίτες της χωρίς διατυπώσεις, καθυστερήσεις ή εμπόδια,
− να μην επιβάλει κυρώσεις στους επαναπροωθούμενους πολίτες της επειδή υπέβαλαν αί-

1 Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 18.5.1999 κατά την 670η Συνάντηση των Αναπληρωτών τους. 
Απόδοση στην ελληνική και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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τημα ασύλου ή αναζήτησαν άλλης μορφής προστασία σε μια άλλη χώρα,
− να μην στερεί αυθαίρετα τον επαναπροωθούμενο αλλοδαπό από την ιθαγένειά του, κυρί-

ως προς αποφυγή περιπτώσεων ανιθαγενών,
− να απαγορεύει την προκαλούσα ανιθαγένεια αποκήρυξη της ιθαγένεια, όταν χρησιμο-

ποιείται ως μέσο αποτροπής της επαναπροώθησης του απορριφθέντος αιτούντα άσυλο.
3. οι χώρες υποδοχής και καταγωγής: 
− να συνεργάζονται για να διευκολύνουν την επαναπροώθηση του απορριφθέντα αιτούντα 

άσυλο, ειδικότερα με την σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής,
− να συνεργάζονται μέσω των αρμόδιων αρχών τους για να καθορίζουν την ιθαγένεια ή τον 

τόπο  συνήθους  διαμονής  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  επαναπροώθηση  των  απορρι-
φθέντων αιτούντων άσυλο.

4. τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν απόψεις για τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή των αντί-
στοιχων εθνικών προγραμμάτων επαναπροώθησης και από τη συνεργασία τους με τις χώρες κα-
ταγωγής και  τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο του εθελοντικού επαναπατρι-
σμού. 

2


