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Η EASO έχει εκπονήσει υλικό επαγγελματικής επιμόρφωσης σε συνεργασία με δικαστικούς 
λειτουργούς. Περιλαμβάνονται οι εξής τίτλοι:

• Άρθρο 15 στοιχείο γ)  της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου  (2011/95/ΕΕ) 
(2014)·

• Εισαγωγή στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου για τα δικαστήρια (2016)·

• Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας (οδηγία 2011/95/ΕΕ) (2016)·
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• Διαδικασίες ασύλου και η αρχή της μη επαναπροώθησης (2018)·

• Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής (2018)·

• Κράτηση  των  αιτούντων  διεθνή  προστασία  στο  πλαίσιο  του  κοινού  ευρωπαϊκού 
συστήματος ασύλου (2019)·

• Υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής 2013/33/ΕΕ) 
(2020)·

• Αποκλεισμός:  άρθρα  12  και  17  της  οδηγίας  για  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  ασύλου 
(2011/95/ΕΕ) (2020, δεύτερη έκδοση)·

• Η ευαλωτότητα στο πλαίσιο αιτήσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας (2021)·

• Τερματισμός διεθνούς προστασίας (2021, δεύτερη έκδοση).

Η σειρά εκδόσεων για την επαγγελματική εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών περιλαμβάνει 
δικαστικές αναλύσεις, σημειώματα καθοδήγησης δικαστικών εκπαιδευτών και συλλογές 
νομολογίας για κάθε εξεταζόμενο θέμα, με εξαίρεση τις πληροφορίες για τις χώρες 
καταγωγής, που περιλαμβάνουν έναν πρακτικό οδηγό για τους δικαστικούς λειτουργούς 
συνοδευόμενο από συλλογή νομολογίας. Όλο το υλικό συντάσσεται στα αγγλικά. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και τη διαθεσιμότητα διαφορετικών 
γλωσσικών εκδόσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.easo.europa.eu/courts-and-
tribunals

http://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
http://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
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Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για 
το Άσυλο
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που έχει εντολή 
να υποστηρίζει τη βελτίωση των ποιοτικών προτύπων και να προσπαθεί να διασφαλίζει τη συνέπεια στην 
εφαρμογή των νομικών πράξεων του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Για τον σκοπό αυτό, η EASO 
συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη συνεπή εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, προωθεί την 
πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για το άσυλο και υποστηρίζει τα κράτη μέλη που υφίστανται 
ιδιαίτερες πιέσεις.

Στο άρθρο 6 του ιδρυτικού κανονισμού της EASO (1) διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία πρέπει να ορίζει και να 
αναπτύσσει την κατάρτιση που διατίθεται για τα μέλη των δικαστηρίων στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, 
η EASO επωφελείται της εμπειρογνωσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων συναφών οργανώσεων 
και λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη συνεργασία της Ένωσης στον τομέα αυτό με πλήρη σεβασμό στην 
ανεξαρτησία των εθνικών δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, η EASO, ως κέντρο εμπειρογνωσίας της ΕΕ στον τομέα 
της διεθνούς προστασίας, υποστηρίζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων κατάρτισης 
δικαστικών. Το υλικό και οι δραστηριότητες αυτές είναι διαθέσιμες σε δικαστικούς λειτουργούς της ΕΕ και των 
συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, και όχι μόνο.

Διεθνής Ένωση Δικαστών Προσφυγικού και 
Μεταναστευτικού Δικαίου
Η Διεθνής Ένωση Δικαστών Προσφυγικού και Μεταναστευτικού Δικαίου (International Association of Refugee 
and Migration Judges, IARΜJ) (2) είναι μια διεθνική, μη κερδοσκοπική ένωση που επιδιώκει να αναγνωριστεί 
περαιτέρω αφενός ότι η προστασία από διώξεις λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, ιδιότητας μέλους 
ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή πολιτικών πεποιθήσεων αποτελεί ατομικό δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται 
βάσει του διεθνούς δικαίου και, αφετέρου, ότι ο καθορισμός και η παύση του καθεστώτος πρόσφυγα πρέπει 
να υπάγεται στο κράτος δικαίου. Από την ίδρυσή της, το 1997, η ένωση δραστηριοποιείται ενεργά στην 
κατάρτιση των ανά τον κόσμο δικαστικών λειτουργών που επιλαμβάνονται υποθέσεων ασύλου. Το ευρωπαϊκό 
τμήμα της IARMJ (IARMJ-Europe) είναι ο περιφερειακός φορέας εκπροσώπησης των δικαστών στην Ευρώπη. 
Ένας από τους ειδικούς στόχους του βάσει του καταστατικού του είναι η «αναβάθμιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των δικαστών σχετικά με όλα τα θέματα 
που αφορούν την εφαρμογή και τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ)».

Συντελεστές

Ομάδα επιμέλειας απαρτιζόμενη από δικαστικούς λειτουργούς
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της αρχής της δικαστικής ανεξαρτησίας και η δικαστική 
καθοδήγηση για την κατάρτιση και δημοσίευση της σειράς εκδόσεων της EASO για την επαγγελματική 
εξέλιξη των δικαστικών, επιλέχθηκε, υπό την αιγίδα κοινής ομάδας παρακολούθησης, μια ομάδα επιμέλειας 
απαρτιζόμενη από εν ενεργεία ή προσφάτως συνταξιοδοτηθέντες δικαστικούς λειτουργούς με εκτεταμένη 
πείρα και εμπειρογνωσία στον τομέα της νομοθεσίας για το άσυλο. Η κοινή ομάδα παρακολούθησης 
αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, ήτοι της EASO και της IARMJ-Europe. Η ομάδα 
επιμέλειας έλεγχε τα σχέδια, παρείχε αναλυτική καθοδήγηση στη συντάκτρια, συνέτασσε τροποποιήσεις 
και ήταν το όργανο λήψης των τελικών αποφάσεων σχετικά με το εύρος, τη δομή, το περιεχόμενο και τον 
σχεδιασμό του έργου. Επιτελούσε το έργο της μέσω τακτικής ηλεκτρονικής/τηλεφωνικής επικοινωνίας.

(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).

(2)  Η IARMJ (https://www.iarmj.org) ήταν προηγουμένως γνωστή ως Διεθνής Ένωση Δικαστών Προσφυγικού Δικαίου.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:EL:PDF
https://www.iarmj.org/
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Τα μέλη της ομάδας επιμέλειας ήταν οι εξής δικαστικοί λειτουργοί: Hugo Storey (Ηνωμένο Βασίλειο, 
πρόεδρος), Liesbeth Steendijk (Κάτω Χώρες, αντιπρόεδρος), Hilkka Becker (Ιρλανδία), Jakub Camrda (Τσεχία), 
Katelijne Declerck (Βέλγιο), Harald Dörig (Γερμανία), Αικατερίνη Κουτσοπούλου (Ελλάδα) και Florence 
Malvasio (Γαλλία). Η διαχειρίστρια έργου Clara Odofin υποστήριξε και συνέδραμε την ομάδα επιμέλειας στο 
έργο της.

Η ομάδα επιμέλειας φέρει τη συνολική ευθύνη για το τελικό προϊόν.

Συντάκτρια
Συντάκτρια ήταν η Majella Twomey, International Protection Appeals Tribunal, Ιρλανδία. Οι σύμβουλοι Frances 
Nicholson και Claire Thomas παρείχαν διδακτική υποστήριξη και υποστήριξη στην επιμέλεια της έκδοσης.

Ευχαριστίες
Παρατηρήσεις υποβλήθηκαν από τον δικαστή Lars Bay Larsen και τον εισηγητή Yann Laurans, αμφότεροι από 
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τη δικαστή Jolien Schukking και τη δικηγόρο Agnes 
van Steijn του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό την προσωπική τους ιδιότητα. 
Τις απόψεις του επί του σχεδίου του κειμένου διατύπωσε επίσης το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Όλες οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη από την 
ομάδα επιμέλειας κατά την οριστικοποίηση του προς δημοσίευση κειμένου. Τα μέλη της ομάδας επιμέλειας 
και η EASO εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όλους εκείνους που υπέβαλαν παρατηρήσεις, οι οποίες υπήρξαν 
ιδιαίτερα χρήσιμες για την οριστικοποίηση της παρούσας δικαστικής ανάλυσης.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας δικαστικής ανάλυσης περιγράφεται στο 
προσάρτημα Γ. Μεθοδολογία.

Η παρούσα δικαστική ανάλυση θα επικαιροποιείται, ανάλογα με τις ανάγκες, από την EASO σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία της σειράς εκδόσεων της EASO για την επαγγελματική εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών.
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Κατάλογος συντομογραφιών
CESEDA Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Κώδικας περί εισόδου και 

παραμονής αλλοδαπών και νομοθεσίας για το άσυλο, Γαλλία)

CNDA Cour nationale du droit d’asile (Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, Γαλλία)

EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

EWCA Court of Appeal of England and Wales (Εφετείο Αγγλίας και Ουαλίας), Ηνωμένο 
Βασίλειο

IEHC Ανώτερο Δικαστήριο της Ιρλανδίας

OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides (Γραφείο Προστασίας Προσφύγων 
και Ανιθαγενών, Γαλλία)

RVV/CCE Raad voor Vreemdelingenbetwistingen/Conseil du contentieux des étrangers (Συμβούλιο 
ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, Βέλγιο)

UNHCR Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

UNRWA Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς 
Ανατολή

ΑΕΠ Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (Ελλάδα)

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΔΜ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΣΔΑ Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών

ΚΕΣΑ Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

Κράτη της ΕΕ+ Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδεδεμένες χώρες

ΛΔΚ Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

ΟΔΑ Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα

ΟΔΑ (αναδιατύπωση) Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)

ΟΕΑΑ Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 
απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για 
άλλους λόγους

ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης  
Δεκεμβρίου  2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων 
χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς 
για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το 
περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)

ΣΚΔΕ Σημείωμα καθοδήγησης δικαστικών εκπαιδευτών

ΣΛΕΕ Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Σύμβαση για τους 
πρόσφυγες

Σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων (1951), όπως τροποποιήθηκε από το 
πρωτόκολλο αυτής (1967) (στη νομοθεσία της ΕΕ για το άσυλο αναφέρεται ως 
«Σύμβαση της Γενεύης»)
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Σύμβαση της Γενεύης Βλ. Σύμβαση για τους πρόσφυγες

ΤΕΣ Τμήμα ευρείας συνθέσεως του ΕΔΔΑ

ΤΜΣ Τμήμα μείζονος συνθέσεως του ΔΕΕ

Χάρτης της ΕΕ Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Πρόλογος
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας επικαιροποιημένης δικαστικής ανάλυσης περιλαμβάνει τη νομοθεσία 
για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας σε σχέση με το καθεστώς του πρόσφυγα και το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας, στο πλαίσιο του άρθρου 14 σε συνδυασμό με τα άρθρα 11 και 12, και του άρθρου 19 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 16 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (αναδιατύπωση) (οδηγία 
2011/95/ΕΕ) [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] (3). Στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνονται επίσης τα άρθρα 44, 45 
και 46 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (αναδιατύπωση) (οδηγία 2013/32/ΕΕ) [ΟΔΑ (αναδιατύπωση)]
(4), τα οποία αφορούν διαδικαστικά θέματα σχετικά με τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, 
ο τερματισμός της προσωρινής προστασίας είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας δικαστικής 
ανάλυσης.

Η παρούσα επικαιροποιημένη δικαστική ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ), καθώς και τη νομολογία 
των κρατών της ΕΕ+ (5). Η νομολογία των κρατών της ΕΕ+ που αναφέρεται είναι ενδεικτική του τρόπου με 
τον οποίο μεταφέρθηκαν και ερμηνεύθηκαν η αρχική οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου [οδηγία 
2004/83/ΕΚ (ΟΕΑΑ) (6)] και η ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Η παρούσα δικαστική ανάλυση έχει επικαιροποιηθεί με τη 
σχετική νομολογία από τον Απρίλιο του 2021.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και η συνέπεια, η παρούσα δικαστική ανάλυση χρησιμοποιεί 
τη διατύπωση των άρθρων 11, 12, 14, 16, 17 και 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) χωρίς παράφραση. Αντίστοιχα, 
χρησιμοποιεί τους όρους «παύση» που αναφέρεται στην παύση του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας και «αποκλεισμός» που αναφέρεται στον αποκλεισμό από το καθεστώς πρόσφυγα 
ή από το καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με την ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Γενικά, η φράση 
«τερματισμός της διεθνούς προστασίας» είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής 
προστασίας. Ορισμένες εθνικές νομοθεσίες χρησιμοποιούν διαφορετική ορολογία (7). Επιπλέον, ορισμένα 
εθνικά δικαστήρια και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) χρησιμοποιούν 

(3)  Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση 
των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα 
που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9). Εκτός 
εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, κάθε παραπομπή σε «άρθρο/-α» στην παρούσα δικαστική ανάλυση θα πρέπει να θεωρείται ότι αφορά την ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση). Όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται από την ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), εκτός από τη Δανία και την Ιρλανδία. Η Δανία δεν δεσμεύεται από 
την οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων 
για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας 
για άλλους λόγους (ΟΕΑΑ) (ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12) ή την ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), καθώς δεν συμμετέχει στη λήψη μέτρων βάσει του άρθρου 78 
της ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (2016/C 202/01) (ΣΛΕΕ). Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
δεν συμμετείχαν στην έγκριση της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Η Ιρλανδία δεσμεύεται επί του παρόντος από την ΟΕΑΑ. Παρόλο που η Ιρλανδία δεν 
επέλεξε να εγκρίνει την ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), τα τμήματα 9 και 11 του Ιρλανδικού Νόμου του 2015 για τη διεθνή προστασία, σχετικά με την παύση 
του καθεστώτος του πρόσφυγα και της επικουρικής προστασίας, χρησιμοποιούν και τα δύο σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση με εκείνη της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση). Ο νόμος του 2015 αναφέρεται, ωστόσο, σε «φυσικά πρόσωπα» και όχι σε «υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς». Το Ηνωμένο 
Βασίλειο, αν και δεν είναι πλέον κράτος μέλος, δεσμευόταν από την ΟΕΑΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(4)  Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60) [ΟΔΑ (αναδιατύπωση)]. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στις αιτιολογικές σκέψεις 49 και 50 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση). Όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται από την ΟΔΑ (αναδιατύπωση), εκτός από τη 
Δανία και την Ιρλανδία. Η Δανία δεν δεσμεύεται από την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου [οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 
2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
(ΟΔΑ)] ή την ΟΔΑ (αναδιατύπωση), καθώς δεν συμμετέχει στη λήψη μέτρων βάσει του άρθρου 78 της ΣΛΕΕ. Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
συμμετείχαν στην έγκριση της ΟΔΑ (αναδιατύπωση). Η Ιρλανδία δεσμεύεται επί του παρόντος από την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου (ΟΔΑ). Το 
Ηνωμένο Βασίλειο, αν και δεν είναι πλέον κράτος μέλος, δεσμευόταν από την ΟΔΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(5)  Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τη Νορβηγία και την Ελβετία. Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ, 
ορισμένες υποθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας εξετάστηκαν και εξετάζονται επί του παρόντος 
από το ΔΕΕ, και γι’ αυτό περιλαμβάνονται στη δικαστική ανάλυση.

(6)  Οδηγία 2004/83/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών 
ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης 
προστασίας (ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12).

(7)  Για παράδειγμα, στην Πολωνία, το άρθρο 21 του νόμου της 13ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την παροχή προστασίας σε αλλοδαπούς στην επικράτεια 
της Δημοκρατίας της Πολωνίας χρησιμοποιεί τη φράση «στέρηση του καθεστώτος πρόσφυγα» ή «στέρηση της επικουρικής προστασίας», η οποία 
περιλαμβάνει όλους τους λόγους για τον τερματισμό της προστασίας. Στη Γερμανία, ο νόμος (καθώς και τα δικαστήρια) για το άσυλο χρησιμοποιεί μόνο 
τους όρους «ανάκληση» (Widerruf) —είτε όταν έχουν αλλάξει οι συνθήκες, δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον βάσιμος φόβος δίωξης ή πραγματικός κίνδυνος 
σοβαρής βλάβης, είτε όταν δεν υπάρχει πλέον δίωξη— και «απόσυρση» (Rücknahme), όταν η αναγνώριση της διεθνούς προστασίας βασίστηκε σε 
εσφαλμένα στοιχεία από την αρχή· βλ. Asylgesetz (AsylG), 1992 όπως επικαιροποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020, τμήματα 73 και 73b σχετικά με το 
καθεστώς πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, αντίστοιχα (αγγλική μετάφραση).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:el:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:el:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:el:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EL
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR111260992.html
https://www.refworld.org/docid/48e4e9e82.html
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τους όρους «ακύρωση», «ανάκληση» και «παύση» (8). Η ΟΔΑ (αναδιατύπωση) χρησιμοποιεί τον όρο «ανάκληση 
διεθνούς προστασίας» που σημαίνει την «απόφαση της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει, να τερματίσει 
ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας σύμφωνα με την [ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση)]» [άρθρο 2 στοιχείο ιε) της ΟΔΑ (αναδιατύπωση)]. Επομένως, ο όρος «ανάκληση διεθνούς 
προστασίας» χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές στην παρούσα δικαστική ανάλυση.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο όρος «καθεστώς πρόσφυγα», όπως χρησιμοποιείται στο σύνολο της 
παρούσας δικαστικής ανάλυσης, αναφέρεται στο «καθεστώς πρόσφυγα» κατά την έννοια του άρθρου 2 
στοιχείο ε) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε), ως «καθεστώς πρόσφυγα» νοείται 
«η εκ μέρους κράτους μέλους αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα». Ο όρος 
αναφέρεται επομένως στο καθεστώς που χορηγείται μέσω επίσημης αναγνώρισης από ένα κράτος μέλος με 
βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), με αποτέλεσμα το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να 
«απολαύει του συνόλου των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται στο κεφάλαιο VII της 
οδηγίας» (9). Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ζ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), ο όρος «καθεστώς επικουρικής 
προστασίας» σημαίνει την «εκ μέρους κράτους μέλους αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως 
προσώπου που δικαιούται επικουρική προστασία».

Στο γράφημα 1 παρατίθεται η ορολογία που χρησιμοποιείται στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) όσον αφορά τον 
τερματισμό της διεθνούς προστασίας.

Γράφημα 1: Ορολογία που χρησιμοποιείται στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) όσον αφορά τον τερματισμό της 
διεθνούς προστασίας

Ανάκληση

• Σχετικά άρθρα:

• 14 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4

• 19 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4

• Παύση προστασίας:

• Καθεστώς πρόσφυγα

• Καθεστώς επικουρικής 
προστασίας

Τερματισμός

• Σχετικά άρθρα:

• 14 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4

• 19 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4

Παύση προστασίας:

Καθεστώς πρόσφυγα

Καθεστώς επικουρικής προστασίας

Άρνηση ανανέωσης

• Σχετικά άρθρα:

• 14 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4

• 19 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4

Παύση προστασίας:

Καθεστώς πρόσφυγα

Καθεστώς επικουρικής προστασίας

Αποκλεισμός

• Σχετικά άρθρα:

• 14 παράγραφος 3 στοιχείο α), 12
• 19 παράγραφος 2, 17 παράγραφος 3
• 19 παράγραφος 3, 17 παράγραφοι 1 
και 2

Παύση προστασίας:

Καθεστώς πρόσφυγα

Καθεστώς επικουρικής προστασίας

Καθεστώς επικουρικής προστασίας

Παύση

• Σχετικά άρθρα:

• 14 παράγραφοι 1 και 2, 11

• 19 παράγραφοι 1 και 4, 16

Παύση προστασίας:

Καθεστώς πρόσφυγα

Καθεστώς επικουρικής προστασίας

(8)  Η UNHCR χρησιμοποιεί τον όρο «ακύρωση» για να αναφερθεί στην περίπτωση που κηρύσσεται ανίσχυρη η αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα το 
οποίο δεν θα έπρεπε να είχε χορηγηθεί εξαρχής, είτε επειδή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν πληρούσε τα κριτήρια υπαγωγής που προβλέπονται 
στο άρθρο 1A παράγραφος 2 της Σύμβασης για το καθεστώς των προσφύγων (1951), όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλό της (1967) (Σύμβαση για 
τους πρόσφυγες), είτε επειδή θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί λόγος αποκλεισμού στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Χρησιμοποιεί τον όρο «ανάκληση», 
που σημαίνει «απόσυρση του καθεστώτος πρόσφυγα σε καταστάσεις όπου ένα πρόσωπο εμπλέκεται σε συμπεριφορές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 1ΣΤ (α) ή 1ΣΤ (γ) της Σύμβασης του 1951, αφού έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας» καθώς και τον όρο «παύση», που σημαίνει 
«τη λήξη της παρεχόμενης προστασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 Γ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων επειδή η διεθνής 
προστασία δεν είναι αναγκαία ή δεν δικαιολογείται βάσει εκούσιων ενεργειών του ενδιαφερόμενου ή των θεμελιωδών αλλαγών της κατάστασης που 
επικρατεί στη χώρα καταγωγής του.». Βλ. UNHCR, Η Ακύρωση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, της 22ας Νοεμβρίου 2004, παράγραφος 1, που ορίζεται 
στο γράφημα 4 «Προϋποθέσεις για την απώλεια του καθεστώτος του πρόσφυγα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο προσφύγων» στο τμήμα 1.5 κατωτέρω.

(9)  Τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), απόφαση της 14ης Μαΐου 2019, M κατά Ministerstvo vnitra και X, X κατά 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-391/16, C-77/17 και C-78/17, ΕΕ:C:2019:403, σκέψεις 79–92, ιδίως 
σκέψη 91. Η εν λόγω απόφαση συζητείται λεπτομερέστερα στο Μέρος 5 κατωτέρω.

http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Οι αναγνώστες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι «Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
ευνοϊκότερες διατάξεις για να καθορίζουν το ποιος δικαιούται να θεωρηθεί πρόσφυγας ή πρόσωπο που 
δικαιούται επικουρική προστασία και το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι διατάξεις αυτές συνάδουν με την παρούσα οδηγία» [άρθρο 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)]. Σύμφωνα με το 
ΔΕΕ η «διευκρίνιση στο εν λόγω άρθρο 3, σύμφωνα με την οποία τυχόν ευνοϊκότερη διάταξη πρέπει να είναι 
συμβατή με την [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], έχει την έννοια ότι η ευνοϊκότερη διάταξη δεν πρέπει να θίγει την 
όλη οικονομία ή τους σκοπούς της οδηγίας αυτής» (10). Όσον αφορά συγκεκριμένα τον αποκλεισμό, το ΔΕΕ 
αποφάνθηκε ότι, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού των λόγων αποκλεισμού της οδηγίας, που συνίσταται 
στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του συστήματος προστασίας που αυτή προβλέπει, η επιφύλαξη του άρθρου 3 
«απαγορεύει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ διατάξεις που χορηγούν το προβλεπόμενο 
από την οδηγία καθεστώς του πρόσφυγα σε πρόσωπο που έχει αποκλειστεί από αυτό δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφος 2» (11).

Τα τελευταία χρόνια, το ΔΕΕ έχει εκδώσει μια σειρά από αποφάσεις που αφορούν το θέμα του τερματισμού της 
διεθνούς προστασίας. Η έννοια του «σοβαρού εγκλήματος» στο πλαίσιο του αποκλεισμού από την επικουρική 
προστασία συζητήθηκε στην υπόθεση Ahmed (12). Το ζήτημα του κινδύνου για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη 
εξετάστηκε στην υπόθεση Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας (13). Η υπόθεση 
Bilali (14) αφορούσε περιστάσεις στις οποίες το κράτος μέλος υπέπεσε σε πλάνη περί τα πράγματα σε σχέση 
με τη χορήγηση επικουρικής προστασίας και το δικαστήριο αξιολόγησε εάν αυτή η κατάσταση θα μπορούσε 
να οδηγήσει στον τερματισμό της διεθνούς προστασίας. Στην υπόθεση M, X και X (15) διευκρινίστηκε η σχέση 
μεταξύ του άρθρου 14 παράγραφοι 4-6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), της Σύμβασης για τους πρόσφυγες (16) 
και του Χάρτη της ΕΕ (17). Τέλος, ζητήματα που αφορούν την προστασία στο πλαίσιο περιστάσεων που έχουν 
εκλείψει σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) εξετάστηκαν στην υπόθεση OA (18).

Όπου δεν υπάρχουν αποφάσεις του ΔΕΕ σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τον τερματισμό της 
διεθνούς προστασίας, η δικαστική ανάλυση αναφέρεται στη νομολογία των χωρών της ΕΕ+. Η νομολογία αυτή 
θα πρέπει να εκλαμβάνεται όχι ως πάγια νομοθεσία επί του θέματος, αλλά ως ένδειξη του τρόπου με τον οποίο 
οι διάφορες χώρες της ΕΕ+ αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές πτυχές του τερματισμού της διεθνούς προστασίας.

Ενώ η παρούσα δικαστική ανάλυση ασχολείται κυρίως με διάφορες πτυχές της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), οι 
αναγνώστες πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία. 
Η Δανία δεν συμμετέχει στη λήψη μέτρων βάσει του άρθρου 78 της ΣΛΕΕ (19) και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται 
από την ΟΕΑΑ ούτε από την ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) (20). Η Ιρλανδία δεν επέλεξε να εφαρμόσει την ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) αλλά επέλεξε την ΟΕΑΑ (21) και δεσμεύεται από την εν λόγω οδηγία. Επιπλέον, η Ιρλανδία δεν 
επέλεξε να εφαρμόσει την ΟΔΑ (αναδιατύπωση) αλλά επέλεξε την ΟΔΑ και δεσμεύεται από την εν λόγω οδηγία. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και η Ιρλανδία, είχε επίσης επιλέξει μόνο την ΟΕΑΑ και την ΟΔΑ, αλλά, επειδή το 
Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν δεσμεύεται πλέον από κανένα από 
τα μέσα του ΚΕΣΑ (22).

Σύμφωνα με έρευνες, ο όγκος της διαθέσιμης σχετικής νομολογίας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών. Επιπλέον, το θέμα του τερματισμού της διεθνούς προστασίας ανέκυψε, σε ορισμένα κράτη μέλη, 

(10)  ΔΕΕ, απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2018, Ahmedbekova και Ahmedbekov κατά Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-652/16, 
EU:C:2018:801, σκέψεις 8, 69 και 71.

(11)  ΔΕΕ, απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2010, Bundesrepublik Deutschland κατά B και D, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-57/09 και C-101/09, EU:C:2010:661, 
σκέψη 115.

(12)  ΔΕΕ, απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, Shajin Ahmed κατά Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713.

(13)  ΔΕΕ, απόφαση της 2ας Απριλίου 2020, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-715/17, C-718/17 
και C-719/17, EU:C:2020:257, σκέψη 157.

(14)  Απόφαση της 23ης Μαΐου 2019, Mohammed Bilali κατά Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, EU:C:2019:448.

(15)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω).

(16)  Σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, 189 UNTS 150, 28 Ιουλίου 1951 (έναρξη ισχύος: 22 Απριλίου 1954) (Σύμβαση για τους πρόσφυγες του 1951), 
και Πρωτόκολλο για το καθεστώς των προσφύγων, 606 UNTS 267, 31 Ιανουαρίου 1967 (έναρξη ισχύος: 4 Οκτωβρίου 1967), αναφέρεται στη νομοθεσία 
της ΕΕ για το άσυλο ως «Σύμβαση της Γενεύης».

(17)  Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης της ΕΕ ή Χάρτης), όπως εγκρίθηκε το 2007 (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391) 
(έναρξη ισχύος: 1η Δεκεμβρίου 2009).

(18)  ΔΕΕ, απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2021, Secretary of State for the Home Department κατά OA, C-255/19, EU:C:2021:36.

(19)  Το άρθρο 78 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει: «Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της 
προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να 
εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και 
με το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις.».

(20)  Πρωτόκολλο (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΛΕΕ (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 299).

(21)  Πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το 
οποίο προσαρτάται στη ΣΛΕΕ (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 295). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην Ιρλανδία ορισμένες διατάξεις της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο μέσω του Νόμου του 2015 για τη διεθνή προστασία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

(22)  Η συμφωνία αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ προέβλεπε μεταβατική περίοδο έως τα τέλη του 2020, κατά την οποία το δίκαιο 
της ΕΕ εξακολουθούσε να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.326.01.0391.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2012%3A326%3ATOC
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236682&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=4280423
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2012%3A326%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2012%3A326%3ATOC
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
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περιοδικά και δεν αποτελεί πάντα αντικείμενο εξέτασης από τα εθνικά δικαστήρια σε συνεχή ή διαρκή 
βάση. Είναι επίσης σαφές από τη συνολική εκτίμηση και αξιολόγηση των υποθέσεων παύσης της διεθνούς 
προστασίας ότι, σε πολλά κράτη μέλη, οι σχετικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται τόσο συχνά όσο ορισμένες 
άλλες διατάξεις της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Ως εκ τούτου, ορισμένες υποθέσεις εμφανίζονται επανειλημμένως 
στη δικαστική ανάλυση.

Η δικαστική ανάλυση χωρίζεται γενικά σε επτά μέρη, που παρατίθενται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Διάρθρωση της παρούσας δικαστικής ανάλυσης

Μέρος Τίτλος Σελίδα

1 Τερματισμός διεθνούς προστασίας: Επισκόπηση 13

2
Λόγοι τερματισμού της προστασίας προσφύγων I — παύση ως αποτέλεσμα 
ατομικής/-ών πράξης/-εων: άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)

29

3
Λόγοι τερματισμού της προστασίας προσφύγων II — παύση λόγω 
περιστάσεων που έχουν εκλείψει: άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε)–στ), 
παράγραφοι 2 και 3

41

4 Λόγοι τερματισμού της προστασίας προσφύγων III — αποκλεισμός, 
διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων: άρθρο 14 παράγραφος 3

56

5 Λόγοι τερματισμού της προστασίας προσφύγων IV — κίνδυνος για την 
ασφάλεια ή την κοινωνία του κράτους μέλους: άρθρο 14 παράγραφοι 4-6

63

6 Λόγοι τερματισμού της επικουρικής προστασίας — άρθρο 19 79

7 Θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τις αποδείξεις 94

Βασικά ερωτήματα

Η παρούσα δικαστική ανάλυση στοχεύει να παράσχει στους δικαστικούς λειτουργούς των χωρών της ΕΕ+ μια 
επισκόπηση του θέματος του τερματισμού της διεθνούς προστασίας. Επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στα 
ακόλουθα βασικά ερωτήματα:

1.  Για ποιους λόγους μπορεί να τερματιστεί το καθεστώς του πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής 
προστασίας; (Τμήματα 1.2 και 1.3)

2.  Ποιες περιστάσεις θεμελιώνουν ότι ένα πρόσωπο οικειοθελώς θέτει εαυτόν εκ νέου υπό την προστασία 
της χώρας ιθαγένειάς του; (Τμήμα 2.1)

3.  Ποιους παράγοντες μπορεί να λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο κατά την αξιολόγηση του αν ο πρόσφυγας 
έχει πραγματικά εγκατασταθεί εκ νέου στη χώρα καταγωγής του; (Τμήμα 2.4)

4.  Ποια είναι η έννοια της φράσης «ουσιαστική και μη προσωρινή» στο πλαίσιο της παύσης, ιδίως όσον 
αφορά το κατά πόσον οι περιστάσεις έχουν εκλείψει; (Τμήματα 3.1.2 και 6.2.2)

5.  Υπό ποιες περιστάσεις μπορεί να αποκλειστεί ένα άτομο από το καθεστώς του πρόσφυγα σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α); (Τμήμα 4.2)

6.  Υπό ποιες περιστάσεις η διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων θα οδηγήσει στον τερματισμό του 
καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας; (Τμήματα 4.3 και 6.4)

7.  Πρέπει να υπάρχει πρόθεση παραπλάνησης για την ανάκληση του καθεστώτος λόγω διαστρέβλωσης; 
(Τμήμα 4.3.1)

8.  Ποιες περιστάσεις οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο πρόσφυγας ή ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας 
συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια ενός κράτους μέλους; (Τμήματα 5.2 και 6.3.2)

9.  Ποιες περιστάσεις οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο πρόσφυγας ή ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας 
συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια της κοινωνίας; (Τμήματα 5.3 και 6.3.2)

10.  Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των λόγων τερματισμού του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας και των λόγων τερματισμού του καθεστώτος πρόσφυγα; (Μέρος 6)

11.  Ποιες διαδικαστικές εγγυήσεις ισχύουν για την απόσυρση της διεθνούς προστασίας; (Τμήμα 7.2)
12.  Ποιο είναι το πρότυπο και το βάρος απόδειξης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του τερματισμού της 

διεθνούς προστασίας; (Τμήμα 7.4)
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Μέρος 1. Τερματισμός διεθνούς 
προστασίας: επισκόπηση
Η ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) δεν καθορίζει μόνο τα πρότυπα για τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως δικαιούχου 
διεθνούς προστασίας. Ορίζει επίσης τα κριτήρια για την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης 
του καθεστώτος πρόσφυγα και του καθεστώτος επικουρικής προστασίας (23). Το καθεστώς πρόσφυγα ή το 
καθεστώς επικουρικής προστασίας που έχει εκχωρηθεί σε ένα πρόσωπο βάσει της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
μπορεί να ανακληθεί ή να τερματιστεί ή να μην ανανεωθεί, εάν πληρούνται ορισμένα κριτήρια που 
ορίζονται στην οδηγία. Τα κράτη μέλη πρέπει ή μπορούν να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν 
την ανανέωση του καθεστώτος του πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 14. Το άρθρο 14 παράγραφος 1 πρέπει 
να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και το άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο α) πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Στην περίπτωση 
του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, τα κράτη μέλη πρέπει ή μπορούν να ανακαλέσουν, να τερματίσουν 
ή να αρνηθούν την ανανέωση αυτού του καθεστώτος σύμφωνα με το άρθρο 19. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 
πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με το άρθρο 16 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), το άρθρο 19 παράγραφος 2 
σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και το άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

Ο πίνακας 2 καθορίζει ποια άρθρα της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) καθιστούν από κοινού τον τερματισμό του 
καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας είτε υποχρεωτικό είτε υποκείμενο σε 
διακριτική ευχέρεια.

Πίνακας 2: Υποχρεωτικά και υποκείμενα σε διακριτική ευχέρεια άρθρα της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) σχετικά 
με τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Λόγοι
Άρθρο στην ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση)

Υποχρεωτικό
Υποκείμενο 

σε διακριτική 
ευχέρεια

Παύση (του καθεστώτος πρόσφυγα)
Άρθρο 14 παράγραφος 1 και 
άρθρο 11

Αποκλεισμός (από το καθεστώς 
πρόσφυγα)

Άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο α) και άρθρο 12

Διαστρέβλωση ή παράλειψη 
γεγονότων (καθεστώς πρόσφυγα)

Άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο β)

Κίνδυνος για την ασφάλεια κράτους 
μέλους (καθεστώς πρόσφυγα)

Άρθρο 14 παράγραφος 4 
στοιχείο α)

Κίνδυνος για την κοινωνία κράτους 
μέλους (καθεστώς πρόσφυγα)

Άρθρο 14 παράγραφος 4 
στοιχείο β)

Παύση (επικουρικής προστασίας)
Άρθρο 19 παράγραφος 1 και 
άρθρο 16

Αποκλεισμός (από την επικουρική 
προστασία)

Άρθρο 19 παράγραφος 2 και 
άρθρο 17 παράγραφος 3

Αποκλεισμός (από την επικουρική 
προστασία)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) και άρθρο 17 
παράγραφοι 1 έως 2

Διαστρέβλωση ή παράλειψη 
γεγονότων (επικουρική προστασία)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο β)

(23)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), ως «διεθνής προστασία» νοείται το καθεστώς του πρόσφυγα και το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας όπως ορίζονται στα στοιχεία ε) και ζ). Η ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει ως «δικαιούχο διεθνούς προστασίας» το «πρόσωπο 
στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, όπως ορίζονται στα στοιχεία ε) και ζ)» [άρθρο 2 στοιχείο β)]· ως 
«καθεστώς πρόσφυγα» την «εκ μέρους κράτους μέλους αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα» [άρθρο 2 στοιχείο ε)]· και ως 
«καθεστώς επικουρικής προστασίας» την «εκ μέρους κράτους μέλους αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως προσώπου που δικαιούται 
επικουρική προστασία» [άρθρο 2 στοιχείο ζ)].
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Αυτό το μέρος της δικαστικής ανάλυσης αποσκοπεί να παρουσιάσει τις περιστάσεις στις οποίες το καθεστώς 
πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής προστασίας πρέπει ή μπορούν να ανακληθούν ή να τερματιστούν, 
ή στις οποίες πρέπει ή μπορεί να απορριφθεί η ανανέωσή τους. Επιπλέον, παρέχει μια σύντομη επισκόπηση 
της σημασίας του Χάρτη της ΕΕ και της Σύμβασης για τους πρόσφυγες στο πλαίσιο της ανάκλησης, του 
τερματισμού ή της άρνησης ανανέωσης της διεθνούς προστασίας, καθώς και των συνεπειών του τερματισμού 
της διεθνούς προστασίας.

Η διάρθρωση του μέρους 1 παρουσιάζεται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Διάρθρωση του μέρους 1

Τμήμα Τίτλος Σελίδα

1.1 Εισαγωγή 14

1.2 Τερματισμός του καθεστώτος πρόσφυγα 17

1.3 Τερματισμός του καθεστώτος επικουρικής προστασίας 19

1.4 Τερματισμός της διεθνούς προστασίας και Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ

21

1.5 Τερματισμός της διεθνούς προστασίας και Σύμβαση για τους πρόσφυγες 22

1.6 Συνέπειες του τερματισμού της διεθνούς προστασίας 26

1.1. Εισαγωγή
Η διεθνής προστασία, η οποία σημαίνει το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής προστασίας 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία ε) και ζ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), μπορεί να ανακληθεί ή να 
τερματιστεί, και επίσης μπορεί να απορριφθεί η ανανέωσή της, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
γράφημα 2.

Γράφημα 2: Λόγοι ανάκλησης, τερματισμού ή άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα και του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Παύση

• Όταν οι περιστάσεις που οδήγησαν στη χορήγηση διεθνούς προστασίας 
είτε έχουν εκλείψει είτε έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην 
απαιτείται πλέον προστασία 

Αποκλεισμός

• Όταν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας θα έπρεπε να έχει ή έχει 
αποκλειστεί από το καθεστώς του πρόσφυγα και/ή να δικαιούται 
επικουρική προστασία για συγκεκριμένους λόγους που ορίζονται στην 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 

Διαστρέβλωση ή 
παράλειψη γεγονότων

• Εάν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας διαστρέβλωσε ή παρέλειψε 
γεγονότα ή χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα τα οποία ήταν 
καθοριστικής σημασίας για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα ή 
του καθεστώτος επικουρικής προστασίας 

Κίνδυνος για την 
ασφάλεια του κράτους 

μέλους

• Όταν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας θεωρείται κίνδυνος για την 
ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)

Κίνδυνος για την κοινωνία 
του κράτους μέλους

• Όταν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας θεωρείται κίνδυνος για την 
κοινωνία του κράτους μέλους σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
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Η λογική της παύσης είναι ότι η διεθνής προστασία υπάρχει μόνο για τα άτομα που την έχουν πραγματικά 
ανάγκη. Το ΔΕΕ δήλωσε στην υπόθεση Abdulla το εξής:

το καθεστώς πρόσφυγα παύει όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος δεν εκτίθεται προφανώς πλέον, στη χώρα 
καταγωγής του, σε συνθήκες εκ των οποίων καταδεικνύεται η αδυναμία της χώρας αυτής να του παράσχει 
προστασία έναντι πράξεων διώξεως εις βάρος του για έναν εκ των πέντε λόγων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 2, στοιχείο γ΄ της οδηγίας. Η παύση αυτή συνεπάγεται επομένως ότι με τη μεταβολή των συνθηκών 
εξέλιπαν οι λόγοι που είχαν οδηγήσει στη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα (24).

Κατόπιν της απόφασης στην υπόθεση Abdulla, το γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο δήλωσε ότι 
ένα πρόσωπο παύει να χαρακτηρίζεται ως πρόσφυγας όταν οι περιστάσεις βάσει των οποίων αναγνωρίστηκε 
ως πρόσφυγας έχουν εκλείψει. Με άλλα λόγια, όταν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του καθεστώτος του 
πρόσφυγα δεν ισχύουν πλέον (25).

Το ΔΕΕ ανέφερε στην υπόθεση Bilali, διά παραπομπής στην υπόθεση M’Bodj (26):

το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι θα ήταν αντίθετο στην όλη οικονομία και τους σκοπούς της οδηγίας 
2011/95 να αναγνωρίζονται τα προβλεπόμενα από αυτή καθεστώτα υπέρ υπηκόων τρίτων χωρών των 
οποίων η κατάσταση ουδεμία σχέση έχει με τη λογική της διεθνούς προστασίας (βλ. απόφαση της 
18ης Δεκεμβρίου 2014 στην υπόθεση M’Bodj, C-542/13, EU:C:2014:2452, σκέψη 44) (27).

Όσον αφορά τη λογική του λόγου διαστρέβλωσης ή παράλειψης γεγονότων, μπορεί να συναχθεί ότι 
η κατάσταση ενός προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία βάσει εσφαλμένων στοιχείων και 
χωρίς να πληρούνται ποτέ οι προϋποθέσεις χορήγησής της ουδεμία σχέση έχει, πράγματι, με τη λογική της 
διεθνούς προστασίας (28).

Υπάρχουν δύο σκεπτικά στα οποία βασίζονται οι λόγοι αποκλεισμού από το καθεστώς πρόσφυγα.

Το πρώτο είναι ότι τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτούς τους λόγους δεν χρειάζεται να χαρακτηριστούν ως 
πρόσφυγες. Αυτό προκύπτει είτε διότι τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν ήδη προστασία ή συνδρομή από 
όργανα ή οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών εκτός της UNHCR [και ιδιαίτερα από το Γραφείο Αρωγής και 
Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (βλ. τμήμα 2.2)] είτε διότι 
η χώρα στην οποία έχουν εγκατασταθεί τους αντιμετωπίζει κατά τρόπο ισότιμο με τους δικούς της υπηκόους.

Το δεύτερο σκεπτικό είναι ότι τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτούς τους λόγους δεν αξίζουν να χαρακτηριστούν ως 
πρόσφυγες (29). Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να θεωρείται ότι ευθύνονται ατομικά για σοβαρά 
εγκλήματα ή για πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Αυτοί οι λόγοι 
αποκλεισμού θεσπίστηκαν (όπως και τα αντίστοιχα άρθρα στη Σύμβαση για τους πρόσφυγες) με διττό σκοπό:

• να αποκλείονται από το καθεστώς πρόσφυγα τα πρόσωπα εκείνα που δεν κρίνονται άξια της 
προστασίας που αυτό συνεπάγεται·

• να αποφεύγεται το ενδεχόμενο η χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα να επιτρέπει σε αυτουργούς 
ορισμένων σοβαρών εγκλημάτων να απαλλάσσονται από την ποινική τους ευθύνη (30).

Κατά συνέπεια, ο αποκλεισμός βάσει αυτών των λόγων δεν εξαρτάται από την «ύπαρξη ενεστώτος κινδύνου 
για το κράτος μέλος υποδοχής» (31).

Στην υπόθεση K και HF, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι τα εγκλήματα και οι πράξεις που παρατίθενται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και στο άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες «θίγουν 
σοβαρά θεμελιώδεις αξίες, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

(24)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), απόφαση της 2ας Μαρτίου 2010, Aydin Salahadin Abdulla κατά Bundesrepublik Deutschland, συνεκδικαζόμενες 
υποθέσεις C-175/08, C-176/08, C-178/08 και C-179/08, EU:C:2009:551, σκέψη 69.

(25)  Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 1ης Ιουνίου 2011, 10 C 25.10, σκέψη 18. Βλ. επίσης Εφετείο 
(Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 2ας Μαΐου 2018, Secretary of State for the Home Department κατά MA (Σομαλία), [2018] 
EWCA Civ 994, σκέψη 47, όπου αναφέρεται ότι «δεν υπάρχει κανένας αναγκαίος λόγος να παραταθεί το καθεστώς πρόσφυγα πέραν του χρόνου 
που ο πρόσφυγας τελεί υπό δίωξη στο πλαίσιο της οποίας δικαιούται να χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας ή οποιαδήποτε άλλη δίωξη που θα είχε ως 
αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας ή να δικαιούται περαιτέρω προστασίας».

(26)  ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2014, Mohamed M’Bodj κατά État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

(27)  ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω), σκέψη 44.

(28)  Ό.π., σκέψη 44. Βλ. επίσης ΔΕΕ, 2019, M’Bodj, ό.π. (υποσημείωση 26 ανωτέρω).

(29)  ΔΕΕ, 2010, B και D, ό.π. (υποσημείωση 11 ανωτέρω), σκέψη 104· ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), απόφαση της 2ας Μαΐου 2018, K κατά Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie και HF κατά Belgische Staat, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-331/16 και C-366/16, EU:C:2018:296, σκέψη 50.

(30)  ΔΕΕ, 2018, K και HF, ό.π. (υποσημείωση 29 ανωτέρω), σκέψη 50. Βλέπε επίσης ΔΕΕ, 2010, B και Δ, ό.π. (υποσημείωση 11 ανωτέρω), σκέψη 104.

(31)  ΔΕΕ, 2018, K και HF, ό.π. (υποσημείωση 29 ανωτέρω), σκέψη 50.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18280696
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18280696
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=137858
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=137858
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
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στις οποίες [...] βασίζεται η Ένωση, καθώς και την ειρήνη, η προαγωγή της οποίας αποτελεί σκοπό της 
Ένωσης» (32).

Στην απόφασή του στην υπόθεση Ahmed το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι σκοπός του αποκλεισμού από το καθεστώς 
της επικουρικής προστασίας είναι, όπως ισχύει και για τους λόγους αποκλεισμού από το καθεστώς πρόσφυγα 
που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), «ο αποκλεισμός από αυτήν των 
προσώπων που δεν κρίνονται άξια της παρεχόμενης βάσει του καθεστώτος αυτού προστασίας και η διατήρηση 
της αξιοπιστίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των προσφύγων» (33). Ο σκοπός αυτός 
συνδέεται επίσης με τον κίνδυνο για την ασφάλεια και/ή την κοινωνία του κράτους μέλους.

Το γράφημα 3 παρουσιάζει τους λόγους και τις σχετικές διατάξεις της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) για τον 
τερματισμό της διεθνούς προστασίας.

Γράφημα 3: άρθρα της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) που αφορούν τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα και 
του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Λόγοι Καθεστώς πρόσφυγα, 
Διάταξη 

Καθεστώς επικουρικής 
προστασίας, Διάταξη

Παύση

Αποκλεισμός 

Διαστρέβλωση ή παράλειψη 
γεγονότων

Κίνδυνος για την ασφάλεια 
του κράτους μέλους

Κίνδυνος για την κοινωνία 
του κράτους μέλους 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 
από κοινού με το άρθρο 11

Άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο α) από κοινού με το 

άρθρο 12

Άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο β)

Άρθρο 14 παράγραφος 4 
στοιχείο α)

Άρθρο 14 παράγραφος 4 
στοιχείο β)

Άρθρο 19 παράγραφος 1 
από κοινού με το άρθρο 16

Άρθρο 19 παράγραφος 2 
και άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) από κοινού με το 

άρθρο 17

Άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο β)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) από κοινού με 
τα άρθρο 17 παράγραφος 1 

στοιχείο δ)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) από κοινού με 
τα άρθρο 17 παράγραφος 1 

στοιχείο δ)

Ωστόσο, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι, λόγω των δυνητικά σοβαρών συνεπειών «δεδομένου ότι διακυβεύονται οι 
ατομικές ελευθερίες και η ακεραιότητα του ανθρώπου» εάν η διεθνής προστασία τερματιστεί εσφαλμένα, 
η «εκτίμηση αυτή της σοβαρότητας του κινδύνου Όταν πρέπει [...] να γίνεται με προσοχή και σύνεση» (34).

Όταν σε ένα πρόσωπο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία, μπορεί να απολαύει όλα τα δικαιώματα και τις 
παροχές που συνοδεύουν το καθεστώς του. Επομένως, η απόφαση ανάκλησης, τερματισμού ή άρνησης 
ανανέωσης αυτού του καθεστώτος θα απαιτήσει σοβαρούς λόγους για να πραγματοποιηθεί. Αυτό αναφέρθηκε 
έμμεσα από τη Βουλή των Λόρδων (Ηνωμένο Βασίλειο) στην υπόθεση Hoxha, όταν το δικαστήριο δήλωσε το εξής:

Αφού ληφθεί επίσημη απόφαση σχετικά με αίτηση ασύλου και χορηγηθεί επίσημα καθεστώς πρόσφυγα, 
με όλα τα ευεργετήματα που αυτό συνεπάγεται τόσο στο πλαίσιο της Σύμβασης όσο και στο πλαίσιο του 
εθνικού δικαίου που τη μεταφέρει, ο πρόσφυγας έχει τη διαβεβαίωση ασφαλούς μέλλοντος στη χώρα 
υποδοχής και θεμιτή προσδοκία ότι στο εξής το εν λόγω καθεστώς δεν θα του αφαιρεθεί, παρά μόνο για 
αποδεδειγμένα σημαντικό και επαρκή λόγο (35).

(32)  Ό.π., σκέψη 46.

(33)  ΔΕΕ, απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, Shajin Ahmed κατά Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713, σκέψη 51.

(34)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 90.

(35)  Βουλή των Λόρδων (Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 10ης Μαρτίου 2005, R (Hoxha) κατά Special Adjudicator, [2005] UKHL 19, σκέψη 65.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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Δεδομένων των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την ανάκληση, τον τερματισμό ή την 
άρνηση ανανέωσης της διεθνούς προστασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι προστατεύονται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα του ενδιαφερόμενου προσώπου, όπως ορίζονται στον Χάρτη της ΕΕ. Για τον λόγο 
αυτόν, η αιτιολογική σκέψη 16 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αναφέρεται ρητά στο γεγονός ότι η οδηγία «σκοπεί 
να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώματος ασύλου των αιτούντων 
άσυλο και των μελών της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν» (36). Είναι επομένως σαφές ότι:

η ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα δεν πρέπει να πραγματοποιείται επιπόλαια, όχι μόνο 
λόγω της πιθανότητας να εκτεθεί σε πραγματικό κίνδυνο ένας πρόσφυγας που επιστρέφει στη χώρα 
ιθαγένειάς του, αλλά και επειδή, αφού του χορηγήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα, είναι από μόνο του 
σκληρό να αναμένει κανείς από έναν πρόσφυγα σε μια νέα χώρα υποδοχής να ξαναχτίσει τη ζωή του υπό 
τη συνεχή απειλή απομάκρυνσής του στην αρχική χώρα ιθαγένειας (37).

1.2. Τερματισμός του καθεστώτος πρόσφυγα
Το άρθρο 14 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του 
καθεστώτος πρόσφυγα.

Άρθρο 14 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα

1. Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας 2004/83/ΕΚ, τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο έχει χορηγηθεί από 
κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύσει να 
είναι πρόσφυγας σύμφωνα με το άρθρο 11.

2. Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, 
να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο 
έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος που χορήγησε το καθεστώς πρόσφυγα καταδεικνύει σε 
εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ 
πρόσφυγας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα 
ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς εάν, αφού του χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, το 
οικείο κράτος μέλος αποδείξει ότι:

α)  το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται από το καθεστώς 
πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 12·

β)  η εκ μέρους του ενδιαφερομένου διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη 
χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να ανακαλούν, να τερματίζουν ή να αρνούνται να ανανεώσουν το 
καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρόσφυγα από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό 
όργανο, όταν:

α)  μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την 
ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται·

(36)  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τμήμα 1.4 «Τερματισμός της διεθνούς προστασίας και Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ».

(37)  Εφετείο διοικητικών διαφορών (τμήμα μεταναστεύσεως και ασύλου) (Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2017, ES κατά Secretary of 
State for the Home Department, έφεση αριθ. RP/00039/2016, σκέψη 8. Βλ. επίσης UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: Παύση 
του καθεστώτος του πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 1Γ (5) και (6) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Οι «γενικές 
ρήτρες παύσης» ή οι ρήτρες για την παύση των συνθηκών οι οποίες αποτέλεσαν τη δικαιολογητική βάση αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα), 
10 Φεβρουαρίου 2003, HCR/GIP/03/03 (στο εξής UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3), παράγραφος 7: «Η παύση του 
καθεστώτος του πρόσφυγα [...] συνεπάγεται την απώλεια των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στον δικαιούχο της διεθνούς προστασίας. Μπορεί 
να οδηγήσει στον επαναπατρισμό του ενδιαφερόμενου, και άρα στη διακοπή κάθε σχέσης που έχει αναπτύξει στη χώρα ασύλου στο οικογενειακό, 
κοινωνικό και εργασιακό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, η πρόωρη ή η ανεπαρκώς αιτιολογημένη εφαρμογή των γενικών ρητρών παύσης μπορεί να έχει 
βλαπτικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η συσταλτική ερμηνεία τους και η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής τους με 
διαδικασίες σαφείς, ορισμένες και δίκαιες». Βλ. επίσης Μέρος 7 «Θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τις αποδείξεις»· για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες του τερματισμού της διεθνούς προστασίας, ανατρέξτε στο τμήμα 1.6.

https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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β)  δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού 
εγκλήματος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην 
χορηγήσουν καθεστώς σε πρόσφυγα, όταν δεν έχει ληφθεί ακόμα τέτοια απόφαση.

6. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 4 ή 5 απολαύουν δικαιωμάτων που 
προβλέπονται ή είναι ανάλογα των προβλεπόμενων στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της 
σύμβασης της Γενεύης, εφόσον είναι παρόντα στο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, τα «κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, [...] εφόσον το πρόσωπο αυτό παύσει να 
είναι πρόσφυγας σύμφωνα με το άρθρο 11». Το άρθρο 14 παράγραφος 1 είναι επομένως υποχρεωτικό και 
πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτό σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

Το άρθρο 11 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αφορά την παύση. Από το άρθρο 11 συνάγεται σαφώς ότι το καθεστώς 
πρόσφυγα δεν είναι, καταρχήν, ένα μόνιμο καθεστώς και ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να παύσει να έχει 
την ιδιότητα του πρόσφυγα υπό ορισμένες συνθήκες (38). Οι έξι ρήτρες παύσης του άρθρου 11 παράγραφος 1 
καλύπτουν δύο είδη καταστάσεων: εκείνες που αφορούν μεταβολές στην προσωπική κατάσταση του 
πρόσφυγα [στοιχεία α) έως δ)] και εκείνες που αφορούν μεταβολές στη χώρα καταγωγής [στοιχεία ε) και στ)]. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα για τους λόγους παύσης 
που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), βλ. Μέρος 2· για περισσότερες πληροφορίες για 
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως στ), βλ. Μέρος 3.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει 
κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος που χορήγησε το καθεστώς πρόσφυγα 
«καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε 
ποτέ πρόσφυγας» σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 (39). Για περισσότερες διαδικαστικές πτυχές που 
σχετίζονται με μια αξιολόγηση «σε εξατομικευμένη βάση», όπως απαιτείται από το άρθρο 14 παράγραφος 2, 
και θέματα που σχετίζονται με την απόδειξη, βλ. τμήμα 7.4.

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 είναι μια υποχρεωτική ρήτρα που απαιτεί από τα κράτη μέλη να ανακαλούν, να 
τερματίζουν ή να αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα σε ορισμένες άλλες περιστάσεις.

Μια τέτοια υποχρέωση μπορεί να προκύψει σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α), εάν έχει 
διαπιστωθεί ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής «θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται από 
το καθεστώς πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 12» (40). Το άρθρο 12, το οποίο αντικατοπτρίζει τους λόγους 
αποκλεισμού που προβλέπονται στα άρθρα 1 Δ, Ε και ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες (41), εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

• πρόσωπα που λαμβάνουν «προστασία ή βοήθεια από όργανα ή υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών 
εκτός από την [UNHCR]» (42)·

• πρόσωπο το οποίο «έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου έχει μετοικήσει ως 
έχων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της ιθαγένειας της εν λόγω 
χώρας, ή δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα προς αυτά» (43)· και

(38)  Γνώμη του γενικού εισαγγελέα Mazák της 15ης Σεπτεμβρίου 2009, Aydin Salahadin Abdulla κατά Bundesrepublik Deutschland, Kamil Hasan κατά 
Bundesrepublik Deutschland, Ahmed Adem και Hamrin Mosa Rashi κατά Bundesrepublik Deutschland, Dler Jamal κατά Bundesrepublik Deutschland, 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-175/08, C-176/08, C-178/08 και C-179/08, EU:C:2009:551, σκέψη 45.

(39)  Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει ότι «[τ]α κράτη μέλη μπορούν να κρίνουν ότι εναπόκειται στον αιτούντα να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Αποτελεί καθήκον των κρατών μελών να 
αξιολογούν, σε συνεργασία με τον αιτούντα, τα συναφή στοιχεία της αίτησής του».

(40)  Το άρθρο 12 αφορά τον αποκλεισμό. Βλ. γενικά, EASO, Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική 
ανάλυση, 2η έκδοση, 2020.

(41)  Για τη διατύπωση αυτών των άρθρων, βλ. Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και το άρθρο 1 Δ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες περιέχουν ρήτρα αποκλεισμού και υπαγωγής. Βλ. EASO, Αποκλεισμός, ό.π. 
(υποσημείωση 41 ανωτέρω), τμήμα 2.2.2.

(42)  Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Βλ. επίσης το άρθρο 1 Δ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, που αναφέρεται στο 
Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις.

(43)  Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Βλ. επίσης το άρθρο 1 Δ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, που αναφέρεται στο 
Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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• πρόσωπα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία προσφύγων, επειδή υπάρχουν σοβαροί λόγοι για 
να θεωρηθεί ότι έχουν «διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας, […] [ή] σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου πριν γίνουν δεκτά 
ως πρόσφυγες, […] [ή είναι] ένοχα πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών» (44).

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) προβλέπει ότι το καθεστώς πρόσφυγα πρέπει να ανακληθεί ή να 
τερματιστεί, ή πρέπει να απορριφθεί η ανανέωσή του, «εάν η εκ μέρους του ενδιαφερομένου διαστρέβλωση 
ή παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη 
χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 14 παράγραφος 3, 
βλ. Μέρος 4.

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 διαφέρει από το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3 ως προς το ότι δεν αποτελεί 
υποχρεωτική διάταξη. Τα κράτη μέλη μπορούν «να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν να 
ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα» όταν «μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό 
συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται», σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) το επιτρέπει 
αυτό επίσης όταν ένας πρόσφυγας «δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα 
σοβαρού εγκλήματος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού». Για περαιτέρω ανάλυση 
του άρθρου 14 παράγραφοι 4 έως 6, βλ. Μέρος 5.

Εάν το καθεστώς πρόσφυγα ανακληθεί ή λήξει ή αν απορριφθεί η ανανέωσή του, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
μπορεί να πληροί τα κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας (45). Σημειώνεται ότι 
το ΔΕΕ, στην υπόθεση Abdulla, δήλωσε ότι, σε περίπτωση παύσης του καθεστώτος πρόσφυγα, δεν θίγεται το 
δικαίωμα του ενδιαφερομένου να ζητήσει επικουρική προστασία (46).

1.3. Τερματισμός του καθεστώτος επικουρικής προστασίας
Το άρθρο 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν ή πρέπει 
να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

Άρθρο 19 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

1. Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας 2004/83/ΕΚ, τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο 
χορηγήθηκε από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο 
αυτό παύσει να δικαιούται επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 16.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν, να τερματίζουν ή να αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο 
χορηγήθηκε από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον μετά 
τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας το πρόσωπο αυτό θα έπρεπε να είχε 
αποκλεισθεί από το δικαίωμα επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3.

3. Τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς επικουρικής 
προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:

(44)  Άρθρο 12 παράγραφος 2 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Βλ. επίσης το άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, που αναφέρεται στο Προσάρτημα A. 
Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο λόγος αποκλεισμού που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
και στο άρθρο 1 ΣΤ στοιχείο β) της Σύμβασης για τους πρόσφυγες υπόκειται σε χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς και, επομένως, ενδέχεται 
να μην αποτελεί τη βάση για τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα που χορηγήθηκε ορθώς. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των διατάξεων περί αποκλεισμού των άρθρων 12 και 17 είναι διαθέσιμη στο έγγραφο της EASO Αποκλεισμός, ό.π. (υποσημείωση 41 
ανωτέρω).

(45)  Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2015, M. Z., αριθ. 14033523 C+. Τα κράτη μέλη ενδέχεται 
να έχουν διαφορετικές διαδικαστικές απαιτήσεις σχετικά με την εξέταση της αναγνώρισης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας όταν το καθεστώς 
του πρόσφυγα ανακαλείται ή τερματίζεται ή όταν απορρίπτεται η ανανέωσή του.

(46)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 79, όπου αναφέρεται το εξής: «ο τερματισμός του καθεστώτος 
πρόσφυγα δεν μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της διαπίστωσης ότι ένα πρόσωπο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας».

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA 5 octobre 2015 M. Z. n%C2%B0 14033523 C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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α)  αφού του αναγνωρισθεί το καθεστώς αυτό, το εν λόγω πρόσωπο έπρεπε να είχε 
αποκλεισθεί ή αποκλείεται του δικαιώματος επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2·

β)  η εκ μέρους του διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

4. Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του υπηκόου τρίτης χώρας ή του ανιθαγενούς, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό 
έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει 
να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 είναι μια υποχρεωτική διάταξη, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας 
υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς εάν το πρόσωπο αυτό έχει παύσει να δικαιούται επικουρική προστασία 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

Το άρθρο 16 αφορά την παύση της επικουρικής προστασίας. Το άρθρο 16 παράγραφος 1 ορίζει ότι ένα 
πρόσωπο «παύει να δικαιούται επικουρικής προστασίας όταν οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην 
αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας έχουν εκλείψει ή έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό 
ώστε να μην απαιτείται πλέον προστασία». Το άρθρο 16 παράγραφος 2 απαιτεί «η μεταβολή των συνθηκών 
[να] είναι τόσο ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως, ώστε ο δικαιούχος [...] να μην αντιμετωπίζει πλέον 
πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης» (47).

Η διατύπωση του άρθρου 19 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 1 είναι αυτή που 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την ανανέωση της επικουρικής 
προστασίας όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 16 
παράγραφος 3. Το άρθρο 16 παράγραφος 3 αναφέρεται συγκεκριμένα σε «επιτακτικούς λόγους» και αναφέρει 
ότι το άρθρο 16 παράγραφος 1 «δεν εφαρμόζεται σε δικαιούχο καθεστώτος επικουρικής προστασίας ο οποίος 
είναι σε θέση να επικαλεστεί επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από προηγούμενη σοβαρή βλάβη για να 
αρνηθεί την προστασία που του παρέχει η χώρα ιθαγένειας ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, η χώρα της 
προηγούμενης συνήθους διαμονής του» (48). Για περαιτέρω ανάλυση του άρθρου 19 παράγραφος 1 και του 
άρθρου 16 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), βλ. τμήμα 6.2.

Ωστόσο, το άρθρο 19 παράγραφος 2 δεν είναι υποχρεωτικό. Επιτρέπει στα κράτη μέλη να «ανακαλέσουν, 
να τερματίσουν ή να αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας [εάν το πρόσωπο] 
θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί από το δικαίωμα επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 3». Για περαιτέρω ανάλυση του άρθρου 19 παράγραφος 2 μαζί με το άρθρο 17 παράγραφος 3, βλ. 
τμήμα 6.3.

Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να 
αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας εάν ο δικαιούχος «θα έπρεπε να είχε 
αποκλεισθεί από το δικαίωμα επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2» (49). Για 
περαιτέρω ανάλυση του άρθρου 19 παράγραφος 3 μαζί με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, βλ. τμήμα 6.3.

Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) απαιτεί από τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να 
αρνηθούν την ανανέωση αυτής της προστασίας εάν υπήρξε «διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, [η οποία ήταν] αποφασιστική για τη χορήγηση του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας». Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) εξετάζεται εκτενέστερα στο 
τμήμα 6.4.

(47)  Η φράση «ουσιαστική και μη προσωρινή» χρησιμοποιείται επίσης στο ΔΕΕ (ΤΜΣ), 2010, στην υπόθεση Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), 
σκέψεις 72, 73 και 76 και στην καταληκτική απόφαση.

(48)  Οι «επιτακτικοί λόγοι» σε σχέση με την επικουρική προστασία εξετάζονται στο τμήμα 6.2.4.

(49)  Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του άρθρου 17 είναι διαθέσιμη στο έγγραφο της EASO Αποκλεισμός, 
ό.π. (υποσημείωση 41 ανωτέρω), μέρος 4.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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1.4. Τερματισμός της διεθνούς προστασίας και Χάρτης 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Η αιτιολογική σκέψη 16 του προοιμίου της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αναφέρει τα εξής.

Αιτιολογική σκέψη 16 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που 
αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία σκοπεί να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και του δικαιώματος ασύλου των αιτούντων άσυλο και των μελών της οικογένειάς 
τους που τους συνοδεύουν και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 
24, 34 και 35 του Χάρτη και θα πρέπει επομένως να εφαρμοστεί αναλόγως.

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 16, οι διατάξεις της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) πρέπει να 
ερμηνεύονται με τρόπο που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον 
Χάρτη της ΕΕ.

Στην υπόθεση Abdulla, ο γενικός εισαγγελέας Mazák δήλωσε ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της 
ΟΕΑΑ, σχετικά με τις περιστάσεις που έχουν εκλείψει, πρέπει να ερμηνεύεται «με περίσκεψη, κατά τρόπο 
που να σέβεται απολύτως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του Χάρτη της ΕΕ (50). 
Στην υπόθεση Abdulla, το ΔΕΕ αναφέρθηκε ρητά στον Χάρτη και δήλωσε ότι «Όπως προκύπτει από τη δέκατη 
αιτιολογική σκέψη της οδηγίας [τώρα αιτιολογική σκέψη 16 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] κατά την ερμηνεία 
αυτή δεν πρέπει να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αρχές που αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων, στον 
Χάρτη» (51).

Ο Χάρτης της ΕΕ περιέχει πολλά άρθρα που αναδεικνύουν ρητά τη σημασία αυτού στο πλαίσιο των 
αποφάσεων για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας. Το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Χάρτη της ΕΕ, 
για παράδειγμα, παρέχει εγγυήσεις που είναι σημαντικές για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας των 
οποίων το καθεστώς αποσύρεται. Ορίζει ότι: «Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί 
προς κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε 
βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση» (52). Το άρθρο 18 του Χάρτη της ΕΕ, 
το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα ασύλου στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΛΕΕ, προβλέπει ότι: «Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων 
της Συμβάσεως της Γενεύης […] και […] του πρωτοκόλλου».

Το άρθρο 14 παράγραφοι 4-6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση 
ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα όταν «μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι [o πρόσφυγας] 
συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους» ή εάν ένας πρόσφυγας που «έχει καταδικασθεί 
τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους 
μέλους αυτού». Πριν από το 2019, υπήρχε σημαντική απόκλιση απόψεων σχετικά με το αν το άρθρο 14 
παράγραφοι 4-6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ήταν σύμφωνο με τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες και, ειδικότερα, 
το άρθρο 18 του Χάρτη της ΕΕ. Το ερώτημα εξετάστηκε από το ΔΕΕ στην υπόθεση M, X και X (53). Στην απόφασή 
του, το Τμήμα μείζονος συνθέσεως του ΔΕΕ διαπίστωσε ότι «από την εξέταση του άρθρου 14 παράγραφοι 4 
έως 6 [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ικανό να πλήξει το κύρος των διατάξεων αυτών 
υπό το πρίσμα του άρθρου 78, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 18 του Χάρτη» (54).

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του δικαστηρίου σε αυτήν την υπόθεση, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε 
απόφαση για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας πρέπει να ληφθεί με γνώμονα τις προστασίες που 

(50)  ΔΕΕ, Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mazák, 2009, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 38 ανωτέρω), σκέψη 45. Το άρθρο 1 του Χάρτη της ΕΕ ορίζει ότι: «Η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.».

