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I. Εισαγωγή
Η τελευταία δεκαετία του αιώνα έμελλε να χαρακτηριοθεί από σημαντικές μεταβολές
οτον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, οι οποίες και συνοδεύτηκαν από ένα ιδιαίτερα
έντονο κύμα μεταναστών προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Εικόνες όπως εκείνες
του περασμένου Αυγούοτου στην εκκλησία Saint Bernard του Παρισιού ή παλαιότερα
των Αλβανών προσφύγων στο Brindisi της Ιταλίας είναι χαρακτηριστικές ενός
φαινομένου -της μετανάστευσης- πολύ ευρύτερου, και όχι μόνο γεωγραφικά, από τις
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία*1.
Η "μεταναστευτική πίεση', όπως συνηθίζεται να αποκαλείται η διαφορά μεταξύ
του μεταναστευτικού δυναμικού της χώρας υποδοχής και της ζήτησης για μετα
νάστευση στη χώρα αυτή2, οφείλεται πρώτιστα σε κοινωνικο-οικονομικούς λόγους
των χωρών προελεύσεως (περιορισμένη προσφορά εργασίας, περιορισμένες αποδοχές,
ιδιαίτερα άνιση κατανομή του εθνικού εισοδήματος) αλλά και σε σοβαρές παραβιάσεις
θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ή στην πολιτική αστάθεια και τις
ένοπλες συγκρούσεις που μαίνονται σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας3. Μολονότι

* TuvTOuovooaiEc: Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). European C ourt of Human Rights
(Eur. C ourt H.R), Ευρωπαϊκή Ενωση (E.E.), Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), Revue Generale de D roit Inter
national Public (RGDIP), Επιθεώρηση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕυρΚΧ Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕυρΔ), σημείωση
(οημ.).
1. Μόνο την 29-4-1992 οι ιταλικές αρχές απέλασαν 38.000 παράνομους Αλβανούς μετανάστες 96 RGDIP 1992
Chronique des faits internationaux, σελ. 875. Την 27-6-1993 οι ελληνικές αρχές απέλασαν 23.000 Αλβανούς μετανάστες.
97 RGDIP 1992, Chronique des faits internationaux, σελ. 1009. Εξάλλου, μόνο το έτος 1992 απελάθηκαν 379.073
παράνομοι Αλβανοί μετανάστες από την Ελλάδα με συνολικό κόστος 3,6 εκατ. ECU. Ν. Glytsos, Problem s and policies
regarding the socio-econom ic integration o f returnees and foreign w orkers in Greece, 33 International M igration 1995/
2, οελ 169. Τη δεκαετία 1982-92, οι είσοδοι μεταναστών με εξαίρεση τους πρόσφυγες μειώθηκαν στο Βέλγιο (- 7%), τη
Γαλλία (-10%), και την Ολλανδία (-3,4%), αυξήθηκαν όμως στην Ελβετία (+14%). τη Νορβηγία 1+18.6%) κα ι κυρίως την
ΟΔΓ (+ 24%). Στις αρχές της δεκαετίας του ’ 90 ο ι αιτήσεις χορηγήσεως ασύλου γνώρισαν θεαματική αύξηση (+195%)
στη Μ. Βρετανία. (+79%), στη Γάλλιο (+58%), στο Βέλγιο, (+35%). στην Αυστρία 96 RGDIP 1992. Chronique des faits
internationaux, οσ.111-112. Μόνο το 1991, 256.112 αλλοδαποί ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην ΟΔΓ, 96 RGDIP 1992.
Chronique des faits internationaux, οελ. 624.
2. E Roucounas. T e s origines de la poussée m igratoire* στο N ouvelles form es de discrim ination. A ctes du
sém inaire international sur la prévention des discrim inations à l'é g a rd des immigrés, des réfugiés e t des personnes
appartenant a des minorités, organise par L'UNESCO et la Fondation M arangopoulos a O lym pia (G rèce) les 13 e t 14
m ai 1994. L- A. Seibanos (ed). Editions Pedone. Paris 1995. οελ.18.
3. Roucounas. ό.π oo. 21 -23. Β λ επίσης. S pecific m otivations and underlying causes o f undocum ented m igration,
C onclusions o f the S ixth sem inar on adaptation an d integration o f im m igrants Geneva 11-1S A p rit 1983in : 21 Interna
tional M igration 1983 12, σελ. 105
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οι λόγοι αυτοί υποκρύπτουν και αντίστοιχο χαρακτηρισμό των πολιτών τρίτων χωρών
που φθάνουν οτα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. ως παράνομων οικονομικών μεταναστών
ή προσφύγων εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως ασύλου, εντούτοις η
μετανάστευση δεν είναι μόνο παράνομη. Ήδη από τις δεκαετίες του ’50 και του ’60
το ’οικονομικό θαύμα’ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης στηρίχθηκε στην πολιτική
της προσέλκυσης φθηνού εργατικού δυναμικού από τον ευρωπαϊκό Νότο και από τις
χώρες με τις οποίες οι ευρωπαϊκές μητροπόλεις είχαν αναπτύξει αποικιακούς δεσμούς.
Σε κάθε περίπτωση, οι κοινωνικο-οικονομικοί λόγοι που προσέλκυσαν την τότε νόμιμη
και σήμερα παράνομη μετανάστευση παραμένουν οι ίδιοι. Συγκεκριμένα, η ζήτηση
εργατικού δυναμικού στις αναπτυγμένες χώρες για την κάλυψη θέσεων εργασίας
που οι πολίτες τους φαίνονται απρόθυμοι να καταλάβουν, οφείλεται στην ανάπτυξη
θεσμών κοινωνικής ασφάλισης και στη βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου, οι
οποίες και οδηγούν στην κάλυψή τους από πολίτες τρίτων χωρών4. Εάν η απασχόληση
αυτή είναι νόμιμη ή οι παράνομοι (οικονομικοί") μετανάστες απασχολούνται στην
παραοικονομία του κράτους υποδοχής, αποτελεί ζήτημα της ασκούμενης μεταναστευτικής πολιτικής5ή ακόμη και της δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Δυτικής
Ευρώπης να προβούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αιτήσεων χορήγησης ασύλου6.
Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της εισόδου και εξόδου πολιτών τρίτων χωρών αποτελεί
αρμοδιότητα που επιφυλάσσεται στο κράτος υποδοχής υπό την προϋπόθεση, όμως,
να μην παραβιάζονται θεμελιώδεις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως, για
παράδειγμα, εκείνες που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
προσώπων που βρίσκονται στο έδαφος τους, ή εκείνες που αφορούν στην προστασία
των προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων)7.
4. R Black, "Socio-econom ic elem ents o f state policy tow ards migrants: the case o f refugees and asylum seekers in W estern Europe, in: Questions de m inorités en Europe, P. G rigoriou (ed), C entre Hellénique d 'E tu d e s
Européennes, C ollection L' Europe plurielle. 5 Presses Interuniversitaires Européennes. B ruxelles 1994, σ ε λ 163. Β λ
επίσης N. Glytsos, ό.η, σημ. 1. σελ. 69.
5. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη 10.7.1991 σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
όπως: ρύθμιση της θέσεως ορισμένων προσώπων που ζητούν πολιτικό άσυλο, κατάργηση της άδειας εργασίας, αυστηρότερο
έλεγχο των θεωρήσεων εισόδου, καταστολή της παράνομης εργασίας, βοήθεια επιστροφής στη χώρα προέλευσης,
αναθεώρηση της διαδικασίας απελάσεως. 96 RGDIP 1992, Chronique des faits internationaux, σελ. 129. Τα μέτρα αυτά
όπως και άλλα που ελήφθησαν συνέβαλαν στη μείωση της μετανάστευσης κατά 30% από το 1993 έως το 1994, 100
RGDIP 1992. C hronique des faits internationaux, σελ. 437. H Ελβετία έλαβε αντίστοιχα μέτρα το 1994 με νομοθετική
διάταξη (99 R G D IP1992, Chronique des faits internationaux, σελ. 148), ενώ η Αυστρία από το 1992 καθιέρωσε με νόμο
ανώτατο αριθμό μεταναστών που ετησίως μπορεί να δεχθεί (99 RGDIP 1992, Chronique des fa its internationaux, σελ.