(51)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 54. Στην αιτιολογική σκέψη 10 της ΟΕΑΑ προβλέπονται 
τα εξής: «Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία σκοπεί να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 
δικαιώματος ασύλου των αιτούντων άσυλο και των μελών της οικογενείας τους που τους συνοδεύουν».

(52)  Επιπλέον, το άρθρο 4 του Χάρτη της ΕΕ προβλέπει ότι: «Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές 
ή μεταχείριση.». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις στο πλαίσιο του τερματισμού της διεθνούς προστασίας, βλ. 
Μέρος 7 παρακάτω.

(53)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω).

(54)  Ό.π., σκέψη 112. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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παρέχονται από τον Χάρτη της ΕΕ. Το ΔΕΕ ανέφερε ρητά ότι η εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφοι 4 έως 6 
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση):

δεν επηρεάζει την υποχρέωση του κράτους μέλους υποδοχής να τηρεί τις διατάξεις του Χάρτη οι οποίες 
ασκούν επιρροή, όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7, σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής, στο άρθρο 15, σχετικά με την επαγγελματική ελευθερία και το δικαίωμα προς 
εργασία, στο άρθρο 34, σχετικά με την κοινωνική ασφάλεια και αρωγή, καθώς και στο άρθρο 35, σχετικά 
με την προστασία της υγείας (55).

Η ρητή αναφορά του ΔΕΕ στην υπόθεση Μ, Χ και Χ σε διάφορα συγκεκριμένα δικαιώματα υπογραμμίζει 
τη σημασία του Χάρτη της ΕΕ στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το άσυλο και τον τερματισμό της διεθνούς 
προστασίας, καθώς και τις εγγυήσεις που απορρέουν από αυτόν.

1.5. Τερματισμός της διεθνούς προστασίας και Σύμβαση για  
τους πρόσφυγες
Στην υπόθεση M, X και X, το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι, μολονότι η ΕΕ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση 
για τους πρόσφυγες, το άρθρο 78 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 18 του Χάρτη της ΕΕ «την υποχρεώνουν 
παρά ταύτα να τηρεί τους κανόνες της Συμβάσεως αυτής» (56). Για να κατανοηθεί πλήρως η σχέση μεταξύ της 
Σύμβασης για τους πρόσφυγες και της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), είναι επομένως απαραίτητο να αναφερθούμε 
στο άρθρο 78 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 18 του Χάρτη της ΕΕ.

Το άρθρο 18 του Χάρτη της ΕΕ προβλέπει ότι «Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων 
της Σύμβασης της Γενεύης […] και σύμφωνα με τη [ΣΛΕΕ]». Το άρθρο 78 παράγραφος 1 αναφέρει τα ακόλουθα.

Άρθρο 78 παράγραφος 1
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και 
της προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιονδήποτε 
υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής 
της μη επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 
28ης Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των 
προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις.

Το ΔΕΕ στην υπόθεση Bilali αναφέρθηκε σε αυτήν τη διάταξη στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πολιτικής για το 
άσυλο και την επικουρική προστασία σύμφωνα με τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες. Αναφέρει ότι:

Το άρθρο 78, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ ορίζει ότι η κοινή πολιτική την οποία αναπτύσσει η Ένωση στους 
τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας πρέπει να συνάδει 
με τη Σύμβαση της Γενεύης (απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, 
σκέψη 37). Επιπλέον, από την αιτιολογική σκέψη 3 της οδηγίας 2011/95 προκύπτει ότι ο νομοθέτης της 
Ένωσης, εμπνεόμενος από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, θέλησε να 
εξασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στη διαμόρφωση του οποίου συμβάλλει η οδηγία 
αυτή, στηρίζεται στην πλήρη και συνολική εφαρμογή της Συμβάσεως της Γενεύης (απόφαση της 
1ης Μαρτίου 2016, Alo και Osso, C-443/14 και C-444/14, EU:C:2016:127, σκέψη 30) (57).

Στην αιτιολογική σκέψη 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την 
έκτακτη σύνοδο στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, συμφώνησε να καταβληθεί προσπάθεια για τη 
θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με βάση την πλήρη και συνολική εφαρμογή της σύμβασης 
της Γενεύης, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν αποστέλλεται πίσω σε μέρος όπου θα υφίστατο διώξεις και 
επιβεβαιώνοντας δηλαδή την αρχή της μη επαναπροώθησης (58). Η αιτιολογική σκέψη 4 αναφέρει ότι «Η 

(55)  Ό.π., σκέψη 109.

(56)  Ό.π., σκέψεις 74 και 75.

(57)  ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω), σκέψη 54, που αναφέρεται επίσης στην υπόθεση ΔΕΕ, 2018, Ahmed, ό.π. (υποσημείωση 12 ανωτέρω), 
σκέψη 37.

(58)  Αιτιολογική σκέψη 3 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 15–16 Οκτωβρίου 1999, σκέψη 13.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/tam_el.pdf
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Σύμβαση της Γενεύης και το σχετικό πρωτόκολλο αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς νομικού 
καθεστώτος για την προστασία των προσφύγων». Επιπλέον, από τις αιτιολογικές σκέψεις 23 και 24 προκύπτει 
ότι οι διατάξεις της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) «θεσπίστηκαν προκειμένου να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών να εφαρμόζουν τη Σύμβαση αυτή [περί προσφύγων], βασιζόμενες σε κοινές έννοιες και κοινά 
κριτήρια για την αναγνώριση, στους αιτούντες άσυλο, του καθεστώτος του πρόσφυγα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της προαναφερθείσας Συμβάσεως» (59). Ως εκ τούτου, παρότι η ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) «θεσπίζει ένα 
κανονιστικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει έννοιες και κριτήρια που είναι κοινά στα κράτη μέλη και, ως εκ 
τούτου, ενωσιακά, στηρίζεται εντούτοις στη Σύμβαση [περί προσφύγων] και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην 
πλήρη τήρηση του άρθρου 1 της Συμβάσεως αυτής» (60).

Παρόλο που η Σύμβαση για τους πρόσφυγες περιέχει διατάξεις σχετικά με την παύση στο άρθρο 1 Γ και για τον 
αποκλεισμό στα άρθρα 1 Δ, 1 Ε και 1 ΣΤ, δεν περιέχει ειδική διάταξη για την ανάκληση, τον τερματισμό ή την 
άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα. Ωστόσο, το καθεστώς πρόσφυγα μπορεί να τερματιστεί βάσει 
της Σύμβασης για τους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με την UNHCR, με βάση το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες, ένα πρόσωπο που αναγνωρίστηκε ως 
πρόσφυγας από ένα κράτος βάσει της Σύμβασης για τους πρόσφυγες και/ή του Πρωτοκόλλου του 1967 μπορεί 
να απολέσει το καθεστώς πρόσφυγα μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο 
γράφημα 4.

Γράφημα 4: Προϋποθέσεις για την απώλεια του καθεστώτος πρόσφυγα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
προσφύγων

Ακύρωση

• Απόφαση ακύρωσης της αναγνώρισης του καθεστώτος πρόσφυγα, η 
οποία δεν έπρεπε να είχε χορηγηθεί από την αρχή. Η ακύρωση επηρεάζει 
αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες, δηλαδή δεν υπόκεινται 
πλέον σε προσφυγή ή επανεξέταση. Έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί 
άκυρο το καθεστώς πρόσφυγα από την ημερομηνία της αρχικής 
απόφασης (ab initio ή ex tunc —από την αρχή ή από εκείνη τη στιγμή).

Ανάκληση

• Ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα σε καταστάσεις όπου ένα 
πρόσωπο επιδεικνύει συμπεριφορές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 1 ΣΤ στοιχείο α) ή 1 ΣΤ στοιχείο γ) της Σύμβασης 
του 1951, αφού έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας. Η ανάκληση αυτή έχει 
επίπτωση στο μέλλον (ex nunc – από τώρα).

Παύση

• Τερματισμός του καθεστώτος πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 1 Γ 
της Σύμβασης του 1951 επειδή η διεθνής προστασία δεν είναι πλέον 
απαραίτητη ή δικαιολογημένη με βάση ορισμένες εκούσιες πράξεις του 
ενδιαφερόμενου προσώπου ή μια θεμελιώδη αλλαγή της κατάστασης 
που επικρατεί στη χώρα καταγωγής. Η παύση έχει επίπτωση στο μέλλον 
(ex nunc).

Πηγή: UNHCR, Σημείωμα για την ακύρωση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 2004, ό.π. (υποσημείωση 8 ανωτέρω), 
παράγραφος 1.

Οι ρήτρες σχετικά με την παύση στο άρθρο 1 Γ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες έχουν ενσωματωθεί 
στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) μέσω του άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 3 (61). Το άρθρο 14 παράγραφος 1 της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αναφέρεται στο άρθρο 11 ως βάση για την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση 
ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα.

Όσον αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα για λόγους 
αποκλεισμού, το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) καλύπτει καταστάσεις όπου 
ο πρόσφυγας θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί λόγω συμπεριφοράς πριν από τη χορήγηση του καθεστώτος 
πρόσφυγα («ακύρωση» στην ορολογία της UNHCR) και όπου ο πρόσφυγας αποκλείεται λόγω συμπεριφοράς 

(59)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 81.

(60)  Ό.π., σκέψη 83.

(61)  Βλ. Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις για το πλήρες κείμενο του άρθρου 1 Γ.

http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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μετά τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα («ανάκληση» στην ορολογία της UNHCR). Το άρθρο 14 
παράγραφος 3 ορίζει:

Τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα ενός 
υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς εάν, αφού του χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, το οικείο 
κράτος μέλος αποδείξει ότι:

α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί ή είναι αποκλεισμένο από το καθεστώς 
πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 12 (62).

Οι λόγοι αποκλεισμού από την αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα στο άρθρο 12 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
αντιστοιχούν στους λόγους αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 1 Δ, Ε και ΣΤ της Σύμβασης για τους 
πρόσφυγες (63). Το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αντικατοπτρίζει τα δύο 
εδάφια του άρθρου 1 Δ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες (64). Το άρθρο 12 παράγραφοι 1 στοιχείο β), 2 και 
3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αντιστοιχεί στους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 1 Ε και 1 Σ αντίστοιχα της 
Σύμβασης για τους πρόσφυγες, αν και με ορισμένες διαφορές (65).

Το άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες δεν περιορίζεται σε μια τέτοια εξέταση που πραγματοποιείται 
αφού το πρόσωπο έχει λάβει το καθεστώς πρόσφυγα. Το άρθρο 1 ΣΤ ορίζει ότι οι διατάξεις της Σύμβασης 
«δεν εφαρμόζονται επί προσώπων» για τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι εμπίπτουν στα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 1 ΣΤ στοιχεία α) έως γ). Τόσο το άρθρο 1 ΣΤ όσο και το άρθρο 12 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) αναφέρουν τους σοβαρούς λόγους που θεωρείται ότι παρέχουν την απαιτούμενη απόδειξη.

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος πρόσφυγα εάν διαπιστωθεί ότι 
μια διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων ήταν καθοριστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα. 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες, μια τέτοια απόφαση για τον τερματισμό του καθεστώτος 
πρόσφυγα, η οποία χορηγήθηκε εσφαλμένα, μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που αναφέρεται από την UNHCR ως 
«ακύρωση». Η ακύρωση έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί άκυρο το καθεστώς πρόσφυγα από την ημερομηνία 
της αρχικής απόφασης (66).

Σημειώνεται ότι η Σύμβαση για τους πρόσφυγες δεν περιέχει ρητές ρήτρες «ακύρωσης». Ωστόσο, εάν 
διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε εσφαλμένα σε ένα πρόσωπο το καθεστώς πρόσφυγα, η ακύρωση της αρχικής 
αναγνώρισης και η ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα συνάδουν με το διεθνές δίκαιο προσφύγων και τις 
γενικές νομικές αρχές. Το ΔΕΕ αναφέρθηκε σε αυτήν την περίπτωση στην υπόθεση Bilali, όταν δήλωσε ότι:

Μολονότι δε καμία διάταξη της εν λόγω Συμβάσεως δεν προβλέπει ρητώς την απώλεια του καθεστώτος 
πρόσφυγα όταν προκύπτει εκ των υστέρων ότι το καθεστώς αυτό ουδέποτε έπρεπε να αναγνωριστεί, 
η HCR εκτιμά πάντως ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος 
πρόσφυγα πρέπει κατ’ αρχήν να ακυρώνεται (67).

Το ερώτημα του αν το άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 6 της ΟΕΑΑ, το οποίο αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό 
ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα, «αντιβαίνει στο άρθρο 1 της Συμβάσεως της Γενεύης» (68) 
διευκρινίστηκε από το ΔΕΕ στην υπόθεση Μ, Χ και Χ. Το δικαστήριο έπρεπε να εξακριβώσει «κατά πόσον οι 
διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 4 έως 6 της οδηγίας 2011/95 μπορούν, σύμφωνα με τα όσα επιτάσσουν 
το άρθρο 78 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 18 του Χάρτη, να ερμηνευθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να μη 
θίγεται το επίπεδο προστασίας το οποίο εγγυώνται οι κανόνες της Συμβάσεως της Γενεύης» (69).

Κατά την εκτίμησή του σχετικά με το αν το άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 6 συνάδει με τη Σύμβαση για τους 
πρόσφυγες, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι:

(62)  Επισήμανση των συντακτών.

(63)  Βλ. Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις για το πλήρες κείμενο αυτών των διατάξεων.

(64)  Βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 9ης Δεκεμβρίου 2012, Τμήμα μείζονος συνθέσεως, Mostafa Abed El Karem El Kott και λοιποί κατά Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal, C-364/11, EU:C:2012:826, σκέψη 18.

(65)  Ό.π., σκέψη 21. Για λεπτομερή ανάλυση αυτών των διατάξεων, ανατρέξτε στο έγγραφο της EASO Αποκλεισμός, ό.π. (υποσημείωση 41 ανωτέρω).

(66)  UNHCR, Σημείωμα για την ακύρωση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 2004, ό.π. (υποσημείωση 8 ανωτέρω), παράγραφος 1, βλέπε επίσης γράφημα 4 
ανωτέρω.

(67)  ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω), σκέψη 58. Βλ. επίσης UNHCR, Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού 
του καθεστώτος των προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων, 1979, 
επανέκδοση Φεβρουαρίου 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4 (στο εξής UNHCR, Εγχειρίδιο), παράγραφος 117.

(68)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 76.

(69)  Ό.π., σκέψη 78.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=27217
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=27217
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45a9e2
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Το άρθρο 14, παράγραφος 6, της οδηγίας 2011/95 πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 78, παράγραφος 1, 
ΣΛΕΕ και με το άρθρο 18 του Χάρτη, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το κράτος μέλος το οποίο κάνει 
χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 4 και 5, της οδηγίας οφείλει να 
παρέχει σε όποιον πρόσφυγα εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις των τελευταίων αυτών διατάξεων 
και βρίσκεται εντός του εδάφους του συγκεκριμένου κράτους, τουλάχιστον, τα κατοχυρωμένα με τη 
Σύμβαση της Γενεύης δικαιώματα στα οποία ρητώς αναφέρεται το ίδιο το άρθρο 14, παράγραφος 6, 
καθώς και όσα δικαιώματα προβλέπονται από την εν λόγω Σύμβαση χωρίς προϋπόθεση νόμιμης 
διαμονής, λαμβανομένων υπόψη τυχόν επιφυλάξεων που έχει διατυπώσει το κράτος μέλος αυτό 
δυνάμει του άρθρου 42, παράγραφος 1 της ως άνω Συμβάσεως (70).

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η ερμηνεία του άρθρου 14, παράγραφοι 4 έως 6, της οδηγίας 
2011/95 η οποία έγινε δεκτή ανωτέρω διασφαλίζει ότι δεν θίγεται το ελάχιστο επίπεδο προστασίας που 
προβλέπεται από τη Σύμβαση της Γενεύης, όπως επιτάσσουν το άρθρο 78, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ και το 
άρθρο 18 του Χάρτη» (71).

Το ΔΕΕ διευκρίνισε επίσης στην υπόθεση Μ, Χ και Χ ότι η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος πρόσφυγα 
δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι ένα άτομο δεν είναι πρόσφυγας σύμφωνα με τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες. 
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι κατά των προσώπων αυτών μπορεί να εκδοθεί απόφαση ανάκλησης του 
καθεστώτος πρόσφυγα ή απόφαση περί μη χορήγησης αυτού του καθεστώτος, σε ένα συγκεκριμένο κράτος 
μέλος, αλλά ότι:

η έκδοση των ως άνω αποφάσεων δεν επηρεάζει την ιδιότητα του πρόσφυγα, την οποία έχουν εφόσον 
πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να θεωρούνται ως πρόσφυγες 
κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο δ) της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του κεφαλαίου ΙΙΙ της ίδιας οδηγίας, και, ως εκ τούτου, κατά την έννοια του άρθρου 1, Α, της Συμβάσεως 
της Γενεύης (72).

Για λεπτομερέστερη ανάλυση της υπόθεσης M, X και X, ανατρέξτε στα τμήματα 5.1, 5.4 και 5.5.

Μολονότι το σύστημα που καθορίζεται από τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες 
και όχι για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία 
του άρθρου 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) για την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Το ΔΕΕ στην υπόθεση Bilali εξέθεσε τη βάση αυτής της αρχής και δήλωσε 
ότι:

στις αιτιολογικές σκέψεις 8, 9 και 39 της οδηγίας 2011/95 επισημαίνεται ότι η βούληση του νομοθέτη 
της Ένωσης ήταν να ανταποκριθεί στην πρόσκληση η οποία είχε απευθυνθεί με το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης και να θεσπίσει ένα ενιαίο καθεστώς υπέρ όλων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 
οπότε επέλεξε, κατά συνέπεια, να χορηγήσει στους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας τα ίδια δικαιώματα και πλεονεκτήματα όπως και στους πρόσφυγες, πλην ορισμένων 
αναγκαίων και αντικειμενικώς δικαιολογημένων εξαιρέσεων (πρβλ. απόφαση της 1ης Μαρτίου 2016, Alo 
και Osso, C-443/14 και C-444/14, EU:C:2016:127, σκέψεις 31 και 32) (73).

Το δικαστήριο ανέπτυξε αυτό το σημείο, δηλώνοντας ότι το άρθρο 19 έχει ομοιότητες με το άρθρο 14, το οποίο 
αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα. Το δικαστήριο 
σημείωσε εν προκειμένω ότι:

ο νομοθέτης της Ένωσης εμπνεύστηκε από τους κανόνες που ισχύουν για τους πρόσφυγες, προκειμένου 
να καθορίσει τους λόγους απώλειας του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Πράγματι, το γράμμα και 
η διάρθρωση του άρθρου 19 της οδηγίας 2011/95, σχετικά με την απώλεια της ιδιότητας του δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας, εμφανίζουν ομοιότητες με το άρθρο 14 της ίδιας οδηγίας, το οποίο αφορά την 
απώλεια του καθεστώτος πρόσφυγα και έχει στηριχθεί, με τη σειρά του, στο άρθρο 1, Γ, της Συμβάσεως 
της Γενεύης (74).

(70)  Ό.π., σκέψη 107.

(71)  Ό.π., σκέψη 111.

(72)  Ό.π., σκέψη 110.

(73)  ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω), σκέψη 55.

(74)  Ό.π., σκέψη 56. Το ΔΕΕ έκρινε στη σκέψη 57 ότι «οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ερμηνεία του άρθρου 19 της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)]».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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Ως εκ τούτου, είναι σαφές από την ανάγνωση του κειμένου του άρθρου 78 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και του 
άρθρου 18 του Χάρτη της ΕΕ σε συνδυασμό με τη νομολογία του ΔΕΕ ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 14, 16, 17 και 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), πρέπει να λαμβάνονται 
με τρόπο συμβατό με τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες.

1.6. Συνέπειες του τερματισμού της διεθνούς προστασίας
Η απόφαση για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας βάσει της ΟΕΑΑ ή της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), που 
σημαίνει απόφαση για τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας 
ενός προσώπου, δεν είναι, από μόνη της, καθοριστική για το αν μπορεί να απομακρυνθεί ή να αποβληθεί από 
το έδαφος του κράτους μέλους.

Στο πλαίσιο της ανάκλησης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, το ΔΕΕ δήλωσε στην υπόθεση Bilali ότι 
η απώλεια του καθεστώτος επικουρικής προστασίας «δεν σημαίνει ότι η Διοίκηση λαμβάνει θέση και επί του 
χωριστού ζητήματος αν ο ενδιαφερόμενος χάνει κάθε δικαίωμα διαμονής στο οικείο κράτος μέλος» (75). Το 
δικαστήριο διαπιστώνει επίσης ότι:

είναι σαφές από την τελική φράση του άρθρου 2 στοιχείο η) της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] ότι η οδηγία […] 
εκκινεί από την παραδοχή ότι το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να παρέχει, σύμφωνα με το εσωτερικό 
δίκαιό του, εθνική προστασία που να περιλαμβάνει δικαίωμα διαμονής στο έδαφός του για τα πρόσωπα 
τα οποία δεν είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας (76).

Εάν, δεδομένης της διατύπωσης του άρθρου 2 στοιχείο η) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), το πρόσωπο δεν 
δικαιούται το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, η ίδια αρχή που ίσχυε στην υπόθεση Bilali 
ανωτέρω φαίνεται ότι θα ίσχυε επίσης για την ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα (77).

Όταν τερματιστεί η διεθνής προστασία, το διεθνές δίκαιο και/ή το εθνικό δίκαιο ενδέχεται να εξακολουθούν 
να παρέχουν προστασία κατά της απομάκρυνσης ή απέλασης από τη χώρα παροχής ασύλου. Το άρθρο 3 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (78) προβλέπει την απόλυτη απαγόρευση της 
απομάκρυνσης όταν αυτή ενδέχεται να επιφέρει βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση 
ή ποινή. Το άρθρο 4 του Χάρτη της ΕΕ απαγορεύει επίσης τα βασανιστήρια, την απάνθρωπη ή την εξευτελιστική 
μεταχείριση ή ποινή, και το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Χάρτη απαγορεύει την απομάκρυνση, την απέλαση 
ή την έκδοση σε «κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου, να υποβληθεί 
σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση». Επιπλέον, απαγορεύεται 
η επαναπροώθηση, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) (79).

Στην υπόθεση Μ, Χ και Χ, το ΔΕΕ αναφέρθηκε στην απαγόρευση της απέλασης και δήλωσε ότι:

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν, να απελαύνουν ή να εκδίδουν αλλοδαπό σε 
περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί και αποδεδειγμένοι λόγοι για να θεωρηθεί ότι θα διατρέξει στη 
χώρα προορισμού πραγματικό κίνδυνο να υποστεί μεταχείριση η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 4 
και το άρθρο 19, παράγραφος 2, του Χάρτη [βλ., σχετικώς, τις αποφάσεις της 5ης Απριλίου 2016, Aranyosi 
και Căldăraru, C-404/15 και C-659/15 PPU, ΕΕ:C: 2016:198, σκέψεις 86 έως 88, και της 24ης Απριλίου 2018, 
MP (επικουρική προστασία προσώπου που κατά το παρελθόν υπήρξε θύμα βασανιστηρίων), C-353/16, 
EU:C:2018:276, σκέψη 41] (80).

(75)  ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω), σκέψη 59.

(76)  Ό.π., σκέψη 61.

(77)  Άρθρο 2 στοιχείο η) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση): «“αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας”, η αίτηση παροχής προστασίας από κράτος μέλος που 
υποβάλλει υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι αιτείται καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας 
και ο οποίος δεν αιτείται ρητώς να του παρασχεθεί άλλη μορφή προστασίας, μη εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δυναμένη 
να ζητηθεί αυτοτελώς».

(78)  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, 213 UNTS 222, ETS αριθ. 005, 
4 Νοεμβρίου 1950 (έναρξη ισχύος: 3 Σεπτεμβρίου 1953).

(79)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψεις 90, 94 και 95. Το άρθρο 21 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και το 
άρθρο 33 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες αφορούν και τα δύο τους «πρόσφυγες» «κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο δ’, της οδηγίας 2011/95 
και του άρθρου 1, A, της Συμβάσεως της Γενεύης», ιδιότητα η οποία «δεν εξαρτάται από την τυπική αναγνώριση της ιδιότητας αυτής με τη χορήγηση 
του “καθεστώτος πρόσφυγα» κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ε) της οδηγίας» (σκέψη 90). Ενώ αμφότερα επιβεβαιώνουν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης καθώς και τις εξαιρέσεις από την αρχή αυτή, το ΔΕΕ έκρινε επίσης ότι το άρθρο 21 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) «πρέπει, 
όπως επιβεβαιώνει και η αιτιολογική της σκέψη 16, να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με τα δικαιώματα τα οποία 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη, ιδίως δε με το άρθρο 4 και με το άρθρο 19, παράγραφος 2, του Χάρτη, τα οποία απαγορεύουν απολύτως τα βασανιστήρια 
και κάθε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου, καθώς και την απομάκρυνση προς κράτος 
όπου υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να υποστεί ο ενδιαφερόμενος τέτοια μεταχείριση» (σκέψη 94).

(80)  ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 94.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Είναι σαφές από την επιταγή του δικαστηρίου ότι ένα κράτος μέλος πρέπει να σέβεται τις αρχές των άρθρων 4 
και 19 παράγραφος 2 του Χάρτη της ΕΕ και δεν μπορεί να αποκλίνει από τις ευθύνες του σε σχέση με την αρχή 
της μη επαναπροώθησης.

Εάν το καθεστώς πρόσφυγα τερματιστεί για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), τότε σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) το 
άτομο απολαμβάνει, τουλάχιστον, ορισμένα δικαιώματα που ορίζονται στη Σύμβαση για τους πρόσφυγες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 33, που περιέχει απαγόρευση απέλασης ή επιστροφής (επαναπροώθηση). 
Στην υπόθεση Μ, Χ και Χ, το δικαστήριο κατέληξε στο εξής συμπέρασμα:

Κατά συνέπεια, εφόσον η επαναπροώθηση πρόσφυγα ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του 
άρθρου 14, παράγραφοι 4 και 5, και του άρθρου 21, παράγραφος 2, της οδηγίας 2011/95 θα μπορούσε 
να τον εκθέσει σε κίνδυνο προσβολής των θεμελιωδών του δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 4 και στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του Χάρτη, το κράτος μέλος υποδοχής δεν επιτρέπεται να 
παρεκκλίνει από την αρχή της μη επαναπροώθησης, σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 2, της 
Συμβάσεως της Γενεύης (81).

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση Κ.Ι. (82) 
υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της μη επαναπροώθησης στο πλαίσιο του τερματισμού της διεθνούς 
προστασίας. Η υπόθεση Κ.Ι. αφορούσε έναν Ρώσο υπήκοο τσετσενικής καταγωγής, του οποίου το καθεστώς 
πρόσφυγα είχε ανακληθεί από τη γαλλική αρμόδια αρχή, και η απόφαση επικυρώθηκε από το εθνικό 
δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου. Η απόφαση βασίστηκε σε διατάξεις που ενσωμάτωναν το άρθρο 14 
παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) στο εσωτερικό δίκαιο, με την αιτιολογία ότι ο Ρώσος 
υπήκοος αποτελούσε κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους, καθώς είχε δικαστεί και καταδικαστεί 
για τρομοκρατικά εγκλήματα. Στη συνέχεια εκδόθηκε εντολή από τις γαλλικές αρχές για την απέλασή του στη 
Ρωσία. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ΕΔΔΑ, το οποίο διαπίστωσε ότι οι γαλλικές αρχές, όταν αποφάσισαν να 
απελάσουν τον αναιρεσείοντα, δεν είχαν λάβει υπόψη ότι εξακολουθούσε να είναι πρόσφυγας σύμφωνα με τη 
Σύμβαση για τους πρόσφυγες, παρόλο που το καθεστώς πρόσφυγα στο πλαίσιο της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) είχε 
ανακληθεί. Το δικαστήριο επικαλέστηκε την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση M, X και X, όπου είχε κριθεί ότι, 
εάν ισχύει το άρθρο 14 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ή ανιθαγενείς, ασφαλώς, στερούνται ή χάνουν το εν λόγω καθεστώς και, ως εκ τούτου, δεν αποκτούν ή παύουν 
να διαθέτουν πρόσβαση στο σύνολο των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων στα οποία αναφέρεται το 
κεφάλαιο VII της οδηγίας, δεδομένου ότι αυτά συναρτώνται με το συγκεκριμένο καθεστώς. Ωστόσο, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις ασύλου, το οικείο πρόσωπο διατηρεί το καθεστώς πρόσφυγα και επωφελείται 
από τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τους πρόσφυγες, όπως προβλέπεται ρητά στο 
άρθρο 14 παράγραφος 6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) (83). Η διάταξη αυτή αναφέρει ότι τα πρόσωπα στα οποία 
ισχύει το άρθρο 14 παράγραφος 4 ή 5 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) έχουν ορισμένα δικαιώματα βάσει της 
Σύμβασης για τους πρόσφυγες.

Το ΕΔΔΑ, επικαλούμενο την προηγούμενη απόφασή του στην υπόθεση Saadi (84), υπενθύμισε ότι η προστασία 
που παρέχεται από το άρθρο 3 της Σύμβασης είναι απόλυτη. Για να αντιβαίνει η προγραμματισμένη 
αναγκαστική απέλαση στη Σύμβαση, είναι αναγκαίο —και αρκεί— να υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται 
ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να υποβληθεί ο ενδιαφερόμενος στη χώρα υποδοχής σε μεταχείριση 
η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 3, ακόμη και όταν το πρόσωπο θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει απειλή για 
την εθνική ασφάλεια του συμβαλλόμενου κράτους (85). Το δικαστήριο δήλωσε στην υπόθεση Κ.Ι. ότι, για την 
αξιολόγηση του άρθρου 3, δεν είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι ισχυρισμοί ότι ο αναιρεσείων συμμετείχε σε 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, επειδή αυτή η πτυχή του θέματος δεν είναι σχετική βάσει του άρθρου 3 (86). 
Το δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι η εκτίμηση του κινδύνου μεταχείρισης που αντιβαίνει στο άρθρο 3 της 
ΕΣΔΑ απαιτεί πλήρη και ex nunc (στο εξής) εκτίμηση της κατάστασης πριν από οποιαδήποτε απέλαση (87). Το 
δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι θα υπήρχε παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, υπό τη 

(81)  Ό.π., σκέψη 95.

(82)  ΕΔΔΑ, απόφαση της 15ης Απριλίου 2021, K.I. κατά Γαλλίας, αριθ. 5560/19.

(83)  Ό.π., σκέψη 76, κατ’ επίκληση της απόφασης του ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψεις 92, 94, 95 
και 99.

(84)  ΕΔΔΑ, απόφαση (Τμήμα ευρείας συνθέσεως) της 27ης Φεβρουαρίου 2008, Saadi κατά Ιταλίας, αριθ. 37201/06, σκέψη 137.

(85)  ΕΔΔΑ, 2021, K.I. κατά Γαλλίας, ό.π. (υποσημείωση 82 ανωτέρω), σκέψη 119.

(86)  Ό.π. Βλ. επίσης ΕΔΔΑ, απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2019, O.D. κατά Βουλγαρίας, αριθ. 34016/18, σκέψη 46 και ΕΔΔΑ, απόφαση της 
11ης Οκτωβρίου 2011, Auad κατά Βουλγαρίας, αριθ. 46390/10, σκέψη 100.

(87)  ΕΔΔΑ, 2021, K.I. κατά Γαλλίας, ό.π. (υποσημείωση 82 ανωτέρω), σκέψη 120.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196381
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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διαδικαστική πτυχή του, εάν ο αναιρεσείων είχε απελαθεί στη Ρωσία χωρίς πλήρη ex nunc εκτίμηση από τις 
γαλλικές αρχές για τον κίνδυνο που ισχυρίστηκε ότι θα υφίστατο εάν η εντολή απομάκρυνσης εκτελούνταν (88).

Για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την αρχή της μη επαναπροώθησης και τις διαδικαστικές εγγυήσεις που 
παρέχονται από τον Χάρτη, βλ. τμήμα 5.5, καθώς και τη δικαστική ανάλυση της EASO για τις διαδικασίες 
ασύλου και την αρχή της μη επαναπροώθησης (89).

Συνεπώς, η απόφαση απέλασης ενός προσώπου από το έδαφος του κράτους μέλους δεν συνδέεται με την 
απόφαση τερματισμού της διεθνούς προστασίας και τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται την αρχή της μη 
επαναπροώθησης και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους.

Στην απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Krasniqi, το δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα του εάν η απέλαση ενός 
ατόμου, μετά την απόσυρση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω της καταδίκης του για σοβαρά 
εγκλήματα, συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ σχετικά με το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. 
Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απέλασή του δεν συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 8 της 
ΕΣΔΑ υπό το πρίσμα, ιδίως, του επαναλαμβανόμενου, μερικώς βίαιου και ως εκ τούτου σοβαρού χαρακτήρα 
των ποινικών του αδικημάτων και της επακόλουθης απειλής για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, του γεγονότος 
ότι ήρθε στην Αυστρία ως ενήλικας και εξακολουθούσε να έχει πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς με τη 
χώρα καταγωγής του, της δυνατότητας της οικογένειάς του να διατηρήσει επαφή μαζί του και του γεγονότος 
ότι μπόρεσε να υποβάλει αίτηση για άδεια προκειμένου να επιστρέψει στην Αυστρία σε λιγότερο από 5 χρόνια 
μετά την απέλασή του (90).

(88)  Ό.π., σκέψη 146.

(89)  EASO, Asylum procedures and the principle of non-refoulement – Judicial analysis (Διαδικασίες ασύλου και η αρχή της μη επαναπροώθησης — Δικαστική 
ανάλυση), 2018.

(90)  ΕΔΔΑ, απόφαση της 25ης Απριλίου 2017, Krasniqi κατά Αυστρίας, αριθ. 41697/12. Βλέπε επίσης ΕΔΔΑ, απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2014, Y.A. 
κατά Κάτω Χωρών, αριθ. 15439/09, σχετικά με έναν Αφγανό, του οποίου η άδεια μόνιμης διαμονής αποσύρθηκε και στον οποίο επιβλήθηκε εντολή 
αποκλεισμού βάσει του άρθρου 1 ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη στις 
αφγανικές υπηρεσίες ασφαλείας και βάσει αυτής της θέσης πρέπει να θεωρηθεί εν μέρει υπεύθυνος για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από αυτήν 
την οργάνωση. Ο αιτών ισχυρίστηκε ότι η απέλαση στο Αφγανιστάν θα συνιστούσε παραβίαση της απαγόρευσης βασανιστηρίων και απάνθρωπης 
μεταχείρισης που περιέχεται στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή στο άρθρο 8. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι, δεδομένου ότι 
η ολλανδική κυβέρνηση δεν σχεδίαζε να τον απελάσει προς το παρόν στο Αφγανιστάν, δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ήταν θύμα φερόμενης 
παραβίασης της ΕΣΔΑ και ο ισχυρισμός του ήταν απαράδεκτος. Βλ. επίσης ΕΔΔΑ, απόφαση της 8ης Ιουνίου 2017, M.M. και λοιποί κατά Κάτω Χωρών, 
αριθ. 15993/09.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173103
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
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Μέρος 2. Λόγοι τερματισμού της 
προστασίας πρόσφυγα I — παύση ως 
αποτέλεσμα ατομικής/-ών πράξης/-εων: 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)
Στο άρθρο 14 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) καθορίζονται οι λόγοι για την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση 
ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα. Ο πρώτος λόγος, που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να ανακαλούν, να τερματίζουν ή να αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα εάν 
ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή ένας ανιθαγενής παύσει να είναι πρόσφυγας σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση).

Άρθρο 14 παράγραφος 1 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα

Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας 2004/83/ΕΚ, τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο έχει χορηγηθεί από 
κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύσει να 
είναι πρόσφυγας σύμφωνα με το άρθρο 11.

Επομένως, το άρθρο 14 παράγραφος 1 πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση). Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α)-δ) ορίζει τέσσερις λόγους παύσης που προκύπτουν 
από μεμονωμένες ενέργειες.

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Παύση

1.  Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας, εάν:

α)  εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία της χώρας της ιθαγένειας ή

β)  ανακτήσει οικειοθελώς την ιθαγένεια που απώλεσε κατά το παρελθόν ή

γ)  αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας της χώρας που του χορήγησε τη νέα 
ιθαγένεια ή

δ)  έχει εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα που είχε εγκαταλείψει ή εκτός της οποίας 
είχε παραμείνει εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί δίωξη· […]

Η κύρια απαίτηση για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) είναι η διεθνής 
προστασία να μη χορηγείται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη ή δικαιολογημένη (91).

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) αναφέρονται όλες στην 
«ιθαγένεια». Σημειώνεται επίσης ότι, ενώ το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο β) και το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) χρησιμοποιούν τη λέξη «οικειοθελώς», το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν απαιτεί η δράση να είναι οικειοθελής.

Όσον αφορά το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), γενικά, τα δικαστήρια πρέπει να αξιολογούν 
τα ουσιώδη γεγονότα και τις περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση παύσης και στην ανάκληση του 
καθεστώτος πρόσφυγα. Στη συνέχεια, πρέπει να καθοριστεί εάν αυτά τα γεγονότα και οι περιστάσεις επαρκούν 

(91)  I. Kraft, «Article 11, Qualification Directive 2011/95/EC», στο K. Hailbronner και D. Thym (επιμ.), EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, 
2η έκδοση, C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, 2016, σ. 1191, παράγραφος 1 [στο εξής Kraft, «Article 11 QD (recast)», και Hailbronner και Thym, EU 
Immigration and Asylum Law, αντίστοιχα].
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για να αποδειχθεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει πλέον βάσιμο φόβο να υποστεί δίωξη στη χώρα 
ιθαγένειάς του ή, στην περίπτωση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ), στη χώρα προέλευσής του, και ότι 
η διεθνής προστασία δεν απαιτείται πλέον.

Καθεμία από τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) αξιολογείται στα τέσσερα τμήματα 
που ακολουθούν, όπως παρατίθενται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4: Διάρθρωση του μέρους 2

Τμήμα Τίτλος Σελίδα

2.1
Οικειοθελής εκ νέου εξασφάλιση της προστασίας της χώρας ιθαγένειας: 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)
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2.1. Οικειοθελής εκ νέου εξασφάλιση της προστασίας της χώρας 
ιθαγένειας: άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Ο πρώτος λόγος παύσης εκτίθεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). 
Προβλέπει ότι «Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας, εάν: α) εξασφαλίσει εκ 
νέου οικειοθελώς την προστασία της χώρας της ιθαγένειας».

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικατοπτρίζει τη διατύπωση του άρθρου 1 Γ παράγραφος 1 της 
Σύμβασης για τους πρόσφυγες, το οποίο ορίζει ότι η σύμβαση θα παύσει να εφαρμόζεται σε πρόσφυγες «Εάν 
έκαμον εκ νέου οικειοθελώς χρήσιν της προστασίας της χώρας ης έχουν την υπηκοότητα».

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται όταν ένας πρόσφυγας ο οποίος, ενώ ζει εκτός της 
χώρας ιθαγένειάς του, προβαίνει οικειοθελώς σε ενδεικτικά βήματα για την εκ νέου αξιοποίηση της εθνικής 
προστασίας. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) αναφέρεται σε αλλαγή στην κατάσταση του πρόσφυγα 
που έχει επιφέρει ο πρόσφυγας με τη θέλησή του. Όταν ένας πρόσφυγας έχει προβεί σε ορισμένες ενέργειες, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία της χώρας ιθαγένειάς του.

Αυτή η κατάσταση απαιτεί παύση διότι, εάν ένας πρόσφυγας προβεί οικειοθελώς σε τέτοιες πράξεις και 
με αυτόν τον τρόπο «εξασφαλίσει εκ νέου την προστασία της χώρας ιθαγένειας», η διεθνής προστασία δεν 
είναι πλέον απαραίτητη. Δεδομένου ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) αναφέρεται ρητά στη χώρα 
ιθαγένειας του ατόμου δεν ισχύει για ανιθαγενείς.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιέχει δύο κριτήρια, όπως ορίζονται στο γράφημα 5 και αναλύονται 
στα δύο υποτμήματα που ακολουθούν.

Γράφημα 5: Τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 Ο πρόσφυγας πρέπει να εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία του
 1

 Η προστασία πρέπει να παρέχεται από τη χώρα ιθαγένειας
2
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2.1.1. Ο πρόσφυγας πρέπει να εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς προστασία

Για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), η εκ νέου εξασφάλιση 
«της προστασίας της χώρας ιθαγένειας» αναφέρεται τόσο στην προστασία που παρέχεται στη χώρα 
ιθαγένειας όσο και στην προστασία που παρέχουν οι διπλωματικές ή προξενικές της αντιπροσωπείες εκτός 
της χώρας. Ενας πρόσφυγας μπορεί να επιστρέψει στη χώρα ιθαγένειάς του και αυτή η πράξη μπορεί να τον 
εντάξει στο πεδίο της εσωτερικής προστασίας της χώρας ιθαγένειας. Πολλές περιπτώσεις στις οποίες γίνεται 
επίκληση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) περιλαμβάνουν καταστάσεις 
στις οποίες ένας πρόσφυγας ζητεί κάποια μορφή διπλωματικής ή προξενικής προστασίας από τις αρχές της 
χώρας ιθαγένειάς του (92). Μπορεί να ισχύει όταν ο πρόσφυγας έχει έρθει σε επαφή ή επισκεφθεί επίσημες 
αρχές όπως προξενεία ή πρεσβείες στο κράτος μέλος υποδοχής προκειμένου να λάβει ή να ανανεώσει 
το διαβατήριο ή άλλα επίσημα έγγραφα. Μια τέτοια πράξη μπορεί να υποδηλώνει ότι, εάν ο πρόσφυγας 
επέστρεφε, θα μπορούσε επίσης να αναμένει ότι θα τύγχανε προστασίας από τη χώρα ιθαγένειας.

Η πράξη της εκ νέου αξιοποίησης της εθνικής προστασίας πρέπει να είναι οικειοθελής, γεγονός το οποίο 
σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πρόθεση εκ νέου αξιοποίησης της κρατικής προστασίας (93). Όταν ένας 
πρόσφυγας επικοινωνεί με τις επίσημες αρχές της χώρας καταγωγής του για να ζητήσει, για παράδειγμα, 
επίσημα έγγραφα, μια τέτοια πράξη μπορεί να συνεπάγεται πρόθεση εκ νέου αξιοποίησης της προστασίας της 
χώρας ιθαγένειας (94).

Όπως έχουν διαπιστώσει πολλά δικαστήρια, τα βήματα που έχουν γίνει για την έκδοση διαβατηρίου από τις 
επίσημες αρχές της χώρας ιθαγένειας μπορεί να θεωρηθούν ενδεικτικά της πρόθεσης εκ νέου αξιοποίησης 
της προστασίας της χώρας αυτής (95). Ωστόσο, η επικοινωνία και μόνο με τις αρχές μιας χώρας ιθαγένειας δεν 
συνεπάγεται αυτομάτως πρόθεση, και πρέπει εν προκειμένω να εκτιμάται κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Το γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι η αποδοχή ή η ανανέωση ενός εθνικού 
διαβατηρίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το καθεστώς πρόσφυγα τερματίζεται αυτόματα σε κάθε περίπτωση. 
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι, παρόλο που αυτή η συμπεριφορά αποτελούσε ένδειξη ότι το ενδιαφερόμενο 
άτομο επιθυμούσε να τεθεί ξανά υπό την προστασία της πατρίδας του, αυτό το συμπέρασμα μπορούσε να 
ακυρωθεί από τις συνθήκες της εκάστοτε υπόθεσης. Το δικαστήριο τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσης και ότι έπρεπε να εξεταστεί εάν η συμπεριφορά του δικαιούχου ασύλου 
μπορούσε να αποτελεί απόδειξη ότι η έκδοση του διαβατηρίου δεν απέβλεπε στην εκ νέου απόκτηση πλήρους 
διπλωματικής προστασίας. Το δικαστήριο δήλωσε ότι «η χρήση και μόνο μιας υπηρεσίας που παρέχεται από 
τη διπλωματική αποστολή της χώρας καταγωγής για την υπέρβαση γραφειοκρατικών εμποδίων δεν μπορεί να 
είναι επαρκής για να προκαλέσει την απώλεια δικαιωμάτων. Πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τον 
σχετικό σκοπό και τις μεμονωμένες περιστάσεις» (96).

Τα γαλλικά δικαστήρια εκτιμούν ότι ορισμένες πράξεις ενός πρόσφυγα, όπως η επικοινωνία με πρεσβείες 
ή προξενεία της χώρας ιθαγένειας στη Γαλλία, είναι «πράξεις πίστης» ενδεικτικές της εκ νέου εξασφάλισης 
προστασίας που μπορεί να καταστήσει περιττή τη συνεχή διεθνή προστασία. Ωστόσο, τα γεγονότα και οι 

(92)  Kraft, «Article 11, QD (recast)», ό.π. (υποσημείωση 91 ανωτέρω), σ. 1194, σκέψη 8, J. C. Hathaway και M. Foster, The Law of Refugee Status, 2η έκδ., 
Cambridge University Press, 2014 (στο εξής Hathaway και Foster, The Law of Refugee Status), σ. 469–470.

(93)  UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 120, με αναφορά στην ερμηνεία του άρθρου 1 Γ παράγραφος 1 της Σύμβασης για 
τους πρόσφυγες.

(94)  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin 
(Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας που ταξιδεύουν και επικοινωνούν με τις αρχές της χώρας προέλευσής τους), Νοέμβριος 2019, σ. 18.

(95)  Εφετείο Μετανάστευσης (Migrationsöverdomstolen, Σουηδία), απόφαση της 13ης Ιουνίου 2011, UM 5495-10, MIG 2011:13 (περίληψη στην αγγλική 
γλώσσα). Η ίδια αρχή εφαρμόζεται από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof, Αυστρία), απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2019, 
Ra 2018/14/0121, AT:VWGH:2019:RA2018140121.L01. Εφαρμόζεται ομοίως από το Δικαστήριο Ασύλου και Μετανάστευσης (Ηνωμένο Βασίλειο), 
στην απόφαση της 28ης Ιουνίου 2007, RD (Παύση, βάρος απόδειξης, διαδικασία) Αλγερία, [2007] UKAIT 66, σκέψη 30. Το δικαστήριο έκρινε τα εξής: 
Τα διαβατήρια δεν είναι διακοσμητικά στολίδια ή συλλεκτικά αντικείμενα. […] Όταν ένα πρόσωπο αποκτά διαβατήριο, θα θεωρείται ότι σκοπεύει να 
αξιοποιήσει την προστασία του κράτους που εξέδωσε το διαβατήριο. Ο αναιρεσείων έχει ασφαλώς τη δυνατότητα να αντικρούσει το συμπέρασμα.

(96)  Ανεπίσημη μετάφραση του Ομοσπονδιακού διοικητικού δικαστηρίου (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 27ης Ιουλίου 2017, 1 C 28.16, 
DE:BVerwG:2017:270717U1C28.16.0.

https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/UM 5495-10.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-13-june-2011-um-5495-10#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-13-june-2011-um-5495-10#content
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=aeb188ad-4d81-400d-846d-c6a54ad987fb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=31.01.2019&BisDatum=31.01.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018140121_20190131L01
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
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περιστάσεις πρέπει να εκτιμηθούν υπό το πρίσμα άλλων παραγόντων, οι οποίοι ενδέχεται να υποδηλώνουν 
ότι δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση (97).

Τα βήματα που πραγματοποίησε ένας πρόσφυγας ενδέχεται να έγιναν από ανάγκη ή επειδή ο πρόσφυγας 
υποχρεώθηκε από το κράτος μέλος υποδοχής (π.χ. απαίτηση του κράτους υποδοχής ο πρόσφυγας να λάβει 
ταξιδιωτικά έγγραφα) (98). Η UNHCR, ερμηνεύοντας το άρθρο 1 Γ παράγραφος 1 της Σύμβασης για τους 
πρόσφυγες, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), 
διευκρινίζει ότι ο πρόσφυγας μπορεί:

να αναγκαστεί, από συνθήκες πέραν του ελέγχου του, να προσφύγει σε ένα μέτρο προστασίας από τη 
χώρα ιθαγένειάς του. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρειαστεί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου στη χώρα 
καταγωγής του διότι κανένα άλλο διαζύγιο δεν τυγχάνει της απαραίτητης διεθνούς αναγνώρισης. Μια 
τέτοια πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκούσια εκ νέου εξασφάλιση της προστασίας και δεν θα 
στερήσει από το πρόσωπο το καθεστώς πρόσφυγα (99).

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να εκτιμάται εάν η αλληλεπίδραση με τη «χώρα ιθαγένειας» αποσκοπούσε 
απλώς στην εκπλήρωση μιας απαίτησης με βάση τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του κράτους υποδοχής, 
γι' αυτό και «η προσοχή στα γεγονότα κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ζωτικής σημασίας» (100).

Το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ένας πρόσφυγας τουρκικής ιθαγένειας που απέκτησε 
διαβατήρια από το προξενείο για τα ανήλικα παιδιά του ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στη μητέρα 
τους στην Τουρκία το έκανε από ανάγκη και δεν αποτελούσε οικειοθελή πράξη εκ νέου εξασφάλισης 
προστασίας (101). Σε άλλη περίπτωση, στην οποία ένας πρόσφυγας επικοινώνησε με τις πανεπιστημιακές 
αρχές της χώρας υπηκοότητάς του προκειμένου να λάβει το απαραίτητο πιστοποιητικό για να ασκήσει το 
επάγγελμά του στη Γαλλία, όπως απαιτείται από τους γαλλικούς κανονισμούς, αυτό διαπιστώθηκε ότι δεν 
ήταν πράξη πίστης και, ως εκ τούτου, δεν ήταν εθελοντική πράξη εκ νέου εξασφάλισης προστασίας (102). 
Ομοίως, μια άλλη γαλλική υπόθεση αφορούσε μία πρόσφυγα που ανανέωσε το διαβατήριό της στην πρεσβεία 
της χώρας ιθαγένειάς της στο Παρίσι, κατόπιν ρητού αιτήματος της γαλλικής αστυνομίας, ως προϋπόθεση για 
να συνεχίσει να δικαιούται ιατρική περίθαλψη που ήταν απαραίτητη για την επιβίωσή της. Στο σκεπτικό του, 
το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου το έλαβε υπόψη αυτό, καθώς και το γεγονός ότι η ανανέωση 
έγινε από τρίτο πρόσωπο, την ευάλωτη κατάσταση της πρόσφυγα, την ιατρική και ψυχολογική της κατάσταση 
και τη σύνθετη διοικητική κατάσταση. Το δικαστήριο έκρινε ότι πληρούται η απαίτηση αναγκαιότητας, έτσι 
ώστε να διατηρήσει το καθεστώς πρόσφυγα (103). Αυτό μπορεί να αντιπαραβληθεί με μια άλλη γαλλική 
υπόθεση στην οποία το καθεστώς πρόσφυγα ενός Τσετσένου πρόσφυγα έπαυσε, επειδή είχε ανανεώσει το 
διαβατήριό του σε ρωσικό προξενείο στο Στρασβούργο. Το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου 
διαπίστωσε ότι ο πρόσφυγας είχε ενεργήσει οικειοθελώς και το διαβατήριο δεν αποκτήθηκε μέσω δωροδοκίας 
ή για επιτακτικούς λόγους ή με επιτακτική αιτιολόγηση (104).

(97)  Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 13ης Ιανουαρίου 1989, 78055, FR:CESSR:1989:78055.19890113, η οποία διαπιστώνει 
ότι η επικοινωνία και μόνο με τις αρχές της χώρας καταγωγής δεν μπορεί να αποτελεί τελικό τεκμήριο και ότι απαιτείται εξέταση όλων των 
συγκεκριμένων περιστάσεων. Η UNHCR αναφέρει ότι «Εάν ο πρόσφυγας υποβάλει αίτηση και αποκτήσει εθνικό διαβατήριο ή το ανανεώσει, θα 
θεωρηθεί, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο, ότι προτίθεται να κάνει χρήση της προστασίας της χώρας της ιθαγένειάς του. 
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της πρόθεσης του πρόσφυγα να υπαχθεί οικειοθελώς στην προστασία της χώρας της οποίας έχει την ιθαγένεια. Το καθοριστικό στοιχείο είναι ο σκοπός 
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Σε σχέση με τα ταξίδια επιστροφής στη χώρα ιθαγένειας, το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο στη Γερμανία 
διαπίστωσε ότι τα ταξίδια που πραγματοποίησε ένας πρόσφυγας στη χώρα ιθαγένειάς του δεν οδηγούσαν 
κατ’ ανάγκη στην υπόθεση ότι ο πρόσφυγας επιθυμούσε να αξιοποιήσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία 
που του παρείχε η χώρα υπηκοότητάς του και ότι έπρεπε να πραγματοποιηθεί ατομική αξιολόγηση (105). 
Στη Βουλγαρία, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επιστροφή ενός πρόσφυγα για την 
κηδεία του γονέα του δεν ήταν λόγος για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς δεν έκρινε το γεγονός αυτό ως οικειοθελή πράξη (106).

Αντιστρόφως, μπορεί να διαπιστωθούν λόγοι για την επιστροφή στη χώρα καταγωγής που δεν δικαιολογούν τη 
διατήρηση του καθεστώτος πρόσφυγα. Για παράδειγμα, το ολλανδικό Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε 
την απόφαση να τερματιστεί το καθεστώς πρόσφυγα ενός προσώπου που είχε ταξιδέψει στο Αζερμπαϊτζάν 
τρεις φορές, χρησιμοποιώντας το προσφυγικό διαβατήριο και τις θεωρήσεις που απέκτησε από την πρεσβεία 
του Αζερμπαϊτζάν. Διαπιστώθηκε ότι η διάρκεια των επισκέψεών της δεν σχετιζόταν με τους λόγους που 
αναφέρθηκαν σχετικά με αυτές, οι οποίες κρίθηκε ότι συνιστούσαν «τακτικές επισκέψεις σε αυτήν τη χώρα για 
διακοπές» (107). Ως αποτέλεσμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόσωπο αυτό 
είχε υποβληθεί οικειοθελώς στην προστασία των αρχών του Αζερμπαϊτζάν και είχε λάβει αυτήν την προστασία.

Στη Γαλλία, το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου επιβεβαίωσε την απόφαση παύσης που 
σχετίζεται με το καθεστώς πρόσφυγα ενός Αφγανού πρόσφυγα που είχε περάσει 2 μήνες στη χώρα ιθαγένειάς 
του για να γιορτάσει τον γάμο του. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι είχε αξιοποιήσει οικειοθελώς την προστασία 
της χώρας ιθαγένειάς του. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο Αφγανιστάν εκείνη την εποχή, 
του χορηγήθηκε επικουρική προστασία (108). Μια άλλη γαλλική υπόθεση αφορούσε έναν Βιετναμέζο υπήκοο, 
ο οποίος επέστρεψε στο Βιετνάμ για 4 εβδομάδες. Στην περίπτωση αυτή, το ίδιο δικαστήριο διαπίστωσε 
ότι ο υπήκοος είχε εξασφαλίσει εκ νέου την προστασία της χώρας ιθαγένειάς του. Έκρινε ότι το ιατρικό 
πιστοποιητικό σχετικά με την υγεία του ηλικιωμένου πατέρα του, το οποίο προέβαλε ως οικογενειακό λόγο 
για την επιστροφή του, αλλά το οποίο διατηρούσε για 9 μήνες πριν ταξιδέψει, δεν αποτελούσε σε καμία 
περίπτωση απόλυτο λόγο για την επείγουσα αναχώρησή του. Τέλος, σημείωσε ότι δεν είχε προσπαθήσει να 
υποβάλει αίτηση για άδεια ασφαλούς διάβασης (safe conduct pass) από τις γαλλικές αρχές. Έτσι, το δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι η εκ νέου αξιοποίηση της εθνικής προστασίας ήταν οικειοθελής (109).

Ομοίως, το βελγικό συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών διαπίστωσε ότι οι λόγοι που προέβαλε 
ένας Αφγανός πρόσφυγας σχετικά με την ιατρική κατάσταση του αδελφού του, σε σχέση με την επιστροφή του 
στην Καμπούλ, δεν ήταν αξιόπιστοι και κατέδειξε ότι δεν χρειάζεται πλέον διεθνή προστασία. Το δικαστήριο 
έκρινε ότι το γεγονός και μόνο ότι είχε ζητήσει άδεια από τις πακιστανικές αρχές και την αφγανική πρεσβεία 
για να ταξιδέψει στην Καμπούλ μέσω της χώρας δεν αμφισβητούσε αυτό το εύρημα (110). Επιπλέον, το ίδιο 
δικαστήριο, στην περίπτωση ενός προσώπου που επέστρεψε στο Ιράκ, χρησιμοποιώντας ιρακινό διαβατήριο 
που είχε εκδοθεί από την ιρακινή πρεσβεία στη Γαλλία, διαπίστωσε ότι είχε αποκτήσει οικειοθελώς ιρακινό 
διαβατήριο. Το δικαστήριο έκρινε ότι αυτό έδειχνε πως δεν είχε πλέον βάσιμο φόβο να υποστεί δίωξη από τις 
αρχές (111).

Όταν η επαφή με τις αρχές της χώρας ιθαγένειας είναι περιστασιακή ή τυχαία, η επαφή αυτή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως πράξη οικειοθελούς εκ νέου αξιοποίησης της εθνικής προστασίας. Για παράδειγμα, το 
εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου διαπίστωσε ότι ένας πρόσφυγας από το Μπανγκλαντές στη 
Γαλλία δεν αξιοποίησε εκ νέου την προστασία της χώρας ιθαγένειάς του όταν έλαβε άδεια οδήγησης από το 
Μπανγκλαντές. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η άδεια οδήγησης ήταν μια κανονική προϋπόθεση απασχόλησης 
και ο πρόσφυγας είχε επικοινωνήσει απλώς με τις αρχές τηλεφωνικά, ενώ βρισκόταν στη Γαλλία, προκειμένου 
να μάθει πώς θα μπορούσε να λάβει την άδεια για λογαριασμό του ένα τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον, το γεγονός 
ότι η σύζυγός του έπρεπε να δωροδοκήσει τις αρχές του Μπανγκλαντές για να αποκτήσει το έγγραφο έπεισε 
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(109) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 6ης Ιουλίου 2017, M. Q., αριθ. 16032301 R.

(110) Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών (RVV/CCE, Βέλγιο), απόφαση της 9ης Μαΐου 2018, αριθ. 203.723.

(111) Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών (RVV/CCE, Βέλγιο), απόφαση της 6ης Φεβρουαρίου 2020, αριθ. 232.289.

https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@104340/201508135-1-v3/#highlight=201508135%2f1%2fV3
https://www.refworld.org/cases,NTL_COS,57b319134.html
http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA 5 octobre 2015 M. Z. n%C2%B0 14033523 C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/107453/1079111/version/1/file/CNDA GF 6 juillet 2017 M. Q. n° 16032301 R.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a203723.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a232289.an_.pdf
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περαιτέρω το δικαστήριο ότι ο πρόσφυγας δεν έδειξε ουσιαστικά πρόθεση να αξιοποιήσει εκ νέου την 
προστασία της χώρας ιθαγένειας (112).

Κατά την UNHCR:

Για να κριθεί εάν έχει απολεσθεί το καθεστώς πρόσφυγα υπό αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να γίνει 
διάκριση μεταξύ της πραγματικής εκ νέου αξιοποίησης της προστασίας και των περιστασιακών 
και τυχαίων επαφών με τις εθνικές αρχές. Εάν ένας πρόσφυγας υποβάλει αίτηση και λάβει εθνικό 
διαβατήριο ή επιτύχει την ανανέωσή του, θα τεκμαίρεται, εάν δεν υπάρχει αντίθετη απόδειξη, 
ότι σκοπεύει να επωφεληθεί από την προστασία της χώρας ιθαγένειάς του. Από την άλλη πλευρά, 
η απόκτηση εγγράφων από τις εθνικές αρχές για τα οποία θα πρέπει επίσης να υποβάλουν αίτηση οι 
αλλοδαποί —όπως πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου— ή παρόμοιες υπηρεσίες δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως εκ νέου αξιοποίηση της προστασίας (113).

Ορισμένες άλλες περιστάσεις δεν θα ισοδυναμούν με εκ νέου αξιοποίηση της εθνικής προστασίας. Μπορεί 
ένα άτομο να μην μπορεί να εκδηλώσει ή να μην έχει εκδηλώσει ρητά τη βούληση να αξιοποιήσει εκ νέου 
την προστασία της χώρας ιθαγένειας και επομένως η εκ νέου αξιοποίηση δεν είναι οικειοθελής. Η εκ νέου 
αξιοποίηση μπορεί, για παράδειγμα, να έχει πραγματοποιηθεί από ένα παιδί, από κάποιον που δεν μπορεί να 
λάβει την απόφαση να αξιοποιήσει εκ νέου την προστασία (114) ή από τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση 
του πρόσφυγα.

2.1.2. Η προστασία πρέπει να παρέχεται από τη χώρα ιθαγένειας

Το επόμενο θέμα που πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι αν 
η προστασία παρέχεται από τη χώρα ιθαγένειας των προσφύγων. Σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο, 
η ιθαγένεια είναι νομικός δεσμός ο οποίος έχει ως βάση κοινωνικό γεγονός σύνδεσης, πραγματική 
σύνδεση ύπαρξης, συμφερόντων και αισθημάτων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη αμοιβαίων δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων (115). Κάθε κράτος καθορίζει γενικά ποιος είναι (και ποιος δεν είναι) υπήκοος μέσω της 
νομοθεσίας του για την ιθαγένεια (116). Η ιθαγένεια ενός ατόμου μπορεί να αποκτηθεί με την καταγωγή 
(jus sanguinis) ή με τη γέννηση (jus soli). Η ιθαγένεια μπορεί επίσης να αποκτηθεί με πολιτογράφηση λόγω 
μακροχρόνιας διαμονής ή μέσω υποκατάστασης ή προσάρτησης (117).

Όταν κάποιος έχει λάβει το καθεστώς του πρόσφυγα, η σχετική εθνική αρχή ή το δικαστήριο θα έχει καταλήξει 
στο ποια ήταν η ιθαγένεια (ή μη ιθαγένεια) αυτού του πρόσφυγα, προκειμένου να αξιολογήσει εάν πληροί 
τις προϋποθέσεις για να δικαιούται διεθνή προστασία. Κατά συνέπεια, όταν ένα κράτος μέλος επιδιώξει να 
ανακαλέσει, να τερματίσει ή να αρνηθεί την ανανέωση αυτού του καθεστώτος, η ιθαγένεια του πρόσφυγα 
θα έχει ήδη καθοριστεί, εκτός εάν το καθεστώς του πρόσφυγα έχει χορηγηθεί με βάση ψευδή δήλωση και/ή 
ψευδή έγγραφα σχετικά με την ιθαγένειά του. Ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες, ωστόσο, το κράτος μέλος 
πιθανότατα θα έχει ανακαλύψει την πραγματική ιθαγένεια του ενδιαφερομένου σε αυτό το στάδιο, εξ ου και 
η απαίτηση εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) σε τέτοιες περιπτώσεις (118). Ένας πρόσφυγας 
που είναι ανιθαγενής αλλά επιστρέφει σε χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής του ή έρχεται σε επαφή με 
τις αρχές της χώρας αυτής και ο οποίος δεν έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής δεν θα εμπίπτει, επομένως, στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς δεν πληροί το κριτήριο της «ιθαγένειας».

Είναι σαφές από τα προαναφερθέντα ότι, σε καταστάσεις που αφορούν πιθανή εκούσια εκ νέου αξιοποίηση 
της προστασίας της χώρας ιθαγένειας, πρέπει να διενεργείται εξατομικευμένη αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο πρόσφυγας έχει λάβει την προστασία της χώρας ιθαγένειάς του, σε 
αντίθεση, για παράδειγμα, με μια χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής.

(112) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (Γαλλία), απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2018, M. H., αριθ. 16029914.

(113) UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 121.

(114) Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να αντιπαραβληθεί με την απόφαση του ομοσπονδιακού 
δικαστηρίου (Καναδάς), της 13ης Μαρτίου 2019, στην υπόθεση Nana Abechkhrishvili κατά Minister of Citizenship and Immigration, 2019 FC 313, στην 
οποία η πρόσφυγας υποστήριζε ότι λόγω της ψυχικής της κατάστασης δεν ενεργούσε λογικά ως προς την επιστροφή της στη Γεωργία και δεν σκόπευε, 
επομένως, να αξιοποιήσει εκ νέου εκούσια την προστασία της Γεωργίας. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η διαγνωσμένη διαταραχή άγχους δεν ήταν 
αρκετή για να αποδείξει ότι ενήργησε ακούσια. Τα καλά μελετημένα σχέδιά της και η παρατεταμένη παραμονή της στη Γεωργία σε δύο περιπτώσεις 
έδειξαν ότι τα ταξίδια της ήταν σκόπιμα και προγραμματισμένα.

(115) Διεθνές Δικαστήριο, απόφαση της 6ης Απριλίου 1955, υπόθεση Nottebohm (Λιχτενστάιν κατά Γουατεμάλας) (δεύτερη φάση), [1955] έκθεση ΔΔ αριθ. 4, 
σ. 23.

(116) M. Foster και H. Lambert, International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons (Διεθνές Δίκαιο για τους Πρόσφυγες και Προστασία 
Ανιθαγενών), Oxford University Press, 2019 (στο εξής Foster και Lambert, International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons), σ. 53.

(117) Ό.π.

(118) Βλ. τμήμα 4.3 παρακάτω.

http://www.cnda.fr/content/download/144994/1470779/version/1/file/CNDA 14 septembre 2018 M. H. n°16029914 C.pdf
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
http://canlii.ca/t/hzbhh
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf
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2.2. Οικειοθελής ανάκτηση ιθαγένειας: άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο β)
Ο δεύτερος λόγος παύσης εκτίθεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). 
Η διάταξη αυτή ισχύει για πρόσφυγες που δεν χρειάζονται πλέον διεθνή προστασία επειδή έχουν ανακτήσει 
την προηγούμενη ιθαγένειά τους. Προβλέπει ότι «Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι 
πρόσφυγας, εάν: […] β) ανακτήσει οικειοθελώς την ιθαγένεια που απώλεσε κατά το παρελθόν». Το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικατοπτρίζει τη διατύπωση του άρθρου 1 Γ παράγραφος 2 της Σύμβασης για 
τους πρόσφυγες, το οποίο ορίζει ότι η σύμβαση θα πάψει να ισχύει εάν οι πρόσφυγες «μετά την απώλειαν της 
υπηκοότητος αυτών, οικειοθελώς επανέκτησαν ταύτην». Εφαρμόζεται σε πρόσωπο το οποίο σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή (είτε πριν από είτε μετά τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα) απώλεσε την ιθαγένειά του 
και κατόπιν την ανέκτησε οικειοθελώς. Η ιθαγένεια εξετάζεται στο τμήμα 2.1.2 ανωτέρω.

Η απώλεια μπορεί να ήταν αποτέλεσμα της στέρησης της ιθαγένειας από την οικεία κυβέρνηση ή να προήλθε 
από πράξη του πρόσφυγα που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιθαγένειας εκ του νόμου. Ένας πρόσφυγας 
μπορεί να έχει απαλλαγεί από την ιθαγένειά του με απόφαση του κράτους κατόπιν αιτήματος του ατόμου 
ή να έχει αποκηρύξει την ιθαγένειά του (119). Επιπλέον, ένας πρόσφυγας μπορεί να έχει στερηθεί την ιθαγένειά 
του για λόγους όπως προδοσία, παρατεταμένη διαμονή στο εξωτερικό, αποφυγή στρατιωτικής θητείας 
ή απόκτηση ιθαγένειας άλλου κράτους (120).

Η λέξη «ανέκτησε» είναι σε παρελθόντα χρόνο, ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η διάταξη ισχύει μόνο όταν το 
άτομο έχει ανακτήσει την εν λόγω ιθαγένεια, όχι όταν αρχίζει να σκέφτεται να την ανακτήσει ή όταν υποβάλλει 
αίτηση (121).

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) προϋποθέτει οικειοθελή πράξη εκ μέρους του πρόσφυγα πριν από 
την επίκληση της διάταξης. Όπως έχει σημειωθεί: «Σε αντίθεση με την εκ νέου εξασφάλιση της εθνικής 
προστασίας, η ανάκτηση της ιθαγένειας μπορεί να ξεκινήσει από το κράτος προέλευσης, όπου έχει θεσπιστεί 
ευρείας εφαρμογής νόμος περί ιθαγένειας, και όχι από τον πρόσφυγα» (122). Η χορήγηση της ιθαγένειας βάσει 
νόμου ή διατάγματος δεν συνεπάγεται οικειοθελή ανάκτηση, εκτός εάν η ιθαγένεια έχει γίνει ρητά ή σιωπηρά 
αποδεκτή από τον πρόσφυγα. Ωστόσο, εάν η προηγούμενη ιθαγένεια χορηγήθηκε εκ του νόμου, με την 
επιφύλαξη της επιλογής απόρριψης, θα θεωρείται ως οικειοθελής ανάκτηση, εάν ο πρόσφυγας δεν άσκησε 
συνειδητά το δικαίωμα να την απορρίψει. Ισχύει εξαίρεση εάν είναι σε θέση να επικαλεστεί ειδικούς λόγους 
που δείχνουν ότι δεν είχε στην πραγματικότητα την πρόθεση να ανακτήσει την προηγούμενη ιθαγένειά του. 
Έχει αναφερθεί ότι εναπόκειται στους πρόσφυγες να αναφέρουν ότι απορρίπτουν μια προσφορά ανάκτησης 
της ιθαγένειας, εάν έχουν πλήρη γνώση ότι θα ισχύσει αυτόματα αν δεν επιλέξουν να την απορρίψουν (123).

Σε άλλες περιπτώσεις, ένα πρόσωπο μπορεί να απέκτησε νέα ιθαγένεια λόγω γάμου, την οποία στη συνέχεια 
απώλεσε λόγω θανάτου του/της συζύγου του ή λόγω διαζυγίου. Το άτομο αυτό μπορεί στη συνέχεια 
να υποβάλει οικειοθελώς αίτηση για να ανακτήσει την απολεσθείσα ιθαγένεια έπειτα από ένα τέτοιο 
γεγονός (124). Η UNHCR είναι της άποψης ότι, εφόσον ο πρόσφυγας ανακτήσει, με δική του ελεύθερη βούληση, 
την απολεσθείσα ιθαγένειά του, μπορεί να θεωρηθεί ότι η πρόθεσή του είναι να λάβει την προστασία της 
κυβέρνησής του (125).

Ωστόσο, όπως έχει σημειωθεί:

(119) Fripp, Nationality and Statelessness (Ιθαγένεια και ανιθαγένεια), ό.π. (υποσημείωση 100 ανωτέρω), σ. 30.

(120) Ό.π., σ. 30.

(121) Ό.π., σ. 335–336.

(122) J. Fitzpatrick και R. Bonoan, «Cessation of Refugee Protection», στο E. Feller, V. Türk και F. Nicholson (επιμ.), Refugee Protection in International Law: 
UNHCR’s Global Consultations on International Protection (Παγκόσμιες διαβουλεύσεις της UNHCR για τη διεθνή προστασία), Cambridge University Press, 
2003, σ. 491–544 (στο εξής Fitzpatrick και Bonoan, «Cessation of Refugee Protection»), σ. 525.

(123) Ό.π., σ. 526, σύνοψη, UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 128.

(124) Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 987 του Αστικού Κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Μια Ιρανή που παντρεύεται ξένο υπήκοο θα 
διατηρήσει την ιρανική ιθαγένειά της, εκτός εάν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του συζύγου η ιθαγένεια του τελευταίου επιβάλλεται με τον 
γάμο στη σύζυγο. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, μετά τον θάνατο του συζύγου ή μετά το διαζύγιο ή τον χωρισμό, θα ανακτήσει την αρχική της ιθαγένεια 
μαζί με όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια που της αναλογούν με την απλή υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία θα πρέπει να 
επισυνάπτεται πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου της ή έγγραφο που να αποδεικνύει τον χωρισμό. Βλ. Οργανισμός Μετανάστευσης και Προσφύγων 
του Καναδά, «Iran: Requirements and procedures for a former Iranian citizen by birth, who renounced their citizenship, to reacquire Iranian citizenship, 
including circumstances that may bar someone from re-acquiring Iranian citizenship» (Ιράν: Απαιτήσεις και διαδικασίες για πρώην Ιρανούς πολίτες 
που απέκτησαν την ιθαγένειά τους από τη γέννηση, την απαρνήθηκαν και την ανέκτησαν, συμπεριλαμβανομένων περιστάσεων που ενδέχεται να 
εμποδίσουν κάποιον να αποκτήσει ξανά την ιρανική ιθαγένεια) (2015 - Αύγουστος 2017), 22 Αυγούστου 2017, IRN105961.E.

(125) UNHCR, Ρήτρες παύσης, 1999, ό.π. (υποσημείωση 97 ανωτέρω), παράγραφος 13· UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 121.

https://www.unhcr.org/419dbce54.html
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https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
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Όταν ένας πρόσφυγας έχει την επιλογή να ανακτήσει μια απολεσθείσα ιθαγένεια (είτε η απώλεια 
οφειλόταν σε διάλυση του κράτους είτε σε στέρηση της ιθαγένειας για ποινικούς λόγους), και αρνείται 
να το κάνει (επειδή προτιμά να ξαναρχίσει τη ζωή του στο κράτος υποδοχής, ή φοβάται ότι η επιστροφή 
στο κράτος προέλευσης μπορεί να είναι τραυματική ή ότι οι πολιτικές συνθήκες σε αυτό μπορεί να 
επιδεινωθούν), το άρθρο 1 Γ παράγραφος 2 [Σύμβαση για τους πρόσφυγες] δεν επιτρέπει την παύση. Δεν 
υπάρχει το στοιχείο της οικειοθελούς ανάκτησης (126).

2.3. Απόκτηση νέας ιθαγένειας: άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
Ο τρίτος λόγος παύσης εκτίθεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). 
Προβλέπει ότι «Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας, εάν: […] γ) αποκτήσει 
νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας της χώρας που του χορήγησε τη νέα ιθαγένεια». Το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αντικατοπτρίζει τη διατύπωση του άρθρου 1 Γ 
παράγραφος 3 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, το οποίο προβλέπει ότι η Σύμβαση θα πάψει να ισχύει για 
οποιονδήποτε πρόσφυγα εάν «αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας της χώρας που του 
χορήγησε τη νέα ιθαγένεια».

Σε αυτό το πλαίσιο, το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι, όταν ένας πρόσφυγας έχει 
αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει πλήρως της προστασίας της νέας του χώρας ιθαγένειας, αυτό μπορεί να 
αποτελέσει νόμιμο λόγο για τον τερματισμό του καθεστώτος από το οποίο επωφελείται (127).

Η παύση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν απαιτεί την οικειοθελή απόκτηση της νέας 
ιθαγένειας από τον πρόσφυγα. Καθώς η λέξη «απέκτησε» είναι σε παρελθόντα χρόνο, η διάταξη μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο όταν ένα άτομο θα έχει την εν λόγω ιθαγένεια και όχι σε προηγούμενο χρόνο (128). Ωστόσο, 
θα πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο πρόσφυγας είναι πολίτης άλλης 
χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το εφαρμοστέο δίκαιο όσο και την ισχύουσα διοικητική πρακτική. Η κατοχή 
διαβατηρίου άλλης χώρας μπορεί, από μόνη της, να είναι ανεπαρκής απόδειξη (129).

Οι πιθανοί τρόποι απόκτησης νέας ιθαγένειας περιλαμβάνουν την πολιτογράφηση, την επανένταξη (εφόσον 
ο νόμος προβλέπει την ανάκτηση της ιθαγένειας από άτομα που την έχουν απολέσει) και την προσάρτηση (130). 
Ένα πρόσωπο μπορεί επίσης, για παράδειγμα, να έχει αποκτήσει οικειοθελώς την ιθαγένεια του/της συζύγου 
του ή να την απέκτησε αυτόματα κατά τον γάμο, παρόλο που δεν προέβη σε άλλες ενέργειες για να την 
αποκτήσει εκτός από τον ίδιο τον γάμο. Παύση λόγω της απόκτησης νέας ιθαγένειας επέρχεται συχνότερα όταν 
ένας πρόσφυγας γίνεται υπήκοος της χώρας παροχής ασύλου. Επιπλέον, εάν ένας/μια πρόσφυγας αποκτήσει 
την ιθαγένεια της χώρας παροχής ασύλου του/της, το γεγονός αυτό μπορεί επίσης να παύσει το καθεστώς 
πρόσφυγα του/της συζύγου του, εφόσον το καθεστώς πρόσφυγα του/της συζύγου εξαρτιόταν από το καθεστώς 
του συζύγου ή της συζύγου του (131).

Η παύση λόγω απόκτησης νέας ιθαγένειας μπορεί επίσης να ισχύει για την απόκτηση της ιθαγένειας άλλης 
χώρας (132). Το γαλλικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, για παράδειγμα, επικύρωσε την απόφαση της 
αρχής ασύλου να παύσει το καθεστώς πρόσφυγα ενός Γιουγκοσλάβου πρόσφυγα, ο οποίος είχε επιστρέψει 

(126) Fitzpatrick και Bonoan, «Cessation of refugee protection», ό.π. (υποσημείωση 122 ανωτέρω), σ. 526.

(127) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 1ης Ιουλίου 2020, OFPRA κατά M. D., αριθ. 423272 A, 
FR:CECHR:2020:423272.20200701. Η UNHCR αναφέρει ότι «Όπου το καθεστώς του πρόσφυγα τερματίστηκε με την απόκτηση νέας ιθαγένειας και αυτή 
κατόπιν απωλέσθηκε, είναι δυνατό —σε συνάρτηση και με τις συνθήκες απώλειάς της— να αναβιώσει το προηγούμενο καθεστώς του πρόσφυγα»· 
UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 132.

(128) Fripp, Nationality and Statelessness (Ιθαγένεια και ανιθαγένεια), ό.π. (υποσημείωση 100 ανωτέρω), σ. 473.

(129) UNHCR, Ρήτρες παύσης, 1999, ό.π. (υποσημείωση 97 ανωτέρω), παράγραφος 16.

(130) Fripp, Nationality and Statelessness (Ιθαγένεια και ανιθαγένεια), ό.π. (υποσημείωση 100 ανωτέρω), σ. 29.

(131) Συμβούλιο της Επικρατείας (Γαλλία), 2020, OFPRA κατά M. D., αριθ. 423272 A, ό.π. (υποσημείωση 127 ανωτέρω). Η υπόθεση αφορούσε έναν σύζυγο που 
είχε αποκτήσει το καθεστώς πρόσφυγα με παράγωγο τρόπο και σύμφωνα με την αρχή της οικογενειακής ενότητας, καθώς η σύζυγός του είχε υποστεί 
δίωξη επειδή ήταν Σέρβα Ρομά. Όταν η σύζυγός του απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα, προέκυψε το ερώτημα εάν η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να 
τερματίσει το καθεστώς πρόσφυγα του συζύγου της. Διαπιστώθηκε ότι εναπόκειται στο Γραφείο Προστασίας Προσφύγων και Ανιθαγενών και, όπου 
ενδείκνυται, στο CNDA να εκτιμήσει, λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αλλαγή και όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, εάν το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να 
συνεχίσει να επωφελείται από την προστασία που του είχε χορηγηθεί. Συνεπώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του CNDA που 
είχε αποφανθεί ότι το καθεστώς πρόσφυγα πρέπει να διατηρηθεί.

(132) UNHCR, Ρήτρες παύσης, 1999, ό.π. (υποσημείωση 97 ανωτέρω), παράγραφος 16. Βλέπε, επίσης, UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), 
παράγραφος 130. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του νόμου περί διεθνούς προστασίας του 2015 προβαίνει 
σε διάκριση μεταξύ της απόκτησης της ιθαγένειας της χώρας παροχής ασύλου και της απόκτησης άλλης ιθαγένειας. Έχει, επομένως, ελαφρώς 
διαφορετική διατύπωση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ως προς το ότι αναφέρει το εξής: «Ένα πρόσωπο παύει 
να είναι πρόσφυγας εάν […] γ) έχει αποκτήσει νέα ιθαγένεια (εκτός από αυτή του Ιρλανδού υπηκόου) και απολαμβάνει την προστασία της χώρας της 
νέας του ιθαγένειας» (επισήμανση των συντακτών).

https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45ad22
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45ad22
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
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στο Κόσοβο μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας του και είχε λάβει διαβατήριο και ταυτότητα από τις αρχές του 
Κοσόβου (133).

Συνήθως, η χορήγηση ιθαγένειας από το κράτος μέλος υποδοχής που χορήγησε το καθεστώς πρόσφυγα και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, η χορήγηση ιθαγένειας από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, το οποίο δεν χορήγησε 
το καθεστώς πρόσφυγα, οδηγεί σε παύση και αυτόματη ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα (134). Όσον 
αφορά τις απαιτούμενες διαδικασίες, το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε τη διάκριση μεταξύ 
πολιτογράφησης από τρίτη χώρα και πολιτογράφησης από τη Γαλλία. Το δικαστήριο δήλωσε ότι, εάν το 
πρόσωπο έχει προστασία σε άλλη χώρα πολιτογράφησης εκτός της Γαλλίας, οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να 
κινήσουν τη διαδικασία τερματισμού της ιδιότητας του πρόσφυγα. Εάν, ωστόσο, ο πρόσφυγας έχει γίνει Γάλλος 
υπήκοος και απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με το καθεστώς αυτό, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας της Γαλλίας, η εν λόγω πολιτογράφηση τερματίζει αυτόματα το καθεστώς πρόσφυγα, χωρίς να 
απαιτείται οι γαλλικές αρχές να λάβουν απόφαση ή να συμμορφωθούν με αυτήν τη διαδικασία (135).

Το Εφετείο (της Αγγλίας και της Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο) έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι «είναι σαφές 
ότι ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας που αποκτά μετέπειτα την ιθαγένεια της χώρας υποδοχής του και 
απολαμβάνει την προστασία που τη συνοδεύει στερείται του καθεστώτος πρόσφυγα» (136).

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται ρητά στο γεγονός ότι ο πρόσφυγας δεν πρέπει μόνο να έχει 
αποκτήσει νέα ιθαγένεια, αλλά πρέπει επίσης να απολαμβάνει «την προστασία της χώρας της νέας ιθαγένειάς 
του». Η εξασφάλιση της προστασίας της χώρας της νέας ιθαγένειας είναι ο κρίσιμος παράγοντας ο οποίος 
πρέπει να διαπιστωθεί.

Ο όρος «πραγματική ιθαγένεια» προκύπτει ενίοτε στο πλαίσιο του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ). 
Ωστόσο, από τη νομολογία και τα νομικά σχόλια προκύπτει υψηλό επίπεδο αμφιβολιών και διαφωνιών σχετικά 
με το περιεχόμενο του όρου (137).

Στις κατευθυντήριες οδηγίες του 1999, η UNHCR ανέφερε ότι η νέα ιθαγένεια «πρέπει να είναι 
αποτελεσματική, υπό την έννοια ότι πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματικό και αποτελεσματικό δεσμό 
μεταξύ του προσώπου και του κράτους […] και ο πρόσφυγας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί 
οικειοθελώς και με ελεύθερη βούληση στην προστασία της κυβέρνησης της νέας ιθαγένειάς του» (138). Όσον 
αφορά την απόκτηση της ιθαγένειας του/της συζύγου, η UNHCR, στις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες, ανέφερε 
ότι το αν υπάρχει προστασία σε μια τέτοια περίπτωση «εξαρτάται από τον πραγματικό και αποτελεσματικό 
χαρακτήρα του δεσμού που αναπτύσσεται με τη χώρα του/της συζύγου» με αποτέλεσμα «Όταν ο πρόσφυγας 
προστατεύεται αποτελεσματικά από τη χώρα της/του συζύγου του/της, τότε εφαρμόζεται η ρήτρα παύσης του 
καθεστώτος του πρόσφυγα» (139). Ωστόσο, η θέση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί σε μεταγενέστερες δημοσιεύσεις 

(133) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 20ής Οκτωβρίου 2011, M. K., αριθ. 10010000 R.

(134) Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο β) του τσεχικού νόμου αριθ. 325/1999 Συλλ. σχετικά με το άσυλο, το καθεστώς διεθνούς προστασίας 
παύει να υφίσταται (ex lege) με τη χορήγηση ιθαγένειας από την Τσεχία ή από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

(135) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), 2020, OFPRA κατά M. D., αριθ. 423272 A, ό.π. (υποσημείωση 127 ανωτέρω), παράγραφος 7.

(136) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2008, DL (DRC) κατά Entry Clearance Officer, ZN (Αφγανιστάν) κατά 
Entry Clearance Officer, [2008] EWCA Civ 1420, σκέψη 29. Αυτή η υπόθεση αφορούσε την οικογενειακή επανένωση. Ο συντηρών είχε λάβει άσυλο 
και απέκτησε αργότερα την ιθαγένεια της χώρας ασύλου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ανώτατο δικαστήριο με απόφαση της 12ης Μαΐου 2010, 
ZN (Αφγανιστάν) (FC) και λοιποί (αναιρεσείοντες) κατά Entry Clearance Officer (Karachi) (καθ’ ου) και λοιποί, [2010] UKSC 21. Η υπόθεση που 
παραπέμφθηκε στο ανώτατο δικαστήριο στρεφόταν κατά της διατύπωσης των σχετικών κανόνων μετανάστευσης που σχετίζονται με την οικογενειακή 
επανένωση των προσφύγων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η διατύπωση κανόνων για την εφαρμογή της πολιτικής ήταν μια πιο ευέλικτη άσκηση από 
την ερμηνεία ενός νόμιμου μέσου, οπότε εξέτασε τις προθέσεις του υπουργού. Το δικαστήριο έκρινε ότι «Το γεγονός ότι η βρετανική ιθαγένεια έχει 
χορηγηθεί στον σύζυγο ή τον γονέα δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο σύζυγος ή ο γονέας είναι πρόσωπο που έχει λάβει τώρα ή στο παρελθόν άσυλο» 
(σκέψη 37). Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η υπόθεση αφορά συγκεκριμένα το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης σε αντίθεση 
με τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα. Ως προς αυτό, το δικαστήριο δήλωσε το εξής: «Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 ΣΤ, η Σύμβαση 
για τους πρόσφυγες δεν εφαρμόζεται σε έναν αιτούντα, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρηθεί ότι έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα του είδους 
που προσδιορίζεται στα εδάφια α) ή β) ή έχει κριθεί ένοχος για πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών κατά την 
έννοια του στοιχείου γ), δεν είναι, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, συναφές με το ερώτημα εάν ένας συντηρών δεν είναι πλέον  “πρόσφυγας” κατά την 
έννοια της παραγράφου 352 Α ή της παραγράφου 352 Ε ή αν είναι “γονέας στον οποίο έχει χορηγηθεί άσυλο” κατά την έννοια της παραγράφου 352 Δ» 
(σκέψη 32). Βλ. επίσης σκέψεις 29, 30 και 31. Βλ. επίσης Ανώτατο Δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 19ης Ιουνίου 2020, Μ. A. M. (Σομαλία) κατά 
Minister for Justice and Equality και K.N. (Ουζμπεκιστάν) και λοιποί κατά Minister for Justice and Equality, [2020] IESC 32.

(137) Αντιπαράβαλε G. S. Goodwin-Gill και J. McAdam, The Refugee in International Law, 3η έκδ., Oxford University Press, 2007 (στο εξής Goodwin-Gill και 
McAdam, The Refugee in International Law), σ. 138, και Hathaway και Foster, The Law of Refugee Status, ό.π. (υποσημείωση 92 ανωτέρω), σ. 57 (που 
υποστηρίζουν την έννοια), με Fripp, Nationality and Statelessness, ό.π. (υποσημείωση 100 ανωτέρω), σ. 54 (1.104–107), Foster και Lambert, International 
Refugee Law and the Protection of Stateless Persons, ό.π. (υποσημείωση 116 ανωτέρω), σ. 112, R. Piotrowicz, «Lay Kon Tji and Minister for Immigration 
and Ethnic Affairs: The Function and Meaning of Effective Nationality in the Assessment of Applications for Asylum», International Journal of Refugee 
Law, τόμος 11, αριθ. 3, 1999, σ. 544, στη σ. 551, και H. Storey, «Nationality» as an Element of the Refugee Definition and the Unsettled Issues of “Inchoate 
Nationality” and “Effective Nationality” — Part 1: “inchoate nationality”, Ref|Law University of Michigan Law School, 11 Ιουνίου 2017, οι οποίοι την 
απορρίπτουν. Ο Fripp, Nationality and Statelessness, ό.π. (υποσημείωση 100 ανωτέρω), σ. 52 (1.104) θεωρεί ότι «η φράση “πραγματική ιθαγένεια” 
προκύπτει σε πολλά πλαίσια σε διαφορετικούς τομείς του διεθνούς δικαίου. Έχει πολλές έννοιες, ορισμένες από τις οποίες αμφισβητούνται και 
η διατύπωση είναι εξαιρετικά ευρεία, με αποτέλεσμα να περιορίζει και όχι να ενισχύει τη σαφήνεια κάθε υποκείμενης έννοιας».

(138) UNHCR, Ρήτρες παύσης, 1999, ό.π. (υποσημείωση 97 ανωτέρω), παράγραφος 17.

(139) Ό.π.

http://www.cnda.fr/content/download/64005/576884/version/1/file/CNDA 20 octobre 2011 Mme K. n° 10010000 R.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1420.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1420.html
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0126-judgment.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2020/2020IESC32.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2020/2020IESC32.html
https://perma.cc/RS6E-9A5R
https://perma.cc/RS6E-9A5R
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45ad22
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της UNHCR που αφορούν την ιθαγένεια και την ανιθαγένεια. Για παράδειγμα, το Εγχειρίδιο της UNHCR του 2014 
σχετικά με την προστασία των ανιθαγενών αναφέρει: «Δεν απαιτείται να υπάρχει “γνήσιος” ή “πραγματικός” 
σύνδεσμος που υποδηλώνει η έννοια του “υπηκόου” στο άρθρο 1 παράγραφος 1 [της Σύμβασης του 
1954]» (140). Το Εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου) προτίμησε στην υπόθεση 
KK να αγνοήσει τον όρο «πραγματική ιθαγένεια» και αντ΄ αυτού επικεντρώθηκε στο αν η ιθαγένεια της Νότιας 
Κορέας παρείχε επαρκές επίπεδο προστασίας (141).

2.4. Οικειοθελής επανεγκατάσταση στη χώρα καταγωγής: άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)
Ο τέταρτος λόγος παύσης εκτίθεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). 
Προβλέπει ότι «Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας, εάν: […] δ) έχει 
εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα που είχε εγκαταλείψει ή εκτός της οποίας είχε παραμείνει 
εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί δίωξη». Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) συνδέεται άμεσα με το 
άρθρο 1 Γ παράγραφος 4 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, το οποίο προβλέπει ότι η Σύμβαση παύει να ισχύει 
για κάθε πρόσφυγα εάν «έχει εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα που είχε εγκαταλείψει ή εκτός της 
οποίας είχε παραμείνει εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί δίωξη». Αντικατοπτρίζει μεταβολή της προσωπικής 
κατάστασης του πρόσφυγα η οποία επήλθε οικειοθελώς.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) προβλέπει δύο απαιτήσεις, όπως ορίζεται στο γράφημα 6.

Γράφημα 6: Τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Οικειοθελής εκ νέου εγκατάσταση 
1

Στη χώρα που είχε εγκαταλείψει ή εκτός της οποίας είχε παραμείνει εξαιτίας του φόβου ότι θα 
υποστεί δίωξη2

Το σκεπτικό της εν λόγω ρήτρας παύσης είναι ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες η οικειοθελής επιστροφή 
ισοδυναμεί με εκ νέου εγκατάσταση στη χώρα καταγωγής, ο πρόσφυγας δεν χρήζει πλέον διεθνούς 
προστασίας, καθώς μπόρεσε να εξασφαλίσει εθνική προστασία.

Το ΔΕΕ δεν έχει ερμηνεύσει ακόμη την εν λόγω ρήτρα παύσης. Η διαθέσιμη νομολογία είναι σποραδική 
και περιορισμένη και, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι απλώς ενδεικτική μιας ορισμένης πρακτικής 
ή ερμηνευτικής προσέγγισης. Η νομολογία αυτή, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα για τη διεθνή προστασία 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της UNHCR (142), καθώς και με το Εγχειρίδιο της UNHCR για τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων και τις μεταγενέστερες κατευθυντήριες οδηγίες για 
τη διεθνή προστασία (143), αποτελεί παρ' όλα αυτά πολύτιμο εργαλείο κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής 
των ρητρών παύσης. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ρήτρα παύσης βασίζεται σε πράξεις του πρόσφυγα οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, η εφαρμογή της προϋποθέτει ότι 
διασφαλίζεται ότι ο πρόσφυγας δεν στερείται παρανόμως το δικαίωμα διεθνούς προστασίας.

Η διατύπωση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αποκλίνει κάπως από τη διατύπωση του άρθρου 11 
παράγραφος 1 στοιχεία α)-γ), δεδομένου ότι δεν αναφέρεται σε «χώρα ιθαγένειας». Αντίθετα, αναφέρεται 
γενικότερα στη «χώρα που είχε εγκαταλείψει ή εκτός της οποίας είχε παραμείνει». Επομένως, η ρήτρα παύσης 

(140) UNHCR, Handbook on Protection of Stateless Persons, 30 Ιουνίου 2014, παράγραφος 54.

(141) Εφετείο διοικητικών διαφορών (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου), απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 2011, KK και λοιποί (Ιθαγένεια: Βόρεια Κορέα) 
Korea CG, [2011] UKUT 92 (IAC), σκέψη 90.

(142) Βλ. UNHCR, A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions (Θεματική συλλογή συμπερασμάτων της Εκτελεστικής Επιτροπής), 7η έκδοση, 
Ιούνιος 2014, ιδίως αυτά που αναφέρονται στις σ. 81–82.

(143) UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), και συγκεκριμένα UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. 
(υποσημείωση 37).

https://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2011-ukut-92
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2011-ukut-92
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2011-ukut-92
http://www.unhcr.org/53b26db69.pdf
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ισχύει τόσο για τους πρόσφυγες που έχουν ιθαγένεια όσο και για 
τους ανιθαγενείς.

Η εκ νέου εγκατάσταση αναφέρεται στην επιστροφή σε διαρκή ή μόνιμη βάση στη χώρα που το άτομο 
είχε εγκαταλείψει. Υπονοεί μια ορισμένη σταθερότητα και όχι μόνο ένα σύντομο ταξίδι επιστροφής για 
επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους (144). Η επιστροφή ενός πρόσφυγα στη χώρα καταγωγής του δεν αρκεί, 
από μόνη της, ώστε να ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Ο πρόσφυγας δεν 
πρέπει να βρίσκεται μόνο στη χώρα προέλευσης, αλλά πρέπει να «έχει εγκατασταθεί εκ νέου» σε αυτή (145). 
Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για καθεστώς πρόσφυγα εάν ένας πρόσφυγας επιστρέψει 
στην πατρίδα του οικειοθελώς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις 
παροχές του κράτους (146). Οι συνεχείς, τακτικές επισκέψεις στη χώρα καταγωγής για κάποιο χρονικό διάστημα 
θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εκ νέου εγκατάσταση, ιδίως εάν ο πρόσφυγας εκμεταλλευτεί τα οφέλη και 
τις παροχές της συγκεκριμένης χώρας ή ασκήσει τα πολιτικά του καθήκοντα (147). Ένα παράδειγμα μπορεί να 
είναι η πληρωμή φόρων.

Κατά την εκτίμηση του αν κάποιος έχει «εγκατασταθεί εκ νέου» στη χώρα προέλευσης ή όχι, οι αρχές θα 
πρέπει να εξετάζουν τα αντικειμενικά γεγονότα κατά περίπτωση (148). Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα 
αποδεκτά κριτήρια για το πότε ένα πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει «εγκατασταθεί εκ νέου», τα 
δικαστήρια των κρατών μελών έχουν παράσχει ορισμένες ενδείξεις για το πώς μπορεί να ερμηνευθεί 
η διάταξη.

Για παράδειγμα, το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχε σαφώς οικειοθελής εκ νέου 
εγκατάσταση σε μόνιμη βάση όταν ένα άτομο επέστρεψε στη Νιγηρία και επωφελήθηκε από την προστασία 
κρατικών θεσμών όπως η αστυνομία και το δικαστικό σύστημα. Στη συνέχεια έλαβε επίσης διαβατήριο από τις 
αρχές της Νιγηρίας, ενώ διέμενε εκεί (149).

Μια υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών σχετικά με τους Πρόσφυγες στη Γαλλία αφορούσε έναν 
Ιρακινό πρόσφυγα κουρδικής καταγωγής, ο οποίος επέστρεψε στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν (η 
οποία έκτοτε είχε τεθεί υπό τον έλεγχο της διεθνούς κοινότητας) και δεν είχε προφανή πρόθεση να φύγει. 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διαμονή σε αυτήν την πιο μόνιμη βάση θα μπορούσε να συνιστά εκ νέου 
εγκατάσταση. Διαπιστώθηκε ότι είχε επιστρέψει οικειοθελώς και είχε ζήσει, εργαστεί, παντρευτεί και 
αποκτήσει παιδιά εκεί, διαμένοντας για αρκετά χρόνια (150).

Μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης σχετικά με την πρακτική των κρατών μελών, χωρίς να 
κάνει ρητή αναφορά στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ), διαπιστώνει ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά 
κράτη θεωρούσαν ότι το ταξίδι στη χώρα προέλευσης αποτελεί ένδειξη ότι θα μπορούσε να ισχύει η παύση 
του καθεστώτος πρόσφυγα, αλλά ότι η πράξη από μόνη της δεν θα οδηγούσε αυτόματα σε παύση (151). 
Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι άλλοι παράγοντες που τα κράτη μέλη έλαβαν υπόψη για την αξιολόγηση των 
εν λόγω υποθέσεων ήταν οι λόγοι του ταξιδιού, η διάρκεια της διαμονής, η συχνότητα των μετακινήσεων, 
ο τόπος, ο τρόπος εισόδου και ο χρόνος μεταξύ της χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα και του ταξιδιού της 
επιστροφής (152).

Η διάρκεια της παραμονής και το αίσθημα «δέσμευσης» του πρόσφυγα όσον αφορά την παραμονή 
του στη χώρα καταγωγής είναι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της «εκ νέου 

(144) Kraft, «Article 11, QD (recast)», ό.π. (υποσημείωση 92 ανωτέρω), σ. 1195, παράγραφος 14. Βλ. επίσης Ομοσπονδιακό δικαστήριο (Καναδάς), απόφαση 
της 19ης Ιανουαρίου 2012, Sandra Luz Cadena Cabrera και Miguel Angel Camacho Cabrera κατά υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας και Ετοιμότητας 
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, 2012 FC 67, η οποία υποστηρίζει την απόφαση παύσης του καθεστώτος πρόσφυγα μιας γυναίκας που 
επέστρεψε στο Μεξικό λίγο καιρό αφού της χορηγήθηκε το καθεστώς και έμεινε 4 χρόνια. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι «Ο λόγος που επικαλέστηκε 
για να δικαιολογήσει αυτήν την ενέργεια [ότι ήλπιζε να φέρει τον σύζυγό της στον Καναδά] δεν μεταβάλλει τον οικειοθελή χαρακτήρα της πράξης».

(145) Hathaway και Foster, The Law of Refugee Status, ό.π. (υποσημείωση 92 ανωτέρω), σ. 473.

(146) Ό.π., σ. 476.

(147) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών και των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους», της 12ης Σεπτεμβρίου 2001, 
COM(2001) 510 τελικό, 2001/0207 (CNS), σ. 23.

(148) Kraft, «Article 11, QD (recast)», ό.π. (υποσημείωση 92 ανωτέρω), σ. 1195, παράγραφος 14.

(149) High Court (Ιρλανδία), απόφαση της 1ης Νοεμβρίου 2012, Adegbuyi v κατά Minister for Justice and Law Reform, [2012] IEHC 484, σκέψη 51.

(150) Επιτροπή Προσφυγών σχετικά με τους Πρόσφυγες (Commission des recours des réfugiés, Γαλλία), απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου 2006, Μ. O., 
αριθ. 02008530/406325 R.

(151) EMN, Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin – Challenges, policies and practices in the 
EU Member States, Norway and Switzerland (Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που ταξιδεύουν και επικοινωνούν με τις αρχές της χώρας καταγωγής 
τους — Προκλήσεις, πολιτικές και πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία), Νοέμβριος 2019, σ. 7. Εξαίρεση αποτελεί η Ουγγαρία, 
όπου κάθε ταξίδι στη χώρα προέλευσης θα μπορούσε να είναι επαρκής λόγος για να θεωρηθεί ότι το άτομο είχε επωφεληθεί εκ νέου από την 
προστασία της χώρας καταγωγής.

(152) Ό.π.

http://canlii.ca/t/fq6g5
http://canlii.ca/t/fq6g5
http://canlii.ca/t/fq6g5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52001PC0510&qid=1651832984456
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52001PC0510&qid=1651832984456
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
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εγκατάστασης» (153). Επίκληση της ρήτρας παύσης μπορεί να γίνει όταν ο πρόσφυγας επισκέπτεται συχνά τη 
χώρα καταγωγής και επωφελείται από τις παροχές και τις διευκολύνσεις που απολαύουν κανονικά οι πολίτες 
της χώρας (154).

Αντίθετα, το εγχειρίδιο της UNHCR αναφέρει ότι «μια προσωρινή επίσκεψη ενός πρόσφυγα στην πρώην 
πατρίδα του, όχι με εθνικό διαβατήριο αλλά, για παράδειγμα, με ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδίδεται 
από τη χώρα διαμονής του, δεν αποτελεί “εκ νέου εγκατάσταση”» (155). Επιπλέον, τα κράτη μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της UNHCR συμφώνησαν ότι, όταν οι πρόσφυγες επισκέπτονται τη χώρα καταγωγής 
τους προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να αξιολογήσουν την προοπτική του οικειοθελούς 
επαναπατρισμού, αυτό δεν πρέπει να συνεπάγεται αυτόματα απώλεια του καθεστώτος πρόσφυγα (156).

Βάσει της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και σύμφωνα με τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες, για την εφαρμογή της εν 
λόγω ρήτρας παύσης, η εκ νέου εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται οικειοθελώς.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Βουλγαρίας έκρινε ότι η επιστροφή ενός πρόσφυγα στο Ιράκ για την 
κηδεία του πατέρα του «δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγος για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) (157). Το δικαστήριο τόνισε το γεγονός ότι αυτό που 
απαιτείται για την παύση είναι το άτομο να διαμένει επί μακρόν ή να εγκατασταθεί οικειοθελώς στο κράτος 
από το οποίο εκδιώχθηκε. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι, στην υπόθεση αυτή, δεν υπήρχαν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την οικειοθελή εγκατάσταση στο Ιράκ.

Το αν ο πρόσφυγας ενήργησε οικειοθελώς εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης (158). Εάν 
ο πρόσφυγας επιστρέφει στη χώρα του οικειοθελώς, αλλά δεν παραμένει εκεί οικειοθελώς, αλλά π.χ. λόγω 
φυλάκισης, η ρήτρα παύσης ενδέχεται να μην εφαρμόζεται (159). Ωστόσο, εάν ο πρόσφυγας επέστρεψε αρχικά 
στη χώρα καταγωγής του παρά τη θέλησή του, αλλά εγκαταστάθηκε παρ' όλα αυτά εκεί χωρίς προβλήματα 
και άρχισε ξανά να διάγει μια ομαλή ζωή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα προτού αναχωρήσει εκ νέου, 
η ρήτρα παύσης ενδέχεται να εξακολουθεί να εφαρμόζεται (160).

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε επιβεβλημένη επιστροφή μπορεί να ισοδυναμεί με αθέτηση της υποχρέωσης 
του κράτους υποδοχής να τηρεί την αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) και το άρθρο 33 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες (161).

(153) UNHCR, Ρήτρες παύσης, 1999, ό. π. (υποσημείωση 99 ανωτέρω), παράγραφος 21.

(154) UNHCR, «Note on Cessation Clauses» (Σημείωση για τις ρήτρες παύσης), 30 Μαΐου 1997, EC/47/SC/CRP.30, παράγραφος 12.

(155) UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 134.

(156) Εκτελεστική Επιτροπή της UNHCR, Συμπέρασμα αριθ. 18 Εθελοντικός επαναπατρισμός (XXXI), 1980, παράγραφος ε), που αναγνωρίζει ότι για τη 
διευκόλυνση του εθελοντικού επαναπατρισμού των προσφύγων θα μπορούσαν επίσης να πραγματοποιηθούν «επισκέψεις των εκάστοτε προσφύγων 
[…] στη χώρα καταγωγής τους για να ενημερωθούν για την κατάσταση εκεί —χωρίς οι εν λόγω επισκέψεις να συνεπάγονται αυτόματα απώλεια του 
καθεστώτος πρόσφυγα».

(157) Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Βουλγαρία), απόφαση της 19ης Ιουλίου 2017, αριθ. 9661.

(158) UNHCR, «Note on Cessation Clauses» (Σημείωση για τις ρήτρες παύσης), 1997, ό.π. (υποσημείωση 154 ανωτέρω), παράγραφος 12.

(159) UNHCR, Ρήτρες παύσης, 1999, ό.π. (υποσημείωση 97 ανωτέρω), παράγραφος 20.

(160) UNHCR, «Note on Cessation Clauses» (Σημείωση για τις ρήτρες παύσης), 1997, ό.π. (υποσημείωση 154 ανωτέρω), παράγραφος 21.

(161) J. C. Hathaway, «The Right of States to Repatriate Former Refugees», Ohio State Journal on Dispute Resolution, τόμος 20, αριθ. 1, 2005, σ. 175–216, στη 
σ. 176. Βλ. επίσης τμήματα 1.5 και 1.6.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45ad22
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45ad22
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45ad22
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Μέρος 3. Λόγοι τερματισμού της 
προστασίας προσφύγων II — παύση λόγω 
περιστάσεων που έχουν εκλείψει: άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχεία ε)–στ), παράγραφοι 
2 και 3
Το άρθρο 14 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) απαιτεί από τα κράτη μέλη να παύουν το καθεστώς 
πρόσφυγα εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής «παύσει να είναι πρόσφυγας σύμφωνα με το άρθρο 11 
[ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)]» (162). Ενώ το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α)-δ) καλύπτει περιστάσεις στις οποίες 
ένα άτομο παύει να είναι πρόσφυγας ως αποτέλεσμα των πράξεων ή της συγκατάθεσής του, το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχεία ε)-στ) καλύπτει καταστάσεις στις οποίες υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής παύει 
να είναι πρόσφυγας «επειδή έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες υπό τις οποίες έχει αναγνωριστεί ως 
πρόσφυγας». Συνεπώς, δεν απαιτείται οικειοθελής πράξη ή συγκατάθεση του πρόσφυγα για την επίκληση των 
διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε)-στ).

Άρθρο 11 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Παύση

1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας, εάν:

[…]

ε) δεν μπορεί πλέον να εξακολουθεί να αρνείται την προστασία που του παρέχει η χώρα της 
ιθαγένειας, διότι έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή 
του ως πρόσφυγα· ή

στ) στην περίπτωση ανιθαγενούς εάν αποκτήσει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη χώρα της 
προηγούμενης συνήθους διαμονής του διότι έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που 
οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.

2. Για την εφαρμογή των στοιχείων ε) και στ) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά 
πόσον η μεταβολή των συνθηκών είναι τόσο ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως, ώστε ο φόβος 
του πρόσφυγα ότι θα υποστεί διώξεις να μην μπορεί πλέον να θεωρείται βάσιμος.

3. Τα στοιχεία ε) και στ) της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε πρόσφυγα ο οποίος είναι σε θέση 
να επικαλεστεί επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από προηγούμενη δίωξη για να αρνηθεί 
την προστασία που του παρέχει η χώρα ιθαγένειας ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, η χώρα της 
προηγούμενης συνήθους διαμονής του.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ) είναι ισοδύναμο με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε), αλλά 
περιλαμβάνει την παύση του καθεστώτος πρόσφυγα στην περίπτωση των ανιθαγενών. Για τους ανιθαγενείς, 
το ζήτημα είναι η επιστροφή στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής και όχι η εκ νέου εξασφάλιση 
προστασίας από τη χώρα ιθαγένειας. Το άρθρο 11 παράγραφος 2 αναφέρεται στο γεγονός ότι η μεταβολή των 
συνθηκών πρέπει να είναι «τόσο ουσιαστικής όσο και μη προσωρινής φύσεως». Το άρθρο 11 παράγραφος 3 
ορίζει ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) δεν θα εφαρμόζεται και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
δεν θα παύει να είναι πρόσφυγας εάν «είναι σε θέση να επικαλεστεί επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από 
προηγούμενη δίωξη».

Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τη διάρθρωση αυτού του μέρους.

(162) Το άρθρο 14 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει τα εξής: «Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας 2004/83/ΕΚ, τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου 
τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο έχει χορηγηθεί από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο αυτό 
παύσει να είναι πρόσφυγας σύμφωνα με το άρθρο 11.».
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Πίνακας 5: Διάρθρωση του μέρους 3

Τμήμα Τίτλος Σελίδα

3.1
Περιστάσεις που έχουν εκλείψει στη χώρα ιθαγένειας: άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) και παράγραφος 2

42 

3.2
Περιστάσεις που έχουν εκλείψει στη χώρα συνήθους διαμονής: άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) και παράγραφος 2

51

3.3 Επιτακτικοί λόγοι: άρθρο 11 παράγραφος 3 53

3.1. Περιστάσεις που έχουν εκλείψει στη χώρα ιθαγένειας: άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) και παράγραφος 2
Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε), το οποίο αφορά τις περιστάσεις που έχουν εκλείψει στη χώρα 
ιθαγένειας, είναι ισοδύναμο με το άρθρο 1 Γ παράγραφος 5 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες. Το τελευταίο 
αναφέρει ότι η Σύμβαση παύει να ισχύει για όλα τα πρόσωπα εάν «δεν δύνανται πλέον να εξακολουθούν 
αποποιούμενα την υπό της χώρας της υπηκοότητας αυτών παρεχομένην προστασίαν, δεδομένου ότι έχουν 
παύσει υφιστάμεναι αι προϋποθέσεις συνεπεία των οποίων ανεγνωρίσθησαν». Στην υπόθεση OA, το ΔΕΕ 
δήλωσε τα εξής:

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], όπως και το 
άρθρο 1 στοιχείο Γ παράγραφος 5 της Σύμβασης της Γενεύης, προβλέπει την απώλεια της ιδιότητας 
του πρόσφυγα όταν οι συνθήκες λόγω των οποίων είχε αναγνωριστεί η ως άνω ιδιότητα έχουν πάψει 
να υφίστανται, ήτοι, με άλλα λόγια, όταν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως του 
καθεστώτος πρόσφυγα (163).

Το γράφημα 7 παρουσιάζει τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν από την παύση του καθεστώτος 
πρόσφυγα επειδή έπαψαν να υφίστανται οι περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

Γράφημα 7: Κριτήρια παύσης του καθεστώτος πρόσφυγα επειδή έπαψαν να υφίστανται οι περιστάσεις

 Υπάρχουν περιστάσεις που έχουν εκλείψει;

 Οι περιστάσεις εξέλιπαν σε «ουσιαστική και μη προσωρινή» βάση;

Υπάρχουν «επιτακτικοί λόγοι που απορρέουν από προηγούμενες διώξεις»;

Είναι πλέον αδύνατον για το πρόσωπο «να εξακολουθεί να αρνείται 
την προστασία που του παρέχει η χώρα της ιθαγένειας»;

Υπάρχει άλλη βάση για τεκμηριωμένο φόβο δίωξης;

(163) ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω), σκέψη 35.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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Αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στα υποτμήματα που ακολουθούν, και το ζήτημα των επιτακτικών λόγων που 
απορρέουν από προηγούμενες διώξεις καλύπτεται στο τμήμα 3.3.

3.1.1. Υπάρχουν περιστάσεις που έχουν παύσει να υφίστανται;

Για να εφαρμοστεί το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε), πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή ώστε «να έχουν 
εκλείψει οι περιστάσεις που οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα». Οι περιστάσεις αυτές σχετίζονται 
συνήθως με την κατάσταση στη χώρα ιθαγένειας, όπως αλλαγή κυβέρνησης ή καθεστώτος (164).

Παραδείγματα περιστάσεων που έχουν εκλείψει ενδέχεται να είναι αλλαγές στην κυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις υπηρεσίες ασφαλείας και/ή στο νομικό σύστημα, και αμνηστίες 
ή εκλογές (165). Επιπλέον, η UNHCR αναφέρει ότι «Ο μεγάλης κλίμακας αυθόρμητος επαναπατρισμός 
προσφύγων μπορεί να αποτελεί ένδειξη αλλαγών που συμβαίνουν ή έχουν συμβεί στη χώρα καταγωγής», 
εκτός εάν «η επιστροφή πρώην προσφύγων είναι πιθανό να δημιουργήσει νέες εντάσεις» (166).

Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να θεμελιωθεί η παύση βάσει αυτής της διάταξης σε μια εξέλιξη που σχετίζεται 
με τις προσωπικές περιστάσεις ενός μεμονωμένου πρόσφυγα, καθώς και την αντικειμενική κατάσταση στη 
χώρα ιθαγένειας.

Στην υπόθεση MM (Ζιμπάμπουε), το Εφετείο της Αγγλίας και της Ουαλίας (Ηνωμένο Βασίλειο), αναφερόμενο 
στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις στο πλαίσιο του άρθρου 1 Γ παράγραφος 5 της Σύμβασης για τους 
πρόσφυγες, δήλωσε τα εξής:

Το άρθρο 1 Γ παράγραφος 5 έχει ευρύτερη διατύπωση και απαιτεί εξέταση του κατά πόσον υπήρξε 
σχετική αλλαγή στις «περιστάσεις υπό τις οποίες [ένα πρόσωπο] έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας». 
Οι περιστάσεις υπό τις οποίες ένα πρόσωπο έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας είναι πιθανό να είναι 
ένας συνδυασμός των γενικών πολιτικών συνθηκών στη χώρα καταγωγής του προσώπου αυτού και 
κάποιας πτυχής των προσωπικών χαρακτηριστικών του εν λόγω προσώπου. Κατά συνέπεια, μια σχετική 
αλλαγή των περιστάσεων για τους σκοπούς του άρθρου 1 Γ παράγραφος 5 μπορεί σε μια συγκεκριμένη 
περίπτωση να προκύψει επίσης από έναν συνδυασμό αλλαγών στις γενικές πολιτικές συνθήκες στη 
χώρα καταγωγής και στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου ή ακόμη και από μια αλλαγή στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, εάν η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι δεν ανήκει πλέον σε μια ομάδα 
που είναι πιθανό να διωχθεί από τις αρχές της χώρας καταγωγής. Η σχετική αλλαγή πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να είναι διαρκής ως προς τη φύση της (167).

Αυτό υιοθετήθηκε από το Εφετείο της Αγγλίας και της Ουαλίας (Ηνωμένο Βασίλειο) στην υπόθεση KN (DRC), 
στην οποία το δικαστήριο δήλωσε το εξής:

Οι εν λόγω διατάξεις της Σύμβασης για τους πρόσφυγες και των κανόνων μετανάστευσης δεν επιτρέπουν 
την ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα απλώς και μόνο εάν έχουν αλλάξει οι λόγοι για τους 
οποίους χορηγήθηκε αυτό το καθεστώς στον καθ’ ου αλλά, αντιθέτως, όταν «παύουν να υφίστανται 
οι περιστάσεις υπό τις οποίες έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας». Όπως αναγνωρίστηκε από αυτό το 
δικαστήριο στην υπόθεση ΜΜ (Ζιμπάμπουε), το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί ευρύτερα (168).

Το Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο) δήλωσε, εν προκειμένω, στην υπόθεση JS (Ουγκάντα) το 
εξής:

το δικαστήριο στην υπόθεση MM (Ζιμπάμπουε) είχε παρόμοια άποψη, ότι η λέξη «περιστάσεις» στο 
άρθρο 1 Γ παράγραφος 5 απαιτούσε ευρεία διατύπωση, ώστε να περιλαμβάνει περιστάσεις που 

(164) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2018, M. K. S., αριθ. 18001386 C+. Στην υπόθεση αυτή, 
το δικαστήριο διαπίστωσε ότι, ενώ υπήρξε αλλαγή στις περιστάσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), η αλλαγή δεν ήταν ουσιαστικής και 
μη προσωρινής φύσεως. Η UNHCR αναφέρει ότι «οι περιστάσεις σε μια χώρα είναι αλληλένδετες, είτε πρόκειται για ένοπλες συγκρούσεις, σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σοβαρές διακρίσεις κατά των μειονοτήτων είτε για απουσία χρηστής διακυβέρνησης». Συνεπώς, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες [UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), 
παράγραφος 11].

(165) Fitzpatrick και Bonoan, «Cessation of refugee protection», ό.π. (υποσημείωση 122 ανωτέρω), σ. 495, Goodwin-Gill και McAdam, The Refugee in 
International Law, 2007, ό.π. (υποσημείωση 137 ανωτέρω), σ. 140–141, Kraft, «Article 11, QD (recast)», ό.π. (υποσημείωση 92 ανωτέρω).

(166) UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 12.

(167) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 22ας Ιουνίου 2017, Secretary of State for the Home Department κατά MM (Ζιμπάμπουε), 
[2017] EWCA Civ 797, σκέψη 24.

(168) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2019, Secretary of State for the Home Department κατά KN (DRC), [2019] 
EWCA Civ 1665, σκέψη 33.

http://www.cnda.fr/content/download/148189/1501551/version/1/file/CNDA 17 octobre 2018 M. K. S. n°18001386 C%2B.pdf
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html


44 — ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας

αφορούν α) τις γενικές πολιτικές περιστάσεις στη χώρα καταγωγής του ατόμου και β) τη σχετική πτυχή 
των προσωπικών χαρακτηριστικών του (169).

Σε αυτό το πλαίσιο, το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι η απόκτηση νέας 
ιθαγένειας από μια πρόσφυγα, της οποίας ο σύζυγος είχε λάβει το καθεστώς πρόσφυγα από εκείνη σύμφωνα 
με την αρχή της οικογενειακής ενότητας, μπορεί να συνιστά αλλαγή των περιστάσεων για τον σύζυγό της (170). 
Ένα άλλο παράδειγμα αλλαγής των προσωπικών περιστάσεων είναι όταν ένας πρόσφυγας έχει αποχωρήσει 
από ένα πολιτικό κόμμα ή έχει ασπαστεί νέα θρησκεία (171). Επιπλέον, το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας 
αποφάνθηκε επίσης ότι το διαζύγιο συνιστά αλλαγή των περιστάσεων που μπορούν να τερματίσουν το 
καθεστώς πρόσφυγα, εάν το καθεστώς αποκτήθηκε με βάση την οικογενειακή ενότητα (172). Μια άλλη αλλαγή 
των προσωπικών περιστάσεων μπορεί να προκύψει όταν ένα παιδί που επωφελείται από το καθεστώς 
πρόσφυγα λόγω του καθεστώτος του γονέα του κλείσει τα 18 έτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, το 
γαλλικό εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου διαπίστωσε ότι για ένα παιδί που επωφελείται από το 
ίδιο καθεστώς πρόσφυγα με τη μητέρα του δεν μπορεί να διακοπεί το καθεστώς αυτό για το γεγονός και μόνο 
ότι έκλεισε τα 18, εφόσον η μητέρα διατηρούσε το καθεστώς πρόσφυγα (173).

Περίπτωση όπου έχουν εκλείψει οι περιστάσεις μπορεί να προκύψει εάν οι αρχές του κράτους μέλους 
αποκτήσουν νέες πληροφορίες ή γνώσεις σχετικά με την υπόθεση του ενδιαφερομένου. Στην υπόθεση Bilali, 
στο πλαίσιο της αλλαγής των περιστάσεων που αφορούσαν τον τερματισμό της επικουρικής προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 και 16 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), το ΔΕΕ δήλωσε ότι «μια 
μεταβολή στον βαθμό επίγνωσης του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την προσωπική κατάσταση του 
ενδιαφερομένου» μπορεί να ισοδυναμεί με αλλαγή περιστάσεων (174).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην υπόθεση Bilali το ΔΕΕ αποφάνθηκε για μια υπόθεση όπου δεν έπρεπε να 
είχε χορηγηθεί από την αρχή επικουρική προστασία. Ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε διαστρέβλωση ή παράλειψη 
σχετικών γεγονότων από το άτομο, το καθεστώς επικουρικής προστασίας δεν θα μπορούσε να ανακληθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β). Είναι σημαντικό ότι, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι, 
υπό αυτές τις περιστάσεις, η παύση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας θα ήταν το επακόλουθο της 
διαπίστωσης ότι έχει εκλείψει κάποια περίσταση, αυτό το σενάριο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό στο οποίο 
γενικά εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος λόγος παύσης.

Η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Bilali αναλύεται λεπτομερέστερα στα τμήματα 6.2.2 και 6.4, που αφορούν 
την ανάκληση, την παύση ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

3.1.2. Είναι η μεταβολή των περιστάσεων «ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως»; 
Άρθρο 11 παράγραφος 2

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει ότι «η μεταβολή των συνθηκών που διαπιστώνει 
το κράτος μέλος πρέπει να είναι «ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως», ώστε ο φόβος του πρόσφυγα ότι 
θα υποστεί διώξεις να μην μπορεί πλέον να θεωρείται βάσιμος (175).

Σε σχέση με το τι σημαίνει στην πράξη «ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως», στην υπόθεση Abdulla το 
ΔΕΕ δήλωσε το εξής:

(169) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2019, Secretary of State for the Home Department κατά JS (Ουγκάντα), 
[2019] EWCA Civ 1670, σκέψη 164, αναφερόμενη στην απόφαση του Εφετείου (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), 2017, MM (Zimbabwe), ό.π. 
(υποσημείωση 167). Επισημαίνεται ότι, κατά τον χρόνο συγγραφής του παρόντος, εκκρεμούσε αίτηση άδειας για την άσκηση αναιρέσεως κατά της 
απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, η UNHCR υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης της συνολικής θέσης 
του πρόσφυγα και δηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει «συνεχής βάσιμος φόβος δίωξης, παρά τις αλλαγές στη χώρα καταγωγής. Από την άποψη αυτή, 
για παράδειγμα, μια αλλαγή στις επίσημες στάσεις μπορεί να μην είναι επαρκής για να απαλλάξει τον πρόσφυγα από τον φόβο δίωξης»· UNHCR 
«Discussion Note on the Application of the ‘Ceased Circumstances’ Cessation Clauses in the 1951 Convention» (Υπόμνημα συζήτησης σχετικά με τις 
ρήτρες για την παύση των συνθηκών στη Σύμβαση του 1951), 20 Δεκεμβρίου 1991, παράγραφος 15(i). Η UNHCR θεωρεί επίσης ότι «οι αλλαγές στη 
χώρα καταγωγής του πρόσφυγα που επηρεάζουν μόνο ένα μέρος της επικράτειας δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να οδηγήσουν σε παύση του καθεστώτος 
πρόσφυγα»· UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 17.

(170) Συμβούλιο της Επικρατείας (Γαλλία), 2020, OFPRA κατά M. D., αριθ. 423272 A, ό.π. (υποσημείωση 127 ανωτέρω), σκέψη 7.

(171) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Αυστρία), απόφαση της 24ης Ιουλίου 2014, G307 1406174-1, 
AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00. Βλ. επίσης Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο Κάτω Σαξονίας (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Γερμανία), 
απόφαση της 11ης Αυγούστου 2010, 11 LB 405/08, σκέψη 44.

(172) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 29ης Νοεμβρίου 2019, Μ. K., αριθ. 421523, FR:CECHR:2019:421523.20191129.

(173) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 31ης Δεκεμβρίου 2018, M. O., αριθ. 17013391, σκέψη 10. Βλ. επίσης 
Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), 2019, JS (Ουγκάντα), ό.π. (υποσημείωση 169 ανωτέρω), σκέψη 172, όπου διαπιστώνεται ότι «με 
βάση τη διατύπωση του άρθρου 1 Γ παράγραφος 5 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, “οι περιστάσεις σε σχέση με τις οποίες ο [JS] αναγνωρίστηκε ως 
πρόσφυγας […] έχουν εκλείψει”, αφού η μητέρα του δεν μπορεί να έχει πλέον βάσιμο φόβο δίωξης στην Ουγκάντα ».

(174) ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω), σκέψη 49. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπόθεση, βλ. τμήμα 6.2.

(175) Βλ. επίσης ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 72.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccf10.html
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccf10.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140724_G307_1406174_1_00&ResultFunctionToken=4651e496-08ff-4c5a-884f-f7f30dc12a8d&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=24.07.2014&BisDatum=24.07.2014&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE100002560&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039434391/
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA 31 décembre 2018 GF M. O. n°17013391 R.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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Η μεταβολή των συνθηκών είναι «ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως» κατά την έννοια 
του άρθρου 11, παράγραφος 2, της οδηγίας, όταν οι παράγοντες που προκάλεσαν τον φόβο του 
προσφεύγοντος ότι θα υποστεί δίωξη μπορούν να θεωρηθούν ως μονίμως εξαλειφθέντες. Η αξιολόγηση 
της ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως της μεταβολής των συνθηκών προϋποθέτει επομένως 
την απουσία βάσιμου φόβου εκθέσεως σε πράξεις διώξεως, οι οποίες συνιστούν σοβαρή προσβολή 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας (176).

Εφαρμόζοντας αυτή την κατευθυντήρια γραμμή, το γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο απέρριψε 
την έφεση στην υπόθεση ενός Ιρακινού υπηκόου και της συζύγου του μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν 
στο Ιράκ. Η προστασία που παρέχεται από την ιρακινή κυβέρνηση κρίθηκε αρμόζουσα στον βαθμό που τα 
ενδιαφερόμενα άτομα δεν χρειαζόταν πλέον να φοβούνται ότι θα υποστούν δίωξη λόγω της αίτησης ασύλου 
που υπέβαλαν στο εξωτερικό (177).

Σε μια μεταγενέστερη υπόθεση, το ίδιο δικαστήριο διαπίστωσε ότι, όταν δεν υπάρχει πλήρης μεταβολή στο 
πολιτικό καθεστώς, αλλά φιλελευθεροποίηση εντός ενός καταπιεστικού προηγουμένως συστήματος, όπως 
συνέβη στην Αλγερία στην υπόθεση αυτή, ισχύουν αυστηρότερα κριτήρια. Επιπλέον, σε μια τέτοια περίπτωση, 
πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κατά πόσον οι πολιτικές αλλαγές είναι μόνιμες (178).

Το ερώτημα κατά πόσον η μεταβολή των περιστάσεων, στην περίπτωση ενός υπηκόου της Σρι Λάνκα με 
καταγωγή Ταμίλ, ήταν ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως εξετάστηκε επίσης από το γαλλικό εθνικό 
δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι, ενώ οι αλλαγές στη Σρι Λάνκα 
μπορεί να είναι ουσιαστικές, όπως τεκμηριώθηκε με βάση πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής, οι 
αλλαγές αυτές δεν θα μπορούσαν ωστόσο να χαρακτηριστούν ουσιαστικές και διαρκείς. Διαπιστώθηκε ότι 
εξακολουθούσαν να συμβαίνουν εκεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνιστούν 
δίωξη, ιδιαίτερα κατά της κοινότητας των Ταμίλ. Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι δεν είχαν θεσπιστεί 
κατάλληλα μέτρα, όπως αποτελεσματικό δικαστικό και αστυνομικό σύστημα για την οριστική εξάλειψη των 
παραγόντων που προκαλούσαν φόβο δίωξης στο πρόσωπο (179).

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στη Φινλανδία, εκτιμώντας εάν υπήρξε μεταβολή των περιστάσεων στη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), διαπίστωσε ότι δεν είχε τηρηθεί η απαίτηση να υπάρχει ουσιαστικής και 
μη προσωρινής φύσεως μεταβολή, καθώς δεν είχε αποδειχθεί ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφεύγων 
έγινε πρόσφυγας είχαν εκλείψει. Έκρινε ότι η απόφαση της υπηρεσίας μετανάστευσης δεν ανέφερε ότι οι 
εθνικοί λόγοι που οδήγησαν στη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα είχαν εκλείψει και ότι η ενηλικίωση 
και η καλή υγεία του, που αναφέρονται στην απόφαση, δεν είχαν σημασία για την εκτίμηση της παύσης του 
καθεστώτος πρόσφυγα. Συνεπώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι δεν υπήρξε 
ουσιαστική και μόνιμη αλλαγή στην κατάσταση ασφάλειας στη χώρα καταγωγής του προσφεύγοντος (180).

Το ζήτημα της παύσης των περιστάσεων εξετάστηκε από το Εφετείο της Αγγλίας και της Ουαλίας (Ηνωμένο 
Βασίλειο) στην υπόθεση MA (Σομαλία), όπου το δικαστήριο αναφέρθηκε στην υπόθεση Abdulla και δήλωσε 
ότι «το σχετικό ερώτημα είναι αν έχει υπάρξει ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως μεταβολή των 
περιστάσεων, ώστε οι περιστάσεις υπό τις οποίες το πρόσωπο έγινε πρόσφυγας να έχουν εκλείψει» (181). Το 
δικαστήριο παρατήρησε ότι «η ΟΕΑΑ δεν αναφέρεται σε μεταβολές των περιστάσεων που είναι “διαρκείς” 
(η φράση που χρησιμοποιείται στη νομολογία της Σύμβασης για τους πρόσφυγες), αλλά που είναι “μη 
προσωρινής φύσεως”» (182).

Το ανώτατο δικαστήριο στη Νορβηγία έκρινε ότι η προϋπόθεση οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση 
του καθεστώτος πρόσφυγα να «έχουν εκλείψει» ή να «έχουν πάψει να υφίστανται» σύμφωνα με τη Σύμβαση 
για τους πρόσφυγες σημαίνει ότι πρέπει να έχει επέλθει μια αλλαγή τόσο ουσιαστική ώστε να παρέχεται 
προστασία στη χώρα καταγωγής. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι αυτή η προϋπόθεση συνεπάγεται επίσης ότι 

(176) Ό.π., σκέψη 73.

(177) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht) (Γερμανία), απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 2011, 10 C 3.10, σκέψη 20.

(178) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), 2011, 10 C 25.10, ό.π. (υποσημείωση 25 ανωτέρω), σκέψη 24.

(179) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 25ης Μαΐου 2018, M. A. L., αριθ. 17047809 C+ (στο CNDA, Contentieux des 
réfugiés – Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2018, σ. 206–210).

(180) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Korkein hallinto-oikeus, Φινλανδία), απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 2020, KHO:2020:130.

(181) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), 2018, MA (Σομαλία), ό.π. (υποσημείωση 25 ανωτέρω), σκέψη 2 παράγραφος 1.

(182) Ό.π., σκέψη 48.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=240211U10C3.10.0
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil 2018.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil 2018.pdf
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134736564.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
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η αλλαγή που επήλθε πρέπει να είναι επαρκώς εδραιωμένη, έτσι ώστε το πρόσωπο να μην αναγκαστεί να 
διάγει μια ζωή που μπορεί να το οδηγήσει σε μια νέα φυγή και στην απόκτηση του καθεστώτος πρόσφυγα (183).

Η σημασία της προσεκτικής προσέγγισης και εξατομικευμένης εκτίμησης όσον αφορά περιστάσεις που έχουν 
εκλείψει υπογραμμίζεται στην υπόθεση Abdulla. Το ΔΕΕ ανέφερε ότι «η εκτίμηση αφορά το ίδιο ερώτημα, ήτοι 
κατά πόσο οι τεκμηριωμένες περιστάσεις συνιστούν ή όχι τέτοια απειλή, ώστε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
να φοβάται δικαιολογημένα, λαμβανομένης υπόψη της εξατομικευμένης καταστάσεώς του, ότι αποτελεί 
πράγματι στόχο πράξεων διώξεως» (184). Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «[η] εκτίμηση αυτή της σοβαρότητας 
του κινδύνου πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται με προσοχή και σύνεση, δεδομένου ότι διακυβεύονται 
οι ατομικές ελευθερίες και η ακεραιότητα του ανθρώπου, ζητήματα που άπτονται των θεμελιωδών αξιών της 
Ένωσης.» (185).

Με βάση αυτήν την προσέγγιση, το Εφετείο της Αγγλίας και της Ουαλίας (Ηνωμένο Βασίλειο) παρατήρησε 
στην υπόθεση MA (Σομαλία) ότι «δεν θα συνήδε με τους σκοπούς του καθεστώτος πρόσφυγα, είτε βάσει της 
Σύμβασης για τους πρόσφυγες είτε βάσει της ΟΕΑΑ, εάν η προστασία θα μπορούσε να παύσει πολύ εύκολα 
ενώ ένα πρόσωπο εξακολουθεί να χρήζει διεθνούς προστασίας ή δεν είναι εύλογα σαφές ότι η ανάγκη αυτή 
έχει εκλείψει» (186).

3.1.3. Είναι πλέον αδύνατον για τον ενδιαφερόμενο να εξακολουθεί να αρνείται την 
προστασία που του παρέχει η χώρα της ιθαγένειας;

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει ότι «ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο 
ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας, εάν: […] δεν μπορεί πλέον να εξακολουθεί να αρνείται την προστασία 
που του παρέχει η χώρα της ιθαγένειας, διότι έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν στην 
αναγνώρισή του ως πρόσφυγα».

Όσον αφορά την έννοια που αποδίδεται στην προστασία για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) της ΟΕΑΑ, η οποία είναι ίδια με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), 
το ΔΕΕ δήλωσε στην υπόθεση ΟΑ ότι «η “προστασία” αυτή ταυτίζεται με εκείνη η οποία δεν υπήρχε 
μέχρι τότε, ήτοι με την προστασία έναντι πράξεων διώξεως για έναν τουλάχιστον από τους πέντε 
λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας αυτής [άρθρο 2 στοιχείο δ) της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση)]» (187). Η παύση συνεπάγεται επομένως ότι με τη μεταβολή των συνθηκών εξέλιπαν οι λόγοι 
που είχαν οδηγήσει στη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα (188). Όπως ανέφερε το ΔΕΕ:

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) [ΟΕΑΑ] έχει την έννοια ότι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί 
η «προστασία» στην οποία αναφέρεται η διάταξη αυτή σε σχέση με την παύση του καθεστώτος 
πρόσφυγα πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες απαιτήσεις με εκείνες που απορρέουν, όσον αφορά την 
αναγνώριση του ως άνω καθεστώτος, από το άρθρο 2 στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας [άρθρο 2 
στοιχείο δ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 αυτής (189).

Η εκτίμηση που πρέπει να διενεργηθεί για το αν υπάρχει «προστασία» σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) είναι παράλληλη με εκείνη που πραγματοποιήθηκε κατά την εξέταση της αρχικής 
αίτησης για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα. Το δικαστήριο αναφέρθηκε στο θέμα αυτό στην υπόθεση 
ΟΑ:

(183) Ανώτατο δικαστήριο (Norges Høyesterett, Norway), απόφαση της 23ης Μαρτίου 2018, Immigration Appeals Board κατά A, B και C, HR-2018-572-A, 
αριθ. 2017/1659 (αγγλική μετάφραση). Βλ. επίσης Ανώτατο δικαστήριο (Norges Høyesterett, Norway), απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2021, A, B, C και 
Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS) κατά Immigration Appeals Board (Office of the Attorney General), HR-2021-203-A (υπόθεση αριθ. 
20-121835SIV-HRET) (αγγλική περίληψη). Στην απόφαση διαπιστώθηκε ότι μια εναλλακτική δυνατότητα εσωτερικής φυγής θα μπορούσε να εξεταστεί 
κατά την εκτίμηση της ανάκλησης του καθεστώτος πρόσφυγα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά στο πλαίσιο της επικουρικής 
προστασίας, βλ. τμήμα 6.2.2 κατωτέρω.

(184) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 89.

(185) Ό.π., σκέψη 90. Βλ. επίσης ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), 2011, 10 C 25.10, ό.π. (υποσημείωση 25 
ανωτέρω), σκέψη 24.

(186) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), 2018, MA (Σομαλία), ό.π. (υποσημείωση 25 ανωτέρω), σκέψη 47.

(187) ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω), σκέψη 35, η οποία αναφέρεται στην υπόθεση ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. 
(υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 65 και 67. Επισημαίνεται ότι η απόφαση OA αφορούσε την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων της ΟΕΑΑ και όχι της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για την έκδοση προδικαστικής απόφασης από το Εφετείο (Τμήμα Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ηνωμένο Βασίλειο) σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 2 στοιχείο γ), του άρθρου 7 και του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας ΟΕΑΑ, 
με την οποία δεσμευόταν τότε το Ηνωμένο Βασίλειο, και όχι της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Οι διατάξεις αυτές αντιστοιχούν στο άρθρο 2 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 7 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αντίστοιχα, αν και το άρθρο 7 περιέχει ορισμένες σημαντικές αλλαγές 
στη διατύπωση, όπως εξηγείται παρακάτω.

(188) ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω), σκέψη 36.

(189) Ό.π., σκέψη 39. 

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-mars-2018/saknr-2017-1659.anonymisertpdf.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-translation/hr-2018-572-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/supremecourt/rulings/2021/supreme-court---civil-cases/the-interpretation-of-the-immigration-acts-provisions-on-revocation-of-refugee-status
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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Λαμβανομένης υπόψη της συμμετρίας την οποία καθιερώνει η [ΟΕΑΑ] μεταξύ της αναγνωρίσεως και 
της παύσεως του καθεστώτος πρόσφυγα, η ως άνω προστασία που μπορεί να αποκλείει το καθεστώς 
αυτό, στο πλαίσιο του άρθρου 2, στοιχείο γ ,ʹ της εν λόγω οδηγίας, ή να επιφέρει τη λήξη του, δυνάμει του 
άρθρου 11, παράγραφος 1, στοιχείο ε ,ʹ αυτής, πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες απαιτήσεις με αυτές που 
απορρέουν, ιδίως, από το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2, της εν λόγω οδηγίας (190).

Το δικαστήριο ανέπτυξε περαιτέρω αυτό το σημείο σχετικά με τη συμμετρία σε επόμενο σημείο της απόφασης 
αναφέροντας το εξής:

Δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, στοιχείο γ ,ʹ της εν λόγω οδηγίας που αφορούν τον 
φόβο διώξεως και την προστασία από πράξεις διώξεως είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους δεν 
μπορούν να εξετάζονται με βάση διαφορετικό κριτήριο, αλλά πρέπει να εκτιμώνται υπό το πρίσμα των 
απαιτήσεων που προβλέπονται, ιδίως, στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της ίδιας οδηγίας (191).

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ είναι σχεδόν πανομοιότυπο στη διατύπωση με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ ορίζει ότι «η προστασία μπορεί να παρέχεται 
από: α) το κράτος ή β) ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το 
κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους». Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
θέτει μια πρόσθετη προϋπόθεση: «υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να προσφέρουν προστασία σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 και είναι σε θέση να το πράξουν» (192).

Η διατύπωση στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ αναφέρει:

Προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι φορείς της παραγράφου 1 λαμβάνουν εύλογα μέτρα 
για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ άλλων με τη λειτουργία 
αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων 
που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, και ο αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή.

Παρόλο που η διατύπωση στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) είναι παρόμοια με εκείνη του 
άρθρου 7 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ, αναφέρει επίσης ότι «Η προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης 
πρέπει να είναι αποτελεσματική και μη προσωρινή» και ότι το πρόσωπο πρέπει να έχει «πρόσβαση στην 
προστασία αυτή».

Έτσι, σύμφωνα με το ΔΕΕ:

η προστασία την οποία απαιτεί το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο ε ,ʹ της [ΟΕΑΑ], σε συνδυασμό με το 
άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας αυτής, παραπέμπει στη δυνατότητα της τρίτης χώρας της οποίας 
την ιθαγένεια έχει ο ενδιαφερόμενος να αποτρέψει ή να πατάξει τις πράξεις διώξεως κατά την έννοια 
της εν λόγω οδηγίας […] Επιπλέον, το άρθρο 7 παράγραφος 2 αναφέρεται σε μέτρα που λαμβάνονται για 
την πρόληψη των διώξεων και την ύπαρξη αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, τη 
δίωξη και την τιμωρία τέτοιων πράξεων (193).

Το δικαστήριο εξέτασε επίσης τους παράγοντες που πρέπει να επαληθευτούν κατά την εκτίμηση του αν 
υπάρχει αποτελεσματική προστασία στο πλαίσιο του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε). Ως προς αυτό, το 
δικαστήριο δήλωσε το εξής:

Προκειμένου να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο φόβος του πρόσφυγα ότι θα υποστεί διώξεις 
δεν είναι πλέον βάσιμος, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξακριβώσουν, υπό το πρίσμα του άρθρου 7, 
παράγραφος 2, της [ΟΕΑΑ], λαμβάνοντας υπόψη την ατομική κατάσταση του πρόσφυγα, ότι ο φορέας 
ή οι φορείς προστασίας, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου 7, έλαβαν εύλογα 
μέτρα για να αποτρέψουν τις διώξεις, ότι επομένως διαθέτουν, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικό νομικό 
σύστημα για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων που συνιστούν διώξεις και ότι 
ο ενδιαφερόμενος πρόσφυγας θα έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή σε περίπτωση παύσεως της 
υπαγωγής του στο καθεστώς πρόσφυγα (194).

(190) Ό.π., σκέψη 37.

(191) Ό.π., σκέψη 61. Βλ. επίσης ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 83.

(192) Ερμηνεία της παραγράφου 2, άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

(193) ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω), σκέψη 44, η οποία αναφέρεται στην υπόθεση ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. 
(υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 59, 67 και 68.

(194) ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω), σκέψη 38, η οποία αναφέρεται στην υπόθεση ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. 
(υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 70 και 74.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390


48 — ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας

Όσον αφορά τα θέματα που πρέπει να αξιολογηθούν για να αποφασιστεί εάν υπάρχει αποτελεσματική 
προστασία, επισημαίνεται ότι το ΔΕΕ ανέφερε, στην υπόθεση Abdulla, ότι:

οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν, κυρίως, τις συνθήκες λειτουργίας, αφενός, των θεσμών, των διοικήσεων 
και των δυνάμεων ασφαλείας, αφετέρου, κάθε ομάδας ή οντότητας της τρίτης χώρας, η οποία ενδέχεται, 
μέσω ενεργειών ή παραλείψεών της, να προκαλέσει πράξεις διώξεως εις βάρος του προσώπου που 
απολαύει καθεστώτος πρόσφυγα, σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα αυτή. Κατά το άρθρο 4, 
παράγραφος 3, της οδηγίας, που αφορά την αξιολόγηση των γεγονότων και περιστάσεων, οι αρχές αυτές 
μπορούν να συνεκτιμούν, μεταξύ άλλων, τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας καταγωγής, 
καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους, όπως επίσης το μέτρο στο οποίο διασφαλίζεται ο σεβασμός των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή (195).

Το Εφετείο Αγγλίας και Ουαλίας, στην υπόθεση MA (Σομαλία), αναφέρθηκε στην υπόθεση Abdulla και 
είπε ότι το ΔΕΕ «καθιστά σαφές ότι η προστασία πρέπει να εξετάζεται σε εξατομικευμένη βάση: το κράτος 
αναγνώρισης δεν χρειάζεται να εξετάσει εάν οι αρχές εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο για όλους τους 
σκοπούς» (196).

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ΔΕΕ ανέφερε στην υπόθεση ΟΑ ότι «η υφιστάμενη εντός τρίτης χώρας προστασία 
από πράξεις διώξεως δικαιολογεί το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει βάσιμος φόβος διώξεως κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής μόνον αν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν, ιδίως, από το άρθρο 7, παράγραφος 2, 
της οδηγίας αυτής» (197).

Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι προστασίας είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Εκτός από το κράτος, περιλαμβάνονται επίσης «ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του 
κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να προσφέρουν προστασία». Επομένως, μια πολυεθνική δύναμη 
αποτελεί ενδεχόμενο υπεύθυνο προστασίας (198).

Το ερώτημα εάν η προστασία της χώρας ιθαγένειας κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
πρέπει να νοηθεί ως κρατική προστασία έχει επίσης διευκρινιστεί πλέον από το ΔΕΕ στην υπόθεση ΟΑ (199).

Το ΔΕΕ σημείωσε ότι το αιτούν δικαστήριο επιδίωξε, ουσιαστικά, να εξακριβώσει:

αν το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο ε ,ʹ της [ΟΕΑΑ], σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 2, 
αυτής, έχει την έννοια ότι η ενδεχόμενη κοινωνική και οικονομική υποστήριξη εκ μέρους ιδιωτικών 
φορέων, όπως η οικογένεια ή η φυλή του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις προστασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές και αν μια τέτοια υποστήριξη ασκεί 
επιρροή προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα ή η δυνατότητα παροχής της προστασίας 
εκ μέρους του κράτους κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο α ,ʹ της οδηγίας αυτής, 
ή προκειμένου να κριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο ε ,ʹ της εν λόγω οδηγίας, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 2, στοιχείο γ ,ʹ αυτής, αν εξακολουθεί να υφίσταται βάσιμος φόβος διώξεως (200).

Το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι η προστασία του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πρέπει να είναι ικανή να 
αποτρέπει τις πράξεις διώξεως ή να εντοπίζει, να διώκει και να τιμωρεί τέτοιες πράξεις. Το δικαστήριο 
διαπίστωσε τα εξής:

Μια απλή κοινωνική και οικονομική υποστήριξη, όμως, όπως αυτή στην οποία αναφέρεται η αίτηση 
προδικαστικής αποφάσεως, που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας δεν είναι, αυτή 
καθεαυτήν, ικανή να εξασφαλίσει ούτε την παρεμπόδιση πράξεων διώξεως ούτε τον εντοπισμό, την 
ποινική δίωξη και τον κολασμό τέτοιων πράξεων και, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρέχουσα 
την προστασία την οποία απαιτεί το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο ε ,ʹ της οδηγίας 2004/83, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας αυτής (201).

(195) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 71. 

(196) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), 2018, MA (Σομαλία), ό.π. (υποσημείωση 25 ανωτέρω), σκέψη 53.

(197) ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω), σκέψη 60.

(198) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 74–75, Ανώτερο Δικαστήριο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο), απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2000, R v Special Adjudicator ex parte Azizi, CO/3493/2000 (χωρίς αναφορά), σκέψη 15.

(199) ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω).

(200) Ό.π., σκέψη 40.

(201) Ό.π., σκέψη 46.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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Δεδομένου ότι η προστασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πρέπει να ερμηνεύεται 
σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 2, το δικαστήριο συνέχισε αναφέροντας ότι «μια τέτοια κοινωνική 
και οικονομική υποστήριξη δεν ασκεί επιρροή προς εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ή της δυνατότητας 
παροχής προστασίας εκ μέρους του κράτους κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο α ,ʹ της 
[ΟΕΑΑ]» (202).

Το δικαστήριο επισήμανε ότι οι «απλώς οικονομικές δυσχέρειες δεν καλύπτονται, κατ’ αρχήν, από την κατά 
το άρθρο 9 της οδηγίας [ΟΕΑΑ] έννοια της “διώξεως” και, ως εκ τούτου, μια τέτοια κοινωνική και οικονομική 
υποστήριξη προς αντιμετώπιση τέτοιων δυσχερειών δεν θα πρέπει να έχει, κατ’ αρχήν, σημασία για την 
εκτίμηση της επάρκειας της κρατικής προστασίας από πράξεις διώξεως» (203).

Σχετικά με το αν οι φυλές μπορούν «να παρέχουν προστασία όσον αφορά την ασφάλεια» και αν «μια τέτοια 
προστασία μπορεί να ληφθεί υπόψη προκειμένου να εξακριβωθεί αν η παρεχόμενη από το κράτος προστασία 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν, ιδίως, από το άρθρο 7, παράγραφος 2, της [ΟΕΑΑ]», το ΔΕΕ 
υπενθύμισε ότι:

προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο φόβος του πρόσφυγα ότι θα υποστεί διώξεις δεν είναι πλέον 
βάσιμος, ο φορέας ή οι φορείς της προστασίας σε συνάρτηση με τους οποίους εκτιμάται η πραγματική 
μεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής είναι, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ και 
στοιχείο β ,ʹ της εν λόγω οδηγίας, είτε το ίδιο το κράτος, είτε ομάδες ή οργανώσεις, περιλαμβανομένων 
των διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή ουσιώδες μέρος του εδάφους του (204).

Το αιτούν δικαστήριο στην υπόθεση OA ρώτησε επίσης το ΔΕΕ:

αν η ύπαρξη κοινωνικής και οικονομικής υποστηρίξεως από την οικογένεια ή τη φυλή του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας μπορεί, παρά ταύτα, να ληφθεί υπόψη προκειμένου να 
εκτιμηθεί, βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 1, στοιχείο ε ,ʹ της [ΟΕΑΑ], σε συνδυασμό με το άρθρο 2, 
στοιχείο γ ,ʹ αυτής, αν εξακολουθεί να υπάρχει βάσιμος φόβος διώξεως (205).

Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι «Μια ερμηνεία όμως κατά την οποία η υφιστάμενη εντός της τρίτης αυτής χώρας 
προστασία μπορεί να αποκλείσει τον βάσιμο φόβο διώξεως ακόμη και αν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές 
θα έθετε υπό αμφισβήτηση τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 2» (206).

Το ΔΕΕ κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι:

η ενδεχόμενη κοινωνική και οικονομική υποστήριξη εκ μέρους ιδιωτικών φορέων, όπως η οικογένεια 
ή η φυλή του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις προστασίας που 
απορρέουν από τις διατάξεις αυτές και, ως εκ τούτου, δεν ασκεί επιρροή ούτε προκειμένου να εκτιμηθεί 
η αποτελεσματικότητα ή η δυνατότητα παροχής της προστασίας εκ μέρους του κράτους κατά την 
έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο α ,ʹ της [ΟΕΑΑ] ούτε προκειμένου να κριθεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο ε ,ʹ της εν λόγω οδηγίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, στοιχείο γ ,ʹ 
αυτής, αν εξακολουθεί να υπάρχει βάσιμος φόβος διώξεως (207).

3.1.4. Υπάρχει άλλη βάση για τεκμηριωμένο φόβο δίωξης;

Όταν διαπιστώνεται ότι έχουν εκλείψει οι περιστάσεις λόγω των οποίων χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, 
τότε, ανάλογα με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου, όπως διευκρίνισε το ΔΕΕ στην υπόθεση 
Abdulla, «ενδέχεται να πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσον υφίστανται άλλες περιστάσεις που να δικαιολογούν 
βάσιμο φόβο του ενδιαφερόμενου ότι θα υποστεί δίωξη». Το καθεστώς πρόσφυγα μπορεί να τερματιστεί μόνο 
σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ως άνω ερώτημα (208).

(202) Ό.π., σκέψη 48.

(203) Ό.π., σκέψη 49.

(204) Ό.π., σκέψη 52, η οποία αναφέρεται στην υπόθεση ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 74.

(205) ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω), σκέψη 54.

(206) Ό.π., σκέψη 62.

(207) Ό.π., σκέψη 63.

(208) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 81–82. Βλ. επίσης Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο 
Βαρσοβίας (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Πολωνία), απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2010, V SA/Wa 383/10 (αγγλική περίληψη).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/V_SA_Wa_383_10 correct.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-21-december-2010-v-sawa-38310#content
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Η εν λόγω εξακρίβωση «συνεπάγεται επομένως εκτίμηση ανάλογη με εκείνη κατά την εξέταση μιας αρχικής 
αιτήσεως χορηγήσεως καθεστώτος πρόσφυγα» (209). Και στα δύο αυτά στάδια της εξέτασης, «η εκτίμηση 
αφορά το ίδιο ερώτημα, ήτοι κατά πόσο οι τεκμηριωμένες περιστάσεις συνιστούν ή όχι τέτοια απειλή, 
ώστε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να φοβάται δικαιολογημένα, λαμβανομένης υπόψη της εξατομικευμένης 
καταστάσεώς του, ότι αποτελεί πράγματι στόχο πράξεων διώξεως» (210). Τα σχετικά γεγονότα πρέπει να 
διαπιστωθούν εκ νέου, καθώς οι διαπιστώσεις που αφορούν τα γεγονότα στα οποία βασίστηκε η αρχική 
απόφαση χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα δεν είναι δεσμευτικές εν προκειμένω (211). Το ερώτημα είναι αν 
υπάρχουν άλλοι λόγοι για φόβο διώξεως στο μέλλον.

Ανεξάρτητα από αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ιστορική θέση μπορεί να έχει 
σημασία για την αξιολόγηση μελλοντικού κινδύνου. Το άρθρο 4 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
ορίζει τα εξής:

Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη […] αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι είναι 
βάσιμος ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής 
βλάβης, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω δίωξη ή σοβαρή βλάβη 
δεν θα επαναληφθεί.

Στην υπόθεση Abdulla, το ΔΕΕ εξέτασε το άρθρο 4 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ, το οποίο είναι πανομοιότυπο με 
το άρθρο 4 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Όσον αφορά έναν πρόσφυγα που επικαλείται νέο λόγο 
διώξεως, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι:

—  στο μέτρο που παρέχει ενδείξεις ως προς τη βαρύτητα, σε ό,τι αφορά την αποδεικτική ισχύ, 
προγενέστερων πράξεων ή απειλών διώξεως, το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας εφαρμόζεται, 
οσάκις οι αρμόδιες αρχές σκοπεύουν να άρουν το καθεστώς πρόσφυγα, δυνάμει του άρθρου 11, 
παράγραφος 1, στοιχείο ε), της οδηγίας, ο δε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται βάσιμος φόβος διώξεως, προβάλλει περιστάσεις διαφορετικές από εκείνες 
λόγω των οποίων του χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα,

—  εντούτοις, κατά κανόνα αυτό ισχύει μόνον όταν ο λόγος διώξεως είναι διαφορετικός από εκείνον που 
ελήφθη υπόψη κατά τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα και υφίστανται προγενέστερες πράξεις 
ή απειλές διώξεως που συσχετίζονται με τον κατά το στάδιο αυτό εξεταζόμενο λόγο διώξεως (212).

Επομένως, το άρθρο 4 παράγραφος 4 μπορεί να εφαρμοστεί εάν, για παράδειγμα, «υπέστη, προ της αρχικής 
αιτήσεώς του [του αιτούντος] για παροχή διεθνούς προστασίας, πράξεις ή απειλές διώξεως με αφορμή τον ως 
άνω διαφορετικό λόγο, τις οποίες όμως δεν είχε προβάλει τότε» και/ή εάν «υπέστη πράξεις ή απειλές διώξεως 
για τον ως άνω λόγο μετά την αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής, οι δε πράξεις ή οι απειλές αυτές 
οφείλονται στον λόγο αυτό» (213).

Το ΔΕΕ συνεχίζει ως εξής:

Αντιθέτως, στην περίπτωση που πρόσφυγας, προβάλλοντας τον ίδιο λόγο διώξεως με εκείνον που 
ελήφθη υπόψη κατά τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα, υποστηρίζει ενώπιον των αρμοδίων 
αρχών ότι, αφού εξέλιπαν τα πραγματικά περιστατικά, βάσει των οποίων υπήχθη στο καθεστώς του 
πρόσφυγα, εμφανίσθηκαν νέα πραγματικά περιστατικά που προκαλούν σε αυτόν φόβο διώξεως για 
τον ίδιο λόγο, η εκτίμηση που πρέπει να πραγματοποιηθεί υπάγεται κατά κανόνα όχι στο άρθρο 4, 
παράγραφος 4, της οδηγίας, αλλά στο άρθρο 11, παράγραφος 2, αυτής (214).

Εάν ο πρόσφυγας αναφέρει λόγο δίωξης διαφορετικό από εκείνον που έγινε αρχικά δεκτός, το ερώτημα είναι 
αν υπάρχουν αποδείξεις για γεγονότα τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό του «πρόσφυγα» βάσει του άρθρου 2 
στοιχείο δ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

(209) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 83· ΔΕΕ, 2021, OA, ό.π. (υποσημείωση 18 ανωτέρω), σκέψεις 37 
και 61.

(210) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 88-89.

(211) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2011, 10 C 29.10, DE:BVerwG:2011:221111U
10C29.10.0, σκέψη 20.

(212) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24), σκέψη 100.

(213) Ό.π., σκέψεις 96 και 97. 

(214) Ό.π., σκέψη 98.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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Παρόλο που δεν πρόκειται για υπόθεση που αφορά τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας, μπορεί 
να αναφερθεί εδώ κατ’ αναλογία η υπόθεση MP του ΔΕΕ, που αφορούσε την αναγνώριση του καθεστώς 
επικουρικής προστασίας. Αναφέρονται τα εξής:

το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος υπέστη, κατά το παρελθόν, βασανιστήρια από τις αρχές της χώρας 
καταγωγής του δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αναγνώριση σε αυτόν του καθεστώτος της επικουρικής 
προστασίας, όταν δεν υφίσταται πλέον πραγματικός κίνδυνος επαναλήψεως τέτοιων πράξεων 
βασανιστηρίων σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα αυτή (215).

Ωστόσο, στην υπόθεση MP το δικαστήριο ανέφερε στη συνέχεια ότι θα αναγνωρίζεται το καθεστώς της 
επικουρικής προστασίας σε ένα άτομο που υπέστη, κατά το παρελθόν, βασανιστήρια από τις αρχές της 
χώρας του, ακόμη και αν δεν αντιμετωπίζει πλέον κίνδυνο βασανισμού κατά την επιστροφή. Αυτό συμβαίνει 
εάν η «κατάσταση της σωματικής και της ψυχικής υγείας του θα μπορούσε, στην περίπτωση αυτή, να 
επιδεινωθεί σημαντικά, με τον σοβαρό κίνδυνο να αυτοκτονήσει […] λόγω τραύματος που του προκλήθηκε 
από βασανιστήρια τα οποία υπέστη». Πρέπει, ωστόσο, να υπάρχει «πραγματικός κίνδυνος [για το πρόσωπο] 
να μην του παρασχεθεί εκ προθέσεως στην εν λόγω χώρα η κατάλληλη περίθαλψη για την αντιμετώπιση των 
σωματικών και ψυχικών συνεπειών από τα βασανιστήρια αυτά». Αυτό «εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να 
το διαπιστώσει» (216). Η ίδια αρχή θα ίσχυε πιθανώς για την πιθανή ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα σε 
περιπτώσεις όπου δεν θα του παρεχόταν εκ προθέσεως, για έναν εκ των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 10 
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών διώξεων που έχει υποστεί 
στο παρελθόν.

Το Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), σε σχέση με διώξεις στο παρελθόν, ανέφερε ότι «δεν 
υπάρχει κατάλληλη βάση για τον ισχυρισμό ότι το παρελθόν καθεστώς πρόσφυγα (από μόνο του) συνιστά 
τεκμήριο κακοποίησης κατά την επιστροφή βάσει του άρθρου 3 [ΕΔΔΑ]» (217).

3.2. Περιστάσεις που έχουν εκλείψει στη χώρα συνήθους διαμονής: 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και παράγραφος 2
Για τους πρόσφυγες που είναι ανιθαγενείς, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
περιέχει διάταξη ισοδύναμη με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Το γράφημα 
8 παρουσιάζει τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν από την παύση του καθεστώτος πρόσφυγα 
για ανιθαγενείς, επειδή εξέλιπαν οι περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 14 παράγραφος 1.

(215) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), απόφαση της 24ης Απριλίου 2018, MP κατά Secretary of State for Home Department, C-353/16, EU:C:2018:276, 
σκέψη 30.

(216) Ό.π., σκέψη 58.

(217) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2016, RY (Σρι Λάνκα) κατά Secretary of State for the Home 
Department [2016] EWCA Civ 81, σκέψη 43.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
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Γράφημα 8: Κριτήρια παύσης του καθεστώτος πρόσφυγα για ανιθαγενείς, επειδή εξέλιπαν οι περιστάσεις 
στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής

Υπάρχουν περιστάσεις που έχουν εκλείψει;

Οι περιστάσεις εξέλιπαν σε «ουσιαστική και μη προσωρινή» βάση;

Υπάρχουν «επιτακτικοί λόγοι που απορρέουν από προηγούμενες διώξεις»;

Είναι ο ενδιαφερόμενος σε θέση να επιστρέψει στη χώρα της 
προηγούμενης συνήθους διαμονής;

Υπάρχει άλλη βάση για τεκμηριωμένο φόβο δίωξης;

Καταρχήν, η ανωτέρω ανάλυση σχετικά με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ισχύει επίσης για τον 
συγκεκριμένο λόγο παύσης και παραπέμπουμε τον αναγνώστη στο ανωτέρω τμήμα 3.1. Το ΔΕΕ εξέτασε εν 
συντομία τη ρήτρα περί παύσης των περιστάσεων στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ) στην υπόθεση 
El Kott και λοιποί. Αυτή η υπόθεση αφορούσε τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας ανιθαγενής Παλαιστίνιος, 
ο οποίος είχε εγκαταλείψει την περιοχή επιχειρήσεων του UNRWA, θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως 
δικαιούχος προστασίας ως πρόσφυγας. Αν και το δικαστήριο αναφέρθηκε στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
στοιχείο α), αναφέρθηκε επίσης στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ), δηλώνοντας τα εξής:

Το άρθρο 11 στοιχείο στ) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής έχουν 
επίσης την έννοια ότι ο ενδιαφερόμενος παύει να έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα εάν αποκτήσει τη 
δυνατότητα να επιστρέψει στη ζώνη επιχειρήσεων του UNRWA, στην οποία είχε τη συνήθη διαμονή του, 
επειδή έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα (218).

Ο όρος «χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής» περιγράφει μια πραγματική κατάσταση. Σύμφωνα με το 
γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, η συνήθης διαμονή ενός ανιθαγενούς δεν είναι απαραίτητο 
να ήταν νόμιμη (219). Η συνήθης διαμονή μπορεί να επαρκεί εάν ο ανιθαγενής δεν έμεινε απλώς για σύντομο 
χρονικό διάστημα σε μια χώρα, αλλά το κέντρο της ζωής του ήταν στη συγκεκριμένη χώρα (220). Το ίδιο 
δικαστήριο δήλωσε ότι σε μια τέτοια περίπτωση είναι επίσης απαραίτητο οι αρχές της χώρας αυτής να μην 
έχουν λάβει μέτρα για τον τερματισμό της διαμονής του (221).

Στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια παραμονής στη χώρα αυτή, το πόσο πρόσφατα 
συνέβη αυτό, καθώς και η σύνδεση του προσώπου με τη χώρα. Ένας ανιθαγενής μπορεί να έχει περισσότερες 
από μία χώρες προηγούμενης συνήθους διαμονής (222).

(218) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2012, El Kott, ό.π. (υποσημείωση 64 ανωτέρω), σκέψη 77, η οποία αναφέρεται κατ’ αvαλoγίαv στην υπόθεση του ΔΕΕ 
(Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψη 76.

(219) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2009, BVerwG 10 C 50.07 (αγγλική 
περίληψη), BVerwG:2009:260209U10C50.07.0, σκέψεις 31–33. Βλ. επίσης Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 
18ης Ιουνίου 2014, Μ. Β., αριθ. 362703, FR:CESJS: 2014:362703.20140618, η οποία επιβεβαιώνει την απόρριψη αίτησης για διεθνή προστασία, καθώς 
ο αιτών είχε ισχυριστεί ότι φοβόταν ότι θα υποστεί διωγμό ως Αρμένιος στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά οι αρχές κατώτερης δικαιοδοσίας είχαν αποφανθεί 
ότι δεν είχε ιθαγένεια Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο είχε ενεργή ιθαγένεια Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατ’ εφαρμογή του νόμου περί ιθαγένειας της χώρας αυτής 
του 1991 σχετικά με τα άτομα από την πρώην Σοβιετική Ενωση· EASO, Πρακτικός οδηγός της EASO: Αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, Απρίλιος 2018, σ. 14· EASO, Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας (οδηγία 2011/95/ΕΕ) — Δικαστική ανάλυση, Δεκέμβριος 2016, 
σ. 26.

(220) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), 2009, BVerwG 10 C 50.07, ό.π. (υποσημείωση 219 ανωτέρω).

(221) Ό.π., σκέψη 34.

(222) EASO, Πρακτικός οδηγός: Αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 2018, ό.π. (υποσημείωση 219 ανωτέρω), σ. 14.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/en/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/en/260209U10C50.07.0
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029107658
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_el.pdf
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
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Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψει στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής. 
Αυτό προϋποθέτει να εκτιμηθεί όχι μόνο η ύπαρξη ουσιαστικής προστασίας κατά των αρχικών διώξεων, αλλά 
και η νομική δυνατότητα εισόδου του πρόσφυγα στη χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής. Αυτό συμβαίνει 
εάν ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να κατέχει (ή αποκτά εκ νέου) έγκυρη άδεια εισόδου, αλλά όχι εάν 
υπόκειται σε διαταγή απέλασης η οποία είναι ακόμη σε ισχύ ή υπέβαλε αίτηση επανεισδοχής και η αίτησή του 
απορρίφθηκε (223).

3.3. Επιτακτικοί λόγοι: άρθρο 11 παράγραφος 3
Το άρθρο 11 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) προβλέπει εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε)-στ). Είναι υποχρεωτικό και αναφέρει ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχεία ε)-στ)

δεν εφαρμόζεται σε πρόσφυγα ο οποίος είναι σε θέση να επικαλεστεί επιτακτικούς λόγους που 
απορρέουν από προηγούμενη δίωξη για να αρνηθεί την προστασία που του παρέχει η χώρα ιθαγένειας 
ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του.

Συνεπώς, το καθεστώς πρόσφυγα θα διατηρηθεί εάν ο πρόσφυγας μπορεί να επικαλεστεί επιτακτικούς 
λόγους που απορρέουν από προηγούμενες διώξεις. Η διάταξη βασίζεται στο άρθρο 1 Γ παράγραφοι 5 και 6 της 
Σύμβασης για τους πρόσφυγες (224). Το άρθρο 11 παράγραφος 3 περιέχεται μόνο στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
και όχι στην αρχική ΟΕΑΑ και, επομένως, δεν ισχύει για όλα τα κράτη μέλη (225).

Ελλείψει νομολογίας του ΔΕΕ σχετικά με τους «επιτακτικούς λόγους», η ερμηνεία του άρθρου 11 
παράγραφος 3 δεν είναι καθόλου σαφής. Ωστόσο, η αναφορά στην «προηγούμενη δίωξη» στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 υποδηλώνει ότι διαφέρει από τη συνήθη μελλοντοστραφή προσέγγιση στο δίκαιο των 
προσφύγων ως προς το ότι δεν χρειάζεται να εξακριβωθεί η ύπαρξη παρόντος φόβου διώξεως. Η έννοια των 
επιτακτικών λόγω αναφέρεται σε προηγούμενη δίωξη (226) και συνδυάζει αυτήν με μια πρόγνωση όσον αφορά 
τις συνέπειες που απορρέουν από την εν λόγω δίωξη στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πρέπει να 
επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του.

Στο πλαίσιο του άρθρου 11 παράγραφος 3, η προηγούμενη δίωξη που προβάλλεται είναι πιθανό να είναι αυτή 
στην οποία βασίστηκε η χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες η προηγούμενη δίωξη που προβάλλεται να διαφέρει από εκείνη στην οποία βασίστηκε η αναγνώριση.

Η νομολογία των κρατών μελών, αν και δεν είναι οριστική σε σχέση με το θέμα, δείχνει πώς τα εθνικά 
δικαστήρια αντιμετώπισαν το θέμα. Το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο στη Γερμανία ανέφερε ότι αυτό 
που απαιτείται για να ισχύουν οι επιτακτικοί λόγοι είναι να υπάρχουν δυσκολίες σημαντικά μεγαλύτερες από 
αυτές που θα αντιμετώπιζαν κανονικά οι πρόσφυγες στο παρελθόν εάν τους ζητούνταν να επιστρέψουν στη 
χώρα καταγωγής τους. Το άρθρο 11 παράγραφος 3 λαμβάνει υπόψη την εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση 
προσφύγων οι οποίοι έχουν υποστεί ιδιαίτερα σοβαρές διώξεις με μακροπρόθεσμες συνέπειες και οι οποίοι, 
για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα επιστρέψουν στο κράτος στο οποίο έλαβαν 
χώρα οι διώξεις, ακόμη και αν περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και παρότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει (227). 
Σύμφωνα με το δικαστήριο, επιτακτικοί λόγοι μπορούν να προβληθούν μόνο από άτομα που υπέστησαν 
ιδιαίτερα σοβαρή, διαρκή δίωξη και τα οποία θα ήταν παράλογο να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς 
διώξεων. Η επιστροφή στη χώρα καταγωγής πρέπει να είναι παράλογη για τους επιτακτικούς λόγους (228).

Το ψυχολογικό τραύμα που οφείλεται σε διώξεις στο παρελθόν είναι συχνά ένας παράγοντας κατά την εξέταση 
του εάν ισχύουν επιτακτικοί λόγοι (229). Το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο αναφέρθηκε στο ψυχολογικό τραύμα 
στο πλαίσιο επιτακτικών λόγων και, μεταξύ άλλων, ανέφερε μια καναδική υπόθεση όπου, σύμφωνα με τη 

(223) S. Kneebone και M. O’Sullivan, «Article 1(C)», στο A. Zimmermann (επιμ.), The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 
Oxford University Press, 2011, σ. 481, παράγραφος 88.

(224) Αυτές οι διατάξεις παρατίθενται αυτούσιες στο Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις.

(225) Η ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) δεν ισχύει στη Δανία ή την Ιρλανδία, αν και τα τμήματα 9 και 11 του Νόμου του 2015 για τη διεθνή προστασία (Ιρλανδία), 
σχετικά με την παύση του καθεστώτος του πρόσφυγα και της επικουρικής προστασίας, χρησιμοποιούν και τα δύο σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση με 
εκείνη της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

(226) Βουλή των Λόρδων (Ηνωμένο Βασίλειο), 2005, R (Hoxha), ό.π. (υποσημείωση 35 ανωτέρω), σκέψη 14· Kneebone και O’Sullivan, «Article 1(C)», ό.π. 
(υποσημείωση 223 ανωτέρω), σ. 530, σκέψη 199.

(227) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 1ης Νοεμβρίου 2005, 1 C 21.04, DE:BVerwG:2005:011105
U1C21.04.0, σκέψη 38.

(228) Ό.π., σκέψεις 37 και 38.

(229) Βλ. τμήμα 6.2.4 παρακάτω για περισσότερα σχετικά με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0


54 — ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας

ρήτρα επιτακτικών λόγων, πρέπει να εξεταστεί «η έκταση του ψυχικού πόνου τον οποίο ο [πρόσφυγας] είναι 
αναγκασμένος να βιώσει» (230).

Η Επιτροπή Προσφυγών σχετικά με τους Πρόσφυγες (Γαλλία), σε μια υπόθεση πριν από την έναρξη ισχύος 
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), εξέτασε την εφαρμογή επιτακτικών λόγων σε απόφαση που αφορούσε Χιλιανό 
πρόσφυγα ο οποίος υπέστη πολύ σοβαρές διώξεις και του οποίου ο αδελφός απεβίωσε λόγω βασανιστηρίων 
στα χέρια στρατιωτικών (231).

Ενδεχόμενοι λόγοι για την άρνηση της προστασίας της χώρας καταγωγής μπορεί να προκύπτουν από τις 
περιστάσεις των αρχικών διώξεων καθώς και από τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επιστροφή στη χώρα. 
Ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει να εξετάζεται είναι η πιθανή στάση του τοπικού πληθυσμού έναντι του 
επαναπατριζόμενου. Για παράδειγμα, το ανώτερο διοικητικό δικαστήριο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη 
Γερμανία εξέτασε την υπόθεση μιας Αλβανής, της οποίας το καθεστώς έπαψε να υφίσταται λόγω του ότι 
θα μπορούσε να επιστρέψει στο Κόσοβο. Κρίνοντας την έφεσή της, το δικαστήριο έλαβε υπόψη το γεγονός 
ότι, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, είχε βιαστεί από έναν αστυνομικό ενώ 
βρισκόταν υπό κράτηση και ενώ ήταν 7 μηνών έγκυος. Ως αποτέλεσμα, απέβαλε, υποβλήθηκε σε υστερεκτομή 
και υπέστη διαταραχή μετατραυματικού στρες και κοινωνικό αποκλεισμό. Έλαβε επίσης υπόψη την ντροπή 
που ένιωσε και την περιθωριοποίηση που θα αντιμετώπιζε αν επέστρεφε (232).

Σε μια υπόθεση που αφορούσε ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας από την Αλβανία, το συμβούλιο ένδικων 
διαφορών δικαίου αλλοδαπών στο Βέλγιο έκρινε ότι, όταν η προηγούμενη δίωξη είναι τόσο σοβαρή που 
ο φόβος του ατόμου επιδεινώνεται σε σημείο που η επιστροφή στη χώρα προέλευσής του θα ήταν ανέφικτη, 
μπορεί να διατηρήσει το καθεστώς πρόσφυγα παρά την αλλαγή των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, 
η γυναίκα είχε απαχθεί το 1997 από έναν ένοπλο άνδρα, ο οποίος έκαψε το δεξί της χέρι, το οποίο αργότερα 
έπρεπε να ακρωτηριαστεί. Ο απαγωγέας την ανάγκασε να ζήσει μαζί του σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι για 
17 χρόνια και τη βίαζε συστηματικά. Το δικαστήριο δήλωσε ότι αυτός ο επιδεινούμενος φόβος πρέπει να 
εκτιμηθεί υπό το πρίσμα της προσωπικής εμπειρίας της, της ψυχοσύνθεσης του ατόμου και της έκτασης των 
σωματικών και ψυχολογικών συνεπειών (233).

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα επιτακτικών λόγων που απορρέουν από τις περιστάσεις των διώξεων είναι 
αυτό προσφύγων που επέζησαν γενοκτονίας ή σοβαρής κακομεταχείρισης στα χέρια του τοπικού πληθυσμού 
με τον οποίο θα πρέπει να συμβιώσουν εάν επιστρέψουν (234). Η απώλεια στενών συγγενών λόγω διώξεων 
μπορεί επίσης να έχει σημασία (235), όπως και οι εμπειρίες από στρατόπεδα ή φυλακές (236).

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το άρθρο 11 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αντικατοπτρίζει το 
άρθρο 1 Γ παράγραφοι 5 και 6 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες. Όσον αφορά το άρθρο 1 Γ παράγραφοι 5 
και 6, η UNHCR αναφέρει ότι «αυτή η εξαίρεση προορίζεται να καλύψει περιπτώσεις όπου πρόσφυγες ή μέλη 
των οικογενειών τους έχουν υποστεί φρικτές μορφές διώξεων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναμένεται 
επιστροφή στη χώρα καταγωγής ή της προηγούμενης συνήθους διαμονής» (237). Η UNHCR αναφέρει 
παραδείγματα:

«πρώην κρατούμενοι στρατοπέδων ή φυλακισμένοι, επιζώντες ή αυτόπτες μάρτυρες βιαιοτήτων που 
πλήττουν τα μέλη της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, καθώς και σοβαρά 
τραυματισθέντες. Εννοείται ότι οι πρόσφυγες της κατηγορίας αυτής έχουν υποστεί σοβαρή δίωξη 

(230) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 15ης Μαρτίου 2019, P.A.F. (Νιγηρία) κατά International Protection Appeals Tribunal and the Minister 
for Justice and Equality [2019] IEHC 204, σκέψη 21, η οποία αναφέρεται στο Hathaway και Foster, The Law of Refugee Status, ό.π. (υποσημείωση 92 
ανωτέρω), σ. 494, που παραθέτει την απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου (Καναδάς), της 12ης Αυγούστου 2004, Suleiman κατά Canada (Minister 
of Citizenship and Immigration), 2004 FC 1125, [2005] 2 FCR 26, σκέψη 19.

(231) Επιτροπή Προσφυγών σχετικά με τους Πρόσφυγες (Commission des recours des réfugiés, Γαλλία), απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 1999, Molina, 
αριθ. 336763. Βλ. αντίθετα, Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 30ής Ιουλίου 2003, Mlle X., αριθ. 220082, 
FR:CESJS:2003:220082.20030730 (που έκρινε ότι ένας Ρουμάνος υπήκοος δεν προέβαλε επιτακτικούς λόγους και δικαιολόγησε την παύση του 
καθεστώτος πρόσφυγα).

(232) Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο Βάδης-Βυρτεμβέργης (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Γερμανία), απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2007, A 6 
S 1097/05, σκέψη 24. Βλ. επίσης Goodwin-Gill και McAdam, The Refugee in International Law, 2007, ό.π. (υποσημείωση 137 ανωτέρω), σ. 146 και εκεί 
παρατιθέμενη νομολογία.

(233) Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών (RVV/CCE, Βέλγιο), απόφαση της 17ης Αυγούστου 2017, αριθ. 190.672. Η υπόθεση αφορούσε 
προσφυγή κατά της άρνησης του καθεστώτος πρόσφυγα, λόγω βελτίωσης της κατάστασης στην Αλβανία, αλλά η ανάλυση των «επιτακτικών λόγων» 
είναι επίσης σχετική στο πλαίσιο της παύσης. 

(234) Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο Βάδης-Βυρτεμβέργης (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Γερμανία), 2007, A 6 S 1097/05, ό.π. 
(υποσημείωση 232 ανωτέρω), παράγραφος 25· UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 136.

(235) Goodwin-Gill και McAdam, The Refugee in International Law, 2007, ό.π. (υποσημείωση 137 ανωτέρω), σ. 147 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία.

(236) Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο Κάτω Σαξονίας (Niedersächses Oberverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 11ης Αυγούστου 2010, 11 LB 405/08, 
σκέψη 57· UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 20.

(237) UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 20.

https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2004/2004fc1125/2004fc1125.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2004/2004fc1125/2004fc1125.html?resultIndex=1
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008181900
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A190672.AN.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE100002560&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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συμπεριλαμβανομένης αυτής που προέρχεται από όργανα και/ή στοιχεία του ντόπιου πληθυσμού (μη 
κρατικά όργανα δίωξης), και δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως ο επαναπατρισμός τους.» (238).

Η διεθνής νομολογία επισημαίνει ότι οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας υπεύθυνος λήψης 
αποφάσεων σε σχέση με τους επιτακτικούς λόγους είναι το επίπεδο της αγριότητας των πράξεων που υπέστη 
το πρόσωπο, οι επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του κατάσταση και το αν αυτή η εμπειρία θα αποτελούσε 
από μόνη της επιτακτικό λόγο να μην επιστρέψει στη χώρα του (239).

Εάν υπάρχει συνεχής φόβος δίωξης επειδή δεν έχουν εκλείψει οι περιστάσεις, δεν προκύπτουν επιτακτικοί 
λόγοι. Αναφερόμενη σε αυτό, η Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ότι πρέπει να εξετάζεται 
η περίπτωση τα γεγονότα να συνιστούν βάση για φόβο διώξεων, στην οποία περίπτωση η ενδιαφερόμενη και 
η οικογένειά της θα εξακολουθήσουν να είναι πρόσφυγες και δεν θα συντρέχει λόγος εξέτασης της ρήτρας περί 
επιτακτικών λόγων (240).

Για περαιτέρω ανάλυση των επιτακτικών λόγων στο πλαίσιο του τερματισμού του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας και του άρθρου 16 παράγραφος 3, βλ. τμήμα 6.2.4.

(238) Μελέτη της UNHCR με τίτλο «Daunting Prospects Minority Women: Obstacles to their Return and Integration», Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Απρίλιος 2000 που αναφέρεται στο έγγραφο της UNHCR με τίτλο Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 
ανωτέρω), σκέψη 20.

(239) Ομοσπονδιακό δικαστικό τμήμα (Καναδάς), απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου 1995, Shahid κατά Καναδά (Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης), 
28 Imm. L.R (2D) 130, 89 F. T. R. 106 (TD).

(240) Βουλή των Λόρδων (Ηνωμένο Βασίλειο), 2005, R (Hoxha), ό.π. (υποσημείωση 35 ανωτέρω), σκέψεις 30–38. Η υπόθεση αφορούσε την αξιολόγηση 
των αιτήσεων ασύλου των προσφευγόντων και όχι την παύση του καθεστώτος πρόσφυγα, αλλά η ανάλυση αφορά και την περίπτωση αυτή. Οι 
προσφεύγοντες ήταν Αλβανοί που είχαν υποστεί «φρικτή» κακομεταχείριση από τις σερβικές αρχές στο Κόσοβο, αλλά η κατάσταση στο Κόσοβο 
είχε αλλάξει προτού τελικά αξιολογηθούν οι ισχυρισμοί τους. Η απόφαση αναφέρει ότι «η προηγούμενη δίωξη ενός είδους μπορεί να οδηγήσει 
σε μεταγενέστερη δίωξη διαφορετικού είδους», ιδίως στο πλαίσιο «ενός ιδιαίτερα βάναυσου και απάνθρωπου βιασμού», που θα οδηγούσε σε 
εξοστρακισμό και απόρριψη από την κοινότητα εάν οι ενδιαφερόμενοι επέστρεφαν και «σε τέτοιον βαθμό σωρευτικής άρνησης της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας που […] μπορεί να ισοδυναμεί με δίωξη» (σκέψεις 30 και 36).

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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Μέρος 4. Λόγοι τερματισμού της 
προστασίας προσφύγων III — αποκλεισμός, 
διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων: 
άρθρο 14 παράγραφος 3
Το μέρος 4 εξετάζει τους λόγους τερματισμού του καθεστώτος πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Αποτελείται από τρία τμήματα, όπως παρουσιάζονται στον 
πίνακα 6.

Πίνακας 6: Διάρθρωση του μέρους 4

Τμήμα Τίτλος Σελίδα

4.1 Εισαγωγή στο άρθρο 14 παράγραφος 3 56

4.2 Αποκλεισμός: άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 12 57

4.3 Διαστρέβλωση και παράλειψη: άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) 58

4.1. Εισαγωγή στο άρθρο 14 παράγραφος 3
Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχεία α)-β) είναι μια υποχρεωτική διάταξη που αφορά την ανάκληση, τον 
τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς για 
λόγους αποκλεισμού ή λόγω διαστρέβλωσης ή παράλειψης γεγονότων που ήταν καθοριστικά για τη χορήγηση 
του καθεστώτος πρόσφυγα (241).

Άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα

Τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα ενός 
υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς εάν, αφού του χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, το οικείο 
κράτος μέλος αποδείξει ότι:

α)  το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται από το καθεστώς 
πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 12·

β)  η εκ μέρους του ενδιαφερομένου διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη 
χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 καθιστά σαφές ότι οι λόγοι ανάκλησης, τερματισμού ή άρνησης ανανέωσης του 
καθεστώτος πρόσφυγα στα εδάφια α) και β) πρέπει να είναι «αποδεδειγμένοι». Πρέπει επομένως να υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία στα οποία να βασίζεται η απόφαση τερματισμού, ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης του 
καθεστώτος πρόσφυγα. Το βάρος της απόδειξης ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια εναπόκειται στο κράτος 
μέλος (242).

(241) Σύμφωνα με την ορολογία της UNHCR, το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) καλύπτει σενάρια που συνιστούν «ακύρωση» 
ή «ανάκληση», ενώ το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) καλύπτει σενάρια που συνιστούν «ακύρωση».

(242) Κατά το άρθρο 44 παράγραφος 3 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση): «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μπορεί να αρχίζει εξέταση για την ανάκληση διεθνούς 
προστασίας συγκεκριμένου προσώπου, όταν έρχονται στο φως νέα στοιχεία ή πορίσματα που δείχνουν ότι υπάρχουν λόγοι επανεξέτασης της διεθνούς 
προστασίας του.». Βλ. επίσης το μέρος 7 παρακάτω.
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Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) περιέχει υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αποδεικνύεται από τη 
χρήση της φράσης «ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται» στο κείμενο. Στην υπόθεση Adegbuyi το ιρλανδικό 
ανώτερο δικαστήριο παρατήρησε ότι η ιρλανδική νομοθετική διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 14 
παράγραφος 3 στοιχείο β) είχε ως αποτέλεσμα την άρση της υπουργικής διακριτικής ευχέρειας κατά την 
ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα βάσει αυτής της διάταξης (243).

4.2. Αποκλεισμός: άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 12
Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ανακαλούν, 
να τερματίζουν ή να ανανεώνουν το καθεστώς πρόσφυγα εάν, αφού του χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, 
το οικείο κράτος μέλος αποδείξει ότι το εν λόγω πρόσωπο «θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται από 
το καθεστώς πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 12». Οι λόγοι αποκλεισμού που περιέχονται στα άρθρα 1 Δ, 1 Ε 
και 1 ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες (244) αντικατοπτρίζονται, σε κάποιο βαθμό, στο άρθρο 12 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση), η οποία είναι η βασική διάταξη σχετικά με τον υποχρεωτικό αποκλεισμό από το καθεστώς 
πρόσφυγα (245). Η διατύπωση στο άρθρο 12 δεν είναι, ωστόσο, πανομοιότυπη με εκείνη των άρθρων 1 Δ, 1 Ε και 
1 ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες (246).

Το άρθρο 12 αποκλείει ορισμένες κατηγορίες προσώπων ως εξής:

• Το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) εξαιρεί τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 1Δ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες και τα οποία δικαιούνται να λάβουν «την παροχή 
προστασίας ή συνδρομής από όργανα ή οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, εκτός της UNHCR».

• Το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) αποκλείει ένα πρόσωπο που «αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες 
αρχές της χώρας όπου έχει μετοικήσει ως έχων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την κατοχή της ιθαγένειας της εν λόγω χώρας, ή δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα προς 
αυτά» (247).

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 αναφέρει τα ακόλουθα:

Άρθρο 12 παράγραφος 2 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα

Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι:

α)  έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που έχουν 
καταρτισθεί με σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών με τα εγκλήματα αυτά·

β)  έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου πριν γίνει δεκτός 
ως πρόσφυγας, ήτοι πριν από τον χρόνο έκδοσης άδειας διαμονής βασισμένης στην 

(243) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), 2012, Adegbuyi κατά Minister for Justice and Law Reform, ό.π. (υποσημείωση 149 ανωτέρω), σκέψη 41. Βλ. επίσης 
Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2009, M. T., αριθ. 701681/09007100.

(244) Για το πλήρες κείμενο αυτών των διατάξεων, βλ. Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις.

(245) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό από το καθεστώς πρόσφυγα, βλ. EASO, Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση.

(246) Ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του λόγου αποκλεισμού «σοβαρά μη πολιτικά εγκλήματα» στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β). Το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) είναι ευρύτερο από το άρθρο 1 ΣΤ στοιχείο β) της Σύμβασης για τους πρόσφυγες. Το 
άρθρο 1 ΣΤ στοιχείο β) αναφέρεται στον αποκλεισμό όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρηθεί ότι τα πρόσωπα «έχουν διαπράξει σοβαρόν 
αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ευρισκόμενα εκτός της χώρας της εισδοχής πριν ή γίνουν ταύτα δεκτά ως πρόσφυγες υπό της χώρας ταύτης». 
Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι ευρύτερο και αναφέρει ότι «οι ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, έστω και αν διαπράττονται με υποτιθέμενο 
πολιτικό στόχο, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως σοβαρά μη πολιτικά εγκλήματα». Επιπλέον, το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) αναφέρει ότι «πριν 
γίνει δεκτός ως πρόσφυγας» σημαίνει «πριν από τον χρόνο έκδοσης άδειας διαμονής βασισμένης στην αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα». Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του άρθρου 12 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και των άρθρων 1 Δ, 1 E και 1 ΣΤ της Σύμβασης για 
τους πρόσφυγες, βλ. UNHCR, «Παρατηρήσεις της UNHCR σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας [COM(2009)511], 21 Οκτωβρίου 2009», 29 Ιουλίου 2010, σ. 12-13 και UNHCR, «Σχόλια 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους (ΕΕ L 304/12 της 30.9.2004)», 28 Ιανουαρίου 2005, σ. 27–28.

(247) Σε περίληψη. Για πλήρη ανάλυση των ρητρών αποκλεισμού που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), ανατρέξτε στο έγγραφο της 
EASO με τίτλο Αποκλεισμός, ό.π. (υποσημείωση 40 ανωτέρω), μέρη 2 και 3.

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA 8 octobre 2009 OFPRA c. T. n° 09007100.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff302
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff302
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff302
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff302
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα· οι ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, έστω και αν 
διαπράττονται με υποτιθέμενο πολιτικό στόχο, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως σοβαρά μη 
πολιτικά εγκλήματα·

γ)  είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών όπως ορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών.

Ο αποκλεισμός πρόσφυγα λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξης μετά την αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα 
εφαρμόζεται μόνο για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ), οι 
οποίοι δεν υπόκεινται σε χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
αφορά, ωστόσο, τον αποκλεισμό σε περιπτώσεις στις οποίες το άτομο έχει διαπράξει σοβαρό αδίκημα του 
κοινού ποινικού δικαίου εκτός της χώρας ασύλου πριν γίνει δεκτός ως πρόσφυγας. Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
μπορεί συνεπώς να προκύψει μόνο σε περίπτωση παύσης του καθεστώτος πρόσφυγα σε καταστάσεις όπου 
διαπιστώνεται ότι ένας πρόσφυγας «θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί» όταν χορηγούνταν αρχικά αυτό το 
καθεστώς.

Η διάταξη του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) που αποκλείει πρόσωπα 
που θεωρούνται υπεύθυνα για πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών 
εξετάστηκε από το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου στη Γαλλία το 2019. Το δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι ένας Νιγηριανός πρόσφυγας που συμμετείχε στα υψηλά κλιμάκια ενός διεθνούς δικτύου 
σωματεμπορίας είχε διαπράξει πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ, μετά την 
αναγνώρισή του ως πρόσφυγα. Το δικαστήριο επικύρωσε έτσι την πρωτόδικη απόφαση που τερμάτισε το 
καθεστώς πρόσφυγα (248).

Ο αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής προστασίας εξετάζεται γενικότερα 
και σε βάθος στο έγγραφο της EASO Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2η έκδοση, 2020.

4.3. Διαστρέβλωση ή παράλειψη: άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο β)
Το καθεστώς πρόσφυγα υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενή πρέπει να ανακληθεί, να τερματιστεί, ή να 
απορριφθεί η ανανέωσή του, «εάν, αφού του χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, το οικείο κράτος 
μέλος αποδείξει ότι […] η εκ μέρους του ενδιαφερομένου διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του 
καθεστώτος πρόσφυγα» [άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β)].

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) προβλέπει την απώλεια του καθεστώτος πρόσφυγα μόνο σε περίπτωση 
διαστρέβλωσης ή παράλειψης γεγονότων από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο που ήταν καθοριστική για τη 
χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα. Παρότι δεν έχει ληφθεί απόφαση από το ΔΕΕ σχετικά με το άρθρο 14 
παράγραφος 3 στοιχείο β), σχετική είναι η απόφασή του στην υπόθεση Bilali. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι η υπόθεση αφορά τον τερματισμό του καθεστώτος επικουρικής προστασίας και όχι του 
καθεστώτος πρόσφυγα (249).

Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) για τον τερματισμό του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας αντιστοιχεί στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β), το οποίο αφορά τον 
τερματισμό της προστασίας προσφύγων. Η διατύπωση και η δομή του άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) 
αντικατοπτρίζουν εκείνες του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο β). Όπως και το άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο β), το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) προβλέπει την απώλεια του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας σε περίπτωση διαστρέβλωσης ή παράλειψης γεγονότων από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο που 
ήταν καθοριστική για τη χορήγηση του εν λόγω καθεστώτος. Τα γεγονότα στην υπόθεση Bilali διαφέρουν από 
τις υποθέσεις όπου ο αιτών διεθνή προστασία διαπράττει τη διαστρέβλωση ή την παράλειψη, δεδομένου 
ότι το κράτος μέλος ήταν αυτό που είχε κάνει το λάθος. Καμία άλλη διάταξη της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) δεν 
δηλώνει ρητά ότι το καθεστώς επικουρικής προστασίας πρέπει ή μπορεί να ανακληθεί εάν, όπως συνέβη στην 

(248) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 30ής Αυγούστου 2019, M. A., 18052314 C+.

(249) ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166108/1670777/version/1/file/CNDA 30 août 2019 M. A. n°18052314 C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632


  ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας — 59

υπόθεση Bilali, η απόφαση χορήγησης αυτού του καθεστώτος ελήφθη βάσει λανθασμένων πληροφοριών, 
χωρίς καμία διαστρέβλωση ή παράλειψη από το ενδιαφερόμενο άτομο (250).

Καθίσταται ωστόσο σαφές στην απόφαση για την υπόθεση Bilali ότι ένα κράτος μέλος πρέπει να τερματίσει 
το καθεστώς πρόσφυγα εάν του χορηγήθηκε αυτό το καθεστώς ενώ δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για 
τη χορήγησή του και βασίστηκε σε στοιχεία που στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ήταν εσφαλμένα. Τούτο 
συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν μπορούσε να κατηγορηθεί ότι παραπλάνησε 
το κράτος μέλος στην προκειμένη περίπτωση.

Στην υπόθεση Bilali, το ΔΕΕ παρέπεμψε στο Εγχειρίδιο της UNHCR για τις διαδικασίες και τα κριτήρια 
καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 
για το Καθεστώς των Προσφύγων και ανέφερε το εξής:

Μολονότι καμία διάταξη της εν λόγω Συμβάσεως δεν προβλέπει ρητώς την απώλεια του καθεστώτος 
πρόσφυγα όταν προκύπτει εκ των υστέρων ότι το καθεστώς αυτό ουδέποτε έπρεπε να αναγνωριστεί, 
η HCR εκτιμά πάντως ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος 
πρόσφυγα πρέπει κατ’ αρχήν να ακυρώνεται (251).

Η παράγραφος του Εγχειριδίου της UNHCR στο οποίο αναφέρεται το ΔΕΕ εξετάζει το θέμα που η UNHCR 
αναφέρει ως «ακύρωση», δηλαδή την ακύρωση του καθεστώτος πρόσφυγα που χορηγήθηκε εσφαλμένα 
εξαρχής. Ορίζει ότι:

Είναι εντούτοις δυνατό να προκύψουν περιστάσεις που να δείχνουν ότι κάποιο πρόσωπο δεν έπρεπε 
εξαρχής να έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, όταν π.χ. αποδεικνύεται στη συνέχεια ότι το καθεστώς 
του πρόσφυγα αναγνωρίστηκε με παραποίηση των πραγματικών γεγονότων ή όταν το εν λόγω πρόσωπο 
διαθέτει άλλη υπηκοότητα ή όταν αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου προσώπου 
θα είχε εφαρμοσθεί κάποια από τις ρήτρες αποκλεισμού αν ήταν από την αρχή γνωστά όλα τα κρίσιμα 
περιστατικά. Σε ανάλογες περιπτώσεις, ακυρώνεται συνήθως η απόφαση αναγνώρισης του προσώπου 
ως πρόσφυγα (252).

Το θέμα της ακύρωσης εξετάζεται πληρέστερα στο τμήμα 1.5 ανωτέρω. Η υπόθεση Bilali αναλύεται περαιτέρω 
στο πλαίσιο της αλλαγής των συνθηκών στο τμήμα 3.1.1 και στο πλαίσιο του τερματισμού της επικουρικής 
προστασίας στο τμήμα 6.2.1.

Στο γράφημα 9 παρουσιάζονται τα δύο στοιχεία που είναι σημαντικά κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 
παράγραφος 3 στοιχείο β). Αυτά τα δύο κριτήρια εξετάζονται στις δύο υποενότητες που ακολουθούν.

Γράφημα 9: Κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Μήπως ο πρόσφυγας διαστρέβλωσε ή παρέλειψε γεγονότα;
1

Ήταν η διαστρέβλωση ή παράλειψη καθοριστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα;
2

4.3.1. Μήπως ο πρόσφυγας διαστρέβλωσε ή παρέλειψε γεγονότα;

Όσον αφορά το πρώτο κριτήριο, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαστρέβλωση ή παράλειψη 
διαπιστώνεται μέσω αστυνομικών ή προξενικών εγγράφων, μέσω της Ιντερπόλ ή κατά την εξέταση άλλης 
αίτησης διεθνούς προστασίας. Εναπόκειται στο κράτος μέλος να διαπιστώσει αν ο πρόσφυγας διαστρέβλωσε 
ή παρέλειψε γεγονότα. Η διαστρέβλωση ή παράλειψη μπορεί να αποδειχθεί με αντικειμενικά αποδεικτικά 
στοιχεία, για παράδειγμα, εάν αποδειχθεί ότι ο πρόσφυγας δεν ήταν παρών στη χώρα καταγωγής κατά τον 
δηλωθέντα χρόνο.

(250) Ό.π., σκέψη 41.

(251) Ό.π., σκέψη 58.

(252) UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 117. Σημείωση: οι όροι «ακυρώθηκε» και «ακύρωση» δεν χρησιμοποιούνται ούτε 
στην ΟΕΑΑ ούτε στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
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Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου της Γαλλίας, για παράδειγμα, βασίστηκε 
σε στοιχεία που παρέσχε ένα γαλλικό προξενείο τα οποία έδειχναν ότι ο πρόσφυγας δεν ζούσε στην Τσετσενία 
από το 2005, σε αντίθεση με τη δήλωση του ιδίου. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι έπρεπε να θεωρηθεί ότι 
ο πρόσφυγας είχε εν γνώσει του αποπειραθεί να παραπλανήσει το δικαστήριο (253). Σε μια άλλη υπόθεση, το 
ίδιο δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρξε διαστρέβλωση βάσει παραπλανητικών στοιχείων για την μπουτανική 
ιθαγένεια σε περιπτώσεις στις οποίες η απόφαση χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα βασιζόταν στον 
φόβο δίωξης που βίωνε ο πρόσφυγας στο Μπουτάν (254). Στην υπόθεση Gashi, η οποία εξετάζεται πληρέστερα 
στο τμήμα 4.3.2, το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο έκρινε ότι η απόκρυψη του γεγονότος ότι είχε υποβληθεί 
αίτηση προστασίας προσφύγων και σε άλλη χώρα μπορεί να ισοδυναμεί με πληροφορίες που είναι ψευδείς 
ή παραπλανητικές (255).

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) δεν περιέχει καμία ιδιαίτερη μνεία στην απαίτηση να υπάρχει πρόθεση 
διαστρέβλωσης ή ηθελημένης παράλειψης γεγονότων. Η πρακτική των κρατών μελών αποκλίνει ως προς το 
εάν αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας λόγω διαστρέβλωσης 
ή παράλειψης.

Το γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι δεν απαιτείται πρόθεση 
παραπλάνησης (256). Άλλα γερμανικά δικαστήρια υιοθέτησαν την άποψη ότι δεν έχει σημασία αν ο αιτών 
γνώριζε τον εσφαλμένο χαρακτήρα της αρχικής δήλωσης ή αν, παραλείποντας μια περίσταση, ο αιτών 
ενήργησε υπαιτίως (257).

Αντιστρόφως, το γαλλικό εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου ανέφερε ότι είναι απαραίτητη 
η πρόθεση παραπλάνησης για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας λόγω διαστρέβλωσης 
ή παράλειψης (258), ιδίως σε περίπτωση που γίνεται επίκληση απάτης. Επιπλέον, στην υπόθεση Adegbuyi, το 
ανώτερο δικαστήριο στην Ιρλανδία, ενώ δεν δήλωσε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει πρόθεση διαστρέβλωσης, 
αναφέρθηκε ρητά στην πρόθεση αυτή. Το δικαστήριο δήλωσε «πεπεισμένο» ότι ο αιτών είχε παράσχει στις 
αρχές ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαβατηρίου και το ταξίδι του, 
ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ των ψευδών πληροφοριών και της χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα και ότι οι 
πληροφορίες παρασχέθηκαν με πρόθεση την παραπλάνηση των αρχών (259).

Η απάτη δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 14 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), και το ΔΕΕ δεν έχει αναφερθεί 
ρητά στο θέμα της απάτης. Ωστόσο, ορισμένα εθνικά δικαστήρια αναφέρθηκαν στην απάτη κατά τη λήψη 
αποφάσεων για τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας στη Γαλλία εξέτασε μια περίπτωση κατά την οποία υπήρχαν καταγγελίες για 
απάτη σε μια αίτηση βάσει της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, σε 
τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει στη συνέχεια να εκτιμάται εάν το πρόσωπο που είχε αναγνωριστεί ως πρόσφυγας 
βάσει δόλιων δηλώσεων μπορεί ακόμη να προβάλει αρκετά αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό του 
υπόβαθρο, και τις απειλές που πιθανόν να το επηρεάσουν σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα του, για να 
μπορεί να διατηρήσει το καθεστώς πρόσφυγα (260).

Σε υπόθεση στην οποία ο πρόσφυγας είχε υποβάλει, επιπλέον της αίτησης που υπέβαλε ως πολίτης του 
Αζερμπαϊτζάν και η οποία έγινε δεκτή, άλλες δύο προηγούμενες αιτήσεις ισχυριζόμενος ότι είναι πολίτης της 
Γεωργίας, το γαλλικό εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου αναγνώρισε την ύπαρξη απάτης (261).

(253) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), 2009, M. T., αριθ. 701681/09007100, ό.π. (υποσημείωση 243 ανωτέρω). Βλ. επίσης 
Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών (RVV/CCE, Βέλγιο), απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2020, αριθ. 245.482, όπου ανέκυψαν πληροφορίες 
(π.χ. μέσω του προφίλ στο Facebook) που έδειχναν ότι το άτομο εργαζόταν ως πολιτιστικός ακόλουθος σε πολλές πρεσβείες και επίσης στην πρεσβεία 
της Σομαλίας στην Άγκυρα (Τουρκία) τη στιγμή που υποτίθεται ότι ήταν στη Σομαλία.

(254) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 8ης Απριλίου 2016, M. S., αριθ. 15031759.

(255) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2010, Gashi κατά Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2010] IEHC 436, σκέψη 11. 
Για περαιτέρω ανάλυση αυτής της απόφασης, βλ. τμήμα 4.3.2 παρακάτω.

(256) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2013, 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013:1
91113U10C27.12.0.

(257) Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο της Βαυαρίας (Verwaltungsgerichtshof Bayern, Γερμανία), απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2010, 11 Β 09.30050, σκέψη 45· 
Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein, Γερμανία), απόφαση της 21ης Ιουνίου 2012, 1 LB 
10/10, σκέψη 40.

(258) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), 2009, M. T., αριθ. 701681/09007100, ό.π. (υποσημείωση 243 ανωτέρω).

(259) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), Νοέμβριος 2012, Adegbuyi, ό.π. (υποσημείωση 149 ανωτέρω), σκέψη 42. 

(260) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 28ης Νοεμβρίου 2016, M. C. B., αριθ. 389733, FR:CECHR:2016:389733.20161128.

(261) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, OFPRA c G., 633282/08013386 (στο CNDA, 
Contentieux des réfugiés – Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, 2009, σ. 20–21).

http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA 8 octobre 2009 OFPRA c. T. n° 09007100.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245482.an_.pdf
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https://openjur.de/u/486731.html
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/bcv/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130001581&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
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https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
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Το ίδιο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ένας υπήκοος του Κοσόβου που είχε ισχυριστεί ότι είχε υποστεί δίωξη στη 
χώρα καταγωγής του σε μια περίοδο που, στην πραγματικότητα, ήταν κάτοικος Ελβετίας και, ως εκ τούτου, 
έλαβε καθεστώς πρόσφυγα, είχε αποδεδειγμένα δόλια πρόθεση (262).

Στην υπόθεση Nz.N. κατά Minister for Justice and Equality (263), το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο διαπίστωσε 
ότι η πρόσφυγας είχε παράσχει ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες στις αρχές σχετικά με το όνομά 
της, την εθνικότητά της, το επίπεδο μόρφωσής της, τον ισχυρισμό διώξεων και την κατοχή θεώρησης εργασίας. 
Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «Η απόδειξη ψευδούς και δόλιου ισχυρισμού ήταν ισχυρή» και 
επικύρωσε την απόφαση ανάκλησης της ιδιότητας πρόσφυγα (264).

Η UNHCR αναφέρει ρητά:

Όταν λόγος της ακύρωσης είναι η πλάνη, η νομοθεσία και η νομολογία των κρατών πάγια απαιτούν να 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής τρεις προϋποθέσεις:

1)  να είναι αντικειμενικά εσφαλμένοι οι ισχυρισμοί του αιτούντα άσυλο·
2)  να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτών των ισχυρισμών και του καθορισμού του 

καθεστώτος του πρόσφυγα και
3)  να έχει ο αιτών άσυλο την πρόθεση να παραπλανήσει τις αρχές (265).

4.3.2. Ήταν η διαστρέβλωση ή παράλειψη καθοριστική για τη χορήγηση του καθεστώτος 
πρόσφυγα;

Ως προς το δεύτερο κριτήριο για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο β), τα κράτη μέλη 
διαπίστωσαν ότι πρέπει αντικειμενικά να αποδειχθεί ότι η διαστρέβλωση ή παράλειψη εκ μέρους του 
πρόσφυγα ήταν καθοριστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα. Με άλλα λόγια, πρέπει να 
αποδειχθεί ότι χωρίς τη διαστρέβλωση ή την παράλειψη το καθεστώς πρόσφυγα δεν θα είχε χορηγηθεί (266).

Από αυτή την άποψη, το γαλλικό εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου διαπίστωσε ότι οι ψευδείς 
δηλώσεις ενός ζευγαριού, το οποίο είχε υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία χρησιμοποιώντας πλαστές 
ταυτότητες και είχε αποκρύψει τη σχέση του με μια ισλαμική ριζοσπαστική ομάδα και τη συμμετοχή του 
στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, ήταν καθοριστικές για τη χορήγηση του καθεστώτος 
πρόσφυγα. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της αρμόδιας για θέματα ασύλου αρχής 
να τερματίσει το καθεστώς πρόσφυγα (267). Σε μια ελληνική υπόθεση, στην οποία ο αιτών είχε λάβει το 
καθεστώς πρόσφυγα με την αιτιολογία ότι ήταν Ιρακινός, αλλά στη συνέχεια υπέβαλε αναφορά ζητώντας να 
διορθώσει την ηλικία και την ιθαγένειά του σε αιγυπτιακή, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών διαπίστωσε ότι 
ο αιτών είχε διαστρεβλώσει τα γεγονότα. Έκρινε ότι η διαστρέβλωση ήταν καθοριστική για τη χορήγηση του 
καθεστώτος πρόσφυγα, καθώς η εθνικότητα και η ηλικία του ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την εκτίμηση 
του φόβου του (268). Ομοίως, το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα «κατάφωρα ψεύδη» που 
είπαν δύο αιτούντες από τη Νιγηρία είχαν κάνει την «ουσιαστική διαφορά» στην απόφαση χορήγησης του 
καθεστώτος πρόσφυγα. Συνεπώς, το δικαστήριο επικύρωσε την ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα (269).

Η προγενέστερη απόφαση του ιρλανδικού ανώτερου δικαστηρίου στην υπόθεση Gashi δείχνει ότι 
η παράλειψη ή διαστρέβλωση πρέπει να υπήρξε καθοριστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα (270). 
Το δικαστήριο ανέφερε ότι η λέξη «καθοριστική» δεν πρέπει να ερμηνεύεται υπό στενή έννοια και δήλωσε ότι 
η φράση «καθοριστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα» χρησιμοποιείται έτσι ώστε να απαιτείται 

(262) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2019, M. Z., αριθ. 18014132 C+.

(263) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2014, Nz.N. κατά Minister for Justice and Equality, [2014] IEHC 31.

(264) Ό.π., σκέψη 42.

(265) UNHCR, Σημείωμα για την ακύρωση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 2004, ό.π. (υποσημείωση 8 ανωτέρω), παράγραφος 20.

(266) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud, Τσεχία), απόφαση της 18ης Απριλίου 2013, αριθ. 1 Azs 3/2013 - 27, V. P. κατά Υπουργείου 
Εσωτερικών.

(267) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 28ης Ιουνίου 2019, M. T. alias S. et Mme K. épouse T., αριθ. 18024910–
18024911 C. Βλ. επίσης Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), 2009, OFPRA κατά G., 633282/08013386, ό.π. (υποσημείωση 261 
ανωτέρω), στην οποία οι ψευδείς δηλώσεις ενός αιτούντος σχετικά με την ιθαγένειά του ήταν καθοριστικές για την απόφαση χορήγησης του 
καθεστώτος πρόσφυγα. Βλ. CNDA, Contentieux des réfugiés, 2009, ό.π. (υποσημείωση 261 ανωτέρω), σ. 20–21.

(268) Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (Ελλάδα), 19η ΑΕΠ, απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2021, αριθ. 212103/2021.

(269) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 29ης Ιουλίου 2016, T.F. (Νιγηρία) κατά Minister for Justice and Equality and Another, [2016] IEHC 551, 
σκέψεις 78, 79 και 87.

(270) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), 2010, Gashi, ό.π. (υποσημείωση 255 ανωτέρω), σκέψη 25.
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η ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα όταν είναι σαφές ότι η απόφαση χορήγησής του δεν θα είχε ληφθεί εάν 
ήταν γνωστά τα πλήρη πραγματικά περιστατικά» (271).

Το ανώτερο δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση:

η χρήση αυτού του όρου [δηλ. decisive, «καθοριστική»] στο αγγλικό κείμενο της οδηγίας για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις δεν αντικατοπτρίζεται με τόσο μεγάλη ακρίβεια σε εκδόσεις άλλων γλωσσών. 
Η διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων αποδίδεται, για παράδειγμα, στο γαλλικό κείμενο με τη 
φράση: «ont joué un role determinant dans la decision d’octroyer le statut de refugié» [sic]. Η αντίστοιχη 
φράση στο ιταλικό κείμενο έχει την ίδια έννοια: «ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento 
dello status di rifugiato» (272).

Το δικαστήριο τόνισε επίσης το καθήκον του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ «να 
υποβάλει το συντομότερο δυνατόν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης διεθνούς 
προστασίας». Έκρινε ότι «η απόφαση χορήγησης ή άρνησης του καθεστώτος πρόσφυγα βασίζεται σε τέτοιες 
πληροφορίες» και, ως εκ τούτου, ότι «οι πληροφορίες αυτές αποτελούν τη βάση επί της οποίας λαμβάνεται 
η απόφαση και είναι “καθοριστικές” υπό αυτήν την έννοια» (273). Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το γεγονός ότι ο αναιρεσείων δεν ενημέρωσε τις αρχές ότι είχε υποβάλει αίτηση ασύλου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, το ότι έδωσε ψευδές όνομα και το ότι βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από ό, τι είχε παραδεχτεί προηγουμένως, ήταν όλοι καθοριστικοί παράγοντες για τη χορήγηση 
του καθεστώτος πρόσφυγα. Συνεπώς, το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος 
πρόσφυγα για αυτούς τους λόγους.

Κατόπιν της απόφασης στην υπόθεση Gashi, το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο διαπίστωσε σε μια 
άλλη υπόθεση, την υπόθεση Hussein, ότι, εάν οι αρχές είχαν ανακαλύψει ότι ένας Σουδανός υπήκοος 
χρησιμοποιούσε ψευδή ταυτότητα κατά την αίτηση ασύλου, δεν θα του είχε χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα. 
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ένα τέτοιο συμπέρασμα θα έπρεπε επίσης να είχε εξαχθεί σε σχέση με άλλα 
γεγονότα, αν ήταν γνωστά. Σε αυτά περιλαμβάνονταν το ότι κατείχε, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του, 
σουδανικό διαβατήριο και ότι είχε λάβει θεώρηση εισόδου για μήνα του μέλιτος προκειμένου να εισέλθει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο λίγο πριν ζητήσει άσυλο στην Ιρλανδία (274).

Η UNHCR αναφέρει ότι, όταν υπάρχουν μόνο ήσσονος σημασίας παραλείψεις, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται στην κρίση σχετικά με το αν αυτές είναι καθοριστικές (275). Σημειώνει περαιτέρω:

Σε όλες τις περιπτώσεις, αποδεικτικά στοιχεία για την ακύρωση πρέπει να είναι πληροφορίες που 
σχετίζονται με στοιχεία σημαντικά για την αρχική θετική κρίση. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να 
αποδεικνύουν την ύπαρξη λόγου απόρριψης ή αποκλεισμού κατά τη στιγμή της αρχικής αξιολόγησης της 
αξίωσης (276).

Μόλις διαπιστωθεί ότι η διαστρέβλωση ή παράλειψη ήταν καθοριστική για τη χορήγηση του καθεστώτος 
πρόσφυγα και το καθεστώς αυτό ανακληθεί, το κράτος μέλος δεν αποκλείεται να εξετάσει περαιτέρω θέματα 
που σχετίζονται με άλλες μορφές διεθνούς προστασίας.

Έτσι, το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο διαπίστωσε ότι η ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα για 
διαστρέβλωση μπορεί να μην εμποδίζει το ενδιαφερόμενο άτομο να «επιδιώξει να υποβάλει νέα αίτηση για 
καθεστώς πρόσφυγα» (277).

(271) Ό.π., σκέψη 23.

(272) Ό.π., σκέψη 25.

(273) Ό.π., σκέψη 24.

(274) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 18ης Μαρτίου 2014, Hussein κατά Minister for Justice and Law Reform, [2014] IEHC 130, σκέψη 48.

(275) UNHCR, «Ερμηνευτικό σημείωμα σχετικά με το βάρος της απόδειξης και την αποδεικτική ισχύ των ισχυρισμών κατά την εξέταση των αιτημάτων 
ασύλου», 16 Δεκεμβρίου 1998, παράγραφος 9. Βλ. επίσης EASO, Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και αξιοπιστίας στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού 
συστήματος ασύλου — δικαστική ανάλυση, 2018, σ. 149.

(276) UNHCR, Σημείωμα για την ακύρωση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 2004, ό.π. (υποσημείωση 8 ανωτέρω), παράγραφος 31.

(277) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), 2010, Gashi, ό.π. (υποσημείωση 255 ανωτέρω), σκέψη 28.

https://www.courts.ie/acc/alfresco/e69eaf33-1a83-436b-b525-a37986fd1d19/2014_IEHC_130_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ba87dfd2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ba87dfd2
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf#view=fitH
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Μέρος 5. Λόγοι τερματισμού της 
προστασίας προσφύγων IV — κίνδυνος για 
την ασφάλεια ή την κοινωνία του κράτους 
μέλους: άρθρο 14 παράγραφοι 4–6
Σε αντίθεση με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), το οποίο είναι υποχρεωτικό, το 
άρθρο 14 παράγραφος 4 αποτελεί διάταξη διακριτικού χαρακτήρα. Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να «ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν το καθεστώς 
πρόσφυγα» όταν «μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την 
ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται». Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) επιτρέπει την 
ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος που έχει χορηγηθεί σε έναν πρόσφυγα 
όταν «δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, 
συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού». Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του άρθρου 14 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) είναι η προστασία της ασφάλειας και της κοινωνίας του κράτους μέλους.

Σε τέτοιες καταστάσεις και για τους ίδιους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχεία α) 
και β), το άρθρο 14 παράγραφος 5 επιτρέπει στα κράτη μέλη να «αποφασίζουν να μην χορηγήσουν καθεστώς 
σε πρόσφυγα, όταν δεν έχει ληφθεί ακόμα τέτοια απόφαση». Τέλος, το άρθρο 14 παράγραφος 6 εγγυάται 
ορισμένα δικαιώματα που απαριθμούνται, ή είναι παρόμοια με αυτά που απαριθμούνται, στα άρθρα 3, 
4, 16, 22, 31, 32 και 33 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες σε άτομα στα οποία έχει εφαρμογή το άρθρο 14 
παράγραφος 4 ή 5, «εφόσον είναι παρόντα στο κράτος μέλος».

Αυτό το μέρος αφορά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 6 και διαρθρώνεται 
όπως φαίνεται στον πίνακα 7.

Πίνακας 7: Διάρθρωση του μέρους 5

Τμήμα Τίτλος Σελίδα
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5.1. Άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 6 της Σύμβασης για τους 
πρόσφυγες
Το άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 5 επιτρέπει την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του 
καθεστώτος πρόσφυγα προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια και η κοινωνία του κράτους μέλους. 
Η εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφοι 4 έως 5 δεν μπορεί, ωστόσο, να επηρεάσει το δικαίωμα του 
ατόμου να απολαμβάνει ορισμένα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 6, τα οποία 
κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τους πρόσφυγες.
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Άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να ανακαλούν, να τερματίζουν ή να αρνούνται να ανανεώσουν το 
καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρόσφυγα από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό 
όργανο, όταν:

α)  μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την 
ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται·

β)  δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού 
εγκλήματος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην 
χορηγήσουν καθεστώς σε πρόσφυγα, όταν δεν έχει ληφθεί ακόμα τέτοια απόφαση.

6. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 4 ή 5 απολαύουν δικαιωμάτων που 
προβλέπονται ή είναι ανάλογα των προβλεπόμενων στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της 
σύμβασης της Γενεύης, εφόσον είναι παρόντα στο κράτος μέλος.

Η διατύπωση του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) αντιστοιχεί ουσιαστικά στη διατύπωση 
του άρθρου 33 παράγραφος 2 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, αν και με ορισμένες διαφορές. Ενώ το 
άρθρο 33 παράγραφος 1 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες απαγορεύει την απέλαση ή την επιστροφή 
(επαναπροώθηση) «καθ’ οιονδήποτε τρόπον, [προσφύγων], εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία 
αυτών απειλούνται διά λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων», 
το άρθρο 33 παράγραφος 2 αναφέρει τα εξής.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες

Το εκ της παρούσης διατάξεως απορρέον ευεργέτημα [απαγόρευση απέλασης ή επαναπροώθηση] 
δεν δύναται πάντως να επικαλήται πρόσφυξ όστις, διά σοβαράς αιτίας, θεωρείται επικίνδυνος εις 
την ασφάλειαν της χώρας ένθα ευρίσκεται ή όστις, έχων τελεσιδίκως καταδικασθή δι’ ιδιαιτέρως 
σοβαρόν αδίκημα, αποτελεί κίνδυνον διά την Χώραν.

Ενώ το άρθρο 33 παράγραφος 2 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες αφορά εξαιρέσεις από την απαγόρευση της 
επαναπροώθησης βάσει του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) 
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) επιτρέπει το καθεστώς που χορηγείται σε πρόσφυγα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) να τερματιστεί σε περιπτώσεις όπου «μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το 
πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους». Ομοίως, το άρθρο 14 παράγραφος 4 
στοιχείο β) επιτρέπει την κατάργηση του καθεστώτος που χορηγείται σε πρόσφυγα σύμφωνα με την οδηγία 
όταν «δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, συνιστά 
κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού». Επιπλέον, το άρθρο 33 παράγραφος 2 της Σύμβασης 
για τους πρόσφυγες αναφέρεται σε «χώρα», ενώ το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) αναφέρεται σε «κράτος μέλος».

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, στην υπόθεση Μ, Χ και Χ, οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 
και στο άρθρο 14 παράγραφος 5 «κατ’ ουσίαν αντιστοιχούν […], στις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επαναπροωθήσουν πρόσφυγα, βάσει του άρθρου 21, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας και του 
άρθρου 33, παράγραφος 2, της Συμβάσεως [για τους πρόσφυγες]» (278).

Το άρθρο 21 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει τα εξής.

(278) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 93.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Άρθρο 21 παράγραφος 2 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Προστασία από την επαναπροώθηση

Οσάκις δεν απαγορεύεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της παραγράφου 1 [για την τήρηση της 
αρχής της μη επαναπροώθησης], ένα κράτος μέλος δύναται να επαναπροωθήσει πρόσφυγα, 
ανεξαρτήτως του αν αναγνωρίζεται επισήμως ως τέτοιος, όταν:

α)  υφίστανται εύλογοι λόγοι για να θεωρείται ότι το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για 
την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται· ή

β)  δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού 
εγκλήματος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού.

Στην υπόθεση M, X και X απευθύνθηκε στο ΔΕΕ το ερώτημα αν οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 4 
έως 6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) είναι συμβατές με τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες και τον Χάρτη της ΕΕ. Το 
ερώτημα αφορούσε τρεις υποθέσεις σε δύο κράτη μέλη. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε έναν άνδρα από την 
Τσετσενία στον οποίο είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα στην Τσεχία. Στη συνέχεια, του επιβλήθηκε ποινή 
φυλάκισης 9 ετών για επανειλημμένα αδικήματα ληστείας και εκβιασμού. Το καθεστώς πρόσφυγα ανακλήθηκε 
και κρίθηκε ότι δεν θα έπρεπε να του χορηγηθεί επικουρική προστασία, καθώς είχε καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση για ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα και διαπιστώθηκε ότι συνιστούσε κίνδυνο για την ασφάλεια του 
κράτους. Το ερώτημα που υπέβαλε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τσεχίας στο ΔΕΕ ήταν το εξής: «Είναι 
το άρθρο 14, παράγραφοι 4 και 6, της [οδηγίας 2011/95] ανίσχυρο ως αντίθετο προς το άρθρο 18 του [Χάρτη], 
προς το άρθρο 78, παράγραφος 1, [ΣΛΕΕ] και προς τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης που απορρέουν 
από το άρθρο 6, παράγραφος 3, [Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση];» (279).

Η δεύτερη υπόθεση των M, X και X αφορούσε έναν υπήκοο της Ακτής Ελεφαντοστού στο Βέλγιο που είχε λάβει 
μερική αναστολή της ποινής φυλάκισης 30 μηνών για σκόπιμη επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης, 
κατοχή πυροβόλου όπλου χωρίς εύλογο λόγο και κατοχή απαγορευμένου όπλου. Επιπλέον, καταδικάστηκε 
σε τετραετή φυλάκιση, μεταξύ άλλων, για βιασμό ανηλίκου. Λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής φύσης αυτών 
των αδικημάτων και του γεγονότος ότι ήταν επανειλημμένα αδικήματα, δεν του χορηγήθηκε καθεστώς 
πρόσφυγα και επικουρική προστασία λόγω του γεγονότος ότι αποτελούσε κίνδυνο για την κοινωνία. Το 
συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών υπέβαλε σειρά ερωτήσεων στο ΔΕΕ, μεταξύ των οποίων 
η εξής: «Πρέπει το άρθρο 14, παράγραφος 5, της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] να ερμηνευθεί υπό την έννοια 
ότι καθιερώνει νέα ρήτρα αποκλεισμού από το καθεστώς πρόσφυγα, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 13 
της ίδιας οδηγίας, και, κατ’ επέκταση, στο άρθρο 1, Α, της Συμβάσεως της Γενεύης [για τους πρόσφυγες];». 
Επιπλέον, ρώτησε το ΔΕΕ: «[Ε]ίναι το άρθρο 14, παράγραφος 5 [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] ερμηνευόμενο 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμβατό με το άρθρο 18 του [Χάρτη της ΕΕ] και με το άρθρο 78, παράγραφος 1, 
της ΣΛΕΕ], τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης πρέπει να συνάδει με τη 
Σύμβαση της Γενεύης […];» (280).

Η τρίτη υπόθεση αφορούσε έναν υπήκοο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στον οποίο είχε χορηγηθεί 
το καθεστώς πρόσφυγα στο Βέλγιο και ο οποίος στη συνέχεια καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών για 
ανθρωποκτονία και διακεκριμένες κλοπές σε αυτό το κράτος μέλος. Το καθεστώς πρόσφυγα ανακλήθηκε λόγω 
του ότι, μεταξύ άλλων, εξαιτίας του ιδιαίτερα σοβαρού χαρακτήρα των αδικημάτων που διέπραξε, αποτελούσε 
κίνδυνο για την κοινωνία. Το συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών αναφέρθηκε επίσης σε αυτήν 
την υπόθεση και έθεσε παρόμοιες ερωτήσεις με εκείνες της προηγούμενης υπόθεσης, αλλά αυτή τη φορά όσον 
αφορά το άρθρο 14 παράγραφος 4 σε αντιδιαστολή με το άρθρο 14 παράγραφος 5.

Στην απόφασή του, το ΔΕΕ τόνισε τη σημασία της Σύμβασης για τους πρόσφυγες και δήλωσε ότι:

η οδηγία 2011/95, μολονότι θεσπίζει ένα κανονιστικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει έννοιες και 
κριτήρια που είναι κοινά στα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, ενωσιακά, στηρίζεται εντούτοις στη Σύμβαση 
της Γενεύης και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην πλήρη τήρηση του άρθρου 1 της Συμβάσεως αυτής (281).

Το δικαστήριο επισήμανε τα εξής:

(279) Ό.π., σκέψη 52.

(280) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 61.

(281) Ό.π., σκέψη 83.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Το γεγονός ότι η ιδιότητα του «πρόσφυγα» κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο δ ,ʹ της [ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση)] και του άρθρου 1, A, της Συμβάσεως [για τους πρόσφυγες] δεν εξαρτάται από την 
τυπική αναγνώριση της ιδιότητας αυτής με τη χορήγηση του «καθεστώτος πρόσφυγα» κατά την έννοια 
του άρθρου 2, στοιχείο ε ,ʹ της οδηγίας επιβεβαιώνεται άλλωστε και από το γράμμα του άρθρου 21, 
παράγραφος 2, της ως άνω οδηγίας, όπου ορίζεται ότι ο «πρόσφυγα[ς]» είναι δυνατόν, εφόσον συντρέχει 
η προϋπόθεση που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή, να επαναπροωθηθεί, «ανεξαρτήτως του αν 
αναγνωρίζεται επισήμως ως τέτοιος» (282).

Σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5, το δικαστήριο έκρινε ότι, 
ακόμη και αν κάποια πρόσωπα εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, «τα πρόσωπα αυτά αποκτούν ή διατηρούν 
πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από τη Σύμβαση [για τους πρόσφυγες]», 
πράγμα που επιβεβαιώνει ότι είναι ή εξακολουθούν να είναι πρόσφυγες για τους σκοπούς, μεταξύ άλλων, 
του άρθρου 1 Α της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, παρά την ανάκληση ή την άρνηση (283). Το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ως εξής:

οι διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφοι 4 έως 6, της οδηγίας [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] πρέπει να 
ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι η ανάκληση ή η άρνηση χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα δεν 
έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ή να χάνει ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής 
ο οποίος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 2, στοιχείο δ ,ʹ σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του κεφαλαίου ΙΙΙ της ίδιας οδηγίας, την ιδιότητα του πρόσφυγα κατά την έννοια του άρθρου 1, A, της 
Συμβάσεως της Γενεύης και, ως εκ τούτου, να αποκλείεται από τη διεθνή προστασία που επιβάλλεται, 
κατά το άρθρο 18 του Χάρτη [της ΕΕ], να του διασφαλίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή (284).

Ομοίως, όσον αφορά το άρθρο 14 παράγραφος 6, το δικαστήριο διαπίστωσε το εξής:

Το άρθρο 14, παράγραφος 6, της οδηγίας [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 78, 
παράγραφος 1, ΣΛΕΕ και με το άρθρο 18 του Χάρτη [της ΕΕ], να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το κράτος 
μέλος το οποίο κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 4 και 5, της 
οδηγίας, οφείλει να παρέχει σε όποιον πρόσφυγα εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις των τελευταίων 
αυτών διατάξεων και βρίσκεται εντός του εδάφους του συγκεκριμένου κράτους, τουλάχιστον, τα 
κατοχυρωμένα με τη Σύμβαση της Γενεύης δικαιώματα στα οποία ρητώς αναφέρεται το ίδιο το άρθρο 14, 
παράγραφος 6, καθώς και όσα δικαιώματα προβλέπονται από την εν λόγω Σύμβαση χωρίς προϋπόθεση 
νόμιμης διαμονής (285).

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η ερμηνεία του άρθρου 14, παράγραφοι 4 έως 6, 
της οδηγίας [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], η οποία έγινε δεκτή ανωτέρω διασφαλίζει ότι δεν θίγεται το ελάχιστο 
επίπεδο προστασίας που προβλέπεται από τη Σύμβαση [για τους πρόσφυγες], όπως επιτάσσουν το άρθρο 78 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και το άρθρο 18 του Χάρτη της [ΕΕ]» (286). Συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η ισχύς του άρθρου 14 
παράγραφοι 4 έως 6 σε σχέση με το άρθρο 78 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 18 του Χάρτη της ΕΕ.

Μετά την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Μ, Χ και Χ, το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου στη 
Γαλλία εξέτασε το ζήτημα της παύσης του καθεστώτος πρόσφυγα ενός Τσετσένου που είχε καταδικαστεί σε 
φυλάκιση 10 ετών λόγω απειλής κατά δημοσίου υπαλλήλου. Ο πρόσφυγας είχε επίσης εκφράσει δημόσια την 
υποστήριξή του στην τρομοκρατία και στη συνέχεια καταδικάστηκε για παράνομη οπλοκατοχή. Επικαλούμενο 
την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Μ, Χ και Χ, το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση να τερματίσει το 
καθεστώς πρόσφυγα, αλλά διαπίστωσε ότι ο τερματισμός του καθεστώτος πρόσφυγα σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 4 δεν συνεπάγεται ότι το άτομο παύει να είναι πρόσφυγας, δεδομένου ότι το καθεστώς 
πρόσφυγα έχει αναγνωριστικό χαρακτήρα όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική σκέψη 21 της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), και το άτομο συνεχίζει να επωφελείται από ορισμένα δικαιώματα που προβλέπονται 
από τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες, τα οποία ερμηνεύονται και εφαρμόζονται με βάση τον Χάρτη της ΕΕ (287).

Κατόπιν αυτής της υπόθεσης, το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας υιοθέτησε το σκεπτικό του ΔΕΕ σε 
άλλες τέσσερις αποφάσεις το 2020 και καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για 
θέματα ασύλου θα πρέπει να χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι, 
σε περιπτώσεις ανάκλησης βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), τα θέματα στα 
οποία το δικαστήριο πρέπει να στηρίξει την απόφασή του είναι οι λόγοι ανάκλησης του καθεστώτος και όχι τα 

(282) Ό.π., σκέψη 90.

(283) Ό.π., σκέψη 99.

(284) Ό.π., σκέψη 100.

(285) Ό.π., σκέψη 107.

(286) Ό.π., σκέψη 111.

(287) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 26ης Ιουλίου 2019, M. T., αριθ. 17053942 C+, σκέψη 8.

http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA 26 juillet 2019 M. T. n°17053942 C%2B.pdf


  ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας — 67

χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το καθεστώς του πρόσφυγα αυτό καθαυτό, καθώς το άτομο εξακολουθεί να 
επωφελείται από το τελευταίο (288).

5.2. «Κίνδυνος για την ασφάλεια του κράτους μέλους»: άρθρο 14 
παράγραφος 4 στοιχείο α)
Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) επιτρέπει στα κράτη μέλη να «ανακαλέσουν, 
να τερματίσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα» όταν «μπορεί για εύλογους λόγους να 
θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται». 
Τα κριτήρια που απαιτούνται για το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) παρατίθενται στο γράφημα 10.

Γράφημα 10: Κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Εύλογοι λόγοι

Κίνδυνος για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται

Οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) αντιστοιχούν ουσιαστικά στην 
πρώτη εξαίρεση στην απαγόρευση επαναπροώθησης ενός πρόσφυγα που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου μπορεί για εύλογους λόγους 
να θεωρηθεί ότι ο πρόσφυγας αποτελεί (υφιστάμενο ή μελλοντικό) κίνδυνο για τη χώρα υποδοχής (289). 
Η διάταξη αποσκοπεί στην προστασία του ίδιου του κράτους.

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) αναφέρεται στην «ασφάλεια του κράτους μέλους», αλλά δεν αναλύει 
περαιτέρω τη σημασία του. Η αιτιολογική σκέψη 37 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει, ωστόσο, τα εξής: «Η 
έννοια της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες υπήκοος 
τρίτης χώρας ανήκει σε οργάνωση που υποστηρίζει τη διεθνή τρομοκρατία ή υποστηρίζει οργάνωση αυτού του 
είδους.». Ο ορισμός της λέξης «ασφάλεια» δεν αναπτύσσεται περαιτέρω στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

Στην υπόθεση H.T., το ΔΕΕ αναγνώρισε ότι ούτε η έννοια της «εθνικής ασφάλειας» ούτε εκείνη της «δημόσιας 
τάξης» ορίζεται στην ΟΕΑΑ. Στην υπόθεση αυτή, το δικαστήριο έκρινε ότι οι έννοιες αυτές θα πρέπει να 
ερμηνευθούν λαμβανομένων υπόψη των ερμηνειών που αυτό έδωσε στις έννοιες «δημόσια ασφάλεια» 
και «δημόσια τάξη» στα άρθρα 27 και 28 της οδηγίας για την ιθαγένεια της Ένωσης (290). Το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ως εξής:

Μολονότι η [οδηγία για την ιθαγένεια της Ένωσης] επιδιώκει διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους 
της [ΟΕΑΑ] και μολονότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίζουν σύμφωνα με τις εθνικές 
τους ανάγκες, που ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος και τη χρονική περίοδο, τις 
απαιτήσεις της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας […], είναι βέβαιο ότι ο βαθμός στον οποίο 
μια κοινωνία προτίθεται να προστατεύσει τα θεμελιώδη της συμφέροντα δεν επιτρέπεται να ποικίλλει 
ανάλογα με το νομικό καθεστώς του προσώπου που θίγει τα θεμελιώδη αυτά συμφέροντα (291).

Το ΔΕΕ επισήμανε ότι είχε ήδη αποφανθεί ότι η έννοια της «δημόσιας ασφάλειας» στο άρθρο 28 παράγραφος 3 
της οδηγίας για την ιθαγένεια:

(288) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2020, OFPRA κατά M. A.C., αριθ. 416032 και 416121 A, 
FR:CECHR:2020:416032.20200619, όπου αναφέρεται στην παράγραφο 8 ότι η δυνατότητα απόρριψης ή τερματισμού του καθεστώτος πρόσφυγα, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου L. 711 - 6 του κώδικα περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών και νομοθεσίας για το άσυλο [Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile (CESEDA), στην έκδοση που τροποποιήθηκε τελευταία στις 10 Ιουνίου 2019], δεν επηρεάζει το γεγονός ότι το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο έχει ή διατηρεί την ιδιότητα πρόσφυγα· M. A.B., αριθ. 422740 C, FR:CECHR:2020:422740.20200619, σκέψη 5· και M. B.A., αριθ. 425231 και M. 
A.C.B., 428140 B, FR:CECHR:2020:425231.20200619, σκέψη 6 (που επιβεβαιώνουν την απόφαση του CNDA αριθ. 17021629).

(289) Η πλήρης διατύπωση του άρθρου 33 παράγραφος 2 περιλαμβάνεται στο τμήμα 5.1 ανωτέρω.

(290) Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης 
και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 
90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77), η οποία τροποποιήθηκε με την ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο 
εσωτερικό της Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο).

(291) ΔΕΕ, απόφαση της 24ης Ιουνίου 2015, H. T. κατά Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413, σκέψη 77. 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/416032
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000006115069/2019-06-10/#LEGISCTA000006115069
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000006115069/2019-06-10/#LEGISCTA000006115069
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/422740
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/2019-07-31
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/2019-07-31
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/2019-07-31
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
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καλύπτει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ασφάλεια του κάθε κράτους μέλους [...] και ότι, 
ως εκ τούτου, η δημόσια ασφάλεια μπορεί να επηρεάζεται από την παρακώλυση της λειτουργίας των 
κρατικών θεσμών και των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, από την επιβίωση του πληθυσμού, από τον 
κίνδυνο σοβαρής διαταραχής των εξωτερικών σχέσεων ή της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, καθώς και 
από την προσβολή των στρατιωτικών συμφερόντων (292).

Το ΔΕΕ επισήμανε επίσης ότι είχε ήδη αποφανθεί ότι η έννοια της «δημόσιας τάξης» στα άρθρα 27 και 28 της 
οδηγίας για την ιθαγένεια απαιτεί «εκτός της διασάλευσης της κοινωνικής τάξης, την οποία συνεπάγεται κάθε 
παράβαση του νόμου, να υφίσταται πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή κατά θεμελιώδους 
συμφέροντος της κοινωνίας» (293).

Το ΔΕΕ ασχολήθηκε με το ζήτημα του κινδύνου για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη στο πλαίσιο του 
δικαίου για θέματα ασύλου στην υπόθεση Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας (294). 
Η υπόθεση αφορούσε τη συμμόρφωση της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας με τις αποφάσεις 
2015/1601 και 2015/1523 του Συμβουλίου («αποφάσεις περί μετεγκατάστασης») (295). Οι αποφάσεις αυτές 
εγκρίθηκαν μετά την «επείγουσα κατάσταση λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών» στην Ελλάδα και 
την Ιταλία το 2015 (296).

Το ΔΕΕ προέβη σε ορισμένες παρατηρήσεις στην ετυμηγορία του σχετικά με τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών σε σχέση με αποφάσεις που αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης στο πλαίσιο των 
αποφάσεων μετεγκατάστασης και του δικαίου περί ασύλου. Αν και το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) 
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος 
πρόσφυγα όταν υφίστανται εύλογοι λόγοι για να θεωρείται ότι το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για 
την ασφάλεια του κράτους μέλους, η απόφαση του ΔΕΕ είναι ωστόσο χρήσιμη, καθώς παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τον όρο «εθνική ασφάλεια ή δημόσια τάξη» στο πλαίσιο του ασύλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΔΕΕ 
επισήμανε το εξής: «Το περιεχόμενο των απαιτήσεων που αφορούν τη διατήρηση της δημόσιας τάξης ή της 
εθνικής ασφάλειας δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να καθορίζεται μονομερώς από κάθε κράτος μέλος χωρίς έλεγχο 
εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ένωσης» (297).

Το δικαστήριο προέβη επίσης σε μια χρήσιμη διάκριση μεταξύ «εύλογων λόγων» και «σοβαρών λόγων» 
στο πλαίσιο των αποφάσεων εθνικής ασφάλειας. Επισήμανε ότι το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) 
αναφέρεται ρητά σε «εύλογους λόγους». Επιπλέον, στην απόφαση επισημαίνεται η διαφορά μεταξύ, αφενός, 
του κινδύνου για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη και, αφετέρου, ενός σοβαρού εγκλήματος που έχει 
ήδη διαπραχθεί ή ενός σοβαρού μη πολιτικού εγκλήματος που έχει διαπραχθεί εκτός της χώρας ασύλου πριν 
από την εισδοχή του ενδιαφερομένου. Προς τούτο, το ΔΕΕ διαπίστωσε τα εξής:

Όσον αφορά τους λεγόμενους «εύλογους» λόγους για να θεωρηθεί ότι ο αιτών διεθνή προστασία 
συνιστά «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη» στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους 
μετεγκατάστασης, […] οι λόγοι αυτοί, δεδομένου ότι πρέπει να είναι «εύλογοι», και όχι «σοβαροί», και 
δεν αφορούν κατ’ ανάγκην σοβαρό έγκλημα που έχει ήδη διαπραχθεί ή σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα 
που διαπράχθηκε εκτός της χώρας ασύλου προτού ο ενδιαφερόμενος γίνει δεκτός ως πρόσφυγας, αλλά 
απαιτούν απλώς να αποδεικνύεται η ύπαρξη «κινδύνου για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη», 
αφήνουν σαφώς ευρύτερη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη μετεγκατάστασης απ’ ό,τι οι σοβαροί 
λόγοι για την εφαρμογή των διατάξεων αποκλεισμού που περιλαμβάνονται στα άρθρα 12 και 17 της 
οδηγίας 2011/95 (298).

Με βάση αυτήν την απόφαση, φαίνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν ευρύτερο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας 
όταν καθορίζουν εάν ένα άτομο συνιστά «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια» της χώρας, μεταξύ άλλων βάσει 
του άρθρου 14 παράγραφος 4, από ό,τι εάν το κράτος μέλος αποφάσιζε εάν υπήρχαν σοβαροί λόγοι για την 
εφαρμογή των διατάξεων αποκλεισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΔΕΕ ανέφερε το εξής:

(292) Ό.π., σκέψη 78.

(293) Ό.π., σκέψη 79.

(294) ΔΕΕ, 2020, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, ό.π. (υποσημείωση 13 ανωτέρω).

(295) Απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ 
της Ιταλίας και της Ελλάδας και απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα 
της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας.

(296) Απόφαση αριθ. 2015/1601, αιτιολογική σκέψη 1, όπως παρατίθεται στην απόφαση του ΔΕΕ, 2020, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής 
Δημοκρατίας, ό.π. (υποσημείωση 13 ανωτέρω), σκέψη 8.

(297) ΔΕΕ, 2020, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, ό.π. (υποσημείωση 13 ανωτέρω), σκέψη 146.

(298) Ό.π., σκέψη 156.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1601&qid=1651843175498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1601&qid=1651843175498
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
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η έννοια του «κινδύνου για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη» κατά τις προαναφερθείσες 
διατάξεις των αποφάσεων 2015/1523 και 2015/1601 πρέπει να ερμηνεύεται ευρύτερα απ’ ό,τι 
ερμηνεύεται στη νομολογία που αφορά τα πρόσωπα τα οποία απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Αυτή η έννοια μπορεί να καλύπτει μεταξύ άλλων πιθανές απειλές για την εθνική 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη (299).

Μετά την υπόθεση M, X και X, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τσεχίας διαπίστωσε ότι η ασφάλεια του 
κράτους μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο μόνο από συμπεριφορές που απειλούν άμεσα ή έμμεσα την ανεξαρτησία, 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, την ακεραιότητα ή τη συνταγματική τάξη του κράτους. Τα παραδείγματα 
που ανέφερε το δικαστήριο ήταν: κατασκοπεία, στρατιωτικές δολιοφθορές και τρομοκρατικές δραστηριότητες. 
Διαπίστωσε ότι τα γενικά εγκλήματα, ακόμη και αν εμπίπτουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων, δεν μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους (300).

Σε υπόθεση που κρίθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση Επιτροπή κατά Πολωνίας, 
Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Αυστρίας δήλωσε ότι για να 
απαντηθεί το ερώτημα εάν ένας πρόσφυγας αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους θα 
πρέπει να εκτιμηθεί η συνολική συμπεριφορά του. Η εκτίμηση αυτή, όπως διαπιστώνει, δεν προϋποθέτει 
ότι το άτομο έχει καταδικαστεί ήδη για ποινικά αδικήματα. Σε αυτή την υπόθεση, το δικαστήριο διαπίστωσε 
ότι η αρμόδια για θέματα ασύλου αρχή θα έπρεπε να εκτιμήσει με δική της πρωτοβουλία εάν ένα μέλος 
μιας ριζοσπαστικής ισλαμιστικής ένωσης, η οποία διοικούσε ένα τζαμί όπου, σύμφωνα με τις αναφορές της 
αστυνομίας, ριζοσπαστικοποιούνταν νέοι, αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας υποδοχής (301).

Στη Γαλλία, το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ότι το γεγονός και μόνο ότι ένα άτομο εμφανίζεται 
στα αρχεία του κράτους ως καταζητούμενος προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές απειλές για τη δημόσια 
ασφάλεια δεν σημαίνει, από μόνο του, ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 
4 στοιχείο α). Διαπίστωσε, αντίθετα, ότι ήταν αναγκαίο να εγκαινιάσει μια ανακριτική διαδικασία και να 
συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο υπουργός Εσωτερικών, τον οποίο το 
δικαστήριο θα μπορούσε να καλέσει για να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με τις περιστάσεις και 
τους λόγους για τους οποίους το πρόσωπο αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο (302).

Το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου στη Γαλλία επικύρωσε την απόφαση να τερματιστεί 
το καθεστώς πρόσφυγα ενός φονταμενταλιστή ιεροκήρυκα για τον λόγο ότι αποτελούσε κίνδυνο για 
την ασφάλεια του κράτους. Σύμφωνα με τις γαλλικές αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες 
πληροφοριών, είχε κάνει ριζοσπαστικές ομιλίες και συνδεόταν με δραστηριότητες χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (303).

Σε μια άλλη γαλλική υπόθεση, το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου εξέδωσε μια απόφαση που 
τερμάτισε το καθεστώς πρόσφυγα ενός κατά συρροή παραβάτη, ο οποίος είχε διαπράξει περισσότερα από 
70 αδικήματα σε διάστημα 3 ετών. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχαν σοβαροί λόγοι για να θεωρηθεί ότι 
αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του κράτους και της κοινωνίας. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, είχε δείξει ότι 
υποστήριζε την τζιχαντιστική τρομοκρατία. Επιπλέον, το γεγονός ότι προσπαθούσε ενεργά και μέσω απειλών 
να προσηλυτίσει άλλους κρατούμενους ανάγκασε ορισμένους εξ αυτών να ζητήσουν να μεταφερθούν σε 
άλλες φυλακές. Προέβαινε διαρκώς σε λεκτικές και σωματικές επιθέσεις στο προσωπικό των φυλακών και 
έδειχνε τακτικά την υποστήριξή του στο Ισλαμικό Κράτος (304).

Στην Ελλάδα, αντίθετα, στην περίπτωση ενός πρόσφυγα που είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 μηνών για 
χρήση ναρκωτικών, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών έκρινε ότι το άτομο είχε καταδικαστεί για «προμήθεια 
και κατοχή ναρκωτικών μόνο για δική του αποκλειστική χρήση» και όχι για διακίνηση ναρκωτικών. Δεδομένου 
αυτού, δεν αποδέχθηκε ότι αυτή η συμπεριφορά συνιστούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και διαπίστωσε 

(299) Ό.π., σκέψη 157. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στο πλαίσιο της οδηγίας για τα δικαιώματα των πολιτών (οδηγία 2004/38/ΕΚ), 
βλ. ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), απόφαση της 2ας Μαΐου 2018, K. κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie και H. F. v Belgische Staat, 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-331/16 και C-366/16, EU:C:2018:296· ΔΕΕ, απόφαση της 4ης Απριλίου 2017, Fahimian κατά Bundesrepublik Deutschland, 
C-544/15, EU:C:2017:255, σκέψη 40· και ΔΕΕ, απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2019, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid κατά E. P., C-380/18, 
EU:C:2019:1071, σκέψεις 29 και 32.

(300) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud, Τσεχία), απόφαση της 23ης Απριλίου 2020, M. κατά Υπουργείου Εσωτερικών, αριθ. 5 Azs 
189/2015 - 127.

(301) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof, Αυστρία), απόφαση της 4ης Απριλίου 2019, Ro 2018/01/0014, AT:VWGH:2019:RO2018010014.
J00.

(302) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2019, OFPRA κατά M. A.C.B., αριθ. 416013 A, 
FR:CECHR:2019:416013.20190130, σκέψη 18. 

(303) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, M. K., αριθ. 17021629 C+. Η απόφαση αυτή έγινε 
δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), 2020, M. B. A., αριθ. 425231 και M. A.C.B, 428140 B, ό.π. (υποσημείωση 288 ανωτέρω).

(304) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 31ης Δεκεμβρίου 2018, M. O., αριθ. 17013391, σκέψη 18.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20166799
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.vwgh.gv.at/rechtsprechung/aktuelle_entscheidungen/2019/ro_2018010014.html?0
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
http://www.cnda.fr/content/download/148188/1501548/version/1/file/CNDA 28 septembre 2018 M. K. n°17021629 C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA 31 décembre 2018 GF M. O. n°17013391 R.pdf
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ότι το αδίκημα δεν σχετιζόταν σε καμία περίπτωση με τη φύση και τη σοβαρότητα των ζητημάτων εθνικής 
ασφάλειας (305).

5.3. «Κίνδυνος για την κοινωνία» του κράτους μέλους: άρθρο 14 
παράγραφος 4 στοιχείο β)
Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) επιτρέπει τον τερματισμό του καθεστώτος 
πρόσφυγα όταν ένας πρόσφυγας «δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα 
σοβαρού εγκλήματος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού». Το άρθρο 14 παράγραφος 
4 στοιχείο β) έχει διακριτικό χαρακτήρα.

Το γράφημα 11 παρουσιάζει τα κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχείο β).

Γράφημα 11: Κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Καταδικάστηκε για ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα 

Καταδικάστηκε με τελεσίδικη απόφαση

Κίνδυνος για την κοινωνία του κράτους μέλους

Σε αντίθεση με το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α), για να εφαρμοστεί το άρθρο 14 παράγραφος 4 
στοιχείο β), ο εν λόγω πρόσφυγας πρέπει να έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ένα ιδιαίτερα σοβαρό 
έγκλημα (306). Δεν αρκεί να υπάρχουν πολλές καταδίκες για ήσσονος σοβαρότητας εγκλήματα (307).

Η υπόθεση Ahmed στο ΔΕΕ, μολονότι αφορά το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
σχετικά με τον αποκλεισμό από την επικουρική προστασία με την αιτιολογία ότι ο δικαιούχος «διέπραξε 
σοβαρό έγκλημα», μας βοηθά ωστόσο να κατανοήσουμε τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
όταν αποφασίζεται εάν κάποιος έχει καταδικαστεί για «ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα» σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 4 στοιχείο β) (308).

Το ΔΕΕ σημείωσε ότι, όπως και για την έννοια του «σοβαρού εγκλήματος» στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο β), έτσι και για την έννοια του «ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος» στο άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο 
β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), «η οδηγία […] δεν περιέχει ορισμό του όρου […] ούτε παραπέμπει ρητώς στην 
εθνική νομοθεσία για τον καθορισμό της σημασίας του και του περιεχομένου του» (309).

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η «ποινή που προβλέπει για το έγκλημα αυτό η νομοθεσία του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους» δεν μπορεί να είναι «το μοναδικό κριτήριο» για την αξιολόγηση της σοβαρότητάς του (310). 
Το δικαστήριο επισήμανε, αντιθέτως, το εξής: «Εναπόκειται στην αρμόδια εθνική αρχή ή στο αρμόδιο εθνικό 
δικαστήριο που έχουν επιληφθεί [του θέματος] να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα του επίμαχου αδικήματος, 
προβαίνοντας σε πλήρη εξέταση όλων των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης» (311).

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της εξατομικευμένης εξέτασης από το κράτος μέλος μπορούν να ληφθούν υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια: «η φύση της επίμαχης πράξης, η ζημία που προκλήθηκε, η μορφή της διαδικασίας 
δίωξης, η φύση της προβλεπόμενης ποινής, λαμβανομένου επίσης υπόψη του αν η συγκεκριμένη πράξη 

(305) Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (ΑΕΠ, Ελλάδα), 3η ΑΕΠ, απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2020, αριθ. 7591/20. 

(306) Εφετείο Μετανάστευσης (Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 2005, SB (παύση και αποκλεισμός) Αϊτή, [2005] UKIAT 36, σκέψη 70 (σε 
σχέση με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες).

(307) Ό.π., όπου αναφέρεται ότι «η αδιόρθωτη εγκληματικότητα και ο κίνδυνος για την κοινωνία δεν αρκούν από μόνα τους».

(308) ΔΕΕ, 2018, Ahmed, ό.π. (υποσημείωση 12 ανωτέρω).

(309) Ό.π., σκέψεις 33, 34.

(310) Ό.π., σκέψη 58. 

(311) Ό.π. Βλ. επίσης ΔΕΕ, 2020, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, ό.π. (υποσημείωση 13 ανωτέρω), σκέψη 159, όπου 
επαναλαμβάνεται η ανάγκη σε τέτοιες περιπτώσεις μιας «σφαιρικής εξέτασης όλων των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης».

https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
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χαρακτηρίζεται ως σοβαρό έγκλημα στην πλειονότητα των δικαιικών συστημάτων» (312). Για περαιτέρω 
ανάλυση της υπόθεσης Ahmed, βλ. τμήμα 6.3.2.

Το αυστριακό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, μετά την υπόθεση Ahmed, προσδιόρισε τέσσερις σωρευτικές 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να τερματιστεί το καθεστώς πρόσφυγα σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β):

1.  ο πρόσφυγας πρέπει να έχει διαπράξει ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα·
2.  πρέπει να έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση από ποινικό δικαστήριο·
3.  πρέπει να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία· και
4.  ο κίνδυνος για τη χώρα υποδοχής πρέπει να υπερτερεί των συμφερόντων του πρόσφυγα που 

απορρέουν από το καθεστώς προστασίας.

Το δικαστήριο ανέφερε στη συνέχεια ότι μόνο αδικήματα που πλήττουν αντικειμενικά ιδιαίτερα σημαντικά 
έννομα συμφέροντα μπορούν να θεωρηθούν ιδιαιτέρως σοβαρά. Τα παραδείγματα τα οποία ανέφερε ήταν 
ο φόνος, ο βιασμός, η κακοποίηση παιδιών, η διακίνηση ναρκωτικών και η ένοπλη ληστεία. Το δικαστήριο 
αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη διενέργειας εξατομικευμένης εξέτασης (313).

Το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο ασχολήθηκε με το ζήτημα ενός ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος στην 
υπόθεση Morris Ali (314). Στην υπόθεση αυτή, είχε ανακληθεί το καθεστώς πρόσφυγα λόγω του ότι ο πρόσφυγας, 
αφού είχε καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για ένα ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα, αποτελούσε κίνδυνο 
για την κοινωνία του κράτους. Η επιστολή ανάκλησης ανέφερε ότι είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών 
για πώληση/προμήθεια κρακ κοκαΐνης αξίας 70 ευρώ. Η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος του ανέφερε 
επίσης τα εξής: «διαπιστώνεται επίσης ότι είχε στην κατοχή του εξοπλισμό παρασκευής ναρκωτικών, γεγονός 
που σημαίνει ότι δραστηριοποιείται ενεργά σε κυκλώματα ναρκωτικών» (315). Το δικαστήριο διαπίστωσε 
ότι, με βάση τα γεγονότα, δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή του με κρακ κοκαΐνης, 
αλλά με κοκαΐνη. Επιπλέον, η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος πρόσφυγα αναφερόταν σε καταδίκες, 
παρόλο που υπήρχε μία μόνο καταδίκη. Τέλος, ο πρόσφυγας δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κατοχή εξοπλισμού 
παρασκευής ναρκωτικών. Το ανώτερο δικαστήριο διαπίστωσε ότι η αρμόδια αρχή «θα έπρεπε να είχε εξετάσει 
τα επιμέρους συστατικά μέρη των φράσεων “σοβαρό έγκλημα” και “ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα” βασιζόμενο 
σε μια ενημερωμένη και σωστή εκδοχή των γεγονότων» (316). Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος πρόσφυγα λόγω καταδίκης για ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα δεν 
ευσταθούσε, καθώς δεν βασιζόταν σε δίκαιη και ακριβή συμπαράθεση των παραδεκτών γεγονότων (317).

Επιπλέον, ο πρόσφυγας πρέπει να έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση. Η καταδικαστική απόφαση 
πρέπει να έχει εκδοθεί από ποινικό δικαστήριο. Επομένως, η απαγγελία κατηγορίας και μόνο για έγκλημα 
ή, εναλλακτικά, η αθώωση σε ποινικό δικαστήριο δεν συνεπάγεται ότι ο πρόσφυγας εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχείο β).

Τέλος, το εν λόγω άτομο πρέπει να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους, αφού έχει 
καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα. Ο πρόσφυγας πρέπει να αποτελεί 
κίνδυνο για την κοινωνία λόγω του συγκεκριμένου εγκλήματος που διέπραξε και όχι της γενικότερης 
συμπεριφοράς του. Στην υπόθεση RY (Σρι Λάνκα), το Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο) 
επικύρωσε το πόρισμα του Εφετείου διοικητικών διαφορών (τμήμα μεταναστεύσεως και ασύλου) σύμφωνα 
με το οποίο o πρόσφυγας είχε καταδικαστεί για ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα και αποτελούσε κίνδυνο για την 
κοινωνία επειδή είχε προκαλέσει, λόγω επικίνδυνης οδήγησης, τον θάνατο μιας γυναίκας που ήταν έγκυος 30 
εβδομάδων, και κατόπιν διέφυγε στη Γερμανία ενώ είχε απελευθερωθεί με εγγύηση (318).

Σε αντίθεση με την απόφαση του Εφετείου στην υπόθεση RY (Σρι Λάνκα), το γαλλικό εθνικό δικαστήριο 
αρμόδιο για θέματα ασύλου, προκειμένου να αποφανθεί για το αν ο πρόσφυγας αποτελεί πραγματικό και 
υφιστάμενο κίνδυνο για την κοινωνία, εξέτασε θέματα πέραν του κινδύνου να τελέσει το εν λόγω πρόσωπο 

(312) ΔΕΕ, 2018, Ahmed, ό.π. (υποσημείωση 12 ανωτέρω), σκέψη 56.

(313) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof, Αυστρία), απόφαση της 29ης Αυγούστου 2019, Ro 2018/19/0522, 
AT:VWGH:2019:RA2018190522.L01. Βλ. επίσης Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof, Αυστρία), απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, 
Ra 2018/20/0360, AT:VWGH:2018:RA2018200360.L01.

(314) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 1ης Μαρτίου 2012, Morris Ali κατά Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2012] IEHC 149.

(315) Ό.π., σκέψεις 20-21. 

(316) Ό.π., σκέψη 40.

(317) Ό.π., σκέψη 38.

(318) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2016, RY (Σρι Λάνκα) κατά Secretary of State for the Home 
Department, [2016] EWCA Civ 81.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=58896dd0-3ff9-423c-b67e-b8acbc689d94&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.10.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2018%2f19%2f0522&Dokumentnummer=JWR_2018190522_20190829L02
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
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νέο αδίκημα στηρίζοντας το εύρημά του σε πολλούς παράγοντες, όχι μόνο στο συγκεκριμένο έγκλημα. 
Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το δικαστήριο τερμάτισε το καθεστώς ενός Τσετσένου πρόσφυγα σύμφωνα 
με τη διάταξη της εθνικής νομοθεσίας που ενσωματώνει το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) λόγω της καταδίκης του για ένα έγκλημα για το οποίο τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 10 
ετών, μαζί με άλλα εγκλήματα. Αυτό συνδυάστηκε με το γεγονός ότι πληρούσε τον διακριτό όρο στο εθνικό 
δίκαιο ότι αποτελούσε πραγματικό και υφιστάμενο κίνδυνο για την κοινωνία. Το δικαστήριο αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι τα έγγραφα στο αρχείο έδειχναν ότι επρόκειτο για ένα πρόσωπο επιθετικό, παρανοϊκό και ασταθές 
και το οποίο υποστήριζε ριζοσπαστικές θρησκευτικές θέσεις (319).

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τσεχίας έθεσε το ερώτημα εάν η τελική καταδίκη για ένα ιδιαιτέρως 
σοβαρό έγκλημα και ο κίνδυνος για την κοινωνία είναι δύο ξεχωριστές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να 
πληρούνται σωρευτικά, ή αν η εκπλήρωση της πρώτης συνεπάγεται αυτόματα την εκπλήρωση της δεύτερης. 
Ωστόσο, δεν κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα ως προς αυτό (320). Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το σημείο, σε μια 
παλαιότερη υπόθεση ενώπιον του Εφετείου (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο) αναφερόταν το εξής: 
«Όσον αφορά τον “κίνδυνο για την κοινωνία”, ο κίνδυνος πρέπει να είναι πραγματικός, αλλά εάν ένα πρόσωπο 
καταδικαστεί για ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα, και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος επανάληψής του, είναι 
πιθανό να αποτελέσει κίνδυνο για την κοινωνία» (321).

Υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ κινδύνου για την κοινωνία και κινδύνου για την ασφάλεια ενός κράτους 
μέλους. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τσεχίας τόνισε τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο όρων. 
Παρόλο που η εν λόγω υπόθεση αφορούσε την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχείο β), σχετικά 
με τον κίνδυνο για την κοινωνία, ο εθνικός νομοθέτης εφάρμοσε εσφαλμένα αυτή τη διάταξη της οδηγίας και 
χρησιμοποίησε την ίδια έκφραση (κίνδυνος για την ασφάλεια του κράτους) για τις ποινικές υποθέσεις που 
εμπίπτουν στο άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β). Κατά συνέπεια, το δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση 
της διοικητικής αρχής σχετικά με την ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα και έστειλε την υπόθεση πίσω για 
επανεκτίμηση (322).

5.4. Διακριτική ευχέρεια για τη μη χορήγηση του καθεστώτος 
πρόσφυγα: άρθρο 14 παράγραφος 5
Το άρθρο 14 παράγραφος 5 επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) ως λόγο μη χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα. Αναφέρει ότι, 
στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4, «τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
να μην χορηγήσουν καθεστώς σε πρόσφυγα, όταν δεν έχει ληφθεί ακόμα τέτοια απόφαση». Η διάταξη έχει 
επομένως προαιρετικό χαρακτήρα.

Στην υπόθεση Μ, Χ και Χ ενώπιον του ΔΕΕ, προέκυψε το ζήτημα αν το άρθρο 14 παράγραφος 5 εισάγει έναν 
νέο λόγο αποκλεισμού από το καθεστώς πρόσφυγα που δεν προβλέπεται στη Σύμβαση για τους πρόσφυγες. 
Το δικαστήριο διευκρίνισε πρώτα τη διάκριση μεταξύ της έννοιας του «πρόσφυγα» σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και του καθεστώτος πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Το δικαστήριο σημείωσε ότι «όσον αφορά τον όρο “πρόσφυγας”, το άρθρο 2 στοιχείο 
δ) της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] επαναλαμβάνει κατ’ ουσίαν τον ορισμό του άρθρου 1, Α, παράγραφος 2, της 
Συμβάσεως της Γενεύης» και ότι οι διατάξεις του κεφαλαίου III της οδηγίας «διευκρινίζουν ποιες ουσιαστικές 
προϋποθέσεις» απαιτείται να συντρέχουν για να θεωρηθεί ένα πρόσωπο πρόσφυγας. Όσον αφορά το άρθρο 2 
στοιχείο ε) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), που ορίζει το «καθεστώς πρόσφυγα», σημείωσε ότι η αιτιολογική σκέψη 
21 της οδηγίας διευκρινίζει ότι η αναγνώριση έχει «αναγνωριστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της ιδιότητας του πρόσφυγα» (323). Το Δικαστήριο εξέθεσε περαιτέρω το σκεπτικό του:

(319) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), 2019, M. T., αριθ. 17053942 C+, ό.π. (υποσημείωση 287 ανωτέρω), σκέψη 12, όπου 
ο πρόσφυγας αναφέρεται ως «une menace réelle et actuelle pour la société». Η διάταξη του γαλλικού κώδικα (CESEDA) που ενσωματώνει την 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), ό.π. (υποσημείωση 288 ανωτέρω), απαιτεί την εξέταση και των δύο προϋποθέσεων ξεχωριστά. Βλ. επίσης το κείμενο στην 
υποσημείωση 287 ανωτέρω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπόθεση και το κείμενο στην υποσημείωση 329 κατωτέρω για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια άλλη υπόθεση που σχετίζεται με σοβαρό κίνδυνο για την κοινωνία.

(320) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud, Τσεχία), 2020, αριθ. 5 Azs 189/2015 - 127, M. κατά Υπουργείου Εσωτερικών, ό.π. 
(υποσημείωση 300 ανωτέρω).

(321) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 26ης Ιουνίου 2009, EN (Σερβία) κατά Secretary of State for the Home Department, [2009] 
EWCA Civ 630, σκέψη 45.

(322) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud, Τσεχία), 2020, αριθ. 5 Azs 189/2015 - 127, M. κατά Υπουργείου Εσωτερικών, ό.π. 
(υποσημείωση 300 ανωτέρω).

(323) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψεις 84 και 85.

http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA 26 juillet 2019 M. T. n°17053942 C%2B.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000006115069/2019-06-10/#LEGISCTA000006115069
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
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Όσον αφορά τις περιπτώσεις του άρθρου 14, παράγραφοι 4 και 5, της οδηγίας [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] 
στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλέσουν ή να αρνηθούν τη χορήγηση του καθεστώτος του 
πρόσφυγα, αυτές κατ’ ουσίαν αντιστοιχούν [...], στις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να 
επαναπροωθήσουν πρόσφυγα, βάσει του άρθρου 21, παράγραφος 2, της οδηγίας της οδηγίας 2011/95 
και του άρθρου 33, παράγραφος 2, της Συμβάσεως [για τους πρόσφυγες]» (324).

Το δικαστήριο εξέθεσε περαιτέρω το σκεπτικό του αναφέροντας ότι η εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφοι 
4 ή 5 αφορά το «καθεστώς πρόσφυγα» σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) (325). Έτσι, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 6, το πρόσωπο απολαύει ορισμένων δικαιωμάτων των προσφύγων βάσει της 
Σύμβασης για τους πρόσφυγες, για όσο διάστημα βρίσκεται στην επικράτεια του κράτους μέλους (326). Το ΔΕΕ 
αποσαφήνισε ότι:

το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 14, παράγραφοι 4 και 
5, δεν σημαίνει ωστόσο ότι αυτός παύει να πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις σχετικά με την ύπαρξη 
βάσιμου φόβου δίωξης στη χώρα καταγωγής, από τις οποίες εξαρτάται η ιδιότητα του πρόσφυγα (327).

Το δικαστήριο επισήμανε ότι, εάν το καθεστώς πρόσφυγα ανακληθεί ή απορριφθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 4 ή το άρθρο 14 παράγραφος 5, αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ή να χάνει 
ο ενδιαφερόμενος «την ιδιότητα του πρόσφυγα κατά την έννοια του άρθρου 1, A, της Συμβάσεως [για τους 
πρόσφυγες] και, ως εκ τούτου, να αποκλείεται από τη διεθνή προστασία που επιβάλλεται, κατά το άρθρο 18 
του Χάρτη, να του διασφαλίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή» (328).

Επισημαίνεται ότι, πριν από την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Ahmed, το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο 
για θέματα ασύλου στη Γαλλία εφάρμοσε το άρθρο 14 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 
παράγραφος 4 στοιχείο β), στην περίπτωση μιας αιτούσας διεθνή προστασία που είχε καταδικαστεί πολλάκις 
για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ άλλων και με ποινή φυλάκισης 12 ετών για πράξεις βασανιστηρίων και 
βιασμών σε βάρος ενός ευάλωτου ανηλίκου. Παρόλο που διαπιστώθηκε ότι εμπίπτει στον ορισμό του 
πρόσφυγα, θεωρήθηκε ότι αποτελούσε πραγματική, υφιστάμενη και αρκετά σοβαρή απειλή για την κοινωνία 
και δεν της χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα. Παράγοντες που έλαβε υπόψη το δικαστήριο κατά την 
εκτίμηση της σοβαρότητας της απειλής για την κοινωνία στην υπόθεση ήταν η συμπεριφορά της αιτούσας, 
η φύση και η σοβαρότητα των εγκλημάτων για τα οποία είχε καταδικαστεί, η προσωπική της εμπλοκή σε αυτά 
τα εγκλήματα/πράξεις, πιθανοί ελαφρυντικοί παράγοντες, το χρονικό διάστημα που είχε παρέλθει από τη 
διάπραξη αυτών των εγκλημάτων/πράξεων και αν η συμπεριφορά της ήταν πιθανό να συνεχιστεί βλάπτοντας 
έτσι σημαντικά τα θεμελιώδη συμφέροντα της κοινωνίας (329). Τα κριτήρια που χρησιμοποίησε το δικαστήριο 
σε αυτή την υπόθεση είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται στην υπόθεση Ahmed. 
Πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη εκτίμηση και το δικαστήριο δεν εξέτασε αποκλειστικά τη διάρκεια της 
ποινής φυλάκισης για να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα του «ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος».

5.5. Δικαίωμα απόλαυσης ορισμένων δικαιωμάτων βάσει  
της Σύμβασης για τους πρόσφυγες: άρθρο 14 παράγραφος 6
Το άρθρο 14 παράγραφος 6 παρέχει κάποια προστασία στα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 14 
παράγραφος 4 ή 14 παράγραφος 5. Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι τα εν λόγω πρόσωπα «απολαύουν 
δικαιωμάτων που προβλέπονται ή είναι ανάλογα των προβλεπόμενων στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της 
σύμβασης της Γενεύης, εφόσον είναι παρόντα στο κράτος μέλος». Τα εν λόγω δικαιώματα της Σύμβασης που 
εξακολουθούν να ισχύουν απαριθμούνται στο γράφημα 12.

(324) Ό.π., σκέψη 93.

(325) Ό.π., σκέψη 96.

(326) Ό.π., σκέψη 99.

(327) Ό.π., σκέψη 98.

(328) Ό.π., σκέψη 100. Βλ. επίσης ECtHR, 2021, K.I. c France, ό.π. (υποσημείωση 82 ανωτέρω), και τμήμα 1.6 ανωτέρω.

(329) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 12ης Μαρτίου 2019, Mme B., αριθ. 17028590 C+, σκέψεις 20–21. Το 
άρθρο 711-6-2 CESEDA, ό.π. (υποσημείωση 288 ανωτέρω), προβλέπει την άρνηση ή τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα σε καταστάσεις 
όπου «το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση στη Γαλλία για έγκλημα που είτε θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια 
είτε τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 10 ετών και η παρουσία του οποίου αποτελεί σοβαρή απειλή για την κοινωνία»· στα γαλλικά, «La personne 
concernée a été condamnée en dernier ressort en France […] soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans 
d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société». Βλ. επίσης Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, 
Γαλλία), 2019, M. T., αριθ. 17053942 C+, ό.π. (υποσημείωση 287 ανωτέρω), που αφορούσε επίσης ένα πρόσωπο που διαπιστώθηκε ότι συνιστά σοβαρή 
απειλή για την κοινωνία. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://www.cnda.fr/content/download/158620/1605207/version/1/file/CNDA 12 mars 2019 Mme B. n°17028590 C%2B.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000006115069/2019-06-10/#LEGISCTA000006115069
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA 26 juillet 2019 M. T. n°17053942 C%2B.pdf
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Γράφημα 12: Δικαίωμα απόλαυσης των δικαιωμάτων της Σύμβασης για τους πρόσφυγες σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)

• Απαγόρευση διακρίσεων (άρθρο 3)

• Θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 4) 

• Πρόσβαση στα δικαστήρια και νομική εκπροσώπηση (άρθρο 16)

• Ίση μεταχείριση σε σχέση με την εκπαίδευση (άρθρο 22)

• Μη επιβολή ποινής για παράνομη είσοδο και εγγυήσεις που σχετίζονται με περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 31) 

• Διαδικαστικές εγγυήσεις σε περιπτώσεις απέλασης (άρθρο 32)

• Διαδικαστικές εγγυήσεις για απώλεια προστασίας κατά της επαναπροώθησης (άρθρο 33) 

Τα εν λόγω δικαιώματα που απαριθμούνται στη 
Σύμβαση για τους πρόσφυγες αφορούν τα εξής:

Στην υπόθεση Μ, Χ και Χ, το ΔΕΕ παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 14 παράγραφος 6. 
Οσον αφορά την έννοια της φράσης «ή [δικαιωμάτων] που είναι ανάλογα» στο άρθρο 14 παράγραφος 6, 
το δικαστήριο ανέφερε αρχικά ότι η λέξη «ή» πρέπει να χρησιμοποιείται υπό τη σωρευτική και όχι υπό την 
εναλλακτική έννοια. Το δικαστήριο το εξήγησε αυτό δηλώνοντας το εξής:

Όσον αφορά κατ’ αρχάς τον σύνδεσμο «ή» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 14, παράγραφος 6, της 
οδηγίας 2011/95, ο σύνδεσμος αυτός μπορεί, από γλωσσολογικής άποψης, να έχει είτε διαζευκτική 
είτε σωρευτική έννοια και πρέπει, κατά συνέπεια, να ερμηνεύεται στο πλαίσιο εντός του οποίου 
χρησιμοποιείται και υπό το πρίσμα του σκοπού της επίμαχης ενωσιακής πράξης (βλ., κατ’ αναλογίαν, 
απόφαση της 12ης Ιουλίου 2005, Επιτροπή κατά Γαλλίας, C-304/02, EU:C:2005:444, σκέψη 83). Εν 
προκειμένω, λαμβανομένων υπόψη, αφενός, του όλου πλαισίου και του σκοπού της οδηγίας [ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση)], όπως προκύπτουν από τις αιτιολογικές της σκέψεις 3, 10 και 12, και, αφετέρου, της 
νομολογίας που μνημονεύθηκε στη σκέψη 77 της παρούσας αποφάσεως, ο σύνδεσμος αυτός πρέπει, στο 
άρθρο 14, παράγραφος 6, της οδηγίας, να γίνει αντιληπτός υπό την έννοια ότι δηλώνει σώρευση (330).

Όσον αφορά το πλαίσιο και τον στόχο της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), όπως αναφέρεται από το δικαστήριο, 
η αιτιολογική σκέψη 3 επιβεβαιώνει την αρχή της μη επαναπροώθησης, ενώ η αιτιολογική σκέψη 10 επιδιώκει 
να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο προσέγγισης των κανόνων για την αναγνώριση και το περιεχόμενο της 
διεθνούς προστασίας βάσει υψηλότερων προτύπων. Επιπλέον, στην αιτιολογική σκέψη 12 αναφέρεται το εξής:

Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η διασφάλιση, αφενός, ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινά 
κριτήρια για τον προσδιορισμό των προσώπων που χρήζουν όντως διεθνούς προστασίας και, αφετέρου, 
ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε ελάχιστο επίπεδο παροχών σε όλα τα κράτη.

Το δικαστήριο στη συνέχεια προχώρησε στην εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να ερμηνευτεί η φράση 
«παρόμοια [δικαιώματα]» και διαπίστωσε το εξής:

Όσον αφορά εν συνεχεία το νόημα της φράσης «[δικαιωμάτων] που είναι ανάλογα» στο εν λόγω 
άρθρο 14, παράγραφος 6, διαπιστώνεται ότι, όπως τόνισε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 110 των 
προτάσεών του, η εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφος 4 ή 5, της οδηγίας [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] 
έχει, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια να στερείται ή να χάνει ο ενδιαφερόμενος τον τίτλο διαμονής τον οποίο 
το άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας συναρτά με το καθεστώς πρόσφυγα κατά την έννοια της οδηγίας 
αυτής (331).

Κατά συνέπεια, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι «ο πρόσφυγας εις βάρος του οποίου έχει ληφθεί μέτρο βάσει 
του άρθρου 14, παράγραφος 4 ή 5, της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] μπορεί, για το ζήτημα του προσδιορισμού 
των δικαιωμάτων που πρέπει να του παρασχεθούν υπό το καθεστώς της Συμβάσεως [για τους πρόσφυγες], να 
θεωρηθεί ότι δεν διαμένει ή παύει να διαμένει νομίμως στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής» (332).

(330) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 102.

(331) Ό.π., σκέψη 103.

(332) Ό.π., σκέψη 104.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν βρίσκεται πλέον νόμιμα στο έδαφος του κράτους 
μέλους, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι, κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 4 ή του άρθρου 14 
παράγραφος 5, τα κράτη μέλη:

οφείλουν κατ’ αρχήν να παρέχουν στους πρόσφυγες που βρίσκονται στο έδαφός τους μόνον τα 
δικαιώματα στα οποία αναφέρεται ρητώς το άρθρο 14, παράγραφος 6, της οδηγίας, καθώς και τα 
δικαιώματα τα οποία η Σύμβαση [για τους πρόσφυγες] εγγυάται σε οποιονδήποτε πρόσφυγα βρίσκεται 
στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, χωρίς προϋπόθεση νόμιμης διαμονής (333).

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι το δικαστήριο επισημαίνει περαιτέρω ότι το άρθρο 14 
παράγραφος 6 δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των προσώπων βάσει της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, εάν 
έχουν άλλο νομικό έρεισμα για να διαμένουν νομίμως στο κράτος μέλος. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ως εξής:

ανεξαρτήτως της στέρησης του τίτλου διαμονής που συναρτάται με το καθεστώς πρόσφυγα κατά 
την έννοια της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], μπορεί να επιτραπεί, βάσει άλλου νομικού ερείσματος, στον 
πρόσφυγα ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 14, παράγραφοι 4 και 5, της 
οδηγίας αυτής να διαμένει νομίμως στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής (πρβλ. απόφαση της 
24ης Ιουνίου 2015, H. T., C-373/13, EU:C:2015:413, σκέψη 94). Σε μια τέτοια περίπτωση, το άρθρο 14, 
παράγραφος 6, της οδηγίας 2011/95 δεν εμποδίζει με κανέναν τρόπο το κράτος μέλος αυτό να εγγυάται 
στον ενδιαφερόμενο όλα τα δικαιώματα τα οποία η Σύμβαση [για τους πρόσφυγες] συναρτά με την 
ιδιότητα του «πρόσφυγα» (334).

Το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι, εάν ένα κράτος μέλος επικαλεστεί το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 εναντίον 
ενός ατόμου που βρίσκεται στο κράτος, θα πρέπει να του διασφαλίσει κατ’ ελάχιστο την προστασία των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 6 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες. Όπως 
ανέφερε το ΔΕΕ:

Το άρθρο 14, παράγραφος 6, της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 78, 
παράγραφος 1, ΣΛΕΕ και με το άρθρο 18 του Χάρτη [της ΕΕ], να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το κράτος 
μέλος το οποίο κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 4 και 5, της 
οδηγίας, οφείλει να παρέχει σε όποιον πρόσφυγα εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις των τελευταίων 
αυτών διατάξεων και βρίσκεται εντός του εδάφους του συγκεκριμένου κράτους, τουλάχιστον, τα 
κατοχυρωμένα με τη Σύμβαση [για τους πρόσφυγες] δικαιώματα στα οποία ρητώς αναφέρεται το ίδιο 
το άρθρο 14, παράγραφος 6, καθώς και όσα δικαιώματα προβλέπονται από την εν λόγω Σύμβαση χωρίς 
προϋπόθεση νόμιμης διαμονής, λαμβανομένων υπόψη τυχόν επιφυλάξεων που έχει διατυπώσει το 
κράτος μέλος αυτό δυνάμει του άρθρου 42, παράγραφος 1, της ως άνω Συμβάσεως (335).

Το δικαστήριο επισήμανε σαφώς ότι, εκτός από τα δικαιώματα που πρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν 
στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6, «η οδηγία επ’ ουδενί πρέπει να ερμηνεύεται 
υπό την έννοια ότι έχει ως σκοπό να παρακινήσει τα κράτη μέλη να μη συμμορφώνονται με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από τη Σύμβαση [για τους πρόσφυγες], περιορίζοντας τα δικαιώματα τα 
οποία αντλούν τα πρόσωπα αυτά από την προαναφερθείσα Σύμβαση» (336).

Η σημασία του Χάρτη επισημάνθηκε επίσης στο πλαίσιο του άρθρου 14 παράγραφος 6. Όπως ανέφερε το ΔΕΕ:

Εν πάση περιπτώσει, […] η εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφοι 4 έως 6, της οδηγίας δεν επηρεάζει 
την υποχρέωση του κράτους μέλους υποδοχής να τηρεί τις διατάξεις του Χάρτη οι οποίες ασκούν 
επιρροή, όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7, σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, στο άρθρο 15, σχετικά με την επαγγελματική ελευθερία και το δικαίωμα προς 
εργασία, στο άρθρο 34, σχετικά με την κοινωνική ασφάλεια και αρωγή, καθώς και στο άρθρο 35, σχετικά 
με την προστασία της υγείας (337).

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τσεχίας, στην τελεσίδικη απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση M, 
προσδιόρισε τα δικαιώματα που δεν απαιτούν νόμιμη διαμονή, τα οποία απορρέουν από τα ακόλουθα άρθρα 
της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 14 παράγραφος 6 της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση): άρθρα 13, 20, 25, 27 και 29. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ένας πρόσφυγας του 

(333) Ό.π., σκέψη 105.

(334) Ό.π., σκέψη 106.

(335) Ό.π., σκέψη 107. Βλ. επίσης ECtHR, 2021, K I. κατά Γαλλίας, ό.π. (υποσημείωση 82 ανωτέρω), σκέψη 76.

(336) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 108.

(337) Ό.π., σκέψη 109.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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οποίου το καθεστώς πρόσφυγα έχει αποσυρθεί ή απορριφθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 ή 5 και 
ο οποίος δεν απομακρύνεται από το έδαφος εξακολουθεί να έχει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 6, όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ στην υπόθεση Μ, Χ και Χ. Το δικαστήριο χαρακτήρισε ένα τέτοιο 
πρόσωπο ως «πιο περιορισμένου καθεστώτος πρόσφυγα» (338).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 14 παράγραφος 6 αναφέρεται ρητά σε εγγυήσεις βάσει του άρθρου 
33 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες. Το άρθρο 33 παράγραφος 1 προβλέπει την απαγόρευση της απέλασης 
ή της επιστροφής ενός πρόσφυγα σε κράτος όπου θα υφίστατο διώξεις (επαναπροώθηση). Το άρθρο 33 
παράγραφος 2 ορίζει ότι το ευεργέτημα του άρθρου 33 παράγραφος 1 «δεν δύναται πάντως να επικαλήται 
πρόσφυξ όστις, διά σοβαράς αιτίας, θεωρείται επικίνδυνος εις την ασφάλειαν της χώρας ένθα ευρίσκεται 
ή όστις, έχων τελεσιδίκως καταδικασθή δι’ ιδιαιτέρως σοβαρόν αδίκημα, αποτελεί κίνδυνον διά την 
Χώραν» (339).

Η υποχρέωση μη επαναπροώθησης που απορρέει από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και επιβεβαιώνεται στα άρθρα 
4 και 19 παράγραφος 2 του Χάρτη της ΕΕ πρέπει, ωστόσο, να τηρείται στο πλαίσιο τέτοιων αποφάσεων (340). 
Επιπλέον, το άρθρο 21 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να σέβονται την 
αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις (341).

Το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει τα εξής.

Άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Προστασία από την επαναπροώθηση

1.  Τα κράτη μέλη σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τις διεθνείς τους 
υποχρεώσεις.

2.  Οσάκις δεν απαγορεύεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της παραγράφου 1, ένα κράτος μέλος 
δύναται να επαναπροωθήσει πρόσφυγα, ανεξαρτήτως του αν αναγνωρίζεται επισήμως ως τέτοιος, 
όταν:

α)  υφίστανται εύλογοι λόγοι για να θεωρείται ότι το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για 
την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται· ή

β)  δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού 
εγκλήματος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού.

Διά παραπομπής στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ, το οποίο είναι ταυτόσημο με το άρθρο 21 
παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), το ΔΕΕ επισήμανε, στην υπόθεση H. T., ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 
να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις (342).

Το άρθρο 21 παράγραφος 2 πρέπει, όπως επιβεβαιώνεται στην αιτιολογική σκέψη 16 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση):

να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με τα δικαιώματα τα οποία 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη, ιδίως δε με το άρθρο 4 και με το άρθρο 19, παράγραφος 2, του Χάρτη, τα 
οποία απαγορεύουν απολύτως τα βασανιστήρια και κάθε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, 
ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου, καθώς και την απομάκρυνση προς κράτος όπου 
υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να υποστεί ο ενδιαφερόμενος τέτοια μεταχείριση (343).

(338) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud, Τσεχία), 2020, αριθ. 5 Azs 189/2015 - 127, M. κατά Υπουργείου Εσωτερικών), ό.π. 
(υποσημείωση 300 ανωτέρω).

(339) Για το πλήρες κείμενο αυτής της διάταξης, βλ. τμήμα 5.1 ανωτέρω.

(340) Το άρθρο 4 του Χάρτη της ΕΕ απαγορεύει επίσης τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή, και το άρθρο 19 
παράγραφος 2 του Χάρτη απαγορεύει την απομάκρυνση, την απέλαση ή την έκδοση σε «κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί 
η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση».

(341) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψεις 90, 94 και 95. Το άρθρο 21 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 
και το άρθρο 33 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες αφορούν και τα δύο τους «πρόσφυγες» «για τους σκοπούς του άρθρου 2 στοιχείο δ) της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) και του άρθρου 1 Α της Σύμβασης της Γενεύης», το οποίο «δεν εξαρτάται από την τυπική αναγνώριση της ιδιότητας αυτής με τη 
χορήγηση του “καθεστώτος πρόσφυγα” κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας» (σκέψη 90). Προβλέπουν αμφότερα την αρχή 
της μη επαναπροώθησης καθώς και εξαιρέσεις από αυτήν την αρχή.

(342) ΔΕΕ, 2015, H. T. κατά Baden-Württemberg, ό.π. (υποσημείωση 291 ανωτέρω), σκέψη 42.

(343) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 94.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
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Η αρχή της μη επαναπροώθησης διασφαλίζεται, επομένως, ως θεμελιώδες δικαίωμα από το άρθρο 19 
παράγραφος 2 του Χάρτη της ΕΕ (344).

Επομένως, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απομακρύνουν, να απελάσουν ή να εκδώσουν έναν 
αλλοδαπό, εάν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι να πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο, 
στη χώρα προορισμού, να υποστεί μεταχείριση που απαγορεύεται από το άρθρο 4 και το άρθρο 19 
παράγραφος 2 του Χάρτη (345).

Κατά συνέπεια, εφόσον η επαναπροώθηση πρόσφυγα ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις 
του άρθρου 14, παράγραφοι 4 και 5, και του άρθρου 21, παράγραφος 2, της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] θα 
μπορούσε να τον εκθέσει σε κίνδυνο προσβολής των θεμελιωδών του δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 4 και στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του Χάρτη, το κράτος μέλος υποδοχής δεν επιτρέπεται να 
παρεκκλίνει από την αρχή της μη επαναπροώθησης, κατ’ επίκληση του άρθρου 33, παράγραφος 2, της 
Συμβάσεως της Γενεύης (346).

Όπως επισημαίνεται στο τμήμα 5.1 ανωτέρω, το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι το άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 6 δεν 
παραβιάζει τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες, το άρθρο 18 του Χάρτη της ΕΕ ή το άρθρο 78 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, 
στην υπόθεση Μ, Χ και Χ το δικαστήριο δήλωσε ρητά ότι «η εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφοι 4 έως 6, της 
[ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] δεν επηρεάζει την υποχρέωση του κράτους μέλους υποδοχής να τηρεί τις διατάξεις 
του Χάρτη» (347). Το δικαστήριο ανέπτυξε αυτό το σημείο αναφέροντας ότι:

ενώ, υπό το καθεστώς της Συμβάσεως [για τους πρόσφυγες], στα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν 
σε μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 14, παράγραφοι 4 και 5, της [ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση)] είναι δυνατό να επιβληθεί, δυνάμει του άρθρου 33, παράγραφος 2, της Συμβάσεως, 
μέτρο επαναπροώθησης ή απέλασης προς τη χώρα καταγωγής τους, και μάλιστα ακόμη και αν η ζωή 
ή ελευθερία τους ενδέχεται να απειλείται εκεί, τα ίδια πρόσωπα δεν επιτρέπεται αντιθέτως, βάσει του 
άρθρου 21, παράγραφος 2, της οδηγίας, να επαναπροωθηθούν σε περίπτωση που αυτό σημαίνει ότι 
θα διατρέξουν κίνδυνο προσβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους τα οποία κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 4 και στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του Χάρτη (348).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, το ΔΕΕ έκρινε ότι το «δίκαιο της ΕΕ προβλέπει, υπέρ των προσφύγων οι 
οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, διεθνή προστασία [σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφοι 4 και 5] ευρύτερη από εκείνη που διασφαλίζει η ως άνω Σύμβαση» (349). Επισημαίνεται επίσης 
ότι το ΕΔΔΑ, στην υπόθεση Κ.Ι., παρέπεμψε στην απόφαση του Τμήματος μείζονος συνθέσεως του ΔΕΕ στην 
υπόθεση Μ, Χ και Χ. Αναφερόμενο στην εν λόγω απόφαση, το ΕΔΔΑ επισήμανε την απόφαση του ΔΕΕ σύμφωνα 
με την οποία η ιδιότητα του «πρόσφυγα» δεν εξαρτάται από την τυπική αναγνώριση της ιδιότητας αυτής 
με τη χορήγηση του «καθεστώτος πρόσφυγα» και ότι τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν, να 
απελαύνουν ή να εκδίδουν αλλοδαπό που έχει χάσει το καθεστώς του, βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 4 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί και αποδεδειγμένοι λόγοι για να θεωρηθεί ότι 
θα διατρέξει στη χώρα προορισμού πραγματικό κίνδυνο να υποστεί μεταχείριση η οποία απαγορεύεται από 
το άρθρο 4 και το άρθρο 19 του Χάρτη (350). Το ΕΔΔΑ επισήμανε περαιτέρω ότι, στην υπόθεση Μ, Χ και Χ, το ΔΕΕ 
είχε αποφανθεί ότι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ασύλου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εξακολουθεί 
να θεωρείται πρόσφυγας και επωφελείται από τα δικαιώματα που εγγυάται η Σύμβαση για τους πρόσφυγες, 
όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 14 παράγραφος 6 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Σε μια τέτοια περίπτωση, το 
ΕΔΔΑ υπενθύμισε ότι η προστασία που παρέχεται από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ είναι απόλυτου χαρακτήρα και δεν 
επιτρέπεται παρέκκλιση από αυτήν ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου απειλείται η χώρα (351). 
Βλ. τμήμα 1.6 ανωτέρω για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση K.I. και σχετικά με την αρχή της μη 
επαναπροώθησης και τις διαδικαστικές εγγυήσεις.

Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την ουσία των όρων «κίνδυνος για την ασφάλεια» και «κίνδυνος 
για την κοινωνία», βλ. EASO, Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

(344) ΔΕΕ, 2015, H. T. κατά Baden-Württemberg, ό.π. (υποσημείωση 291 ανωτέρω), σκέψη 65.

(345) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 94. Όσον αφορά το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, βλ. ΕΔΔΑ, 2021, K.I. 
κατά Γαλλίας, ό.π. (υποσημείωση 82 ανωτέρω)· ΕΔΔΑ, απόφαση της 30ής Οκτωβρίου 1991, Vilvarajah και λοιποί κατά United Kingdom, αριθ. 13163/87, 
13164/87, 13165/87, 13447/87 και 13448/87· ΕΔΔΑ, απόφαση της 7ης Ιουλίου 1989, Soering κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αριθ. 14038/88, σκέψη 88.

(346) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 95. Βλ. επίσης ECtHR, 2021, K.I. κατά Γαλλίας, ό.π. 
(υποσημείωση 82 ανωτέρω).

(347) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2019, M, X και X, ό.π. (υποσημείωση 9 ανωτέρω), σκέψη 109.

(348) Ό.π., σκέψη 110.

(349) Ό.π., σκέψη 96.

(350) ΕΔΔΑ, 2021, K.I. κατά Γαλλίας, ό.π. (υποσημείωση 82 ανωτέρω), σκέψη 76.

(351) Ό.π., σκέψη 119.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2η έκδ., 2020, τμήμα 4.2.5 «Danger to the community or to the security of the 
Member State [Article 17(1)(d)]» (Κίνδυνος για την κοινωνία ή την ασφάλεια του κράτους μέλους [άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)]. Αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ισχύουν τα άρθρα 44 και 45 της οδηγίας για τις 
διαδικασίες ασύλου (αναδιατύπωση) [ΟΔΑ (αναδιατύπωση)] σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις για την 
ανάκληση της διεθνούς προστασίας (352).

(352) Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. μέρος 7 κατωτέρω.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Μέρος 6. Λόγοι τερματισμού της 
επικουρικής προστασίας — άρθρο 19
Το άρθρο 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς. Τέτοια περίπτωση μπορεί να 
προκύψει εάν οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας 
έχουν εκλείψει ή έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απαιτείται πλέον επικουρική προστασία 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Μπορεί επίσης να προκύψει εάν ο δικαιούχος 
επικουρικής προστασίας θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 ή θα έπρεπε 
ή θα έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2. Επιπλέον, το άρθρο 19 ενεργοποιείται 
όταν υπάρχει διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων από τον δικαιούχο επικουρικής προστασίας, η οποία 
ήταν καθοριστική για τη χορήγηση του καθεστώτος αυτού (353).

Το μέρος αυτό αφορά τις απαιτήσεις για τον τερματισμό του καθεστώτος επικουρικής προστασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Περιλαμβάνει 4 τμήματα, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 8.

Πίνακας 8: Διάρθρωση του μέρους 6

Τμήμα Τίτλος Σελίδα

6.1 Άρθρο 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) 79

6.2 Παύση της επικουρικής προστασίας: άρθρο 19 παράγραφος 1 και άρθρο 16 81

6.3
Αποκλεισμός: άρθρο 19 παράγραφος 2, άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
και άρθρο 17

88

6.4 Διαστρέβλωση και παράλειψη: άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) 92

6.1. Άρθρο 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Το άρθρο 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν ή πρέπει 
να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

Άρθρο 19 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

1. Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας 2004/83/ΕΚ, τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο 
χορηγήθηκε από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο 
αυτό παύσει να δικαιούται επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 16.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν, να τερματίζουν ή να αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο 
χορηγήθηκε από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον μετά 
τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας το πρόσωπο αυτό θα έπρεπε να είχε 
αποκλεισθεί από το δικαίωμα επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3.

3. Τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς επικουρικής 
προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:

(353) Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).
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α)  αφού του αναγνωρισθεί το καθεστώς αυτό, το εν λόγω πρόσωπο έπρεπε να είχε 
αποκλεισθεί ή αποκλείεται του δικαιώματος επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2·

β)  η εκ μέρους του διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

4. Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του υπηκόου τρίτης χώρας ή του ανιθαγενούς, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό 
έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει 
να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.

Το άρθρο 19 έχει ορισμένες ομοιότητες με το άρθρο 14, το οποίο αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό και 
την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα. Ωστόσο, δεν επαναλαμβάνει πλήρως τις διατάξεις του 
άρθρου 14. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές.

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 1 αναφέρεται στον τερματισμό 
του καθεστώτος επικουρικής προστασίας για λόγους παύσης και διαφέρει από το αντίστοιχο άρθρο 14 
παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 1, το οποίο αφορά τον τερματισμό του καθεστώτος 
του πρόσφυγα για λόγους παύσης. Σε αντίθεση με το άρθρο 11 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφος 1 
δεν ορίζει έξι λόγους για τους οποίους ένα πρόσωπο παύει να δικαιούται επικουρική προστασία. Το άρθρο 16 
παράγραφος 1 δεν περιέχει διατάξεις όπως αυτές του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), οι οποίες 
καλύπτουν πράξεις ενός πρόσφυγα από τις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί ότι έχει «εξασφαλίσει εκ νέου 
οικειοθελώς την προστασία της χώρας της ιθαγένειας», έχει αποκτήσει εκ νέου «την ιθαγένειά του» ή «έχει 
αποκτήσει νέα ιθαγένεια» ή «έχει εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα που είχε εγκαταλείψει ή εκτός 
της οποίας είχε παραμείνει εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί δίωξη» (354). Παρότι δεν προβλέπεται ρητά στην 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), τα εθνικά δικαστήρια λαμβάνουν ωστόσο υπόψη την επανεγκατάσταση όταν εκτιμούν 
κατά πόσον η αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας έχει παύσει (355). Για μια επισκόπηση των 
συνθηκών υπό τις οποίες ένα άτομο θα παύσει να είναι πρόσφυγας, βλ. τμήμα 3.1.1 ανωτέρω.

Το άρθρο 19 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παράγραφος 3 επιτρέπει την ανάκληση, τον 
τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης της επικουρικής προστασίας, εάν μετά την απόκτηση του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας προκύψει ότι ο δικαιούχος δεν θα έπρεπε να δικαιούται επικουρική προστασία 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3. Το άρθρο 17 παράγραφος 3 επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
αποκλείσουν οποιαδήποτε πρόσωπα από το δικαίωμα επικουρικής προστασίας εάν «τα πρόσωπα αυτά 
διέπραξαν, πριν από την εισδοχή τους […] ένα ή περισσότερα εγκλήματα […] τα οποία θα επέσυραν την ποινή 
της φυλάκισης […] και εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγουν 
κυρώσεις συνεπεία των εν λόγω εγκλημάτων». Ούτε το άρθρο 14 από μόνο του ούτε το άρθρο 14 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 12 δεν περιέχει αντίστοιχη διάταξη.

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να 
αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος που χορηγείται σε έναν πρόσφυγα εάν «μπορεί για εύλογους 
λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο 
ευρίσκεται [ή], δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, 
συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού». Το αντίστοιχο άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) δεν χρησιμοποιεί ρητά αυτή τη διατύπωση. Παραπέμπει, αντιθέτως, στις ρήτρες αποκλεισμού 
του άρθρου 17 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) προβλέπει τον τερματισμό 
του καθεστώτος επικουρικής προστασίας εάν ο δικαιούχος έπρεπε να αποκλειστεί ή έχει αποκλειστεί 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
εξετάζει περιπτώσεις όπου μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο «έχει διαπράξει σοβαρό 

(354) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 11 στοιχεία α) έως δ), ανατρέξτε στο μέρος 2.

(355) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny, Πολωνία), αποφάσεις της 23ης Φεβρουαρίου 2016, συνεκδικασθείσες υποθέσεις II 
OSK 1492/14, II OSK 1561/14, II OSK 1562/14· περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο της Βαρσοβίας (Πολωνία), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (αγγλική σύνοψη). 
Βλ. επίσης Κομητειακό δικαστήριο (Ringkonnakohtud, Εσθονία), απόφαση της 22ας Απριλίου 2020, X, Y, Q και W (Αφγανιστάν) κατά Αστυνομίας και 
Συνοριοφυλακής (Politsei - ja Piirivalveameti) (αγγλική σύνοψη). Η υπόθεση αφορούσε έναν Αφγανό δικαιούχο επικουρικής προστασίας, του οποίου το 
καθεστώς έπαυσε όταν οι αρχές έμαθαν ότι είχε επιστρέψει μία φορά στο Αφγανιστάν. Ένα διοικητικό δικαστήριο ανέτρεψε αυτήν την απόφαση με το 
σκεπτικό ότι ένα αεροπορικό ταξίδι στο Αφγανιστάν δεν αποτελούσε βάσιμο λόγο παύσης του καθεστώτος πρόσφυγα. Το δικαστήριο επικύρωσε την 
απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου, αλλά για διαφορετικούς λόγους, δηλώνοντας ότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν λάβει υπόψη το συμφέρον των 
παιδιών στην οικογένεια και την ένταξη και τους κοινωνικούς δεσμούς τους στην Εσθονία.

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1371
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έγκλημα», ενώ το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αφορά πρόσωπο που «συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία 
ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται».

Μια άλλη διαφορά είναι ότι το άρθρο 14 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) αποτελεί προαιρετική 
διάταξη, ενώ το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) είναι υποχρεωτικό. Επιπλέον, εάν αποσυρθεί το 
καθεστώς πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εξακολουθεί να 
θεωρείται πρόσφυγας και διατηρεί ορισμένα δικαιώματα βάσει της Σύμβασης για τους πρόσφυγες. Αντίθετα, 
εάν ο δικαιούχος καθεστώτος επικουρικής προστασίας θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία 
ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους, αποκλείεται από το δικαίωμα επικουρικής προστασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το καθεστώς του τερματίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 3 στοιχείο α). Συνεπώς, δεν δικαιούται κανένα από τα ευεργετήματα που προβλέπονται στην 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με το θέμα αυτό, βλ. τμήμα 6.3.2.

Η διαπαραπομπή του άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 έχει ομοιότητες 
με την παραπομπή του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) στο άρθρο 12 (για τον αποκλεισμό, άρθρο 12 
παράγραφος 2), με εξαίρεση τη διαφορά στη διατύπωση σε σχέση με τους λόγους αποκλεισμού «σοβαρό 
μη πολιτικό έγκλημα» [στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β)] και «σοβαρό έγκλημα» [στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β)]. Μια άλλη διαφορά είναι ότι το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) αναφέρεται 
στη διάπραξη «σοβαρού μη πολιτικού εγκλήματος εκτός της χώρας ασύλου πριν γίνει δεκτός ως πρόσφυγας», 
ενώ το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν έχει χρονικό ή γεωγραφικό περιορισμό. Το πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) είναι ευρύτερο από το πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), δεδομένου ότι δεν περιορίζεται 
ούτε γεωγραφικά ούτε χρονικά, ούτε από την προϋπόθεση το επίμαχο έγκλημα να είναι «μη πολιτικό». Για 
περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά αυτό το θέμα, βλ. τμήμα 6.3.2.

Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το αντίστοιχο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) είναι 
υποχρεωτικές διατάξεις και απαιτούν την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης της επικουρικής 
προστασίας ή του καθεστώτος πρόσφυγα όταν ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας ή ο πρόσφυγας, 
αντίστοιχα, έχει διαστρεβλώσει ή παραλείψει γεγονότα ή έχει χρησιμοποιήσει ψευδή έγγραφα, τα οποία ήταν 
καθοριστικά για τη χορήγηση του καθεστώτος.

Στον βαθμό που οι διατάξεις του άρθρου 19 αντιστοιχούν σε εκείνες του άρθρου 14, εφαρμόζεται αναλόγως 
η νομολογία για το άρθρο 14 (356).

Το βάρος της απόδειξης φέρει το κράτος μέλος, το οποίο οφείλει να καταδείξει ότι, σε εξατομικευμένη βάση, 
ο δικαιούχος έχει παύσει να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία (357). Αυτό δεν επηρεάζει, 
ωστόσο, το καθήκον του ενδιαφερόμενου ατόμου να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει 
κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) (358).

Επισημαίνεται ότι, ενώ το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) αναφέρεται σε «εύλογους λόγους να θεωρηθεί» 
ότι ένας πρόσφυγας συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους, το άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αναφέρεται σε «σοβαρούς λόγους να 
θεωρηθεί» ότι ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία ή την ασφάλεια του 
κράτους μέλους. Τα θέματα που σχετίζονται με την απόδειξη εξετάζονται περαιτέρω στο τμήμα 7.4.

6.2. Παύση της επικουρικής προστασίας: άρθρο 19 παράγραφος 1 
και άρθρο 16
Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 καθορίζεται η πρώτη από τις συνθήκες υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν 
ή πρέπει να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας.

(356) Βλ. μέρος 4 και μέρος 5 ανωτέρω. Βλ. επίσης H. Storey, «Article 19, Qualification Directive 2011/95/EC», στο Hailbronner και Thym, EU Immigration and 
Asylum Law, ό.π. (υποσημείωση 91 ανωτέρω), σ. 1248, παράγραφος 1. 

(357) Άρθρο 19 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

(358) Ό.π.
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Άρθρο 19 παράγραφος 1 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας 2004/83/ΕΚ, τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο 
χορηγήθηκε από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο 
αυτό παύσει να δικαιούται επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 16.

Επομένως, το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με το 
άρθρο 16. Το άρθρο αυτό έχει ως εξής.

Άρθρο 16 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Παύση

1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να δικαιούται επικουρικής προστασίας όταν οι 
περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας έχουν 
εκλείψει ή έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απαιτείται πλέον προστασία.

2. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον η μεταβολή των 
συνθηκών είναι τόσο ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως, ώστε ο δικαιούχος επικουρικής 
προστασίας να μην αντιμετωπίζει πλέον πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε δικαιούχο καθεστώτος επικουρικής προστασίας ο οποίος 
είναι σε θέση να επικαλεστεί επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από προηγούμενη σοβαρή 
βλάβη για να αρνηθεί την προστασία που του παρέχει η χώρα ιθαγένειας ή, στην περίπτωση 
ανιθαγενούς, η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του.

Επομένως, το άρθρο 19 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 16, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την ανανέωση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας για 
λόγους παύσης.

Το γράφημα 13 εμφανίζει τις απαιτήσεις για την παύση της επικουρικής προστασίας.

Γράφημα 13: Απαιτήσεις παύσης της επικουρικής προστασίας

Υπάρχει παύση ή μεταβολή των περιστάσεων «σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απαιτείται 
πλέον προστασία»;

Είναι η μεταβολή των περιστάσεων «ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως»;

Υπάρχουν «επιτακτικοί λόγοι που απορρέουν από προηγούμενη σοβαρή βλάβη»;

Υπάρχει άλλος κίνδυνος σοβαρής βλάβης;
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6.2.1. Υπάρχει παύση ή μεταβολή των περιστάσεων «σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην 
απαιτείται πλέον προστασία»;

Το άρθρο 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), σε συνδυασμό με το άρθρο 16, αφορά τον τερματισμό του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας. Το καθεστώς επικουρικής προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) της 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), είναι η αναγνώριση από ένα κράτος μέλος υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς 
ως προσώπου που δικαιούται επικουρική προστασία. Χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή που 
δικαιούται επικουρική προστασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) σε συνδυασμό με το άρθρο 15 
της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Αφορά περιπτώσεις όπου το πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, αλλά 
υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για να θεωρηθεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα αντιμετώπιζε πραγματικό 
κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη εάν επέστρεφε στη χώρα καταγωγής του. Το άρθρο 15 ορίζει ως «σοβαρή 
βλάβη» τα εξής:

1)  θανατική ποινή ή εκτέλεση· ή
2)  βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη χώρα 

καταγωγής του· ή
3)  σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω 

αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 ορίζει ότι ένας δικαιούχος επικουρικής προστασίας θα παύσει να δικαιούται 
το καθεστώς αυτό όταν οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας έχουν εκλείψει ή έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απαιτείται πλέον προστασία.

Υπάρχει διάκριση στο άρθρο 16 παράγραφος 1 μεταξύ περιστάσεων που «έχουν εκλείψει» και περιστάσεων 
που «έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απαιτείται πλέον προστασία». Ένα παράδειγμα 
περιστάσεων που έχουν εκλείψει μπορεί να είναι η κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα καταγωγής του 
ατόμου. Μια περίπτωση όπου οι περιστάσεις έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απαιτείται πλέον 
προστασία μπορεί να είναι η σημαντική και μη προσωρινή μείωση της έντασης στο επίπεδο της αδιάκριτης 
βίας. Η παύση ή μεταβολή των περιστάσεων μπορεί να αφορά προσωπικά το ενδιαφερόμενο άτομο ή να 
σχετίζεται με την κατάσταση στη χώρα προέλευσης ή και με τα δύο.

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 διαπιστώνει ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μεταβολής των 
περιστάσεων και της ανάγκης επικουρικής προστασίας. Επομένως, η μεταβολή πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να μην απαιτείται πλέον επικουρική προστασία. Στην υπόθεση Bilali, το ΔΕΕ αναφέρθηκε στη σχέση μεταξύ 
των μεταβαλλόμενων περιστάσεων και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πλέον βάσιμος φόβος σε σχέση με την 
αρχική σοβαρή βλάβη:

υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μεταβολής των περιστάσεων, στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 16 της οδηγίας, και του αποκλεισμού κάθε δυνατότητας να διατηρήσει ο ενδιαφερόμενος 
την ιδιότητα του δικαιούχου επικουρικής προστασίας, εφόσον δεν είναι πλέον, κατά τα φαινόμενα, 
βάσιμος ο αρχικός φόβος του ότι θα υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 της οδηγίας 
αυτής (359).

Στην υπόθεση Bilali, οι αρχές είχαν εκτιμήσει λανθασμένα την ιθαγένεια του ενδιαφερομένου και είχαν 
χορηγήσει καθεστώς επικουρικής προστασίας βάσει λανθασμένης ιθαγένειας. Το καθεστώς αυτό ανακλήθηκε 
αργότερα λόγω των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κράτους μέλους.

Το ερώτημα που απευθύνθηκε στο ΔΕΕ στην υπόθεση Bilali ήταν το εξής:

Αντιτίθενται οι διατάξεις του δικαίου της Ενωσης, και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 3, της οδηγίας 
[ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], σε εθνική ρύθμιση κράτους μέλους […] κατά την οποία το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας μπορεί να ανακληθεί χωρίς να έχουν μεταβληθεί αυτές καθ’ εαυτές οι κρίσιμες 
πραγματικές περιστάσεις για τη χορήγηση του καθεστώτος αλλά μόνο η γνώση της αρχής ως προς αυτές 
και χωρίς να συντρέχει αποφασιστική για τη χορήγηση [του εν λόγω] καθεστώτος […] διαστρέβλωση 
ή παράλειψη γεγονότων εκ μέρους του υπηκόου τρίτης χώρας ή του ανιθαγενούς; (360)

Απαντώντας στο ερώτημα που υποβλήθηκε, το ΔΕΕ υπογράμμισε την αρχή ότι «θα ήταν αντίθετο στην όλη 
οικονομία και τους σκοπούς της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] να αναγνωρίζονται τα προβλεπόμενα από αυτή 
καθεστώτα υπέρ υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η κατάσταση ουδεμία σχέση έχει με τη λογική της 

(359) ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω), σκέψη 48.

(360) Ο.π., σκέψη 30.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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διεθνούς προστασίας» (361). Το δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι η επικουρική προστασία υπάρχει μόνο 
για άτομα που έχουν ανάγκη αυτής της προστασίας και δήλωσε το εξής: «Η κατάσταση ενός προσώπου 
στο οποίο έχει χορηγηθεί το καθεστώς επικουρικής προστασίας βάσει εσφαλμένων στοιχείων και χωρίς να 
πληρούνται ποτέ οι προϋποθέσεις χορήγησής του ουδεμία σχέση έχει, πράγματι, με τη λογική της διεθνούς 
προστασίας» (362). Επομένως, «η απώλεια του καθεστώτος επικουρικής προστασίας υπό τέτοιες περιστάσεις 
είναι, κατά συνέπεια, σύμφωνη με τον σκοπό και την όλη οικονομία της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], ιδίως δε με το 
άρθρο 18, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας αποκλειστικώς και μόνο 
σε πρόσωπα που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις» (363).

Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι «Εφόσον το οικείο κράτος μέλος δεν μπορούσε νομίμως να χορηγήσει το 
καθεστώς αυτό, θα πρέπει, κατά μείζονα λόγο, να υπέχει την υποχρέωση να το άρει μόλις εντοπιστεί το 
σφάλμα του» (364). Το δικαστήριο αποφάνθηκε ως εξής:

Μολονότι πάντως, γενικώς, τέτοιες αλλαγές οφείλονται σε μεταβολή των πραγματικών περιστάσεων 
στην τρίτη χώρα, δεδομένου ότι λόγω της μεταβολής αυτής θεραπεύεται η αιτία για την οποία 
χορηγήθηκε το καθεστώς επικουρικής προστασίας, γεγονός παραμένει, αφενός, ότι το άρθρο 16 
της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] δεν προβλέπει ρητώς ότι το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει μόνον τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και, αφετέρου, ότι μια μεταβολή στον βαθμό επίγνωσης του κράτους μέλους 
υποδοχής όσον αφορά την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου μπορεί, κατά τον ίδιο τρόπο, 
να συνεπάγεται ότι ο αρχικός φόβος να υποστεί ο ενδιαφερόμενος σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του 
άρθρου 15 της οδηγίας δεν είναι πλέον, κατά τα φαινόμενα, βάσιμος, με βάση τις νέες πληροφορίες που 
έχει στην κατοχή του το εν λόγω κράτος μέλος (365).

Ωστόσο, προκειμένου να ανακληθεί, να λήξει ή να απορριφθεί η ανανέωση της επικουρικής προστασίας 
σε αυτήν την περίπτωση, «οι νέες πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή του το κράτος μέλος υποδοχής 
[πρέπει να] επιφέρουν μια αρκούντως σημαντική και οριστική μεταβολή του βαθμού επίγνωσής του ως 
προς το ζήτημα αν ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας» (366).

Το δικαστήριο διαπίστωσε τελικά ότι από τον συνδυασμό των άρθρων 16 και 19 παράγραφος 1, υπό το πρίσμα 
της όλης οικονομίας και του σκοπού της εν λόγω οδηγίας, προκύπτει ότι:

όταν το κράτος μέλος υποδοχής έχει στη διάθεσή του νέες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι, 
αντιθέτως προς τη στηριχθείσα σε εσφαλμένα στοιχεία αρχική εκτίμησή του αναφορικά με την 
κατάσταση ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς στον οποίο χορήγησε το καθεστώς επικουρικής 
προστασίας, το πρόσωπο αυτό ουδέποτε διέτρεξε κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την έννοια 
του άρθρου 15 της ίδιας οδηγίας, το κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να συναγάγει ότι οι περιστάσεις 
λόγω των οποίων χορηγήθηκε το καθεστώς επικουρικής προστασίας μεταβλήθηκαν με τέτοιο τρόπο 
ώστε η διατήρηση του συγκεκριμένου καθεστώτος δεν δικαιολογείται πλέον (367).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο διαπίστωσε το εξής: «το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι 
υπεύθυνος για το σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το κράτος μέλος υποδοχής κατά τη χορήγηση του επίμαχου 
καθεστώτος δεν είναι ικανό να μεταβάλει τη διαπίστωση ότι ο ενδιαφερόμενος ουδέποτε είχε, στην 
πραγματικότητα, την ιδιότητα του “προσώπου που δικαιούται επικουρική προστασία”» (368).

Μετά την απόφαση του ΔΕΕ, το αυστριακό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι ήταν νόμιμη η ανάκληση 
της επικουρικής προστασίας σε περιπτώσεις όπου η αρχή ασύλου είχε λάβει γνώση ότι το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο δεν προερχόταν από τη χώρα που είχε θεωρηθεί αρχικά και δεν χρειαζόταν επικουρική προστασία σε 
σχέση με τη χώρα καταγωγής του (369).

(361) Ό.π., σκέψη 44.

(362) Ό.π., σκέψη 44.

(363) Ό.π., σκέψη 45.

(364) Ό.π., σκέψη 45.

(365) Ό.π., σκέψη 49.

(366) Ό.π., σκέψη 50.

(367) Ό.π., σκέψη 51.

(368) Ό.π., σκέψη 52.

(369) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof, Αυστρία), απόφαση της 14ης Αυγούστου 2019, Ra 2016/20/0038, 
AT:VWGH:2019:RA2016200038.L02.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a660010a-ddc4-4e0c-9af3-3980cff0d990&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=14.08.2019&BisDatum=14.08.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2016200038_20190814L03
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Όσον αφορά άλλη εθνική νομολογία, σχετικά με το αν ενδεχόμενη μεταβολή των περιστάσεων μπορεί να 
αφορά προσωπικά το ενδιαφερόμενο άτομο και/ή να σχετίζεται με την κατάσταση στη χώρα καταγωγής, 
το αυστριακό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο διαπίστωσε ότι η επικουρική προστασία ενδέχεται να μην 
απαιτείται πλέον ως αποτέλεσμα διαφόρων εξελίξεων, οι οποίες μπορεί να αφορούν προσωπικά το άτομο 
και να σχετίζονται με την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του (370). Το φινλανδικό ανώτατο διοικητικό 
δικαστήριο επικύρωσε την παύση της επικουρικής προστασίας ενός Ιρακινού που είχε επιστρέψει στη χώρα 
του και είχε παραμείνει εκεί για 4 χρόνια. Ο αναιρεσείων ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να επιστραφεί στη 
χώρα καταγωγής του λόγω της ψυχικής του ασθένειας. Το δικαστήριο δήλωσε ότι η απόρριψη του καθεστώτος 
του λόγω ψυχικής ασθένειας δεν αρκούσε από μόνη της για να διαπιστωθεί η ανάγκη διεθνούς προστασίας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αναιρεσείων είχε λάβει ιατρική βοήθεια κατά την προηγούμενη διαμονή του και 
είχε συγγενείς εκεί. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι προσωπικές περιστάσεις του είχαν μεταβληθεί κατά 
ουσιαστικό και μόνιμο τρόπο, ώστε να μην απαιτείται πλέον προστασία (371).

6.2.2. Είναι η μεταβολή των περιστάσεων «ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως»;

Το άρθρο 16 παράγραφος 2 προβλέπει ότι η μεταβολή των περιστάσεων πρέπει να είναι «ουσιαστικής και μη 
προσωρινής φύσεως». Σε σχέση με τη φύση της αλλαγής, το ΔΕΕ δήλωσε στην υπόθεση Bilali ότι η μεταβολή 
των περιστάσεων πρέπει «να είναι τόσο σημαντική και οριστική ώστε ο ενδιαφερόμενος να μη διατρέχει πλέον 
πραγματικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 της ως άνω οδηγίας» (372).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκτίμηση του αν οι νέοι νόμοι τηρούνται στην πράξη και αν οι 
όποιες θετικές νομικές εξελίξεις είναι πράγματι βιώσιμες. Ενδέχεται να υπάρχουν, για παράδειγμα, ενδείξεις 
εκδημοκρατισμού, αλλαγές στο νομικό σύστημα ή στις διοικητικές δομές, βελτίωση των συνθηκών στις 
φυλακές ή αμνηστία (373). Εάν ο κίνδυνος ανέκυψε λόγω αδιάκριτης άσκησης βίας σε καταστάσεις ένοπλης 
σύρραξης, το επίπεδο βίας ενδέχεται να μειώθηκε λόγω πολιτικών ή στρατιωτικών εξελίξεων (374).

Το αυστριακό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο δήλωσε, σε σχέση με το άρθρο 19, ότι σημαντική μεταβολή 
υπάρχει μόνο εάν μεταβληθούν οι περιστάσεις τόσο ουσιαστικά και όχι μόνο προσωρινά ώστε να μην υπάρχει 
πλέον δικαίωμα επικουρικής προστασίας (375).

Το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο της Βαρσοβίας στην Πολωνία διαπίστωσε ότι είχαν εκλείψει οι 
περιστάσεις στην περίπτωση μιας γυναίκας που είχε ταξιδέψει στη χώρα καταγωγής της και είχε γεννήσει. 
Εμεινε εκεί για 3 χρόνια και απέκτησε διαβατήριο για την ίδια και για τα παιδιά της. Το δικαστήριο διαπίστωσε 
ότι, αν και η κατάσταση ήταν ακόμα ασταθής, δεν θα μπορούσαμε πλέον να πούμε ότι υπήρχαν ένοπλες 
συγκρούσεις που θα έθεταν ολόκληρο τον πληθυσμό σε κίνδυνο ή μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις ή διώξεις 
αμάχων. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε μεταβολή των περιστάσεων που είχαν οδηγήσει στη χορήγηση επικουρικής 
προστασίας (376). Έτσι, η ανάκληση της επικουρικής προστασίας ήταν δικαιολογημένη.

(370) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof, Αυστρία), απόφαση της 27ης Μαΐου 2019, Ra 2019/14/0153, AT:VWGH:2019:RA2019140153.
L00.

(371) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Korkein hallinto-oikeus, Finland), απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 2020, KHO:2020:129.

(372) ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω), σκέψη 47.

(373) ΕΔΔΑ, απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 2011, Al Hanchi κατά Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αριθ. 48205/09, σκέψεις 42–45, όπου το δικαστήριο διαπιστώνει 
ότι η μεταβολή των περιστάσεων στην Τυνησία ήταν τέτοια ώστε «Παρότι αναφέρονται ακόμη ορισμένες υποθέσεις κακοποίησης, αποτελούν 
σποραδικά περιστατικά» και, ως εκ τούτου, δεν θα υπήρχε κίνδυνος μεταχείρισης αντίθετης προς το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ εάν ο ενδιαφερόμενος 
επέστρεφε στη χώρα αυτή.

(374) Βλ., για παράδειγμα, Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Βαρσοβίας (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Πολωνία), 2013, IV SA/Wa 
2684/12 (αγγλική περίληψη), ό.π. (υποσημείωση 355 ανωτέρω).

(375) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof, Αυστρία), 2019, Ra 2019/14/0153, ό.π. (υποσημείωση 370 ανωτέρω), όπου το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι μεταβολή των περιστάσεων μπορεί να προκύψει από το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει πλέον εσωτερικής προστασίας 
την οποία δεν είχε πριν. Η UNHCR αναφέρει ότι οι ρήτρες παύσης θα πρέπει να «ερμηνεύονται περιοριστικά» και η εσωτερική προστασία μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επιλεξιμότητας για διεθνή προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1Α παράγραφος 2 της Σύμβασης για 
τους πρόσφυγες [βλ. περαιτέρω UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφος 116]. Παρ' όλα αυτά, το Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο), στην απόφαση της 29ης Ιουλίου 2019, Secretary of State for the Home Department κατά MS (Σομαλία), [2019] EWCA civ 1345, 
ανέλυσε την καθοδήγηση της UNHCR και διατύπωσε τους λόγους, κατ’ εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, για τους οποίους διαφωνεί με την UNHCR ως 
προς το θέμα αυτό. Βλ. επίσης Ανώτερο δικαστήριο (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 1ης Νοεμβρίου 2019, SB 
(ανάκληση προσφύγων· στρατόπεδα εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων) Σομαλία, [2019] UKUT 358. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα 
ζητήματα στο πλαίσιο της παύσης του καθεστώτος πρόσφυγα, βλ. τμήμα 3.1.2 ανωτέρω. 

(376) Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Βαρσοβίας (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Πολωνία), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (αγγλική 
περίληψη), ό.π. (υποσημείωση 355 ανωτέρω).

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134135468.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107450
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
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Εάν υπάρχει σημαντική και διαρκής μείωση της έντασης μιας ένοπλης σύγκρουσης, το γεγονός αυτό μπορεί 
να οδηγήσει στην ανάκληση, τον τερματισμό ή τη μη ανανέωση της επικουρικής προστασίας (377). Το ανώτατο 
διοικητικό δικαστήριο της Τσεχίας διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι η κατάσταση στην περιοχή Zaporizhian 
στην Ουκρανία, η οποία γειτνιάζει με την «εμπόλεμη ζώνη» του Ντονέτσκ, είχε σταθεροποιηθεί και ήταν υπό 
τον πλήρη έλεγχο των ουκρανικών αρχών. Επομένως, δεν υπήρχε πλέον απειλή για τους πολίτες όσον αφορά 
το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) (378).

Αντίθετα, στην περίπτωση μιας οικογένειας Ιρακινών, το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου 
στη Γαλλία διαπίστωσε ότι η κατάσταση ασφάλειας στην επαρχία Al Anbar ήταν παρόμοια με εκείνη που 
υφίστατο κατά τη χορήγηση επικουρικής προστασίας και δεν θα ήταν δυνατό να χαρακτηριστεί η κατάσταση 
ως μεταβολή των περιστάσεων που μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας (379).

Κατά την εκτίμηση του αν υφίσταται πλέον πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης λόγω αδιάκριτης βίας σε 
καταστάσεις διεθνών ή εσωτερικών συγκρούσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο γ), εφαρμόζεται μια 
προσέγγιση αναλογικής κλίμακας. Αυτό σημαίνει ότι, όσο πειστικότερα μπορούν οι δικαιούχοι επικουρικής 
προστασίας να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη από αδιάκριτη βία 
λόγω παραγόντων που συνδέονται με τις προσωπικές περιστάσεις τους, τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο της 
αδιάκριτης βίας που απαιτείται για να δικαιούνται καθεστώς επικουρικής προστασίας (380). Ομοίως, ένα άτομο 
του οποίου η επικουρική προστασία ανακαλείται, τερματίζεται ή δεν ανανεώνεται μπορεί να υποστηρίξει 
ότι, ενώ οι περιστάσεις έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν απαιτείται πλέον προστασία από σοβαρή 
βλάβη για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν έχουν αλλάξει σε αυτόν τον βαθμό για τον ίδιο, δεδομένης της 
ιδιαίτερης κατάστασής του.

6.2.3. Υπάρχει άλλος κίνδυνος σοβαρής βλάβης;

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του ΔΕΕ σχετικά με τις ανάλογες διατάξεις του άρθρου 11 για την παύση του 
καθεστώτος του πρόσφυγα (381), προκύπτει ότι το καθεστώς επικουρικής προστασίας μπορεί να τερματιστεί 
μόνο εάν δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) λόγω περιστάσεων διαφορετικών από αυτές που οδήγησαν στην αρχική χορήγηση του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας (382).

Όσον αφορά την εκτίμηση του αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη μορφή σοβαρής βλάβης, θα ήταν χρήσιμη 
η παραπομπή στην απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση MP. Παρότι πρόκειται για υπόθεση που αφορά την 
αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας σε αντιδιαστολή με τον τερματισμό της επικουρικής 
προστασίας, ρίχνει φως στα ζητήματα που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για να αποφασιστεί εάν υπάρχει 
άλλος κίνδυνος σοβαρής βλάβης. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το δικαστήριο αποφάνθηκε ως εξής:

Το άρθρο 2, στοιχείο ε ,ʹ και το άρθρο 15, στοιχείο βʹ [ΟΕΑΑ], σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Χάρτη [της 
ΕΕ] πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στο καθεστώς 
της επικουρικής προστασίας ο υπήκοος τρίτης χώρας που βασανίστηκε, κατά το παρελθόν, από τις 
αρχές της χώρας καταγωγής του και ο οποίος δεν είναι πλέον εκτεθειμένος στον κίνδυνο βασανιστηρίων 
σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα αυτή, αλλά του οποίου η κατάσταση της σωματικής και 
της ψυχικής υγείας θα μπορούσε, στην περίπτωση αυτή, να επιδεινωθεί σημαντικά, με τον σοβαρό 
κίνδυνο να αυτοκτονήσει ο υπήκοος αυτός, λόγω τραύματος που του προκλήθηκε από βασανιστήρια τα 
οποία υπέστη, εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να μην του παρασχεθεί εκ προθέσεως στην εν λόγω 

(377) Παράδειγμα αυτού είναι η ένοπλη σύγκρουση στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Βλ. Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud, Τσεχία), 
απόφαση της 8ης Μαρτίου 2018, αριθ. 10 Azs 341/2017 - 54, V. N. και A. N. κατά Υπουργείου Εσωτερικών· Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší 
správní soud, Τσεχία), απόφαση της 16ης Μαΐου 2018, αριθ. 7 Azs 169/2018 - 23, V. S. κατά Υπουργείου Εσωτερικών· Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο 
(Nejvyšší správní soud, Τσεχία), απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2020, αριθ. 5 Azs 297/2018 - 51, A. M. κατά Υπουργείου Εσωτερικών.

(378) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud, Τσεχία), απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2018, αριθ. 1 Azs 402/2017-48, A. N. κατά Υπουργείου 
Εσωτερικών.

(379) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2018, Messrs A et Mmes A., αριθ. 17010844, 17010847, 
17010845, 17010848, 18044574, 18044573, 18044575 και 18044576C.

(380) ΔΕΕ, απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου 2009, Elgafaji κατά Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94, σκέψη 39· ΔΕΕ, απόφαση της 
30ής Ιανουαρίου 2014, Aboubacar Diakité κατά Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, EU:C:2014:39, σκέψη 31· EASO, Άρθρο 15 
στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ) — Δικαστική ανάλυση, Δεκέμβριος 2014, σ. 22–24.

(381) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 81-82.

(382) Βλ. τμήμα 3.1.4 ανωτέρω· Συνταγματικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Ustavno sodišče, απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015, U-I-
U-I-189/14, Up-663/14 (αγγλική περίληψη)· Ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Vrhovno sodišče, απόφαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2013, 
I Up 309/2013 (αγγλική περίληψη).

https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
http://www.cnda.fr/content/download/152521/1544513/version/1/file/CNDA 21 décembre 2018 Famille A. n°s 17010844-17010845 et suivants C.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-EL.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-republic-slovenia-5-september-2013-i-3092013#content
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χώρα η κατάλληλη περίθαλψη για την αντιμετώπιση των σωματικών και ψυχικών συνεπειών από τα 
βασανιστήρια αυτά, πράγμα που εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να διαπιστώσει (383).

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το ΔΕΕ, παρόλο που ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης που οδήγησε στη χορήγηση 
επικουρικής προστασίας μπορεί να μην υπάρχει πλέον, ένας δικαιούχος μπορεί να εξακολουθεί να πληροί 
τις προϋποθέσεις για να λάβει το καθεστώς επικουρικής προστασίας, εάν υπάρχει νέος κίνδυνος να υποστεί 
σοβαρή βλάβη κατά την επιστροφή. Κατ’ αναλογία, στο πλαίσιο του τερματισμού της διεθνούς προστασίας, 
ένα άτομο μπορεί να επικαλεστεί διαφορετικούς λόγους που δεν σχετίζονται με την αρχική αξίωση 
προστασίας ή λόγους που απορρέουν αλλά διαφέρουν από την αρχική σοβαρή βλάβη, όπως συνέβη στην 
υπόθεση MP, προκειμένου να καταδείξει γιατί δεν θα πρέπει να τερματιστεί η επικουρική προστασία.

6.2.4. Υπάρχουν «επιτακτικοί λόγοι που απορρέουν από προηγούμενη σοβαρή βλάβη»;

Το άρθρο 16 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) προβλέπει εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 1. Πρόκειται για υποχρεωτική διάταξη, η οποία ορίζει ότι το άρθρο 16 παράγραφος 1 «δεν 
εφαρμόζεται σε δικαιούχο καθεστώτος επικουρικής προστασίας ο οποίος είναι σε θέση να επικαλεστεί 
επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από προηγούμενη σοβαρή βλάβη για να αρνηθεί την προστασία που του 
παρέχει η χώρα [ιθαγένειας]». Το άρθρο 16 παράγραφος 3 υπάρχει μόνο στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), όχι στην 
αρχική ΟΕΑΑ.

Σε γενικές γραμμές, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή είναι στενά ευθυγραμμισμένη με εκείνη του άρθρου 11 
παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), η ερμηνεία της θα πρέπει να είναι σύμφωνη με εκείνη του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 (384), εκτός εάν το άρθρο 16 παράγραφος 3 αναφέρεται σε «προηγούμενη σοβαρή 
βλάβη» και όχι σε «προηγούμενη δίωξη». Για πληρέστερη ανάλυση των επιτακτικών λόγων στο πλαίσιο του 
άρθρου 11 παράγραφος 3, βλ. τμήμα 3.3.

Η φράση «επιτακτικοί λόγοι» απορρέει από το άρθρο 1Γ παράγραφοι 5 και 6 της Σύμβασης για τους 
πρόσφυγες. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν εξαίρεση από τη γενική ρήτρα παύσης, που επιτρέπει στον 
πρόσφυγα να επικαλεστεί «επιτακτικούς λόγους που αναφέρονται σε προηγούμενες διώξεις» για να αρνηθεί 
να απολαύσει την προστασία που του παρέχει η χώρα της υπηκοότητάς του (385). Το σημείο εστίασης της 
αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι η «προηγούμενη σοβαρή βλάβη».

Η νομολογία σχετικά με τους επιτακτικούς λόγους στο πλαίσιο του άρθρου 16 παράγραφος 3 είναι σπάνια. Δεν 
έχουν γίνει αναφορές στο ΔΕΕ επί του θέματος και η νομολογία των κρατών μελών είναι σποραδική.

Η υπόθεση MP που ήρθε ενώπιον του ΔΕΕ εξετάζει, ωστόσο, το ζήτημα της «προηγούμενης σοβαρής βλάβης», 
αν και στο πλαίσιο της αναγνώρισης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σε αντιδιαστολή με την 
επίκληση επιτακτικών λόγων κατά την εξέταση του τερματισμού του καθεστώτος αυτού. Η υπόθεση αυτή είναι, 
ωστόσο, χρήσιμη καθώς καταδεικνύει τι συνιστά «προηγούμενη σοβαρή βλάβη». Στη συγκεκριμένη υπόθεση, 
το άτομο είχε βασανιστεί στη χώρα καταγωγής του, αλλά δεν κινδύνευε πλέον να υποστεί σοβαρή βλάβη 
από τις αρχές εάν επέστρεφε. Εξακολούθησε, ωστόσο, να υποφέρει από τις συνέπειες των βασανιστηρίων, 
σοβαρή διαταραχή μετατραυματικού στρες και σοβαρή κατάθλιψη. Είχε επίσης τάσεις αυτοκτονίας. Σύμφωνα 
με τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι ψυχολογικές συνέπειες των βασανιστηρίων θα επιδεινώνονταν σημαντικά, 
με τον σοβαρό κίνδυνο να αυτοκτονήσει, σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής του. Επιπλέον, οι 
μετατραυματικές ψυχολογικές συνέπειες ήταν πιθανόν να επιδεινωθούν σημαντικά και μόνιμα, σε σημείο να 
τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του σε περίπτωση επιστροφής (386).

Το δικαστήριο αναφέρθηκε στη σημασία της εκτίμησης των ιδιαίτερων ευπαθειών του ατόμου στο πλαίσιο 
του άρθρου 4 του Χάρτη της ΕΕ, σε συνδυασμό με την επίδραση που μπορεί να έχει η επιστροφή στη χώρα 
καταγωγής για ένα πρόσωπο που έχει ήδη υποστεί σοβαρή βλάβη. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ως εξής:

λαμβανομένης υπόψη της θεμελιώδους σημασίας της απαγορεύσεως των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχειρίσεως, που προβλέπει το άρθρο 4 του Χάρτη, πρέπει να δοθεί 
προσοχή ειδικώς στην ιδιαίτερη ευαλωτότητα των προσώπων των οποίων η ψυχολογική ταλαιπωρία, 

(383) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2018, MP, ό.π. (υποσημείωση 215 ανωτέρω), σκέψη 58.

(384) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Αυστρία), απόφαση της 27ης Μαρτίου 2014, W127 1401780-2, 
AT:BVWG:2014:W127.1401780.2.00. Βλ. επίσης τμήμα 3.3.

(385) UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 20.

(386) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2018, MP, ό.π. (υποσημείωση 215 ανωτέρω).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140327_W127_1401780_2_00&ResultFunctionToken=eda36c58-87b2-400d-b3b2-fb6d5e0ee323&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W127+1401780-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.04.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
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η οποία είναι ενδεχόμενο να επιταθεί σε περίπτωση απομακρύνσεως, έχει προκληθεί από βασανιστήρια 
ή από απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση που υπέστησαν στη χώρα καταγωγής τους (387).

Κατ’ αναλογία, όταν εκτιμάται εάν υπάρχουν ή όχι επιτακτικοί λόγοι στο πλαίσιο της «προηγούμενης σοβαρής 
βλάβης» για τους σκοπούς του άρθρου 16 παράγραφος 3, φαίνεται ότι απαιτείται εξατομικευμένη εκτίμηση 
που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ευπάθειες του προσώπου σε σχέση με την προηγούμενη σοβαρή 
βλάβη. Επιπλέον, μια τέτοια εκτίμηση μπορεί να λάβει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η ψυχική ή ψυχολογική 
υγεία ενός προσώπου θα επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της εν λόγω προηγούμενης σοβαρής βλάβης εάν 
υποχρεωνόταν να επιστρέψει στη χώρα ιθαγένειας ή στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του.

Δεδομένου ότι το άρθρο 16 παράγραφος 3, παρότι αφορά την επικουρική προστασία, αντικατοπτρίζει το 
άρθρο 1Γ παράγραφοι 5 και 6 της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, είναι σημαντικό να ανατρέξουμε στη θέση 
της UNHCR. Αναφέρονται τα εξής: «Η εξαίρεση αυτή καλύπτει περιπτώσεις όπου οι πρόσφυγες ή τα μέλη 
των οικογενειών τους υπέφεραν στην πατρίδα τους από αποτρόπαιες μορφές δίωξης και άρα δεν μπορεί να 
αναμένεται ότι θα επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους ή προηγούμενης συνήθους διαμονής τους» (388). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο δήλωσε ότι η βλάβη πρέπει να είναι 
αποτρόπαια για να εμπίπτει στο πεδίο των επιτακτικών λόγων. Το δικαστήριο δήλωσε ότι «Δεν υπάρχει καμία 
μαθηματική εξίσωση με βάση την οποία να μπορεί να αποδειχθεί εάν οι λόγοι είναι επιτακτικοί ή μη. Ούτε 
υπάρχει κάποια μηχανική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν [μια πράξη] είναι αποτρόπαια» (389).

6.3. Αποκλεισμός: άρθρο 19 παράγραφος 2, άρθρο 19 
παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 17
Το άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) ορίζει τα εξής.

Άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν, να τερματίζουν ή να αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο 
χορηγήθηκε από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον μετά 
τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας το πρόσωπο αυτό θα έπρεπε να είχε 
αποκλεισθεί από το δικαίωμα επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3.

3. Τα κράτη μέλη ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς επικουρικής 
προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:

α)  αφού του αναγνωρισθεί το καθεστώς αυτό, το εν λόγω πρόσωπο έπρεπε να είχε 
αποκλεισθεί ή αποκλείεται του δικαιώματος επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2·

β)  η εκ μέρους του διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Ως εκ τούτου, παρότι το άρθρο 19 παράγραφος 2 δεν είναι υποχρεωτικό, το άρθρο 19 παράγραφος 3 είναι 
υποχρεωτικό.

Το άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3 είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άρθρο 17, το οποίο αφορά τον αποκλεισμό.

(387) Ό.π., σκέψη 42.

(388) UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 20.

(389) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2017, B. A. και λοιποί κατά International Protection Appeals Tribunal, [2017] IEHC 36, 
σκέψη 37. Σημειώνεται ότι η UNHCR αναφέρεται σε επιτακτικούς λόγους που προκύπτουν από προηγούμενες «αποτρόπαιες μορφές δίωξης», τις 
οποίες βίωσαν για παράδειγμα πρώην κρατούμενοι στρατοπέδων ή φυλακισμένοι, επιζώντες ή αυτόπτες μάρτυρες βιαιοτήτων που πλήττουν τα 
μέλη της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, καθώς και σοβαρά τραυματισθέντες [UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για 
τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 20]. Βλ. επίσης UNHCR, Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), 
παράγραφος 136, όπου αναφέρεται το εξής: «Αναγνωρίζεται συχνά ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται να επαναπατριστεί ένα πρόσωπο το οποίο —ή 
η οικογένεια του οποίου— υπέστη αποτρόπαιες μορφές διώξεων. Παρόλο που μπορεί να υπήρξε αλλαγή καθεστώτος στη χώρα του, αυτό μπορεί να 
μην επιφέρει πάντα πλήρη μεταβολή στη στάση του πληθυσμού, ούτε στην ψυχική κατάσταση του πρόσφυγα, λόγω των προηγούμενων εμπειριών 
του». 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H36.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
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Άρθρο 17 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Αποκλεισμός

1. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δεν δικαιούται επικουρική προστασία όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι:

α)  έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που έχουν 
καταρτισθεί με σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών με τα εγκλήματα αυτά·

β)  έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα·

γ)  είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών όπως ορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών·

δ)  συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται.

2. Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που είναι ηθικοί αυτουργοί ή συμμετέχουν άλλως 
στη διάπραξη των εγκλημάτων ή πράξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποκλείουν τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους ανιθαγενείς από 
το δικαίωμα επικουρικής προστασίας, εάν τα πρόσωπα αυτά διέπραξαν, πριν από την εισδοχή 
τους στο οικείο κράτος μέλος, ένα ή περισσότερα εγκλήματα, εκτός του πεδίου εφαρμογής της 
παραγράφου 1, τα οποία θα επέσυραν την ποινή της φυλάκισης εάν είχαν διαπραχθεί στο οικείο 
κράτος μέλος, και εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγουν 
κυρώσεις συνεπεία των εν λόγω εγκλημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του άρθρου 17 παράγραφος 3, βλ. EASO, 
Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 
2η έκδοση, 2020.

6.3.1. Φυγόδικοι: άρθρο 19 παράγραφος 2 και άρθρο 17 παράγραφος 3

Το άρθρο 19 παράγραφος 2 αφορά τους φυγόδικους. Η επικουρική προστασία μπορεί να τερματιστεί εάν, μετά 
τη χορήγηση επικουρικής προστασίας, διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να είχε αποκλειστεί από 
την εν λόγω προστασία βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 3. Οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 3 είναι μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού από την επικουρική προστασία, επομένως 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν από ένα κράτος μέλος που δεν έχει ενσωματώσει το συγκεκριμένο άρθρο στο 
εθνικό του δίκαιο.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 17 παράγραφος 3 αναφέρεται απλώς σε «ένα ή περισσότερα εγκλήματα», και 
όχι σε «σοβαρό» έγκλημα όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) και «ιδιαίτερα σοβαρό 
έγκλημα» όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β). Η φράση «αποκλειστικά και μόνο» 
υποδηλώνει ότι ένα πρόσωπο το οποίο είχε διάφορους λόγους να εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του και 
δεν αναζητούσε απλώς έναν τρόπο για να αποφύγει κυρώσεις δεν εμπίπτει σε αυτή τη διάταξη (390).

Το ΔΕΕ δεν έχει αποφανθεί ακόμη σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 17 παράγραφος 3. Ωστόσο, είναι σαφές 
ότι ο λόγος αποκλεισμού που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εφόσον:

• ο ενδιαφερόμενος εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του «αποκλειστικά και μόνο» για να αποφύγει 
κυρώσεις συνεπεία ενός ή περισσότερων εγκλημάτων εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 17 
παράγραφος 1· και

• ο ενδιαφερόμενος διέπραξε τα εγκλήματα αυτά πριν από την εισδοχή του στο κράτος μέλος που 
αξιολογεί το δικαίωμά του για επικουρική προστασία και

• τα εγκλήματα θα επέσυραν την ποινή της φυλάκισης εάν είχαν διαπραχθεί στο οικείο κράτος μέλος.

(390) H. Storey, «Article 17, Qualification Directive 2011/95/EC», στο Hailbronner και Thym (επιμ.), EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, 
ό.π. (υποσημείωση 91 ανωτέρω) [στο εξής Storey, «Article 17 QD (recast)»], σ. 1246, σημείο 7.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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6.3.2. Εγκληματικές πράξεις, κίνδυνος για την ασφάλεια και την κοινωνία: άρθρο 19 
παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2

Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) είναι υποχρεωτική διάταξη. Προβλέπει την ανάκληση, τον τερματισμό 
ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας όταν μπορεί για εύλογους λόγους να 
θεωρηθεί ότι ανακύπτουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 17 παράγραφοι 1 και 2.

Όπως και το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) εφαρμόζεται 
σε περιπτώσεις στις οποίες δεν έπρεπε ποτέ να είχε χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας στον 
ενδιαφερόμενο καθώς και σε περιπτώσεις στις οποίες οι λόγοι αποκλεισμού ανέκυψαν μετά τη χορήγηση 
προστασίας (391).

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 απαριθμεί τέσσερις λόγους αποκλεισμού, τα κύρια στοιχεία των οποίων 
αναφέρονται στο γράφημα 14.

Γράφημα 14: Λόγοι αποκλεισμού βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)

Έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότηταςΆρθρο 17 
παράγραφος 1 
στοιχείο α)

Σοβαρά εγκλήματαΆρθρο 17 
παράγραφος 1 
στοιχείο β)

Πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων ΕθνώνΆρθρο 17 
παράγραφος 1 
στοιχείο γ)

Κίνδυνος για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους Άρθρο 17 
παράγραφος 1 
στοιχείο δ)

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περιέχει ορισμένους από τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται και στο 
άρθρο 1ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες (392). Οι διαφορές αναφέρονται στο παρόν τμήμα. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το άρθρο 17 δεν προβλέπει απαρέγκλιτα την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από ποινικό 
δικαστήριο (393). Επιπλέον, το άρθρο 17 παράγραφος 2 αναφέρει ότι το άρθρο 17 παράγραφος 1 έχει εφαρμογή 
στα πρόσωπα που είναι ηθικοί αυτουργοί ή συμμετέχουν άλλως στη διάπραξη των εγκλημάτων ή πράξεων που 
αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

Οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) εξετάζονται λεπτομερώς στο έγγραφο της 
EASO με τίτλο Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική 
ανάλυση, 2η έκδοση, 2020, τμήματα 4.1 «Introduction» (Εισαγωγή) και 4.2 «Mandatory grounds for exclusion 
from subsidiary protection status (Article 17(1) and (2))» [Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού από το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας (άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2)].

Ωστόσο, δεδομένων των πιο πρόσφατων εξελίξεων στη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με αυτό το θέμα, είναι 
απαραίτητο να αξιολογηθεί περαιτέρω το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β). Στην υπόθεση Ahmed ανέκυψε 
το ζήτημα του «σοβαρού εγκλήματος» σε σχέση με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) (394). Το ΔΕΕ 
επισήμανε ότι το άρθρο αυτό:

επιτρέπει τον αποκλεισμό προσώπου από το καθεστώς επικουρικής προστασίας μόνον εφόσον 
συντρέχουν «σοβαροί λόγοι» να θεωρείται ότι έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα. Η διάταξη αυτή ορίζει 

(391) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 31ης Μαρτίου 2011, 10 C 2.10, MN 23, 
DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 (αγγλική μετάφραση) [με αναφορά στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α)]· R. Marx, MN 16 Handbuch zum 
Flüchtlingsschutz, Erläuterungen zur Qualifikationsrichtlinie, 2η έκδοση, C. H. Beck, 2010, σ. 616· Kraft, «Article 14 QD (recast)», ό.π. (υποσημείωση 91 
ανωτέρω).

(392) Βλ. Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς διατάξεις για την πλήρη διατύπωση του άρθρου 1ΣΤ της Σύμβασης για τους πρόσφυγες.

(393) Storey, «Article 17 QD (recast)», ό.π. (υποσημείωση 390 ανωτέρω), σ. 1246, σκέψη 5.

(394) ΔΕΕ, 2018, Ahmed, ό.π. (υποσημείωση 12 ανωτέρω).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=310311U10C2.10.0&lang=EN
https://www.bverwg.de/en/310311U10C2.10.0
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
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λόγο αποκλεισμού ο οποίος συνιστά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα του άρθρου 18 της [ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση)] και, συνεπώς, πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά (395).

Το άρθρο 18 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να χορηγούν καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας.

Στην υπόθεση Ahmed, το ΔΕΕ αναφέρθηκε στους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν 
αποφασίζεται τι συνιστά «σοβαρό έγκλημα» στο πλαίσιο της ανάκλησης της επικουρικής προστασίας. 
Αναφέρει ότι η εν λόγω οδηγία «δεν περιέχει ορισμό του όρου “σοβαρό έγκλημα” που περιλαμβάνεται 
στο άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο β) [της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] ούτε παραπέμπει ρητώς στην εθνική 
νομοθεσία για τον καθορισμό της σημασίας του και του περιεχομένου του» (396).

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «το πεδίο εφαρμογής του προβλεπόμενου στο άρθρο 17, παράγραφος 1, 
στοιχείο β ,ʹ της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] λόγου αποκλεισμού είναι εντούτοις ευρύτερο από εκείνο του λόγου 
αποκλεισμού που προβλέπεται στο άρθρο 1, τμήμα ΣΤ, στοιχείο β ,ʹ της Σύμβασης [για τους πρόσφυγες] 
και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)]» (397). Σε αντίθεση με τους λόγους 
αποκλεισμού από το καθεστώς πρόσφυγα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «ο προβλεπόμενος στο άρθρο 17, 
παράγραφος 1, στοιχείο β ,ʹ της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] λόγος αποκλεισμού αφορά εν γένει σοβαρό έγκλημα, 
χωρίς γεωγραφικό ή χρονικό περιορισμό ή περιορισμό ανάλογα με τη φύση του εγκλήματος» (398).

Σε σχέση με την έννοια του «σοβαρού εγκλήματος», στην υπόθεση Ahmed, το δικαστήριο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η ποινή που προβλέπεται για ένα συγκεκριμένο έγκλημα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους δεν μπορεί να είναι το «μόνο κριτήριο» για να εκτιμηθεί εάν ένα άτομο διέπραξε σοβαρό 
έγκλημα κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β). Διαπιστώνει, συγκεκριμένα, το εξής: 
«Εναπόκειται στην αρμόδια εθνική αρχή ή στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο που έχουν επιληφθεί της αιτήσεως 
επικουρικής προστασίας να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα του επίμαχου αδικήματος, προβαίνοντας σε πλήρη 
εξέταση όλων των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης» (399).

Η απόφαση παραπέμπει στο έγγραφο της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2016, όπου συνιστάται:

ο βαθμός σοβαρότητας του εγκλήματος λόγω του οποίου ένα πρόσωπο μπορεί να αποκλειστεί από 
την επικουρική προστασία να εκτιμάται βάσει πληθώρας κριτηρίων, όπως, μεταξύ άλλων, η φύση της 
επίμαχης πράξης, η ζημία που προκλήθηκε, η μορφή της διαδικασίας δίωξης, η φύση της προβλεπόμενης 
ποινής, λαμβανομένου επίσης υπόψη του εάν η συγκεκριμένη πράξη χαρακτηρίζεται ως σοβαρό 
έγκλημα στην πλειονότητα των δικαιικών συστημάτων (400).

Επιπλέον, στην υπόθεση Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, το ΔΕΕ τόνισε και πάλι 
τη σημασία μιας εξατομικευμένης εκτίμησης σε τέτοιες περιπτώσεις αποκλεισμού και δήλωσε το εξής:

προκύπτει ότι η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους μπορεί επικαλεστεί τον λόγο αποκλεισμού 
που προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β ,ʹ της [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] και στο 
άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο β ,ʹ της οδηγίας αυτής, τα οποία αφορούν τη διάπραξη «σοβαρού 
εγκλήματος» από τον αιτούντα διεθνή προστασία, μόνον αφού προβεί, για κάθε περίπτωση ατομικά, σε 
εκτίμηση των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών των οποίων έχει λάβει γνώση (401).

Το αυστριακό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο δήλωσε ότι, ως προς την εφαρμογή του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β) στο πλαίσιο του «σοβαρού εγκλήματος», κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται 
λεπτομερώς σε σχέση με τα κριτήρια που ορίζει το ΔΕΕ στην υπόθεση Ahmed (402).

(395) Ό.π., σκέψη 52. Το άρθρο 18 ορίζει τα εξής: «Τα κράτη μέλη χορηγούν καθεστώς επικουρικής προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών ή σε ανιθαγενείς 
που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα κεφάλαια ΙΙ και V».

(396) ΔΕΕ, 2018, Ahmed, ό.π. (υποσημείωση 12 ανωτέρω), σκέψη 33.

(397) Ό.π., σκέψη 46.

(398) Ό.π., σκέψη 47. Βλ. επίσης ΔΕΕ, 2020, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, ό.π. (υποσημείωση 13 ανωτέρω), σκέψη 155, 
η οποία παραθέτει ουσιαστικά αυτήν την απόφαση.

(399) ΔΕΕ, 2018, Ahmed, ό.π. (υποσημείωση 12 ανωτέρω), σκέψη 58.

(400)  .π., σκέψη 56, που παραπέμπει επίσης στο σημείο 57 του εγγράφου της UNHCR με τίτλο Εγχειρίδιο, ό.π. (υποσημείωση 67 ανωτέρω), παράγραφοι 155-
157.

(401) ΔΕΕ, 2020, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, ό.π. (υποσημείωση 13 ανωτέρω), σκέψη 154.

(402) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof, Αυστρία), απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 2018, Ro 2018/18/0295, 
AT:VWGH:2018:RA2018180295.L01.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f28238a1-a589-4c87-b4b3-3ca5be551b33&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=06.11.2018&BisDatum=06.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01


92 — ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας

Όσον αφορά την άλλη εθνική νομολογία για τον τερματισμό της επικουρικής προστασίας για λόγους 
αποκλεισμού, το εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου στη Γαλλία επιβεβαίωσε ότι ήταν νόμιμη 
η εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στην 
περίπτωση ενός Αφγανού υπηκόου που αποτέλεσε σοβαρή απειλή για την κοινωνία και την ασφάλεια 
του κράτους. Το κράτος, σε εκείνη την περίπτωση, είχε πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με τη 
συμμετοχή του συγκεκριμένου ατόμου σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και, σύμφωνα με τα αρχεία του, ήταν 
καταζητούμενος (403). Σε μια βελγική υπόθεση, αντίθετα, ένας Σύριος, στον οποίο είχε χορηγηθεί καθεστώς 
επικουρικής προστασίας, καταδικάστηκε πολλάκις για κλοπές σε καταστήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας 
τσάντας, ενός κασκόλ, δύο φιαλών ουίσκι, μπανανών και διαφόρων προϊόντων ατομικής περιποίησης. Το 
συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών διαπίστωσε ότι, παρότι αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν ως κατακριτέες, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλημάτων του ατόμου και των εβδομαδιαίων ιατρικών επισκέψεων που είχε πραγματοποιήσει, οι πράξεις 
δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σοβαρό έγκλημα (404).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του άρθρου 17 παράγραφοι 1 και 2, βλ. EASO, 
Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2η 
έκδοση, 2020, τμήμα 4.2 «Mandatory grounds for exclusion from subsidiary protection status (Article 17(1) and 
(2))» [Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού από το καθεστώς επικουρικής προστασίας (άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 
2)].

6.4. Διαστρέβλωση και παράλειψη: άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο β)
Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να «ανακαλούν, τερματίζουν 
ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ενός 
ανιθαγενούς, εάν: […] η εκ μέρους του διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας».

Η διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων σχετικά με τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα για τους 
λόγους αυτούς εξετάζεται στο τμήμα 4.3 ανωτέρω. Οι γενικές αρχές και η νομολογία ισχύουν επίσης για τον 
τερματισμό του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

Στην υπόθεση Bilali που ήρθε ενώπιον του ΔΕΕ τέθηκε το ερώτημα του τι συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου έχει 
χορηγηθεί επικουρική προστασία βάσει γεγονότων τα οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ήταν εσφαλμένα 
και όπου ο ενδιαφερόμενος δεν είχε παραπλανήσει το κράτος μέλος (405). Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο 
της Αυστρίας απηύθυνε το ακόλουθο ερώτημα προς το ΔΕΕ:

Αντιτίθενται οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 3, της οδηγίας 
[ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], σε εθνική ρύθμιση κράτους μέλους […] κατά την οποία το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας μπορεί να ανακληθεί χωρίς να έχουν μεταβληθεί αυτές καθ’ εαυτές οι κρίσιμες 
πραγματικές περιστάσεις για τη χορήγηση του καθεστώτος αλλά μόνο η γνώση της αρχής ως προς αυτές 
και χωρίς να συντρέχει αποφασιστική για τη χορήγηση [του εν λόγω] καθεστώτος […] διαστρέβλωση 
ή παράλειψη γεγονότων εκ μέρους του υπηκόου τρίτης χώρας ή του ανιθαγενούς; (406)

Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του ΔΕΕ, το αιτούν δικαστήριο έθετε το εξής ερώτημα:

κατ’ ουσίαν, αν το άρθρο 19 [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)] πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν 
επιτρέπεται σε κράτος μέλος να ανακαλέσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας σε περίπτωση που 
το χορήγησε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, έχοντας στηριχθεί σε πραγματικά 
στοιχεία τα οποία εν συνεχεία αποδείχθηκαν εσφαλμένα, ακόμη και αν δεν μπορεί να προσαφθεί στον 
ενδιαφερόμενο ότι παραπλάνησε το κράτος μέλος στο πλαίσιο αυτό (407).

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 παράγραφος 3, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι «το άρθρο 19 
παράγραφος 3 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας προβλέπει την απώλεια του καθεστώτος επικουρικής 

(403) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 11ης Απριλίου 2019, M. A., αριθ. 16037707 C.

(404) Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών (RVV/CCE, Βέλγιο), απόφαση της 20ής Ιουνίου 2018, αριθ. 205.570.

(405) ΔΕΕ, 2019, Bilali, ό.π. (υποσημείωση 14 ανωτέρω).

(406) Ό.π., σκέψη 30.

(407) Ό.π., σκέψη 31.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/162328/1643005/version/1/file/CNDA 11 avril 2019 M. A. n°16037707 C.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a205570.an__0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214394&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=11878290
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προστασίας μόνο σε περίπτωση που η διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων εκ μέρους του ενδιαφερομένου 
υπήρξε καθοριστική για την απόφαση να του χορηγηθεί το εν λόγω καθεστώς.» (408). Ωστόσο, το δικαστήριο 
επισήμανε ότι το άρθρο 19 «δεν αποκλείει ρητώς ούτε το ενδεχόμενο να παύει να ισχύει το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας σε περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής αντιληφθεί ότι το έχει χορηγήσει βάσει 
εσφαλμένων στοιχείων για τα οποία δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος» (409).

Παρότι το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εφαρμογή στα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης Bilali, το δικαστήριο εξέτασε επίσης αν, λαμβανομένων υπόψη του σκοπού και της 
όλης οικονομίας της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), μπορεί να έχει εφαρμογή σε μια τέτοια περίπτωση ένας από τους 
άλλους λόγους απώλειας του καθεστώτος επικουρικής προστασίας οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 19. Το 
Δικαστήριο διαπίστωσε ότι:

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)], σε συνδυασμό με το άρθρο 16, άρθρο 19(1) [ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση)], έχει την έννοια ότι το κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να ανακαλέσει το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας σε περίπτωση που το χορήγησε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
χορήγησής του, έχοντας στηριχθεί σε πραγματικά στοιχεία τα οποία εν συνεχεία αποδείχθηκαν 
εσφαλμένα, ακόμη και αν δεν μπορεί να προσαφθεί στον ενδιαφερόμενο ότι παραπλάνησε το κράτος 
μέλος στο πλαίσιο αυτό (410).

Για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την υπόθεση Bilali, βλ. τμήμα 6.2.2 ανωτέρω.

Το βελγικό συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών απέσυρε το καθεστώς επικουρικής προστασίας 
ενός δικαιούχου όταν προέκυψαν νέες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες χρησιμοποιούσε πλαστή 
ταυτότητα και επικαλούνταν εθνική καταγωγή βάσει πλαστών εγγράφων που είχε προσκομίσει κατά την 
υποβολή αίτησης για διεθνή προστασία. Το δικαστήριο δήλωσε ότι το ερώτημα ήταν αν πληρούνταν οι 
προϋποθέσεις για την απόσυρση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας και διαπίστωσε ότι το γεγονός ότι 
το κέντρο συμφερόντων του συγκεκριμένου προσώπου ήταν στο Βέλγιο δεν εμπόδιζε σε καμία περίπτωση την 
απόσυρση της προστασίας (411).

Σε μια άλλη υπόθεση στο Βέλγιο, το ίδιο δικαστήριο απέσυρε το καθεστώς επικουρικής προστασίας μιας 
γυναίκας από το Χαλέπι, όταν οι αρχές έλαβαν γνώση ότι είχε τόσο συριακή όσο και πολωνική ιθαγένεια, 
αλλά στην αίτησή της για διεθνή προστασία είχε αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με την πολωνική ιθαγένειά 
της (412).

(408) Ό.π., σκέψη 41.

(409) Ό.π., σκέψη 42.

(410) Ό.π., σκέψη 65.

(411) Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών (RVV/CCE, Βέλγιο), απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2020, αριθ. 245.502. 

(412) Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών (RVV/CCE, Βέλγιο), απόφαση της 20ής Μαρτίου 2019, αριθ. 218.531.

https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245502.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a218531.an_.pdf
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Μέρος 7. Θέματα που σχετίζονται με  
τις διαδικασίες και τις αποδείξεις
Κατά την εκτίμηση του κατά πόσον η διεθνής προστασία πρέπει να ανακληθεί ή να τερματιστεί, ή να 
απορριφθεί η ανανέωσή της, τα δικαστήρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ΟΔΑ 
(αναδιατύπωση), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου θα εξεταστεί δίκαια.

Στο μέρος 7 περιγράφονται οι διαδικαστικές εγγυήσεις που διατίθενται στους δικαιούχους του καθεστώτος 
πρόσφυγα και του καθεστώτος επικουρικής προστασίας των οποίων η προστασία ανακαλείται ή τερματίζεται 
ή σε περίπτωση άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος αυτού.

Η διάρθρωση του μέρους 7 παρουσιάζεται στον πίνακα 9.

Πίνακας 9: Διάρθρωση του μέρους 7

Τμήμα Τίτλος Σελίδα

7.1 Ανάκληση διεθνούς προστασίας 94

7.2 Διαδικαστικές εγγυήσεις 95

7.3 Εξατομικευμένη εκτίμηση 97

7.4 Θέματα σχετικά με την απόδειξη 99

7.5
Χρήση διαβαθμισμένων, εμπιστευτικών, περιορισμένης χρήσης ή μη 
δημοσιοποιημένων πληροφοριών

102

7.6 Πραγματική προσφυγή 103

7.1. Ανάκληση διεθνούς προστασίας
Η διαδικασία ανάκλησης της διεθνούς προστασίας διαφέρει από τη διαδικασία αναγνώρισης της διεθνούς 
προστασίας, καθώς κινείται από τη σχετική εθνική αρχή και στρέφεται κατά του δικαιούχου διεθνούς 
προστασίας.

Άρθρο 44 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση διεθνούς προστασίας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μπορεί να αρχίζει εξέταση για την ανάκληση διεθνούς 
προστασίας συγκεκριμένου προσώπου, όταν έρχονται στο φως νέα στοιχεία ή πορίσματα που 
δείχνουν ότι υπάρχουν λόγοι επανεξέτασης της διεθνούς προστασίας του.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 44 αναφέρει ότι μια τέτοια εξέταση «μπορεί να αρχίζει». Η χρήση της λέξης 
«μπορεί» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στο κράτος μέλος να αποφασίσει αν 
θα αρχίσει εξέταση για την ανάκληση της διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, μια τέτοια ερμηνεία ενδέχεται να μην 
είναι εύκολο να συμβιβαστεί με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ορισμένων τμημάτων των άρθρων 14 και 19 της 
ΟΔΑ (αναδιατύπωση).

Στην πράξη, τα κράτη μέλη δεν διενεργούν τέτοιου είδους εξέταση κάθε φορά που προκύπτουν νέες 
πληροφορίες. Στην Ιρλανδία και τη Γαλλία, για παράδειγμα, τέτοια εξέταση πραγματοποιείται συνήθως όταν 
προκύπτει ζήτημα δημόσιας τάξης ή ασφάλειας σε σχέση με δικαιούχο διεθνούς προστασίας. Σε ορισμένα 
κράτη μέλη, ωστόσο, το καθεστώς επικουρικής προστασίας επανεξετάζεται συχνότερα (413).

(413) Στη Γαλλία, οι αρχές δεν επανεξετάζουν συστηματικά τα πολυάριθμα καθεστώτα προστασίας που έχουν χορηγήσει, αλλά εξετάζουν τον τερματισμό 
της προστασίας όταν προκύψει πρόβλημα δημόσιας τάξης με δικαιούχο διεθνούς προστασίας. Στην Τσεχία, αντίθετα, το καθεστώς επικουρικής 
προστασίας διαρκεί για 1 μόνο έτος και, συνεπώς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που αφορούν την ανανέωση/μη ανανέωση της εν λόγω προστασίας.
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«Νέα στοιχεία ή πορίσματα» μπορεί να έρθουν στο φως, για παράδειγμα, όταν οι περιστάσεις που οδήγησαν 
στη χορήγηση διεθνούς προστασίας είτε έπαψαν να υφίστανται (414) είτε «άλλαξαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
μην απαιτείται πλέον προστασία» (415). Εναλλακτικά, μπορεί να έχουν έρθει στο φως νέες πληροφορίες που 
υποδηλώνουν ότι ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους ή της 
κοινωνίας (416) ή ότι θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί ή εξαιρείται από το δικαίωμα να αποκτήσει το καθεστώς 
πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας (417). Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή πορίσματα 
που να αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας διαστρέβλωσε ή παρέλειψε γεγονότα στην 
αίτησή του για διεθνή προστασία και ότι αυτό ήταν καθοριστικό για τη χορήγηση του εν λόγω καθεστώτος 
προστασίας (418).

7.2. Διαδικαστικές εγγυήσεις
Παρότι τα διαδικαστικά ζητήματα εξετάζονται διεξοδικά στη δικαστική ανάλυση της EASO σχετικά με 
τις διαδικασίες ασύλου και την αρχή της μη επαναπροώθησης (419), το παρόν τμήμα περιγράφει τους 
συγκεκριμένους διαδικαστικούς κανόνες που ισχύουν όταν ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα και το 
καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Το άρθρο 45 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) καθορίζει πολλές εγγυήσεις τις οποίες δικαιούται ένα άτομο όταν 
επανεξετάζεται η εγκυρότητα του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του.

Άρθρο 45 ΟΔΑ (αναδιατύπωση)
Διαδικαστικοί κανόνες

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν η αρμόδια αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο ανάκλησης 
διεθνούς προστασίας υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς σύμφωνα με το άρθρο 14 ή 19 της 
οδηγίας 2011/95/ΕΕ, ο ενδιαφερόμενος απολαύει των ακόλουθων εγγυήσεων:

α)  ενημερώνεται εγγράφως ότι η αρμόδια αρχή επανεξετάζει αν συγκεντρώνει τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας και ενημερώνεται 
επίσης για τους λόγους της επανεξέτασης αυτής· και

β)  έχει τη δυνατότητα να προβάλει, στο πλαίσιο προσωπικής συνέντευξης σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) και τα άρθρα 14 έως 17 ή με γραπτή δήλωση, τους 
λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακληθεί η διεθνής προστασία του.

2. Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1:

α)  η αρμόδια αρχή είναι σε θέση να λαμβάνει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες από 
διάφορες πηγές, όπως, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες από την ΕΥΥΑ και τον 
UNHCR, όσον αφορά τη γενική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των 
ενδιαφερομένων προσώπων· και

β)  όταν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να 
επανεξετασθεί η διεθνής προστασία, οι πληροφορίες αυτές δεν λαμβάνονται από τους 
υπεύθυνους της δίωξης ή της πρόκλησης σοβαρής βλάβης κατά τρόπο που θα είχε ως 
αποτέλεσμα να πληροφορούνται απευθείας οι εν λόγω φορείς ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 
δικαιούχος διεθνούς προστασίας του οποίου το καθεστώς είναι υπό επανεξέταση, ή να 
τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα του ενδιαφερομένου ή των προσώπων που 
εξαρτώνται από αυτόν, ή η ελευθερία και η ασφάλεια των μελών της οικογενείας του που 
εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα καταγωγής.

(414) Άρθρο 11 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) σε συνδυασμό με το άρθρο 14.

(415) Άρθρο 16 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) σε συνδυασμό με το άρθρο 19.

(416) Άρθρο 14 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) και άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α).

(417) Άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 19 παράγραφοι 2-3 σε συνδυασμό με το άρθρο 17.

(418) Άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) και άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β).

(419) EASO, Asylum procedures and the principle of non-refoulement – Judicial analysis, 2018, ό.π. (υποσημείωση 89 ανωτέρω).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
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3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η απόφαση της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει τη διεθνή 
προστασία δίδεται γραπτώς. Η απόφαση αναφέρει τους πραγματικούς και νομικούς λόγους και 
παρέχονται γραπτώς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής της απόφασης.

4. Μόλις ληφθεί από την αρμόδια αρχή η απόφαση περί ανάκλησης διεθνούς προστασίας, ισχύουν 
εξίσου τα άρθρα 20 και 22, το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 29.

5. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν ότι η διεθνής προστασία εκπνέει εκ του νόμου εάν ο δικαιούχος διεθνούς 
προστασίας έχει παραιτηθεί κατά τρόπο κατηγορηματικό από την αναγνώρισή του ως δικαιούχου 
διεθνούς προστασίας. Ενα κράτος μέλος μπορεί ακόμη να θεσπίσει διάταξη σύμφωνα με την οποία 
η διεθνής προστασία εκπνέει εκ του νόμου σε περίπτωση που ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας 
έχει αποκτήσει την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους μέλους.

Το άρθρο 45 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) λαμβάνει υπόψη την αρχή που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 49 
της ΟΔΑ (αναδιατύπωση), σύμφωνα με την οποία «τα άτομα που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας [πρέπει 
να] ενημερώνονται δεόντως για την πιθανή επανεξέταση του καθεστώτος τους και έχουν τη δυνατότητα 
ακροάσεως προτού οι αρχές λάβουν αιτιολογημένη απόφαση ανάκλησής του». Αυτό διασφαλίζει ότι τα άτομα 
που επηρεάζονται αρνητικά από μια τέτοια επανεξέταση του καθεστώτος προστασίας τους θα δικαιούνται 
να έχουν πρόσβαση σε δίκαιες διαδικασίες σύμφωνα με την αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως. Αυτή η αρχή 
υποστηρίζει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ακουστεί και να αμφισβητήσει τα εις βάρος του αποδεικτικά 
στοιχεία με δίκαιο τρόπο.

Η υποχρέωση των αρχών να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους αποτελεί επίσης συνιστώσα του δικαιώματος 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (420). Οι εγγυήσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 της ΟΔΑ 
(αναδιατύπωση) περιλαμβάνουν την έγγραφη ενημέρωση για την επανεξέταση της διεθνούς προστασίας και 
τη διατύπωση των λόγων για τους οποίους πραγματοποιείται η επανεξέταση αυτή, καθώς και τη δυνατότητα 
διατύπωσης των λόγων για τους οποίους η διεθνής προστασία δεν πρέπει να ανακληθεί (421). Η δυνατότητα 
αιτιολόγησης συνάδει με το δικαίωμα ακρόασης, το οποίο «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σεβασμού των 
δικαιωμάτων άμυνας, ο οποίος συνιστά θεμελιώδη αρχή του δικαίου της Ένωσης» (422).

Εάν πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη, στον δικαιούχο διεθνούς προστασίας πρέπει να παρέχονται 
υπηρεσίες διερμηνέα, όταν αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
ΟΔΑ (αναδιατύπωση) (423). Η απαίτηση να παρέχονται υπηρεσίες διερμηνέα περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου 
«δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η δέουσα επικοινωνία χωρίς διερμηνέα», δηλαδή σε περιστάσεις στις οποίες 
ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας δεν έχει επαρκή γνώση της γλώσσας του κράτους μέλους ή άλλης κοινής 
γλώσσας.

Σε σχέση με την προσωπική συνέντευξη, ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας δικαιούται επίσης να επωφεληθεί 
από τις εγγυήσεις που ορίζονται στα άρθρα 14 έως 17 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση). Αυτές οι διατάξεις καθορίζουν, 
μεταξύ άλλων, το πότε μπορεί να παραλειφθεί η προσωπική συνέντευξη, τους όρους υπό τους οποίους πρέπει 
να πραγματοποιείται η προσωπική συνέντευξη, την υποχρέωση να δοθεί κατάλληλη δυνατότητα παρουσίασης 
των λόγων και την απαίτηση να υπάρχει διεξοδική και εμπεριστατωμένη έκθεση ή καταγραφή (σε μορφή 
απομαγνητοφώνησης ή ηχητική ή οπτικοακουστική) της προσωπικής συνέντευξης. Σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν στην εθνική νομοθεσία τις περιπτώσεις στις οποίες 
παρέχεται σε ανήλικο η ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 
στοιχείο β), εάν δεν πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη, ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας πρέπει να 
είναι σε θέση να υποβάλει γραπτές δηλώσεις.

(420) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, Yassin Abdullah Kadi και Al Barakaat International Foundation κατά Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-402/05 P και C-415/05 P, EU:C:2008:461, 
σκέψεις 335–353.

(421) Άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της ΟΔΑ (αναδιατύπωση).

(422) ΔΕΕ, απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 2017, M κατά Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, C-560/14, EU:C:2017:101, σκέψη 25. 
Βλ. επίσης σκέψεις 49 και 50· ΔΕΕ, απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2014, Boudjlida v Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431, 
σκέψεις 39 και 40.

(423) Το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν στους αιτούντες «υπηρεσίες διερμηνέα, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο για να εκθέσουν την περίπτωσή τους στις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητο να παρέχουν αυτές τις 
υπηρεσίες τουλάχιστον όταν ο αιτών πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο συνέντευξης όπως αναφέρεται στα άρθρα 14 έως 17 και 34 και δεν μπορεί να 
εξασφαλισθεί η δέουσα επικοινωνία χωρίς διερμηνέα. Σε αυτήν την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές καλούν τον αιτούντα, 
οι εν λόγω υπηρεσίες αμείβονται από το Δημόσιο».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
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Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης υποχρεώσεις σχετικά με τις δίκαιες διαδικασίες, σύμφωνα με το άρθρο 45 
παράγραφος 2 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση). Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι η αρμόδια 
αρχή θα είναι σε θέση να λάβει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης από 
διάφορες πηγές, όπως η EASO και η UNHCR. Η διάταξη αυτή εστιάζει στη σημασία των πληροφοριών αυτών 
στο πλαίσιο των αποφάσεων τερματισμού της διεθνούς προστασίας. Αντικατοπτρίζει τη διατύπωση της 
αιτιολογικής σκέψης 39 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση), η οποία αναφέρεται στην αναγνώριση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας:

Όταν προσδιορίζουν αν επικρατεί ανασφάλεια στη χώρα καταγωγής του αιτούντος, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία από αρμόδιες πηγές, όπως η ΕΥΥΑ, ο UNHCR, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι συναφείς διεθνείς οργανισμοί.

Η διαδικασία ασύλου θα πρέπει σε όλα τα στάδια να σέβεται το απόρρητο όλων των πτυχών μιας αξίωσης και 
καμία πληροφορία σχετικά με την αίτηση ασύλου δεν θα πρέπει να κοινοποιείται στη χώρα προέλευσης (424). 
Επομένως, εάν συλλέγονται πληροφορίες για μια υπόθεση, δεν πρέπει να λαμβάνονται από τον/τους φορέα/-
είς δίωξης ή πρόκλησης σοβαρής βλάβης, οι οποίοι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να λάβουν γνώση ότι 
η διεθνής προστασία ενός ατόμου επανεξετάζεται. Η συλλογή τέτοιων πληροφοριών δεν θα πρέπει επίσης 
να θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του ατόμου ή των εξαρτώμενων από αυτό προσώπων, ή την 
ελευθερία και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του στη χώρα προέλευσης (425).

Η υποχρέωση αιτιολόγησης προβλέπεται επίσης στο άρθρο 45 παράγραφος 3 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση). Οι 
«πραγματικοί και νομικοί λόγοι» πρέπει να αναφέρονται στη γραπτή απόφαση ανάκλησης της διεθνούς 
προστασίας μαζί με γραπτές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσβολής της απόφασης. Το ΔΕΕ αναφέρεται 
στην υποχρέωση αιτιολόγησης στην υπόθεση Μ, όπου αποφάνθηκε ότι η αποφαινόμενη αρχή πρέπει να 
«αιτιολογεί προσηκόντως [την απόφαση αυτή], έτσι ώστε να δύναται ο αιτών να ασκήσει το δικαίωμά του 
προσφυγής στη δικαιοσύνη» (426). Οι εθνικοί κανόνες ενδέχεται να επηρεάζουν κατ’ ανάγκη τον τρόπο με 
τον οποίο παρουσιάζεται η αιτιολογία στις γραπτές αποφάσεις. Επιπλέον, το ΔΕΕ δεν έχει καθορίσει ακόμη 
τις ακριβείς συνέπειες της απαίτησης του δικαίου της ΕΕ περί αναφοράς των «πραγματικών και νομικών 
λόγων» (427). Ωστόσο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) και του κράτους δικαίου 
κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας (428).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άρθρα 12, 14, 15, 16 και 17 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση), βλ. 
τμήμα 4.2 της δικαστικής ανάλυσης της EASO σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.

7.3. Εξατομικευμένη εκτίμηση
Το άρθρο 14 παράγραφος 2 και το άρθρο 19 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) προβλέπουν ότι ένα 
κράτος μέλος δεν πρέπει να τερματίσει τη διεθνή προστασία πριν από την εξατομικευμένη εξέταση της 
υπόθεσης (429). Η υποχρέωση του κράτους μέλους για τη διενέργεια εξατομικευμένης αξιολόγησης πριν από 
τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας είναι αντίστοιχη της υποχρέωσης εξατομικευμένης εκτίμησης που 

(424) Κατά το άρθρο 48 παράγραφος 3 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση): «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές που εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία να 
δεσμεύονται από την αρχή του απορρήτου, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία, σε σχέση με οιαδήποτε πληροφορία λαμβάνουν στο πλαίσιο 
της εργασίας τους.». Βλ. επίσης UNHCR, «Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures)», Global Consultations on International Protection, 
EC/GC/01/12, 31 Μαΐου 2001, σημείο 50 (m). Το έγγραφο είναι μια συλλογή βέλτιστων κρατικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής 
νομοθεσίας.

(425) Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΟΔΑ (αναδιατύπωση), που αναφέρεται συγκεκριμένα σε καταστάσεις όπου πραγματοποιείται επανεξέταση 
της διεθνούς προστασίας. Αυτή η διάταξη αντικατοπτρίζει τη θέση της UNHCR, που παρατίθεται στη συμβουλευτική γνώμη της UNHCR για τους 
κανόνες εμπιστευτικότητας σχετικά με τις πληροφορίες ασύλου, 31 Μαρτίου 2005. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. EASO, Αξιολόγηση αποδεικτικών 
στοιχείων και αξιοπιστίας στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου – Δικαστική ανάλυση, 2018, ό.π. (υποσημείωση 275 ανωτέρω), 
τμήμα 5.6.2.

(426) ΔΕΕ, 2017, M κατά Minister for Justice and Equality, ό.π. (υποσημείωση 422 ανωτέρω), σκέψη 32.

(427) EASO, Asylum procedures and the principle of non-refoulement – Judicial analysis (Διαδικασίες ασύλου και η αρχή της μη επαναπροώθησης — Δικαστική 
ανάλυση), 2018, ό.π. (υποσημείωση 89 ανωτέρω), σ. 86.

(428) Στα κράτη μέλη που δεν προσχώρησαν στις αναδιατυπωμένες οδηγίες, εφαρμόζεται η ΟΕΑΑ και η ΟΔΑ.

(429) Το άρθρο 14 παράγραφος 2 ορίζει ότι «Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει 
κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος που χορήγησε το καθεστώς πρόσφυγα 
καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου». Το άρθρο 19 παράγραφος 4 ορίζει ότι «Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του υπηκόου τρίτης χώρας ή του 
ανιθαγενούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο 
έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι 
ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου».

https://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
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προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) κατά την αξιολόγηση της χορήγησης 
διεθνούς προστασίας. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι τέτοια εκτίμηση θα πρέπει να γίνεται «σε εξατομικευμένη 
βάση» και λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, «όλων των συναφών στοιχείων που σχετίζονται με τη χώρα 
καταγωγής […], των συναφών δηλώσεων και εγγράφων που υπέβαλε ο αιτών» και «της ατομικής κατάστασης 
και των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως το προσωπικό 
ιστορικό, το φύλο και η ηλικία».

Όταν ο πρόσφυγας ή ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας είναι ευάλωτος, πρέπει να παρέχονται από το 
κράτος μέλος περαιτέρω διαδικασίες και εγγυήσεις σχετικά με τη νομική εκπροσώπηση, την προσωπική 
συνέντευξη και την ιατρική εξέτασή του. Όταν η κατάσταση διεθνούς προστασίας ενός παιδιού ανακαλείται 
ή τερματίζεται ή σε περίπτωση άρνησης ανανέωσης αυτού του καθεστώτος, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (430).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που παρέχονται 
σε ευάλωτα άτομα, ανατρέξτε στα ακόλουθα έγγραφα της EASO: Vulnerability in the context of applications 
for international protection — Judicial analysis, 2021, ιδίως στο τμήμα 6.10 σχετικά με την ανάκληση διεθνούς 
προστασίας λόγω σφάλματος κατά τον προσδιορισμό των γεγονότων σχετικά με την ευαλωτότητα και στο 
μέρος 8 για τις ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων· EASO, Asylum 
procedures and the principle of non-refoulement — Judicial analysis, 2018, στο τμήμα 4.2.7 σχετικά με τους 
αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων και στο τμήμα 4.2.8 σχετικά με τις εγγυήσεις για 
ασυνόδευτους ανηλίκους· και EASO, Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας (οδηγία 2011/95/ΕΕ) — 
Δικαστική ανάλυση, Δεκέμβριος 2016, τμήματα 1.4.2.6 «Πράξεις που στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά [άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο στ)]» και 1.8.2.3 «Γενικές περιστάσεις στο τμήμα της χώρας καταγωγής και προσωπικές 
περιστάσεις του αιτούντος».

Το ΔΕΕ αναφέρθηκε επίσης στην αρχή της εξατομικευμένης εκτίμησης στην υπόθεση B και D, στην οποία 
αναφέρθηκε στην «κατ’ ιδίαν αξιολόγηση συγκεκριμένων γεγονότων που πρέπει να προηγείται κάθε 
αποφάσεως αποκλεισμού προσώπου από το καθεστώς του πρόσφυγα» (431).

Επιπλέον, το ΔΕΕ επισήμανε τη σημασία της εξατομικευμένης εκτίμησης στην υπόθεση Ahmed, η οποία 
αφορούσε τον αποκλεισμό. Αποφάνθηκε ότι «πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης αποκλεισμού 
ενός προσώπου από το καθεστώς του πρόσφυγα πρέπει να προηγείται πλήρης εξέταση όλων των ιδιαίτερων 
περιστάσεων εκάστης περιπτώσεως, η δε απόφαση αυτή δεν πρέπει να λαμβάνεται αυτομάτως» (432).

Στην υπόθεση MA (Σομαλία), το Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), εξετάζοντας τα ζητήματα 
της παύσης των περιστάσεων και της κρατικής προστασίας, τόνισε επίσης ότι «πρόκειται για εξατομικευμένη 
προσέγγιση» (433). Η σημασία της εξατομικευμένης εκτίμησης επισημάνθηκε επίσης από το γαλλικό εθνικό 
δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, το οποίο διαπίστωσε ότι το καθεστώς πρόσφυγα που χορηγήθηκε σε 
έναν Αφγανό πολίτη έπρεπε να ανακληθεί, επειδή είχε αποκτήσει αφγανικό διαβατήριο και είχε επιστρέψει 
στη χώρα καταγωγής του. Ωστόσο, το δικαστήριο του χορήγησε καθεστώς επικουρικής προστασίας, έπειτα 
από εξατομικευμένη εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση και τα κρούσματα γενικευμένης βίας στην 
αφγανική επαρχία από την οποία προερχόταν (434).

Οι διατάξεις της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) καθώς και η σχετική νομολογία του ΔΕΕ και η εθνική νομολογία 
αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις συστάσεις της UNHCR σχετικά με τις διασφαλίσεις και τις εγγυήσεις του 
δίκαιου χαρακτήρα της διαδικασίας, η οποία προτείνει έναν κατάλογο ελάχιστων διαδικαστικών απαιτήσεων 
σχετικά με την παύση, την ανάκληση και αυτό που αναφέρει η UNHCR ως «ακύρωση» του καθεστώτος 
πρόσφυγα (435).

(430) Άρθρο 25 παράγραφος 6 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση).

(431) ΔΕΕ, 2010, B και D, ό.π. (υποσημείωση 11 ανωτέρω), σκέψη 91.

(432) ΔΕΕ, 2018, Ahmed, ό.π. (υποσημείωση 12 ανωτέρω), σκέψη 49.

(433) Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), 2018, MA (Σομαλία), ό.π. (υποσημείωση 25 ανωτέρω), σκέψη 49.

(434) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), 2015, M. Z., αριθ. 14033523 C+, ό.π. (υποσημείωση 45 ανωτέρω).

(435) Σχετικά με την παύση, βλ. UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 25. 
Σχετικά με την ανάκληση και την ακύρωση, βλ. έγγραφο της UNHCR με τίτλο Σημείωμα για την ακύρωση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 2004, 
ό.π. (υποσημείωση 8 ανωτέρω), παράγραφοι 42 και 43. Επισημαίνεται ότι ο όρος «ακύρωση» που χρησιμοποιείται από την UNHCR δεν περιέχεται στην 
ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA 5 octobre 2015 M. Z. n%C2%B0 14033523 C%2B.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45a9e2
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7.4. Θέματα σχετικά με την απόδειξη
Το βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις ανάκλησης, λήξης ή άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα 
ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας βαρύνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

Άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα

Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, 
να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο 
έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος που χορήγησε το καθεστώς πρόσφυγα καταδεικνύει σε 
εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ 
πρόσφυγας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)
Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του υπηκόου τρίτης χώρας ή του ανιθαγενούς, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό 
έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει 
να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 και το άρθρο 19 παράγραφος 4 αναφέρουν αντίστοιχα ότι η απόδειξη που 
«καταδεικνύει» ότι ένα άτομο έπαψε να είναι πρόσφυγας ή δεν ήταν ποτέ πρόσφυγας, ή έχει παύσει να 
δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία, εναπόκειται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, σε σχέση με την παύση των περιστάσεων, η εκτίμηση που πρέπει να διενεργηθεί είναι 
«ανάλογη με εκείνη κατά την εξέταση μιας αρχικής αιτήσεως χορηγήσεως καθεστώτος πρόσφυγα» και πρέπει 
να γίνεται με «προσοχή και σύνεση» (436). Σε μια υπόθεση που αφορούσε την παύση λόγω μεταβολής των 
περιστάσεων, το ανώτερο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου), στην 
υπόθεση SB (Σομαλία), δήλωσε τα εξής: «Εναπόκειται στον Υπουργό να πείσει το δικαστήριο διερεύνησης 
των γεγονότων ότι, ως προς όλα τα τρέχοντα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν σε αυτό, υπήρξε 
“ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσης” μεταβολή» (437).

Στο πλαίσιο της παύσης των περιστάσεων και της Σύμβασης για τους πρόσφυγες, η UNHCR αναφέρει ότι 
«Εναπόκειται στη χώρα ασύλου να αποδείξει ότι υπήρξε θεμελιώδης, σταθερή και διαρκής μεταβολή στη χώρα 
προέλευσης και ότι θα πρέπει να γίνει επίκληση του άρθρου 1Γ παράγραφος 5 ή 6» (438).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βάρος της απόδειξης σε σχέση με την παύση, ανατρέξτε στο 
έγγραφο της EASO με τίτλο Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και αξιοπιστίας στο πλαίσιο του κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2018, τμήμα 5.6 «Ανάκληση προστασίας και 
αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων».

Σε περιπτώσεις που αφορούν την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος 
πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑ, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ΟΕΑΑ 
(αναδιατύπωση) σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, οι λόγοι αυτοί πρέπει να «διαπιστωθούν» από το 
κράτος μέλος. Ομοίως, σε περιπτώσεις ανάκλησης, τερματισμού ή άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος 
πρόσφυγα λόγω διαστρέβλωσης ή παράλειψης γεγονότων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο 
β), οι λόγοι αυτοί πρέπει επίσης να «διαπιστωθούν» από το κράτος μέλος.

(436) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 83 και 90.

(437) Ανώτερο δικαστήριο (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 1ης Νοεμβρίου 2019, SB (refugee revocation – IDP camps) 
Somalia, [2019] UKUT 358, σκέψη 76. Βλ. επίσης Δικαστήριο Ασύλου και Μετανάστευσης (Ηνωμένο Βασίλειο), 2007, RD (Παύση, βάρος απόδειξης, 
διαδικασία) Αλγερία, ό.π. (υποσημείωση 95 ανωτέρω), σκέψη 19. 

(438) UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: αριθ. 3, ό.π. (υποσημείωση 37 ανωτέρω), παράγραφος 25(ii).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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Το γαλλικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, σε μια υπόθεση που αφορούσε υποτιθέμενη ψευδή 
δήλωση ταυτότητας, διαπίστωσε ότι οι πληροφορίες που προσκόμισε η διοικητική αρχή δεν ήταν επαρκείς για 
να πιστοποιηθεί η διαστρέβλωση (439). Οι πληροφορίες περιλάμβαναν μια διεύθυνση που υποτίθεται ότι ήταν 
ίδια με τη διεύθυνση ενός άλλου ατόμου. Η διεύθυνση αυτή ήταν ωστόσο η διεύθυνση ενός πανεπιστημίου, 
την οποία χρησιμοποιούσαν άλλοι 8 000 φοιτητές. Επιπλέον, παρόλο που το όνομα του πρόσφυγα ήταν το 
ίδιο με το όνομα ενός άλλου ατόμου, το όνομα αυτό ήταν σύνηθες στην περιοχή από την οποία προερχόταν το 
άτομο.

Στην υπόθεση Β και D, το ΔΕΕ, ενώ δεν αναφέρθηκε ρητά στο καταλογιστέο βάρος της αποδείξεως, τόνισε, 
στο πλαίσιο μιας υπόθεσης αποκλεισμού, την ανάγκη «[εξέτασης του συνόλου] των συναφών περιστάσεων 
πριν εκδώσει απόφαση περί αποκλεισμού του εν λόγω προσώπου από το καθεστώς του πρόσφυγα δυνάμει 
του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β΄ ή γ ,́ της [ΟΕΑΑ]» (440). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
βάρος της αποδείξεως στο πλαίσιο του αποκλεισμού, ανατρέξτε στο έγγραφο της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: 
άρθρα 12 και 17 για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2η έκδοση, 2020, τμήμα 1.4 σχετικά 
με το βάρος της αποδείξεως· βλ. επίσης το έγγραφο της EASO με τίτλο Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και 
αξιοπιστίας στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2018, τμήμα 5.5 
«Αποκλεισμός και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων».

Παρά το γεγονός ότι το βάρος της απόδειξης το φέρει το κράτος μέλος, ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας 
έχει καθήκον να συνεργάζεται. Το άρθρο 14 παράγραφος 2, το οποίο αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό 
και την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα, ορίζει ότι το καθήκον βαρύνει τα κράτη μέλη «Με 
την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει 
κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του». Το άρθρο 19 
παράγραφος 4 περιέχει την ίδια διάταξη σε σχέση με την επικουρική προστασία.

Η σημασία του επιμερισμού του καθήκοντος υπογραμμίστηκε από το ΔΕΕ στην υπόθεση Μ. M., η οποία αφορά 
την αξιολόγηση μιας αίτησης για διεθνή προστασία, αλλά είναι χρήσιμη σε αυτό το πλαίσιο κατ’ αναλογία. 
Το δικαστήριο δήλωσε τα εξής: «εναπόκειται μεν συνήθως στον αιτούντα να υποβάλει όλα τα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αιτήσεώς του, γεγονός, όμως, παραμένει ότι το οικείο κράτος μέλος 
οφείλει να συνεργαστεί με τον αιτούντα κατά το στάδιο προσδιορισμού των συναφών στοιχείων της αιτήσεως 
αυτής» (441).

Το ιρλανδικό ανώτερο δικαστήριο επισήμανε το καθήκον συνεργασίας σε μια υπόθεση στην οποία είχε 
ανακληθεί το καθεστώς πρόσφυγα όταν προέκυψαν ψευδείς πληροφορίες (442). Το δικαστήριο επισήμανε τη μη 
αποκάλυψη από τον πρόσφυγα λεπτομερειών σχετικά με πλαστές θεωρήσεις διαβατηρίου, σε συνδυασμό με 
την απουσία εγγράφων ταυτότητας και τις διαφορετικές αναφορές περί συμμετοχής στη βρετανική συνοριακή 
υπηρεσία. Το καθήκον συνεργασίας αναφέρθηκε επίσης σε άλλη υπόθεση του ιρλανδικού ανώτερου 
δικαστηρίου, στην οποία εκδόθηκε εντολή ανάκλησης βάσει ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών που 
είχε παράσχει η προσφεύγουσα σε σχέση με τον σύζυγό της (443). Το γαλλικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα 
ασύλου διαπίστωσε ότι η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων ασύλου με διαφορετικές ταυτότητες συνιστούσε 
αθέτηση του καθήκοντος συνεργασίας (444).

Το μέτρο της απόδειξης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της υπόθεσης. Σε περιπτώσεις ανάκλησης, λήξης 
ή άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα για λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 12, 
ή σε περιπτώσεις ανάκλησης, τερματισμού ή άρνησης ανανέωσης της επικουρικής προστασίας για λόγους 
αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση) σε συνδυασμό 

(439) Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου (CNDA, Γαλλία), απόφαση της 1ης Μαρτίου 2011, OFPRA κατά S., αριθ. 10004319.

(440) ΔΕΕ, 2010, B και D, ό.π. (υποσημείωση 11 ανωτέρω), σκέψη 98.

(441) ΔΕΕ, απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2012, M. M. κατά Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, EU:C:2012:744, σκέψη 65. 

(442) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2017, S.A.S. και λοιποί κατά Minister for Justice and Equality and Another, [2017] IEHC 
163. Όσον αφορά το βάρος της αποδείξεως σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) ή στο άρθρο 19 παράγραφος 3 
στοιχείο β), η UNHCR αναφέρει ότι το βάρος της αποδείξεως στις περιπτώσεις «ακύρωσης» το φέρει γενικά η αρχή, ενώ το μέτρο της απόδειξης που 
πρέπει να τηρείται εξαρτάται από το ζήτημα λόγω του οποίου η χορήγηση του καθεστώτος μπορεί να ήταν εσφαλμένη. Βλέπε UNHCR, Σημείωμα 
για την ακύρωση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 2004, ό.π. (υποσημείωση 8 ανωτέρω), σημεία 34–36 και UNHCR, Σημείωμα για την εφαρμογή των 
ρητρών αποκλεισμού: άρθρο 1ΣΤ της Σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, 4 Σεπτεμβρίου 2003, το οποίο πραγματεύεται, στο 
σημείο 111, ζητήματα έλλειψης συνεργασίας στο πλαίσιο του αποκλεισμού.

(443) Ανώτερο δικαστήριο (Ιρλανδία), απόφαση της 29ης Ιουλίου 2016, T.F. (Νιγηρία) κατά Minister for Justice and Equality and Another, [2016] IEHC 551. 
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι, εάν η προσφεύγουσα είχε αποκαλύψει την πραγματική φύση της σχέσης της με τον σύζυγό της στο δευτεροβάθμιο 
δικαστήριο για τη διεθνή προστασία, θα υπήρχε σημαντική διαφορά στην εκδοθείσα απόφαση. 

(444) CNDA (Γαλλία), απόφαση της 7ης Μαΐου 2013, OFPRA κατά M. A., αριθ. 12021083.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/62546/561148/version/1/file/CNDA 1er mars 2011 OFPRA c. S. n° 10004319.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H163.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45a9e2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45a9e2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45a9e2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45a9e2
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
http://www.cnda.fr/content/download/62548/561164/version/1/file/CNDA 7 mai 2013 OFPRA c. A. n° 12021083 C.pdf
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με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, το μέτρο της απόδειξης είναι οι «σοβαροί λόγοι για να θεωρείται» (445). 
Το γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο είχε δηλώσει τα εξής: «κατά κανόνα, οι λόγοι είναι “καλοί” 
όταν υπάρχουν σαφή, αξιόπιστα στοιχεία ότι έχουν διαπραχθεί τέτοια εγκλήματα» (446).

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α), που αφορά την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης 
του καθεστώτος πρόσφυγα λόγω κινδύνου για την ασφάλεια του κράτους μέλους, απαιτεί ως μέτρο 
αποδείξεως να υπάρχουν «εύλογοι λόγοι για να θεωρείται».

Σύμφωνα με το γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, οι «εύλογοι λόγοι» που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 4 συνιστούν κάπως χαμηλότερη απαίτηση από τους «σοβαρούς λόγους», αλλά κατά την 
αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών το επίπεδο απόδειξης δεν επηρεάζεται (447). Επιπλέον, το ανώτατο 
δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι οι «σοβαροί λόγοι» αποτελούν ισχυρότερο μέτρο αποδείξεως 
από τους «εύλογους λόγους» (448).

Για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τους «σοβαρούς λόγους για να θεωρείται ότι [...]», ανατρέξτε στο έγγραφο 
της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — δικαστική 
ανάλυση, 2η έκδοση, 2020, τμήματα 3.2 «Serious reasons for considering» (Σοβαροί λόγοι για να θεωρείται) και 
4.2.1 «Serious reasons» (Σοβαροί λόγοι).

Σε σχέση με το μέτρο αποδείξεως που αφορά υποθέσεις παύσης, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία 
ε)-στ) της ΟΕΑΑ, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε)-στ) της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), 
το ΔΕΕ ανέφερε ότι το ίδιο κριτήριο της πιθανότητας να υπάρξει «βάσιμο[ς] φόβο[ς] του αιτούντος για δίωξη σε 
βάρος του» ισχύει για τους πρόσφυγες (449). Επίσης, στην περίπτωση της επικουρικής προστασίας, το κριτήριο 
είναι οι «ουσιώδεις λόγοι για να θεωρείται ότι» υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης. Ομοίως, το 
ΔΕΕ δήλωσε τα εξής:

κατά πόσον, όταν οι περιστάσεις λόγω των οποίων ο ενδιαφερόμενος αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας 
έχουν εκλείψει και [...] δεν υφίστανται άλλες περιστάσεις που να δικαιολογούν φόβο του 
ενδιαφερόμενου ότι θα υποστεί δίωξη, είτε για τον ίδιο λόγο όπως αρχικώς, είτε για έναν εκ των λόγων 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2, στοιχείο γ΄ της [ΟΕΑΑ], το κριτήριο της πιθανολόγησης για την 
εκτίμηση του κινδύνου που προκαλείται από τις νέες αυτές περιστάσεις είναι το ίδιο με εκείνο που 
εφαρμόσθηκε κατά τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα (450).

Το γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο διαπίστωσε ότι, για να εκτιμηθεί εάν το άτομο εξακολουθεί 
να χρειάζεται διεθνή προστασία κατά τη διακοπή για λόγους που δεν ήταν ουσιώδεις για την αρχική απόφαση, 
πρέπει να διαπιστωθούν εκ νέου τα σχετικά γεγονότα. Επίσης τα πορίσματα στην αρχική απόφαση χορήγησης 
του καθεστώτος του πρόσφυγα δεν έχουν δεσμευτική ισχύ σε αυτό το πλαίσιο (451).

Περαιτέρω ζητήματα σε σχέση με το βάρος της αποδείξεως κατά τον αποκλεισμό εξετάζονται στο έγγραφο 
της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — δικαστική 
ανάλυση, 2η έκδοση, 2020, τμήματα 1.4 «Burden of proof» (Βάρος αποδείξεως), 3.2 «Serious reasons for 
considering» (Σοβαροί λόγοι για να θεωρείται) και 4.2.1 «Serious reasons» (Σοβαροί λόγοι).

Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την απόδειξη είναι διαθέσιμες στο έγγραφο της EASO Αξιολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων και αξιοπιστίας στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου — Δικαστική 
ανάλυση, 2018, μέρος 4 «Ειδικές αρχές και πρότυπα που εφαρμόζονται στην αξιολόγηση των αποδεικτικών 
στοιχείων και της αξιοπιστίας» και τμήματα 5.6.1 «Βάρος απόδειξης και καθήκον εξατομικευμένης 
αξιολόγησης», 5.6.2 «Λήψη των στοιχείων προκειμένου να καταδειχθούν οι λόγοι ανάκλησης της διεθνούς 
προστασίας», 5.6.3.2 «Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ως 

(445) Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud, Τσεχία), απόφαση της 31ης Μαρτίου 2011, A. S. κατά Υπουργείου Εσωτερικών, 4 Azs 60/2007 - 
136, σ. 18, όπου κρίθηκε ότι το μέτρο των «σοβαρών λόγων για να θεωρείται [...]» περιορίζεται στο ελάχιστο επίπεδο πιθανότητας περίπου 50 %. Για 
την επίτευξη αυτού του μέτρου απόδειξης, πρέπει να υπάρχουν σαφή, πειστικά και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, όχι μόνον εικασίες. Τέτοια ισχυρά 
αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να βασίζονται στην ομολογία του αιτούντος ή στη μαρτυρία άλλων προσώπων, αλλά δεν εξαρτώνται από την ποινική 
καταδίκη του αιτούντος. Αντιθέτως, το γεγονός και μόνον της ύπαρξης αίτησης έκδοσης ή της κίνησης ποινικής διαδικασίας κατά του αιτούντος στη 
χώρα καταγωγής δεν επαρκεί αφ’ εαυτού για την επίτευξη αυτού του επιπέδου απόδειξης.

(446) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), 2011, BVerwG 10 C 2.10, ό.π. (υποσημείωση 391 ανωτέρω), σκέψη 26.

(447) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), απόφαση της 22ας Μαΐου 2012, BVerwG 1 C 8.11, 
BVerwG:2012:220512U1C8.11.0, σκέψη 27.

(448) Ανώτατο δικαστήριο (Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 2012, Al-Sirri κατά Secretary of State for the Home Department, [2012] UKSC 
54, σκέψη 75.

(449) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), 2010, Abdulla, ό.π. (υποσημείωση 24 ανωτέρω), σκέψεις 88-89.

(450) Ό.π. σκέψη 91 (η επισήμανση των συντακτών). Η υπόθεση Abdulla αφορούσε την ΟΕΑΑ, όχι την ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), εξ ου και η αναφορά στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ) και όχι στο άρθρο 2 στοιχείο δ) ως έχει στην ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση).

(451) Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht, Γερμανία), 2011, 10 C 29.10, ό.π. (υποσημείωση 211 ανωτέρω), σκέψη 20.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0060_4Azs_0700_20110517032244_prevedeno.pdf
https://www.bverwg.de/310311U10C2.10.0
https://www.bverwg.de/de/220512U1C8.11.0
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
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αποτέλεσμα αποκλεισμού, διαστρέβλωσης ή παράλειψης» και 5.6.3.3 «Κίνδυνος για την ασφάλεια ή την 
κοινωνία του κράτους μέλους».

7.5. Χρήση διαβαθμισμένων, εμπιστευτικών, περιορισμένης χρήσης 
ή μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών
Ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά στο πλαίσιο των αποφάσεων ανάκλησης, τερματισμού ή άρνησης 
ανανέωσης της διεθνούς προστασίας είναι το ζήτημα του τρόπου αντιμετώπισης των διαβαθμισμένων, 
εμπιστευτικών, περιορισμένων ή μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του 
κράτους μέλους και σχετίζονται με τον δικαιούχο της διεθνούς προστασίας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί 
να προκύψουν, για παράδειγμα, όταν το άτομο έχει καταδικαστεί για ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα ή όταν 
αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους (452).

Τα ζητήματα του αποκλεισμού και των εμπιστευτικών και διαβαθμισμένων πληροφοριών εξετάζονται στο 
έγγραφο της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — 
Δικαστική ανάλυση, 2η έκδ., 2020, τμήμα 5.2 «Use of classified information» (Χρήση διαβαθμισμένων 
πληροφοριών). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των εμπιστευτικών και διαβαθμισμένων 
πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο της EASO με τίτλο Asylum procedures and the principle of 
non-refoulement — Judicial analysis (Διαδικασίες ασύλου και η αρχή της μη επαναπροώθησης — Δικαστική 
ανάλυση), 2018, τμήμα 4.2.6.2 «Legal assistance and representation» (Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση). 
Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ αυτό το ζήτημα με ειδική αναφορά στον τερματισμό της διεθνούς 
προστασίας.

Το δικαίωμα κάθε ατόμου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, καθώς και στον σεβασμό των νόμιμων 
συμφερόντων της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου, αποτελεί 
μέρος του δικαιώματος της χρηστής διοίκησης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του Χάρτη της 
ΕΕ το οποίο, όπως επιβεβαίωσε το ΔΕΕ, αντικατοπτρίζει μια γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ (453).

Επιπλέον, το άρθρο 23 παράγραφος 1 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση), πρώτη παράγραφος, απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να «μεριμνούν ώστε ο νομικός ή άλλος σύμβουλος, που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα 
αυτή βάσει της εθνικής νομοθεσίας και που παρέχει συνδρομή ή εκπροσώπηση σε αιτούντα […], να έχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες του φακέλου του αιτούντος». Η λέξη «αιτών» σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να 
ερμηνευτεί υπό το πρίσμα του άρθρου 45 παράγραφος 4 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση), το οποίο αφορά τους 
διαδικαστικούς κανόνες για την ανάκληση της διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, η υπόθεση M που ήρθε 
ενώπιον του ΔΕΕ αναφέρεται στο δικαίωμα σε δίκαιες διαδικασίες και συγκεκριμένα στο δικαίωμα του 
αιτούντος να «τεκμηριώσει τις απόψεις του επί των στοιχείων τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη η αρμόδια 
αρχή» (454).

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος μπορεί να αποκρύψει πληροφορίες που 
περιέχονται σε έναν φάκελο. Το άρθρο 23 παράγραφος 1 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση), δεύτερο εδάφιο, ορίζει 
μια εξαίρεση από τον γενικό κανόνα όταν η αποκάλυψη των «πληροφοριών ή των πηγών ενδέχεται να θέσει 
σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, την ασφάλεια των οργανισμών ή προσώπων που παρέχουν τις πληροφορίες 
ή την ασφάλεια των προσώπων τα οποία αφορούν οι πληροφορίες». Αυτή η εξαίρεση μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί «εάν θίγονται οι έρευνες σχετικά με την εξέταση των αιτήσεων ασύλου από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ή οι διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών».

Εάν ένα κράτος μέλος επικαλεστεί την εξαίρεση του άρθρου 23 παράγραφος 1, υποχρεούται να καθιστά 
προσβάσιμες στις εν λόγω αρχές τις πληροφορίες ή πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 46 (455). Ωστόσο, το 
κράτος μέλος πρέπει επίσης να «θεσπί[σει] στο εθνικό δίκαιο διαδικασίες που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης του αιτούντος» [άρθρο 23 παράγραφος 1) στοιχείο β)].

(452) Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), της 17ης Απριλίου 2019, OFPRA κατά Mme B, 
αριθ. 419722 C, FR:CECHR:2019:419722.20190417. Από τα εμπιστευτικά έγγραφα προέκυψε ότι η πρόσφυγας είχε έρθει σε επαφή, μέσω των κοινωνικών 
δικτύων, με μέλη τζιχαντιστικών δικτύων του Νταγκεστάν και αργότερα ταξίδεψε στην Τουρκία το 2014. Σύμφωνα με τα αρχεία, είχε παντρευτεί έναν 
συμπατριώτη της στην Τουρκία που σκοτώθηκε στη Συρία πολεμώντας για το Ισλαμικό Κράτος και ότι η ίδια είχε εμπλακεί στην ομάδα.

(453) ΔΕΕ, απόφαση της 8ης Μαΐου 2014, H. N. κατά Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-General, C-604/12, EU:C:2014:302, 
σκέψη 49.

(454) ΔΕΕ, 2017, M κατά Minister for Justice and Equality, ό.π. (υποσημείωση 422 ανωτέρω), σκέψη 40. Βλ. επίσης, σε σχέση με τις δίκαιες διαδικασίες, την 
απόφαση του ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 4ης Ιουνίου 2013, στην υπόθεση ZZ κατά Secretary of State for the Home Department, C-300/11, 
EU:C:2013:363.

(455) Το άρθρο 46 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) σχετικά με το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής αναφέρεται στα δικαστήρια.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038388005/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
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Υπάρχει επίσης μια ρήτρα επιφύλαξης στο άρθρο 23 παράγραφος 1, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη 
«να παρέχουν σε νομικό ή άλλο σύμβουλο, ο οποίος έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, πρόσβαση στις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή πηγές, εφόσον οι πληροφορίες έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησης ή για 
τη λήψη απόφασης περί ανάκλησης της διεθνούς προστασίας». Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εν λόγω ρήτρα 
επιφύλαξης δεν είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που προκύψει ζήτημα εμπιστευτικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών, το γαλλικό Συμβούλιο 
της Επικρατείας διαπίστωσε ότι οι εν λόγω πληροφορίες, οι οποίες κοινοποιούνται στα μέρη, μπορούν να 
ληφθούν υπόψη (456). Η αρχή αυτή εφαρμόζεται σε γαλλικές υποθέσεις περί ασύλου (457). Επιπλέον, το 2015, 
θεσπίστηκαν διατάξεις στον γαλλικό κώδικα για την είσοδο και τη διαμονή αλλοδαπών (CESEDA). Οι διατάξεις 
αυτές αφενός επιτρέπουν την κοινοποίηση στους διαδίκους οποιουδήποτε στοιχείου δεν υπάρχει στον 
φάκελο και μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαστήριο εναντίον του αιτούντος και αφετέρου επιτρέπουν στην 
αποφαινόμενη αρχή, στο Office français de protection des réfugiés et apatrides (Γαλλικό γραφείο προστασίας 
προσφύγων και ανιθαγενών, OFPRA), να αρνηθεί να δημοσιοποιήσει πληροφορίες για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας της πηγής τους. Εάν, ωστόσο, συμβεί αυτό, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να βασίσει την απόφασή του αποκλειστικά σε αυτά τα στοιχεία (458).

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες πληροφοριών παρέχουν πληροφορίες στο δικαστήριο που 
αποκαλύπτουν γεγονότα, ημερομηνίες και στοιχεία ταυτότητας χωρίς να αποκαλύπτουν την πηγή. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα σχετικά με το αν το κράτος μέλος επιτρέπεται να αποκρύψει 
την πηγή των πληροφοριών. Τα γαλλικά δικαστήρια, για παράδειγμα, αποφάνθηκαν ότι, όταν προσκομίζονται 
σε αυτά τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να ακολουθούν μια ισορροπημένη προσέγγιση και να 
θεωρούν τα στοιχεία αυτά παραδεκτά, αλλά τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο σε 
συνδυασμό με τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία (459). Η γαλλική νομοθεσία προβλέπει ότι, όταν η αποφαινόμενη 
αρχή στηρίζεται σε ανώνυμη πηγή, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτής της πηγής, οφείλει να 
αιτιολογήσει την ανάγκη τήρησης του απορρήτου και να παράσχει σύνοψη των στοιχείων της συγκεκριμένης 
πληροφορίας (460). Καθιστά επίσης σαφές ότι οι δικαστές δεν μπορούν να στηρίζουν την απόφασή τους 
αποκλειστικά σε απόρρητες πληροφορίες (461).

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, εάν απλώς υπάρχουν πληροφορίες στον φάκελο που υποδηλώνουν 
ότι κάποιος είναι καταζητούμενος, ενδέχεται να μην προκύψει απαραιτήτως από την πλήρη έρευνα του 
δικαστηρίου για τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του 
κράτους ή κίνδυνο για την κοινωνία (462).

7.6. Πραγματική προσφυγή
Ακριβώς όπως ένας αιτών διεθνούς προστασίας έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προϋποθέσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας, το ίδιο δικαίωμα πρέπει να παρέχεται σε 
σχέση με αποφάσεις που ενδέχεται να στερήσουν από τους δικαιούχους διεθνή προστασία το υφιστάμενο 
καθεστώς.

Η αιτιολογική σκέψη 50 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) ορίζει τα εξής:

Σύμφωνα με βασική αρχή της ενωσιακής νομοθεσίας, οι αποφάσεις επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας, 
οι αποφάσεις που αφορούν την άρνηση εκ νέου έναρξης της εξέτασης μιας αίτησης μετά την παύση 

(456) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 3ης Μαρτίου 2003, Ministre de l’intérieur κατά M. X., αριθ.238662 A· και απόφαση της 
11ης Δεκεμβρίου 2015, JD, αριθ. 394989, FR:CESEC:2015:394989.20151211.

(457) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου 2019, M. A.C.B., αριθ. 421212, FR:CECHR:2019:421212.20190220, 
σκέψη 3· και 2020, M. B. A., αριθ. 425231, M. A.C.B., 428140 B, ό.π. (υποσημείωση 288 ανωτέρω).

(458) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), απόφαση της 19ης Ιουνίου 2017, OFPRA κατά M. A., αριθ. 389868, FR:CECHR:2017:389868.20170619.

(459) Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État, Γαλλία), 2003, Ministre de l’intérieur κατά M. X., αριθ. 238662, ό.π. (υποσημείωση 456 ανωτέρω)· 2015, JD, 
αριθ. 394989, ό.π. (υποσημείωση 456 ανωτέρω).

(460) L. 733 - 4 CESEDA, ό.π. (υποσημείωση 288 ανωτέρω).

(461) Ό.π.

(462) Συμβούλιο της Επικρατείας (Γαλλία), 2019, OFPRA κατά M. G., αριθ. 416013 A, ό.π. (υποσημείωση 302  ανωτέρω).

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-02-20/421212
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-06-19/389868
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030951565/2019-06-10
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
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της, και οι αποφάσεις περί ανακλήσεως του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας πρέπει να επιδέχονται αποτελεσματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου (463).

Το άρθρο 46 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) ορίζει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Το άρθρο 46 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) είναι υποχρεωτική διάταξη που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες θα 
έχουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά […] απόφασης «ανάκλησης της διεθνούς 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 45». Αυτή η διάταξη πρέπει να ερμηνευτεί σύμφωνα με τον Χάρτη της ΕΕ, 
όπως επισημάνθηκε από το ΔΕΕ στην υπόθεση JP, το οποίο επιβεβαίωσε τα εξής:

Τα χαρακτηριστικά της προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 46 της οδηγίας 2013/32 πρέπει να 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη [της ΕΕ], κατά το οποίο κάθε πρόσωπο του οποίου 
παραβιάστηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης 
έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο (464).

Κατά τη διάρκεια της προσφυγής, ισχύουν διαδικαστικές εγγυήσεις. Το άρθρο 45 καθορίζει διαδικαστικούς 
κανόνες που πρέπει να τηρούνται όταν ένα κράτος μέλος εξετάζει την ανάκληση της διεθνούς προστασίας 
από υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σύμφωνα με το άρθρο 14 ή 19 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση). Το άρθρο 45 
της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) και οι εγγυήσεις που περιέχονται σε αυτό παρατίθενται πλήρως στο τμήμα 7.2 
ανωτέρω. Περιλαμβάνουν το δικαίωμα γραπτής ενημέρωσης για την απόφαση επανεξέτασης της διεθνούς 
προστασίας και τη δυνατότητα απάντησης (465). Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται γραπτή απόφαση σχετικά με 
την ανάκληση της διεθνούς προστασίας στην οποία να αναφέρονται οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσβολής της απόφασης (466).

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε η πραγματική προσφυγή να εξασφαλίζει πλήρη και ex nunc 
εξέταση τόσο των πραγματικών όσο και των νομικών ζητημάτων (467). Ωστόσο, το δικαίωμα του αιτούντος, 
όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 46 παράγραφος 3, να εξασφαλίσει πλήρη και ex nunc εξέταση ενώπιον 
δικαστηρίου δεν μπορεί να άρει την υποχρέωση του αιτούντος να συνεργαστεί με το εν λόγω όργανο (468).

Το άρθρο 46 παράγραφος 4 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση) προβλέπει ένα ορισμένο περιθώριο διακριτικής 
ευχέρειας στα κράτη μέλη σε σχέση με το καθήκον να καθορίσουν εύλογες προθεσμίες για την άσκηση από 
τους αιτούντες του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Ωστόσο, οι προθεσμίες που καθορίζονται τελούν 
υπό την προϋπόθεση να μην καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά επαχθή την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. 
Ωστόσο, ο καθορισμός των προθεσμιών που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αρχής της διαδικαστικής 
αυτονομίας των κρατών μελών υπόκειται στις αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας (469).

Για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με την αρχή της πραγματικής προσφυγής, βλ. EASO, Αξιολόγηση αποδεικτικών 
στοιχείων και αξιοπιστίας στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2018, 
τμήμα 3.1 «Εξέταση των πραγματικών και των νομικών ζητημάτων από δικαστήριο».

Βλ. επίσης EASO, Asylum procedures and the principle of non-refoulement – Judicial analysis (Διαδικασίες 
ασύλου και η αρχή της μη επαναπροώθησης — Δικαστική ανάλυση), 2018, μέρος 6 «Right to an effective 
remedy» (Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής).

(463) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του «δικαστηρίου», βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2013, H.I.D., B.A. κατά Refugee 
Applications Commissioner κ.λπ., C-175/11, EU:C:2013:45, σκέψη 83, όπου αναφέρεται ότι «Προκειμένου να εκτιμηθεί αν το αιτούν όργανο είναι 
“δικαστήριο” κατά την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, ζήτημα που εμπίπτει αποκλειστικώς στο δίκαιο της Ένωσης, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη 
ένα σύνολο στοιχείων όπως είναι η ίδρυση του εν λόγω οργάνου με νόμο, η μονιμότητά του, ο δεσμευτικός χαρακτήρας της δικαιοδοσίας του, ο κατ’ 
αντιμωλίαν χαρακτήρας της ενώπιόν του διαδικασίας, η εκ μέρους του οργάνου αυτού εφαρμογή των κανόνων δικαίου καθώς και η ανεξαρτησία του» 
(παραλείπονται οι παραπομπές).

(464) ΔΕΕ, απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, JP κατά Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, EU:C:2020:681, σκέψη 27.

(465) Άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως β) της ΟΔΑ (αναδιατύπωση).

(466) Άρθρο 45 παράγραφος 3 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση).

(467) Άρθρο 46 παράγραφος 3 της ΟΔΑ (αναδιατύπωση). Βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 19ης Μαρτίου 2020, PG κατά Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, 
EU:C:2020:216, σκέψεις 28–31· ΔΕΕ, απόφαση της 19ης Μαρτίου 2020, LH κατά Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218, 
σκέψεις 69–71.

(468) ΔΕΕ (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), απόφαση της 25ης Ιουλίου 2018, Alheto κατά Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-585/16, 
EU:C:2018:584, σκέψη 116.

(469) ΔΕΕ, 2020, JP κατά CGRA, ό.π. (υποσημείωση 464 ανωτέρω), σκέψη 50. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους που 
προβλέπει ότι η διαδικασία προσβολής μιας απόφασης που κηρύττει απαράδεκτη μια μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να κινηθεί 
εντός 10 ημερών.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106


  ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας — 105

Προσάρτημα A. Επιλεγμένες διεθνείς 
διατάξεις
Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων

Άρθρο 1Γ–ΣΤ — Ορισμός του όρου «πρόσφυγας»

Γ. Η παρούσα Σύμβασις παύει εφαρμοζομένη επί προσώπων εμπιπτόντων εις τας διατάξεις της ως 
άνω παραγράφου Α εις τας κατωτέρω περιπτώσεις:

1)  εάν έκαμον εκ νέου οικειοθελώς χρήσιν της προστασίας της χώρας ης έχουν την 
υπηκοότητα, ή

2)  εάν μετά την απώλειαν της υπηκοότητος αυτών, οικειοθελώς επανέκτησαν ταύτην, ή

3)  εάν απέκτησαν νέαν υπηκοότητα και απολαύουν της υπό της χώρας της νέας αυτών 
υπηκοότητος παρεχομένης προστασίας, ή

4)  εάν επέστρεψαν οικειοθελώς προς εγκατάστασιν εις την χώραν ην είχον εγκαταλείψει 
ή εκτός των συνόρων της οποίας παρέμενον φοβούμενοι διωγμόν, ή

5)  εάν δεν δύνανται πλέον να εξακολουθούν αποποιούμενα την υπό της χώρας της υπηκοότητας 
αυτών παρεχομένην προστασίαν, δεδομένου ότι έχουν παύσει υφιστάμενοι αι προϋποθέσεις 
συνεπεία των οποίων ανεγνωρίσθησαν. 
Σημειωτέον πάντως ότι αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται εις την 
περίπτωσιν πρόσφυγος εμπίπτοντος εις την παράγραφον. Α του άρθρου τούτου και δυναμένου 
να επικαλεσθή επιτακτικούς λόγους αναφερομένους εις προγενεστέρας διώξεις, ίνα αρνηθή να 
απολαύση της υπό της χώρας της υπηκοότητας αυτού παρεχομένης προστασίας.

6)  Εάν προκειμένου περί προσώπων μη κεκτημένων υπηκοότητα τινά δύνανται ταύτα να 
επιστρέψουν εις την χώραν ένθα είχον τη συνήθη αυτών διαμονήν, δεδομένου ότι αι 
προϋποθέσεις συνεπεία των οποίων ανεγνωρίσθησαν ως Πρόσφυγες, έχουν παύσει 
υφιστάμεναι. 
Σημειωτέον πάντως ότι αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται εις την 
περίπτωσιν πρόσφυγος εμπίπτοντος εις την παράγραφον. Α του άρθρου τούτου και 
δυναμένου να επικαλεσθή επιτακτικούς λόγους αναφερομένους εις προγενεστέρας 
διώξεις, ίνα αρνηθή να επιστρέψη εις την χώραν ένθα είχε τη συνήθη αυτού διαμονήν.

Δ. Η Σύμβασις αύτη δεν εφαρμόζεται επί προσώπων άτινα απολαύουν σήμερον της προστασίας 
ή συνδρομής παρεχομένης ουχί υπό του Υπάτου Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών διά τους 
πρόσφυγας αλλά εκ μέρους ετέρου οργάνου ή Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Όταν η ως άνω προστασία ή συνδρομή παύση παρεχομένη δι' οιανδήποτε αιτίαν χωρίς συγχρόνως 
να έχη οριστικώς ρυθμισθή η τύχη των προσώπων τούτων, συμφώνως προς τας υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών ληφθείσας σχετικάς αποφάσεις, τα πρόσωπα ταύτα θα 
απολαύουν αυτομάτως των εκ της Συμβάσεως ταύτης απορρεόντων ευεργετημάτων.

Ε. Η Σύμβασις αύτη δεν εφαρμόζεται επί προσώπου όπερ αναγνωρίζεται υπό των αρμοδίων αρχών 
της χώρας ένθα έχει εγκατασταθή ως έχον τα συναφή προς την κτήσιν της υπηκοότητος της χώρας 
ταύτης δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΣΤ. Αι διατάξεις της Συμβάσεως ταύτης δεν εφαρμόζονται επί προσώπων διά τα οποία υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι να πιστεύη τις ότι:

α)  έχουν διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητος εν τη εννοία των διεθνών συμφωνιών αίτινες συνήφθησαν επί σκοπώ 
αντιμετωπίσεως των αδικημάτων τούτων,

β)  έχουν διαπράξει σοβαρόν αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ευρισκόμενα εκτός της 
χώρας της εισδοχής πριν ή γίνουν ταύτα δεκτά ως πρόσφυγες υπό της χώρας ταύτης,

γ)  είναι ένοχα ενεργειών αντιθέτων προς τους σκοπούς και τας αρχάς των Ηνωμένων Εθνών.
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Προσάρτημα B. Διαγράμματα αποφάσεων
Τα διαγράμματα αποφάσεων που ακολουθούν αποσκοπούν στο να παράσχουν καθοδήγηση στους δικαστικούς 
όταν κρίνουν υποθέσεις που αφορούν ζητήματα σχετικά με τον τερματισμό της διεθνούς προστασίας. Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλληλεπικάλυψη μεταξύ των επιμέρους λόγων. Οι 
δικαστικοί καλούνται να έχουν κατά νουν το γεγονός αυτό όταν χρησιμοποιούν τα διαγράμματα αποφάσεων.

Στα διαγράμματα αποφάσεων εξετάζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συντρέχουν για να μπορεί να 
στοιχειοθετηθεί κάθε λόγος τερματισμού της διεθνούς προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο τερματισμός 
της προστασίας είναι υποχρεωτικός για όλους τους λόγους που εξετάζονται στο παρόν έγγραφο, εκτός 
των προβλεπομένων στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Βάσει των τελευταίων 
διατάξεων, τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια, και πρέπει να εξετάζεται το εθνικό δίκαιο προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν και με ποιον τρόπο έχουν ενσωματωθεί σε αυτό οι συγκεκριμένοι λόγοι τερματισμού της 
προστασίας.

Άρθρο 14 παράγραφος 1 — Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα λόγω 
εξάλειψης περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 14 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την 
ανανέωση του καθεστώτος πρόσφυγα εάν ένα πρόσωπο έχει παύσει να είναι πρόσφυγας σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ).

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) αφορά περιπτώσεις στις οποίες οι πράξεις του πρόσφυγα έχουν 
ως αποτέλεσμα μια κατάσταση στην οποία το καθεστώς πρόσφυγα δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο α)

Το άρθρο 11 παράγραφος 
1 στοιχείο α) αφορά 

περιπτώσεις στις οποίες ο 
πρόσφυγας «εξασφαλίζει 
εκ νέου οικειοθελώς την 
προστασία της χώρας της 

ιθαγένειας».

1. Ενήργησε ο πρόσφυγας κατά τρόπο που να δημιουργείται τεκμήριο 
ότι εξασφάλισε «εκ νέου την προστασία της χώρας ιθαγένειας»;

α)  Ο πρόσφυγας πρέπει να εξασφαλίσει εκ νέου την προστασία 
του.

β)  Ο πρόσφυγας πρέπει να ενεργεί οικειοθελώς.

γ)  Η προστασία πρέπει να παρέχεται στη χώρα ιθαγένειας.

Άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο β)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο β) αφορά περιπτώσεις 

όπου ο πρόσφυγας έχει 
«ανακτήσει οικειοθελώς την 
ιθαγένεια που απώλεσε κατά 

το παρελθόν». 

1. Έχει απολέσει ο πρόσφυγας την ιθαγένειά του;

2. Ανέκτησε την ιθαγένειά του οικειοθελώς ο πρόσφυγας;

Άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) αφορά περιπτώσεις 

όπου ο πρόσφυγας έχει 
«αποκτήσει νέα ιθαγένεια και 
απολαύει της προστασίας της 
χώρας που του χορήγησε τη 

νέα ιθαγένεια».

1. Απέκτησε ο πρόσφυγας νέα ιθαγένεια;

2. Εάν ναι, παρέχει η χώρα της νέας ιθαγένειας ουσιαστική προστασία;
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Άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) αφορά περιπτώσεις 

όπου ο πρόσφυγας έχει 
«εγκατασταθεί εκ νέου 

οικειοθελώς στη χώρα που 
είχε εγκαταλείψει ή εκτός 
της οποίας είχε παραμείνει 
εξαιτίας του φόβου ότι θα 

υποστεί δίωξη». 

1. Έχει εγκατασταθεί εκ νέου ο πρόσφυγας οικειοθελώς στη χώρα 
καταγωγής του;

α)  Ενήργησε ο πρόσφυγας οικειοθελώς;

β)  Έχει «εγκατασταθεί εκ νέου ο πρόσφυγας στη χώρα που είχε 
εγκαταλείψει ή εκτός της οποίας είχε παραμείνει»;

2. Εάν ναι, παρέχει η χώρα της νέας ιθαγένειας ουσιαστική προστασία;

Άρθρο 14 — Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα λόγω εξάλειψης 
περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως στ)

Άρθρο 14 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και στ)

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν, να τερματίσουν ή να αρνηθούν την 
ανανέωση του καθεστώτος πρόσφυγα εάν ένα πρόσωπο έχει παύσει να είναι πρόσφυγας σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως στ).

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) αφορά περιπτώσεις όπου «έχουν παύσει να υφίστανται οι 
συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση [του προσώπου] ως πρόσφυγα», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
πλέον ανάγκη να συνεχίσει να αναγνωρίζεται το καθεστώς πρόσφυγα.

Άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο ε)

Το άρθρο 11 παράγραφος 
1 στοιχείο ε) αφορά 

περιπτώσεις όπου ένας 
υπήκοος τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενής παύει να είναι 
πρόσφυγας «διότι έχουν 
παύσει να υφίστανται οι 
συνθήκες που οδήγησαν 
στην αναγνώρισή του ως 

πρόσφυγα».

1. Είναι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας; 

2. Οι «συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα … 
έχουν εκλείψει»;

α)  Συγκρίνοντας τα γεγονότα στα οποία βασίστηκε η αρχική 
αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα με αυτά που υφίστανται 
τώρα, έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες;

β)  Η παύση των συνθηκών είναι επαρκώς «ουσιαστικής και μη 
προσωρινής φύσεως»; 

3. Είναι πλέον αδύνατον για τον ενδιαφερόμενο «να εξακολουθεί να 
αρνείται την προστασία που του παρέχει η χώρα της ιθαγένειας»;

α)  Υφίσταται ουσιαστική προστασία από διώξεις για τους λόγους 
στους οποίους βασίστηκε η αρχική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση); 

β)  Παρέχεται αυτή η προστασία από έναν από τους φορείς που 
απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β); 

4. Υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μεταβολής των συνθηκών 
και της αδυναμίας του ενδιαφερομένου να αρνηθεί την υφιστάμενη 
πλέον προστασία της χώρας ιθαγένειας;

5. Υπάρχουν άλλες συνθήκες διαφορετικές από τον λόγο για τον 
οποίο χορηγήθηκε προηγουμένως το καθεστώς πρόσφυγα που 
προκαλούν βάσιμο φόβο δίωξης; 

6. Υπάρχουν «επιτακτικοί λόγοι που απορρέουν από προηγούμενες 
διώξεις για να αρνηθεί [ο πρόσφυγας] την προστασία της χώρας 
ιθαγένειας»;

α)  Ποιες ήταν οι πραγματικές περιστάσεις των προηγούμενων 
διώξεων; 

β)  Ποιες θα ήταν οι συνέπειες της επιστροφής στη χώρα καταγωγής; 
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Άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)

Το άρθρο 11 παράγραφος 
1 στοιχείο στ) αφορά 
περιπτώσεις όπου ένας 
υπήκοος τρίτης χώρας 
ή ανιθαγενής παύει 
να είναι πρόσφυγας 

«διότι έχουν εκλείψει οι 
συνθήκες που οδήγησαν 
στην αναγνώρισή του ως 

πρόσφυγα».

1. Είναι ο ενδιαφερόμενος ανιθαγενής; 

2. Οι «συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα … 
έχουν εκλείψει»; 

α)  Προκύπτει από τη σύγκριση των γεγονότων στα οποία βασίστηκε 
η αρχική αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα με τα τρέχοντα 
γεγονότα ότι υπήρξε παύση των συνθηκών;

β)  Είναι η παύση αυτή επαρκώς «ουσιαστικής και μη προσωρινής 
φύσεως»; 

3. Είναι ο ενδιαφερόμενος σε θέση να επιστρέψει στη χώρα της 
προηγούμενης συνήθους διαμονής;

4. Υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παύσης των συνθηκών και 
της ικανότητας του ατόμου να επιστρέψει στη χώρα προηγούμενης 
συνήθους διαμονής;

5. Υπάρχουν άλλες συνθήκες διαφορετικές από τον λόγο για τον 
οποίο χορηγήθηκε προηγουμένως το καθεστώς πρόσφυγα που 
προκαλούν βάσιμο φόβο δίωξης;

6. Υπάρχουν «επιτακτικοί λόγοι που απορρέουν από προηγούμενες 
διώξεις για να αρνηθεί [ο πρόσφυγας] την προστασία […] της χώρας 
προηγούμενης συνήθους διαμονής»;

α)  Ποιες ήταν οι πραγματικές περιστάσεις των προηγούμενων 
διώξεων;

β)  Ποιες θα ήταν οι συνέπειες της επιστροφής στη χώρα καταγωγής;

Άρθρο 14 παράγραφοι 3 έως 4 — Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα

Άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) αφορά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και 
τα οποία θα έπρεπε να είχαν αποκλεισθεί ή αποκλείονται από το καθεστώς αυτό σύμφωνα με το άρθρο 12. 
Τα διαγράμματα αποφάσεων στο έγγραφο της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2η έκδ., 2020, Προσάρτημα A, ισχύουν κατ’ αναλογία.

Άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) αφορά την ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα, μετά τη χορήγηση 
καθεστώτος πρόσφυγα στον ενδιαφερόμενο, εάν το οικείο κράτος μέλος αποδείξει ότι η «διαστρέβλωση ή η 
παράλειψη γεγονότων από τον πρόσφυγα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε 
αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα».

Άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο β)

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 
στοιχείο β) αφορά περιπτώσεις 
όπου το καθεστώς πρόσφυγα 
ανακαλείται, τερματίζεται ή 
ανανεώνεται, ή απορρίπτεται 
η ανανέωσή του, «εάν η εκ 
μέρους του ενδιαφερομένου 

διαστρέβλωση ή 
παράλειψη γεγονότων, 

συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης πλαστών εγγράφων, 
υπήρξε αποφασιστική για τη 
χορήγηση του καθεστώτος 

πρόσφυγα». 

1. Υφίσταται ένα από τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη 
διαστρέβλωση ή παράλειψη; 

α) Η αίτηση διεθνούς προστασίας βασίστηκε σε αντικειμενικά 
εσφαλμένες δηλώσεις ή έγγραφα ή ο αιτών παρέλειψε σχετικές 
δηλώσεις ή έγγραφα;

Το πρώτο στοιχείο πληρούται εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη 
εσφαλμένων ή ψευδών πληροφοριών ή πλαστών εγγράφων, όπως 
η αναφορά ψευδούς ιθαγένειας, η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων 
ασύλου ή η χρήση ψευδούς ταυτότητας.

β) Υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της διαστρέβλωσης ή 
παράλειψης γεγονότων και της χορήγησης του καθεστώτος 
πρόσφυγα; 

Η διαστρέβλωση ή παράλειψη πρέπει να υπήρξε καθοριστική για τη 
χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο α) επιτρέπει στα κράτη μέλη να τερματίσουν το καθεστώς πρόσφυγα όταν 
ο ενδιαφερόμενος θεωρείται κίνδυνος για την ασφάλεια του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 14 παράγραφος 4 
στοιχείο α)

Το άρθρο 14 παράγραφος 
4 στοιχείο α) αφορά 

περιπτώσεις όπου τα κράτη 
μέλη ανακαλούν, τερματίζουν 
ή αρνούνται να ανανεώσουν 
το καθεστώς πρόσφυγα όταν 
«μπορεί για εύλογους λόγους 
να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο 
αυτό συνιστά κίνδυνο για την 
ασφάλεια του κράτους μέλους 

στο οποίο ευρίσκεται».

1. Μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό 
συνιστά «κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο 
ευρίσκεται» κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχείο α);

α) Ποια είναι η φύση των πράξεων που τέλεσε ο ενδιαφερόμενος 
στη χώρα καταγωγής, σε τρίτη χώρα και στο έδαφος του κράτους 
μέλους;

β) Ποιος είναι ο δυνητικός κίνδυνος για την ασφάλεια του κράτους 
μέλους;

Η ασφάλεια του κράτους μέλους περιλαμβάνει την εθνική ασφάλεια 
και τη δημόσια τάξη.

γ) Μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό 
συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους;

δ) Έχει η ανάγκη προστασίας της ασφάλειας του κράτους μέλους 
μεγαλύτερη σημασία από το συμφέρον προστασίας του 
ενδιαφερομένου από τις διώξεις;

Άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) επιτρέπει στα κράτη μέλη να τερματίσουν το καθεστώς πρόσφυγα όταν 
ο ενδιαφερόμενος συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία.

Άρθρο 14 παράγραφος 4 
στοιχείο β)

Το άρθρο 14 παράγραφος 
4 στοιχείο β) αφορά 
περιπτώσεις όπου 

επιτρέπεται η κατάργηση 
του καθεστώτος που 

χορηγείται σε πρόσφυγα 
σύμφωνα με την οδηγία 
όταν «δεδομένου ότι έχει 
καταδικασθεί τελεσίδικα 
για τη διάπραξη ιδιαίτερα 
σοβαρού εγκλήματος, 
συνιστά κίνδυνο για την 
κοινωνία του κράτους 

μέλους αυτού». 

 1. Εγείρουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης δυνητικά 
ζητήματα τέτοια ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να θεωρηθεί, 
«δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη 
ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος», ότι «συνιστά κίνδυνο για την 
κοινωνία του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται» κατά την 
έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 4 στοιχείο β);

2. Το έγκλημα που διαπράχθηκε ήταν «ιδιαιτέρως σοβαρό»;

Αυτό το στοιχείο πρέπει να αξιολογείται σε εξατομικευμένη βάση 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως:

•  τη φύση της πράξης·

•  τις συνέπειες της πράξης·

•  τη μορφή της διαδικασίας δίωξης του εγκλήματος·

•  τη φύση της ποινής·

•  το εάν οι περισσότερες δικαιοδοσίες θα ταξινομούσαν επίσης την 
επίμαχη πράξη ως σοβαρό έγκλημα.

Η διάπραξη του σοβαρού εγκλήματος δεν είναι ανάγκη να περιορίζεται 
εδαφικά ή χρονικά. 

3. «Καταδικάστηκε τελεσίδικα» ο ενδιαφερόμενος στη χώρα 
καταγωγής, σε τρίτη χώρα ή στο έδαφος της χώρας ασύλου;

4. Ποιος είναι ο δυνητικός κίνδυνος για την κοινωνία του κράτους 
μέλους;

α) Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος υποτροπής, δηλαδή, υπάρχει 
σοβαρή απειλή ο ενδιαφερόμενος να τελέσει παρόμοια 
εγκλήματα στο μέλλον;

β) Απαιτείται πλήρης διερεύνηση όλων των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης υπόθεσης.

5.  χει ο κίνδυνος για την κοινωνία στο κράτος ασύλου μεγαλύτερη 
σημασία από το συμφέρον προστασίας του ενδιαφερομένου από τις 
διώξεις;
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Άρθρο 19 παράγραφος 1 — Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας λόγω εξάλειψης ή μεταβολής των περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 16

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 και το άρθρο 16 αφορούν την εξάλειψη ή τη μεταβολή των περιστάσεων σε σχέση 
με το καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Άρθρο 19 παράγραφος 1 
και άρθρο 16 

Το άρθρο 19 
παράγραφος 1 και το 
άρθρο 16  αφορούν 
περιπτώσεις όπου 
μια μεταβολή στην 

ενημέρωση του κράτους 
μέλους υποδοχής για την 
προσωπική κατάσταση του 
συγκεκριμένου ατόμου 
μπορεί να ισοδυναμεί 

με μεταβολή των 
περιστάσεων. 

1. Οι «περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας […] έχουν εκλείψει ή [...] έχουν μεταβληθεί σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να μην απαιτείται πλέον προστασία»;

α) Συγκρίνοντας τα γεγονότα στα οποία βασίστηκε η αρχική χορήγηση 

του καθεστώτος επικουρικής προστασίας με αυτά που υπάρχουν 
τώρα, οι περιστάσεις έχουν εκλείψει ή έχουν μεταβληθεί «σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να μην απαιτείται πλέον προστασία»; 

β) Είναι η μεταβολή αυτή επαρκώς «ουσιαστικής και μη προσωρινής 
φύσεως»;

2. Έπαυσε να είναι απαραίτητη η προστασία; 

Παρέχεται αποτελεσματική προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 της ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση), κατά της σοβαρής βλάβης, 
της οποίας ο κίνδυνος οδήγησε αρχικά στη χορήγηση του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας;

3. Υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μεταβολής των περιστάσεων 
και του τερματισμού της ανάγκης χορήγησης του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας;

4. Υπάρχουν άλλες περιστάσεις οι οποίες δημιουργούν πραγματικό 
κίνδυνο σοβαρής βλάβης;

5. Υπάρχουν «επιτακτικοί λόγοι που απορρέουν από προηγούμενη 
σοβαρή βλάβη για να αρνηθεί [ο ενδιαφερόμενος] την προστασία 
που του παρέχει η χώρα ιθαγένειας ή […] προηγούμενης συνήθους 
διαμονής»; 

α) Ποιες ήταν οι πραγματικές περιστάσεις της προηγούμενης σοβαρής 
βλάβης;

β) Ποιες θα ήταν οι συνέπειες της επιστροφής στη χώρα καταγωγής; 

γ) Κατόπιν αξιολόγησης των ζητημάτων αυτών, συνιστούν οι δύο 
προαναφερθείσες πτυχές εξαιρετικές περιστάσεις σχετικές με την 
επικουρική προστασία οι οποίες καθιστούν εύλογα αδύνατη την 
επιστροφή του ενδιαφερομένου;

Το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 17 παράγραφος 3 αφορούν περιπτώσεις στις οποίες οι αιτούντες 
διεθνούς προστασίας θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί από το καθεστώς επικουρικής προστασίας, επειδή 
εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής προκειμένου να αποφύγουν ποινικές κυρώσεις.

Το διάγραμμα αποφάσεων στο έγγραφο της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2η έκδ., 2020, προσάρτημα A, ισχύει κατ’ αναλογία.

Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 17 
παράγραφος 2 αφορούν τον αρχικό ή μεταγενέστερο αποκλεισμό από το καθεστώς επικουρικής προστασίας 
λόγω τέλεσης διεθνών εγκλημάτων. Το διάγραμμα αποφάσεων στο έγγραφο της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: 
άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2η έκδοση, 2020, 
προσάρτημα A, ισχύει κατ’ αναλογία.

Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 17 
παράγραφος 2 αφορούν τον αρχικό ή μεταγενέστερο αποκλεισμό από το καθεστώς επικουρικής προστασίας 
λόγω τέλεσης διεθνών εγκλημάτων. Το διάγραμμα αποφάσεων στο έγγραφο της EASO με τίτλο Αποκλεισμός: 
άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2η έκδοση, 2020, 
προσάρτημα A, ισχύει κατ’ αναλογία.

Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) αφορά περιπτώσεις στις οποίες η διαστρέβλωση ή η παράλειψη 
γεγονότων υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Το διάγραμμα 
αποφάσεων για το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Προσάρτημα Γ. Μεθοδολογία
Η πρώτη έκδοση του εγγράφου Τερματισμός της διεθνούς προστασίας: άρθρα 11, 14, 16 και 19 της οδηγίας για 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ) — Δικαστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 
2016. Το 2018, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης για την εφαρμογή της σύμβασης-πλαισίου για τις υπηρεσίες 
EASO/2017/589, η Διεθνής Ένωση Δικαστών Προσφυγικού και Μεταναστευτικού Δικαίου (IARMJ-Europe) (470) 
επανεξέτασε την πρώτη έκδοση της δικαστικής ανάλυσης. Με βάση τις παρατηρήσεις και την ανάλυση του 
περιεχομένου της πρώτης έκδοσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα σχετικά με τις βασικές εξελίξεις 
της νομοθεσίας και της νομολογίας μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω έκδοσης, η IARMJ συνέταξε 
έκθεση επανεξέτασης. Στην εν λόγω έκθεση διατυπώθηκαν συστάσεις προς την EASO όσον αφορά την ανάγκη 
επικαιροποίησης του υλικού. Στις 18 Αυγούστου 2020, η IARMJ και η EASO συνήψαν ειδική σύμβαση με την 
οποία ανατέθηκε στην IARMJ να επικαιροποιήσει τη δικαστική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης χωριστής 
συνοδευτικής συλλογής νομολογίας, και να καταρτίσει σημείωμα καθοδήγησης δικαστικών εκπαιδευτών 
(ΣΚΔΕ) βάσει των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην έκθεση επανεξέτασης.

Η συντακτική ομάδα της IARMJ, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά εν ενεργεία και προσφάτως 
συνταξιοδοτηθέντες δικαστές και μέλη δικαστηρίων με εξειδίκευση στο δίκαιο ασύλου και/ή την εκπαίδευση 
μελών δικαστηρίων από χώρες της ΕΕ+, επέλεξε και διόρισε δύο ερευνητές. Στον έναν εξ αυτών ανατέθηκε 
η επικαιροποίηση της δικαστικής ανάλυσης και στον άλλο η κατάρτιση του σημειώματος καθοδήγησης 
δικαστικών εκπαιδευτών. Ειδικοί σε θέματα κατάρτισης παρείχαν υποστήριξη στην επιμέλεια της έκδοσης 
και συνέταξαν τη συλλογή νομολογίας και τα προσαρτήματα. Οι εργασίες τους πραγματοποιήθηκαν υπό 
την εποπτεία και την καθοδήγηση της συντακτικής ομάδας. Η συντακτική ομάδα συστάθηκε με σκοπό να 
εξασφαλίσει την ακεραιότητα της αρχής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης καθώς και την παροχή δικαστικής 
υποστήριξης για την κατάρτιση και δημοσίευση του υλικού κατάρτισης δικαστικών λειτουργών. Η συντακτική 
ομάδα παρείχε καθοδήγηση σχετικά με την επικαιροποίηση του υλικού κατάρτισης και έλαβε όλες τις 
αποφάσεις σχετικά με τη δομή, τη μορφή, το ύφος και το περιεχόμενο του υλικού.

Ο ρόλος των εντεταλμένων ερευνητών ήταν να διενεργήσουν έρευνα βάσει «ερευνητικής μεθοδολογίας» που 
καθορίστηκε από τη συντακτική ομάδα και να εκπονήσουν μια επικαιροποιημένη νέα έκδοση της δικαστικής 
ανάλυσης με προσαρτήματα, καθώς και ένα σημείωμα καθοδήγησης δικαστικών εκπαιδευτών σύμφωνα με 
τις οδηγίες που παρατίθενται στους όρους αναφοράς. Κάθε ερευνητής και κάθε ειδικός σε θέματα κατάρτισης 
κλήθηκε να τηρήσει ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών και να συντάξει σχέδια με βάση το πρότυπο δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με τον οδηγό της EASO με τίτλο EASO Writing Tips and Tricks 2020. Τους ζητήθηκε να έχουν πάντοτε 
ως γνώμονα ότι το παραγόμενο υλικό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από δικαστικούς λειτουργούς. 
Ειδικότερα, τους ζητήθηκε να λάβουν υπόψη ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί βασική αρχή της 
επαγγελματικής εξέλιξης των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι έχουν ως μέλημα να ερμηνεύουν τις σχετικές 
νομικές διατάξεις σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και να εντοπίζουν τάσεις στη νομολογία.

Η συντακτική ομάδα διαβίβασε το προσχέδιο του υλικού σε έναν δικαστή του ΔΕΕ και έναν δικαστή του 
ΕΔΔΑ υπό την προσωπική τους ιδιότητα και στην UNHCR. Οι παρατηρήσεις τους ελήφθησαν υπόψη από τη 
συντακτική ομάδα κατά την οριστικοποίηση του υλικού. Η επικαιροποίηση του υλικού ολοκληρώθηκε τον 
Απρίλιο του 2021.

(470) Πρώην Διεθνής Ένωση Δικαστών Προσφυγικού Δικαίου (IARLJ) και IARLJ – Europe.
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Προσάρτημα Δ. Πρωτογενείς πηγές

1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.1. Πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ενοποιημένη απόδοση όπως τροποποιήθηκε με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας (έναρξη ισχύος: 1η Δεκεμβρίου 2009)] (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 47).

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [όπως τροποποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 
(έναρξη ισχύος: 1η Δεκεμβρίου 2009)] (ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σ. 1).

Πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη ΣΛΕΕ (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 295).

Πρωτόκολλο (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΛΕΕ (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, 
σ. 298).

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 1).

1.2. Παράγωγο δίκαιο της ΕΕ
Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 

αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων 
που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12) (ΟΕΑΑ).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με 
τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική 
προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, 
σ. 9) [ΟΕΑΑ (αναδιατύπωση)].

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με 
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) 
(ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60) [ΟΔΑ (αναδιατύπωση)].

Απόφαση (EΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων 
στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 146).

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων 
στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 80).

2. Διεθνείς συμβάσεις παγκόσμιας και περιφερειακής εμβέλειας
2.1. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, 189 UNTS 150, 28 Ιουλίου 1951 (έναρξη ισχύος: 22 Απριλίου 1954).

Πρωτόκολλο για το καθεστώς των προσφύγων, 606 UNTS 267, 31 Ιανουαρίου 1967 (έναρξη ισχύος: 4 
Οκτωβρίου 1967).

2.2. Συμβούλιο της Ευρώπης
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 213 UNTS 222, ETS αριθ. 005, 4 Νοεμβρίου 1950 (έναρξη 

ισχύος: 3 Σεπτεμβρίου 1953).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/04/19540422 00-23 AM/Ch_V_2p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1967/10/19671004 07-06 AM/Ch_V_5p.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf
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3. Νομολογία
3.1. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.1.1. Αποφάσεις
Απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, Yassin Abdullah Kadi και Al Barakaat International Foundation κατά 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνεκδικαζόμενες 
υποθέσεις C-402/05 P και C-415/05 P, EU:C:2008:461.

Απόφαση της 17ης Φεβρουαρίου 2009, Elgafaji κατά Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94.

Απόφαση της 2ας Μαρτίου 2010, Τμήμα μείζονος συνθέσεως (ΤΜΣ), Aydin Salahadin Abdulla κ.λπ. κατά 
Bundesrepublik Deutschland, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-175/08, C-176/08, C-178/08 και C-179/08, 
EU:C:2009:551.

Απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2010, Bundesrepublik Deutschland κατά B και D, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 
C-57/09 και C-101/09, EU:C:2010:661.

Απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2012, M. M. κατά Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, 
EU:C:2012:744.

Απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2012 (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), Mostafa Abed El Karem El Kott κ.λπ. κατά 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, C-364/11, EU:C:2012:826.

Απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2013, H.I.D., B.A. κατά Refugee Applications Commissioner κ.λπ., C-175/11, 
EU:C:2013:45.

Απόφαση της 4ης Ιουνίου 2013, ZZ κατά Secretary of State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363.

Απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2014, Aboubacar Diakité κατά Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 
C-285/12, EU:C:2014:39.

Απόφαση της 8ης Μαΐου 2014, H. N. κατά Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-
General, C-604/12, EU:C:2014:302.

Απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2014, Mukarubega κατά Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, 
EU:C:2014:2336.

Απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2014, Boudjlida κατά Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431.

Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2014, Mohamed M’Bodj κατά État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

Απόφαση της 24ης Ιουνίου 2015, H. T. κατά Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413.

Απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 2017, M κατά Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, 
C-560/14, EU:C:2017:101.

Απόφαση της 4ης Απριλίου 2017, Fahimian κατά Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255.

Απόφαση της 24ης Απριλίου 2018 (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), MP κατά Secretary of State for the Home 
Department, C-353/16, EU:C:2018:276.

Απόφαση της 2ας Μαΐου 2018 (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), K. κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
και H. F. κατά Belgische Staat, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-331/16 και C-366/16, EU:C:2018:296.

Απόφαση της 25ης Ιουλίου 2018, Alheto κατά Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, 
C-585/16, EU:C:2018:584.

Απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, Shajin Ahmed κατά Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, 
EU:C:2018:713.

Απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2018, Ahmedbekova κατά Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za 
bezhantsite, C-652/16, EU:C:2018:801.

Απόφαση της 14ης Μαΐου 2019 (Τμήμα μείζονος συνθέσεως), M κατά Ministerstvo vnitra και X, X κατά 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-391/16, C-77/17 και 
C-78/17, EU:C:2019:403.

Απόφαση της 23ης Μαΐου 2019, Mohammed Bilali κατά Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, 
EU:C:2019:448.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9125483
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9125483
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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Απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2019, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid κατά E.P., C-380/18, 
EU:C:2019:1071.

Απόφαση της 19ης Μαρτίου 2020, PG κατά Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, EU:C:2020:216.

Απόφαση της 19ης Μαρτίου 2020, LH κατά Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218.

Απόφαση της 2ας Απριλίου 2020, Επιτροπή κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-715/17, C-718/17 και C-719/17, EU:C:2020:257.

Απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, JP κατά Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, 
EU:C:2020:681.

Απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2021, Secretary of State for the Home Department κατά OA, C-255/19, 
EU:C:2021:36.

3.1.2. Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mazák της 15ης Σεπτεμβρίου 2009, Aydin Salahadin Abdulla και Others 

κατά Bundesrepublik Deutschland, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-175/08, C-176/08, C-178/08 και C-179/08, 
EU:C:2009:551.

3.2. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Απόφαση της 7ης Ιουλίου 1989, Soering κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αριθ. 14038/88.

Απόφαση της 30ής Οκτωβρίου 1991, Vilvarajah και Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αριθ. 13163/87, 
13164/87, 13165/87, 13447/87 και 13448/87.

Απόφαση (Τμήμα ευρείας συνθέσεως) της 28ης Φεβρουαρίου 2008, Saadi κατά Ιταλίας, αριθ. 37201/06.

Απόφαση της 11ης Οκτωβρίου 2011, Auad κατά Βουλγαρίας, αριθ. 46390/10.

Απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 2011, Al Hanchi κατά Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αριθ. 48205/09.

Απόφαση της 25ης Απριλίου 2017, Krasniqi κατά Αυστρίας, αριθ. 41697/12.

Απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2019, O.D. κατά Βουλγαρίας, αριθ. 34016/18.

Απόφαση της 15ης Απριλίου 2021, K.I. κατά Γαλλίας, αριθ. 5560/19.

Απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2014, Y.A. κατά Κάτω Χωρών, αριθ. 15439/09.

Απόφαση της 8ης Ιουνίου 2017, M.M. κ.λπ. κατά Κάτω Χωρών, αριθ. 15993/09.

3.3. Διεθνές Δικαστήριο
Απόφαση της 6ης Απριλίου 1955, Nottebohm Case (Λιχτενστάιν κατά Γουατεμάλας) (δεύτερη φάση), [1955] 

έκθεση ΔΔ αριθ. 4, σ. 23.

3.4. Δικαστήρια κρατών μελών
3.4.1. Αυστρία
Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof), απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, Ra 

2018/20/0360, AT:VWGH:2018:RA2018200360.L01.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 2018, Ra 2018/18/0295, 
AT:VWGH:2018:RA2018180295.L01.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2019, Ra 2018/14/0121, 
AT:VWGH:2019:RA2018140121.L01.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 4ης Απριλίου 2019, Ro 2018/01/0014, 
AT:VWGH:2019:RO2018010014.J00.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 27ης Μαΐου 2019, Ra 2019/14/0153, 
AT:VWGH:2019:RA2019140153.L00.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 14ης Αυγούστου 2019, Ra 2016/20/0038, 
AT:VWGH:2019:RA2016200038.L02.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224585&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CD02EC88800AE564AD3D02D2622C0E50?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4334502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107450
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173103
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196381
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f28238a1-a589-4c87-b4b3-3ca5be551b33&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=06.11.2018&BisDatum=06.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=aeb188ad-4d81-400d-846d-c6a54ad987fb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=31.01.2019&BisDatum=31.01.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018140121_20190131L01
https://www.ris.bka.gv.at/JudikaturRechtssaetze.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2018010014_20190404J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a660010a-ddc4-4e0c-9af3-3980cff0d990&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=14.08.2019&BisDatum=14.08.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2016200038_20190814L03
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Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 29ης Αυγούστου 2019, Ra 2018/19/0522, 
AT:VWGH:2019:RA2018190522.L01.

Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht), απόφαση της 27ης Μαρτίου 2014, W127 
1401780-2, AT:BVWG:2014:W127.1401780.2.00.

Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 24ης Ιουλίου 2014, G307 1406174-1, 
AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00.

3.4.2. Βέλγιο
Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen/Conseil du 

contentieux des étrangers (RVV/CCE)], απόφαση της 24ης Ιουνίου 2010, αριθ. 45.396.

Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, απόφαση της 24ης Ιουνίου 2014, αριθ. 126.144.

Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, απόφαση της 17ης Αυγούστου 2017, αριθ. 190.672.

Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, απόφαση της 9ης Μαΐου 2018, αριθ. 203.723.

Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, απόφαση της 20ής Ιουνίου 2018, αριθ. 205.570.

Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, απόφαση της 20ής Μαρτίου 2019, αριθ. 218.531.

Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, απόφαση της 6ης Φεβρουαρίου 2020, αριθ. 232.289.

Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2020, αριθ. 245.482.

Συμβούλιο ένδικων διαφορών δικαίου αλλοδαπών, απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2020, αριθ. 245.502.

3.4.3. Βουλγαρία
Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 19ης Ιουλίου 2017, αριθ. 9661.

3.4.4. Τσεχία
Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Nejvyšší správní soud), απόφαση της 31ης Μαρτίου 2011, αριθ. 4 Azs 60/2007-

136, A. S. κατά Υπουργείου Εσωτερικών.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 18ης Απριλίου 2013, αριθ. 1 Azs 3/2013-27, V. P. κατά Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2018, αριθ. 1 Azs 402/2017-48, A. N. κατά 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 8ης Μαρτίου 2018, αριθ. 10 Azs 341/2017-54, V. N. και A. N. κατά 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 16ης Μαΐου 2018, αριθ. 7 Azs 169/2018-23, V. S. κατά 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 23ης Απριλίου 2020, αριθ. 5 Azs 189/2015-127, M. κατά 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2020, αριθ. 5 Azs 297/2018-51, A. M. κατά 
Υπουργείου Εσωτερικών.

3.4.5. Εσθονία
Κομητειακό δικαστήριο (Ringkonnakohtud), απόφαση της 22ας Απριλίου 2020, X, Y, Q και W (Αφγανιστάν) κατά 

Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής (Politsei - ja Piirivalveameti) (αγγλική περίληψη).

3.4.6. Φινλανδία
Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Korkein hallinto-oikeus), απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 2020, KHO:2020:129.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Korkein hallinto-oikeus), απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 2020, KHO:2020:130 
(αγγλική περίληψη).

3.4.7. Γαλλία
Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση της 13ης Ιανουαρίου 1989, 78055, FR:CESSR:1989:78055.19890113.

Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση της 3ης Μαρτίου 2003, Ministre de l’intérieur κατά M. X., αριθ. 238662 A.

Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση της 30ής Ιουλίου 2003, Mlle X., αριθ. 220082, 
FR:CESJS:2003:220082.20030730.
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personnels de santé réfugiés en France, αριθ. 277258, FR:CESSR:2006:277258.20060208.

Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση της 15ης Μαΐου 2009, OFPRA κατά M. G., αριθ. 288747, 
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Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου 2019, αριθ. 421212, 
FR:CECHS:2019:421212.20190220.

Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση της 17ης Απριλίου 2019, OFPRA κατά Mme B, αριθ. 419722 C, 
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Συμβούλιο της Επικρατείας, αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2020, OFPRA κατά M. A. C., αριθ. 416032 και 416121 A, 
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κατά M. A. C. B, 428140 B, FR:CECHR:2020:425231.20200619.

Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση της 1ης Ιουλίου 2020, Office français de protection des réfugiés et 
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αριθ. 12021083.

Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, απόφαση της 24ης Ιουλίου 2013, Mlle L. M., αριθ. 12002308 C+ 
(στο CNDA, Contentieux des réfugiés – Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, 
σ. 121–122).

Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2015, M. Ζ., αριθ. 14033523 C+.

Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, απόφαση της 8ης Απριλίου 2016, M. S., αριθ. 15031759.
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Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2018, M. H., αριθ. 16029914.

Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, απόφαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, M. Κ., αριθ. 17021629 
C+.

Εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για θέματα ασύλου, απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2018, M. K. S, αριθ. 18001386 
C+.
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Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 7ης Ιουλίου 2011, 10 C 26.10, DE:BVerwG:2011:070711U
10C26.10.0.

Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2011, 10 C 29.10, DE:BverwG:2011:221111
U10C29.10.0.

Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 22ας Μαΐου 2012, 1 C 8.11, 
BVerwG:2012:220512U1C8.11.0.

Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2013, 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013
:191113U10C27.12.0.

Ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 27ης Ιουλίου 2017, 1 C 28.16, DE:BVerwG:2017:270717
U1C28.16.0.

Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο της Βάδης-Βυρτεμβέργης (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), 
απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2007, A 6 S 1097/05.

http://www.cnda.fr/content/download/144994/1470779/version/1/file/CNDA 14 septembre 2018 M. H. n°16029914 C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/148188/1501548/version/1/file/CNDA 28 septembre 2018 M. K. n°17021629 C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/148189/1501551/version/1/file/CNDA 17 octobre 2018 M. K. S. n°18001386 C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/150720/1526332/version/1/file/CNDA 28 novembre 2018 M. M. n°15003496 C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/152521/1544513/version/1/file/CNDA 21 décembre 2018 Famille A. n°s 17010844-17010845 et suivants C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA 31 décembre 2018 GF M. O. n°17013391 R.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/156005/1579218/version/1/file/CNDA 31 janvier 2019 M. Z. n°18014132 C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/158620/1605207/version/1/file/CNDA 12 mars 2019 Mme B. n°17028590 C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/162328/1643005/version/1/file/CNDA 11 avril 2019 M. A. n°16037707 C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/164301/1659337/version/1/file/CNDA 28 juin 2019 OFPRA c. M. T. alias S. et Mme K. épouse T. n°s 18024910-18024911 C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/164301/1659337/version/1/file/CNDA 28 juin 2019 OFPRA c. M. T. alias S. et Mme K. épouse T. n°s 18024910-18024911 C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA 26 juillet 2019 M. T. n°17053942 C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166108/1670777/version/1/file/CNDA 30 août 2019 M. A. n°18052314 C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/178371/1754032/version/1/file/CNDA 28 décembre 2020 M. S. n°20012065 C%2B.pdf
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/en/260209U10C50.07.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=240211U10C3.10.0
https://www.bverwg.de/en/240211U10C3.10.0
https://www.bverwg.de/en/310311U10C2.10.0
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=070711U10C26.10.0
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
https://www.bverwg.de/de/220512U1C8.11.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=191113U10C27.12.0
https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
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Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο της Κάτω Σαξονίας (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht), απόφαση της 
11ης Αυγούστου 2010, 11 LB 405/08.

Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο της Βαυαρίας (Verwaltungsgerichtshof Bayern), απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 
2010, 11 B 09.30050.

Ανώτερο διοικητικό δικαστήριο του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein), απόφαση 
της 21ης Ιουνίου 2012, 1 LB 10/10.

3.4.9. Ελλάδα
Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, 3η ΑΕΠ, απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2020, αριθ. 7591/20.

Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, 19η ΑΕΠ, απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2021, αριθ. 212103/2021.

3.4.10. Ιρλανδία
Ανώτατο δικαστήριο, απόφαση της 19ης Ιουνίου 2020, M. A. M. (Σομαλία) κατά Minister for Justice and Equality 

and K. N. (Ουζμπεκιστάν) κ.λπ. κατά Minister for Justice and Equality, [2020] IESC 32.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2010, Gashi κατά Minister for Justice, Equality and Law 
Reform, [2010] IEHC 436.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 1ης Μαρτίου 2012, Morris Ali κατά Minister for Justice, Equality and Law 
Reform, [2012] IEHC 149.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 1ης Νοεμβρίου 2012, Adegbuyi κατά Minister for Justice and Law Reform, 
[2012] IEHC 484.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2014, Nz.N. κατά Minister for Justice and Equality, [2014] 
IEHC 31.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 18ης Μαρτίου 2014, Hussein κατά Minister for Justice and Law Reform, 
[2014] IEHC 130.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 29ης Ιουλίου 2016, T.F. (Νιγηρία) κατά Minister for Justice and Equality and 
Another, [2016] IEHC 551.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2017, S.A.S. and Another κατά Minister for Justice and 
Equality and Another, [2017] IEHC 163.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2017, B.A. and Others κατά International Protection 
Appeals Tribunal, [2017] IEHC 36.

Ανώτερο δικαστήριο, απόφαση της 15ης Μαρτίου 2019, P.A.F. (Nigeria) κατά International Protection Appeals 
Tribunal and the Minister for Justice and Equality, [2019] IEHC 204.

3.4.11. Κάτω Χώρες
Συμβούλιο της Επικρατείας (Raad van State), απόφαση της 15ης Ιουνίου 2016, 201508135/1/V3, 

NL:RVS:2016:1773 (αγγλική περίληψη).

3.4.12. Πολωνία
Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2016, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις II OSK 

1492/14, II OSK 1561/14, II OSK 1562/14.

Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Βαρσοβίας, απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2010, V SA/Wa 383/10.

Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Βαρσοβίας, απόφαση της 16ης Μαΐου 2013, IV SA/Wa 2684/12 (αγγλική 
περίληψη).

3.4.13. Σλοβενία
Συνταγματικό δικαστήριο, απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015, U-I-U-I-189/14, Uσ-663/14 (αγγλική περίληψη).

Ανώτατο δικαστήριο, απόφαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2013, I Up 309/2013 (αγγλική περίληψη).

3.4.14. Σουηδία
Εφετείο Μετανάστευσης, απόφαση της 13ης Ιουνίου 2011, UM 5495-10, MIG 2011:13 (αγγλική περίληψη).

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE100002560&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://openjur.de/u/486731.html
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/bcv/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130001581&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
M. A. M. (Σομαλία) κατά Minister for Justice and Equality and K. N. (Ουζμπεκιστάν) κ.λπ. κατά Minister for Justice and Equality
M. A. M. (Σομαλία) κατά Minister for Justice and Equality and K. N. (Ουζμπεκιστάν) κ.λπ. κατά Minister for Justice and Equality
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/a5972f99-df90-47f5-966e-cbd41f55a144/2014_IEHC_31_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/e69eaf33-1a83-436b-b525-a37986fd1d19/2014_IEHC_130_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H163.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H163.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H36.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H36.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@104340/201508135-1-v3/#highlight=201508135%2f1%2fV3
https://www.refworld.org/cases,NTL_COS,57b319134.html
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-21-december-2010-v-sawa-38310#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-republic-slovenia-5-september-2013-i-3092013#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/UM 5495-10.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-13-june-2011-um-5495-10#content
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3.5. Ηνωμένο Βασίλειο
Ανώτατο δικαστήριο, απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 2012, Al-Sirri κατά Secretary of State for the Home 

Department, [2012] UKSC 54.

Βουλή των Λόρδων, απόφαση της 10ης Μαρτίου 2005, R (Hoxha) κατά Special Adjudicator, [2005] UKHL 19.

Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2008, DL (DRC) κατά Entry Clearance Officer, ZN 
(Αφγανιστάν) κατά Entry Clearance Officer, [2008] EWCA Civ 1420.

Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 26ης Ιουνίου 2009, EN (Σερβία) κατά Secretary of State for the Home 
Department, [2009] EWCA Civ 630.

Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2016, RY (Σρι Λάνκα) κατά Secretary of State for 
the Home Department, [2016] EWCA Civ 81.

Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 22ας Ιουνίου 2017, Secretary of State for the Home Department 
κατά MM (Ζιμπάμπουε), [2017] EWCA Civ 797.

Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 2ας Μαΐου 2018, Secretary of State for the Home Department κατά 
MA (Σομαλία), [2018] EWCA Civ 994.

Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 29ης Ιουλίου 2019, Secretary of State for the Home Department 
κατά MS (Σομαλία), [2019] EWCA Civ 1345.

Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2019, Secretary of State for the Home Department 
κατά KN (DRC), [2019] EWCA Civ 1665.

Εφετείο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2019, Secretary of State for the Home Department 
κατά JS (Ουγκάντα), [2019] EWCA Civ 1670.

Ανώτερο δικαστήριο (Αγγλία και Ουαλία), απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2000, R κατά Special Adjudicator ex 
parte Azizi, CO/3493/2000 (μη δημοσιευθείσα).

Εφετείο Μεταναστευτικών Υποθέσεων, απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 2005, SB (cessation and exclusion) Haiti, 
[2005] UKIAT 36.

Εφετείο Μεταναστευτικών Υποθέσεων, απόφαση της 28ης Ιουνίου 2007, RD (Παύση, βάρος απόδειξης, 
διαδικασία) Αλγερία, [2007] UKAIT 66.

Εφετείο διοικητικών διαφορών (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου), απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 2011, KK 
and Others (Nationality: North Korea) Korea CG, [2011] UKUT 92(AC).

Εφετείο διοικητικών διαφορών (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου), απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2017, ES 
v Secretary of State for the Home Department, έφεση αριθ. RP/00039/2016.

Ανώτερο δικαστήριο (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου), απόφαση της 1ης Νοεμβρίου 2019, SB (ανάκληση 
προσφύγων· στρατόπεδα εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων) Σομαλία, [2019] UKUT 358.

3.6. Δικαστήρια κρατών εκτός της ΕΕ
3.6.1. Καναδάς
Ομοσπονδιακό δικαστήριο, Canada (Minister of Employment and Immigration) κατά Obstoj, [1992] 2 F.C. 739 

(C.A.).

Ομοσπονδιακό δικαστικό τμήμα, απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου 1995, Shahid κατά Καναδά (Υπουργείο 
Ιθαγένειας και Μετανάστευσης), 89 F.T.R. 106 (TD).

Ομοσπονδιακό δικαστήριο, απόφαση της 12ης Αυγούστου 2004, Suleiman κατά Καναδά (Υπουργείο Ιθαγένειας 
και Μετανάστευσης), 2004 FC 1125, [2005] 2 FCR 26.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο, απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2012, Cadena Cabrera, Sandra Luz κατά υπουργού 
Δημόσιας Ασφάλειας και Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, 2012 FC 67.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο, απόφαση της 13ης Μαρτίου 2019, Nana Abechkhrishvili κατά υπουργού Ιθαγένειας 
και Μετανάστευσης, 2019 FC 313.

3.6.2. Νορβηγία
Ανώτατο δικαστήριο (Norges Høyesterett), απόφαση της 23ης Μαρτίου 2018, Επιτροπή Προσφυγών για θέματα 

Μετανάστευσης κατά A, B και C, HR-2018-572-A, αριθ. 2017/1659 (αγγλική μετάφραση).

https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1420.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1420.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf
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Ανώτατο δικαστήριο, απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2021, A, B, C και Νορβηγικός Οργανισμός για Αιτούντες 
Άσυλο (NOAS) v Επιτροπή Προσφυγών για θέματα Μετανάστευσης (Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα), HR-2021-
203-A, No 20-121835SIV-HRET (αγγλική μετάφραση).

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-translation/hr-2018-572-a.pdf


  ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας — 121

Προσάρτημα Ε. Επιλεγμένη βιβλιογραφία

1. Επίσημες εκδόσεις και δημοσιεύσεις
1.1. Ευρωπαϊκή Ένωση

EASO, Άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (2011/95/ΕΕ) — Δικαστική ανάλυση, 
Δεκέμβριος 2014.

EASO, Εισαγωγή στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) για τα Δικαστήρια — Δικαστική ανάλυση, 
Αύγουστος 2016.

EASO, Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας (οδηγία 2011/95/ΕΕ) — Δικαστική ανάλυση, 
Δεκέμβριος 2016.

EASO, Asylum procedures and the principle of non-refoulement – Judicial analysis, 2018.

EASO, Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και αξιοπιστίας στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 2018.

EASO, Πρακτικός οδηγός της EASO σχετικά με την αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 
Απρίλιος 2018.

EASO, Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, 2019.

EASO, Αποκλεισμός: άρθρα 12 και 17 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση, 
2η έκδοση, 2020.

EASO, Reception of Applicants for international protection (Receptions Conditions Directive 2013/33/EU), 2020.

EASO, Vulnerability in the context of applications for international protection, 2021.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 
αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων ως προσφύγων ή ως 
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους, της 12ης Σεπτεμβρίου 2001, COM(2001) 
510 τελικό, CNS 2001/0207.

1.2. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
UNHCR, Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων σύμφωνα 

με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων, 1979, επανέκδοση 
Φεβρουαρίου 2019 (ΕΝ), HCR/1P/4/ENG/REV. 4.

UNCHR, Εκτελεστική επιτροπή, Conclusion No 18 Voluntary Repatriation (XXXI), 1980.

UNHCR, Note on Cessation Clauses (EN), 30 Μαΐου 1997, EC/47/SC/CRP.30.

UNHCR, Ερμηνευτικό σημείωμα σχετικά με το βάρος της απόδειξης και την αποδεικτική ισχύ των ισχυρισμών 
κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, 16 Δεκεμβρίου 1998.

UNHCR, Ρήτρες παύσης: Κατευθυντήριες αρχές για την εφαρμογή τους, 26 Απριλίου 1999.

UNHCR, Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures), Global Consultations on International 
Protection, EC/GC/01/12, 31 Μαΐου 2001.

UNHCR, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεθνή προστασία: Παύση του καθεστώτος του πρόσφυγα σύμφωνα 
με το άρθρο 1 Γ (5) και (6) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Οι «γενικές 
ρήτρες παύσης» ή οι ρήτρες για την παύση των συνθηκών οι οποίες αποτέλεσαν τη δικαιολογητική βάση 
αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα), 10 Φεβρουαρίου 2003, HCR/GIP/03/03.

UNHCR, Η εφαρμογή των ρητρών αποκλεισμού: άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων, 4 Σεπτεμβρίου 2003.

UNHCR, Η ακύρωση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 22 Νοεμβρίου 2004.

UNHCR, «Σχόλια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την οδηγία 2004/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το 
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12)», 28 Ιανουαρίου 2005.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO- Introduction- to- CEAS JA_EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_el.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/PG Evidence Assessment - EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/PG Evidence Assessment - EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/PG Evidence Assessment - EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Detention_JA_EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Exclusion_Judicial_Analysis_GR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Reception_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52001PC0510
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52001PC0510
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52001PC0510
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/handbookcriteria.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/handbookcriteria.pdf
https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ba87dfd2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ba87dfd2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45ad22
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c493cc42
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb4590d2
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bb45a9e2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff302
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff302
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff302
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c22ff302


122 — ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας

UNHCR, UNCHR comments on the European Commission’s proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless 
persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM(2009)511, 
21 October 2009) (EN), 29 Ιουλίου 2010.

UNHCR, A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions, 7η έκδοση (EN), Ιούνιος 2014.

UNHCR, Handbook on Protection of Stateless Persons, (EN) 30 Ιουνίου 2014.

2. Άλλες εκδόσεις και δημοσιεύσεις
European Migration Network (EMN), Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting 

Authorities of their Country of Origin – Challenges, policies and practices in the EU Member States, Norway and 
Switzerland, Νοέμβριος 2019.

Fitzpatrick, J. και Bonoan, R., «Cessation of Refugee Protection», στο Feller, E., Türk, V. και Nicholson, F. (επιμ.), 
Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge 
University Press, 2003, σ. 491–544.

Foster, M. και Lambert, H., International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons, Oxford University 
Press, 2019.

Fripp, E., Nationality and Statelessness in the International Law of Refugee Status, Bloomsbury, 2016.

Goodwin-Gill, G. S. και McAdam, J., The Refugee in International Law, 3η έκδ., Oxford University Press, 2007.

Grahl Madsen, A., The Status of Refugees in International Law, A. W. Sijthoff, 1966.

Hailbronner, K. και Thym D. (επιμ.), EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, 2η έκδ., C. H. Beck, 
Bloomsbury Publishing PLC, 2016.

Hathaway, J. C., «The Right of States to Repatriate Former Refugees», Ohio State Journal on Dispute Resolution, 
τόμος 20, αριθ. 1, 2005, σ. 175–216.

Hathaway, J. C., The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University Press, 2005.

Hathaway, J. C. και Foster, M., The Law of Refugee Status, 2η έκδ., Cambridge University Press, 2014.

Kneebone, S. και O’Sullivan, M., «Article 1C», στο Zimmermann, A. (επιμ.), The 1951 Convention Relating to the 
Status of Refugees and its 1967 Protocol, Oxford University Press, 2011, σ. 481.

Kraft, I., «Article 11, Qualification Directive 2011/95/EC», στο Hailbronner, K. και Thym, D. (επιμ.), EU Immigration 
and Asylum Law: A Commentary, 2η έκδ., C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, 2016, σ. 1191–1199, μέρος 
Δ III.

Kraft, I., «Article 14, Qualification Directive 2011/95/EC», στο Hailbronner, K. και Thym, D. (επιμ.), EU Immigration 
and Asylum Law: A Commentary, 2η έκδ., C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, 2016, σ. 1225–1233, μέρος 
Δ III.

Marx, R., Handbuch zum Flüchtlingsschutz, Erläuterungen zur Qualifikationsrichtlinie, 2η έκδ., C. H. Beck, 2010.

O’Sullivan, M., «Legal Note on the Cessation of International Protection and Review of Protection Statuses in 
Europe», European Council on Refugees and Exiles, 2021.

Peers, S., Moreno-Lax, V., Garlick, M. και Guild, E., EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary – τόμος 
3: EU Asylum Law, 2η αναθεωρημένη έκδοση, Brill/Nijhoff, 2015.

Piotrowicz, R., «Lay Kon Tji and Minister for Immigration and Ethnic Affairs: The Function and Meaning of Effective 
Nationality in the Assessment of Applications for Asylum», International Journal of Refugee Law, τόμος 11, 
αριθ. 3, 1999, σ. 544.

Storey, H., «Article 16, Qualification Directive 2011/95/EC», στο Hailbronner, K. και Thym, D. (επιμ.), EU 
Immigration and Asylum Law: A Commentary, 2η έκδ., C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, 2016, σ. 1243–
1244, μέρος Δ III.

Storey, H., «Article 17, Qualification Directive 2011/95/EC», στο Hailbronner, K. και Thym, D. (επιμ.), EU 
Immigration and Asylum Law: A Commentary, 2η έκδ., C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, 2016, σ. 1244–
1246, μέρος Δ III.

https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
http://www.unhcr.org/53b26db69.pdf
https://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/02/Legal-Note-7-Cessation-February-2021.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/02/Legal-Note-7-Cessation-February-2021.pdf


  ΔΑ – Τερματισμός διεθνούς προστασίας — 123

Storey, H., «Article 19, Qualification Directive 2011/95/EC», στο Hailbronner, K. και Thym, D. (επιμ.), EU 
Immigration and Asylum Law: A Commentary, 2η έκδ., C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, 2016, σ. 1247–
1248, μέρος Δ III.

Storey, H., «Nationality as an Element of the Refugee Definition and the Unsettled Issues of ‘Inchoate Nationality’ 
and ‘Effective Nationality’ – Part 1: ‘Inchoate Nationality’», Ref|Law, University of Michigan Law School, 
11 Ιουνίου 2017.

Storey, H., «Nationality as an Element of the Refugee Definition and the Unsettled Issues of ‘Inchoate Nationality’ 
and ‘Effective Nationality’ – Part 2: ‘Effective Nationality’», Ref|Law, University of Michigan Law School, 
2 Ιουνίου 2019.

https://perma.cc/RS6E-9A5R
https://perma.cc/RS6E-9A5R
https://perma.cc/RS6E-9A5R
https://perma.cc/RS6E-9A5R




ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Αυτοπροσώπως 
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση 
του πλησιέστερου σ' εσάς κέντρου στο διαδίκτυο (europa.eu/european-union/contact/meet-us_el).

Τηλεφωνικώς ή γραπτώς
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία:
-  καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις 
κλήσεις αυτές), 

- καλώντας τον αριθμό +32 22999696, 
 - συμπληρώνοντας το ακόλουθο ηλεκτρονικό έντυπο: europa.eu/european-union/contact/write-to-us_el.

ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ενωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο 
Europa (europa.eu).

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να δείτε ή να παραγγείλετε εκδόσεις της ΕΕ στη διεύθυνση op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε 
να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το 
τοπικό σας κέντρο τεκμηρίωσης (europa.eu/european-union/contact/meet-us_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής 
νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Στα ανοιχτά δεδομένα από την ΕΕ
Η πύλη data.europa.eu παρέχει πρόσβαση σε σύνολα ανοιχτών δεδομένων από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς. Η πύλη παρέχει 
επίσης πρόσβαση σε πληθώρα συνόλων δεδομένων από τις ευρωπαϊκές χώρες.

http://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
http://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_el
http://europa.eu
http://op.europa.eu/el/publications
http://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu
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