879). Προκειμένου να διευκολύνει την επιστροφή παράνομων μεταναστών από την Αλγερία και τη Ρουμανία, η Γαλλία,
πέρα από τα μέτρα εσωτερικού δικαίου που προαναφέρθηκαν. υπέγραψε διμερείς συμβάσεις με αυτό το αντικείμενο με
τις χώρες αυτές (99 RGDIP 1995. C hronique des faits internationaux, σελ. 119, 98 RGDIP 1994, Chronique des faits
internationaux, σ ελ 460).
6. H ΟΔΓ προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει το μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου αναθεώρησε το άρθρο 16 παρ. 2 του
Συντάγματος της. β λ σχετικά A Zimmermann: Asylum law in the FRG in the context o f international law 53, Z eitschrift
fur ausländisches öffentliches Recht und V ölkerrecht σ ε λ 51. Σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ελβετία, η
παρατηρούμενη μείωση κατά το έτος 1992 των αιτήσεων χορηγήσεως ασύλου αποδίδεται στον περιορισμό του χρόνου
εξετάσεώς τους και αποφάσεως επ' αυτών της διοίκησης. 96 RGDIP 1992, Chronique des faits internationaux, σσ. 8923. 902).
7. Β λ γενικά στο θέμα Louis Β. Sohn and Thomas Buergenthal (eds.), "The movement o f persons across borders",
in: S tudies in Transnational Legal P olicy No. 23, The Am erican S ociety o l International Law. W ashington D.C. 1992, oo.
49 -64. Πρβλ το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Τέταρτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. ‘Οποιοσδήποτε βρίσκεται στο έδαφος
ενός κράτους έχει το δικαίωμα να διακινείται ελεύθερα μέσα σ ' αυτό και να διαλέγει ελεύθερα σ ’ αυτό τον τόπο
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Αυτός είναι ο λόγος που και οι ιδρυτικές συνθήκες της Κοινότητας αφήνουν το
ζήτημα αρρύθμιστο (άρθρα 48 -51 Συνθ. ΕΟΚ), ενώ ουσιαστικά στη νομική θέση των
νόμιμα εγκατεστημένων μεταναστών αναφέρονται ορισμένες διατάξεις παράγωγου
δικαίου στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων8.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (το Δικαστήριο του
"Στρασβούργου"), ως δικαιοδοτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξετάζει
επομένως αν κατά την εφαρμογή της πολιτικής μετανάστευσης που έχουν υιοθετήσει
οι χώρες-μέλη του παραβιάζονται διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την
Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου9. Το ΔΕΚ από την πλευρά του ελέγχει
την εφαρμογή των διατάξεων κοινωνικής προστασίας σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική
πολιτική των κρατών - μελών λόγω των αποτελεσμάτων της επί της κοινοτικής αγοράς
εργασίας και επί των όρων εργασίας των εργαζομένων εντός της κοινότητας10.
Σε σχέση επομένως με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων όπως αυτή
ισχύει εντός των χωρών της Ε.Ε. για τους πολίτες τους, διαπιστώνεται κατ’ αρχήν ότι
οι πολίτες τρίτων χωρών προς την Ε.Ε. είτε είναι εργαζόμενοι νόμιμα στις χώρες
αυτές είτε είναι παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, είτε, τέλος, βάσιμα ισχυρίζονται
ότι έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα11. Εμφανίζεται, δηλαδή, ένα πρώτο στοιχείο
αποκλεισμού από τη “μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά", είτε με τη μορφή αυστηρών
προϋποθέσεων για την είσοδο σε αυτήν, είτε με την απαγόρευση εισόδου σε αυτήν.
(Η προτεινόμενη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύμβαση για τη διάβαση από τους
πολίτες των τρίτων χωρών των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. προβλέπει άδεια εισόδου
για τους πολίτες 126 χωρών και εξαρτά την είσοδό τους από τη μη εμφάνισή τους
στους καταλόγους ανεπιθυμήτων προσώπων.)
Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο αποκλεισμός αυτός συνιστά στέρηση
ορισμένων δικαιωμάτων ή περιορισμό στην απόλαυσή τους κατά την παραμονή των

διαμονής', όπως και το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Έβδομου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔ Α 'Αλλοδαπός που διαμένει στο
έδαφος ενός κράτους δεν απελαύνεται παρά μόνο κατόπιν αποφάσεως στηριζόμενης στο νόμο....'.
8. Π. Στάγκος, ’ Τα δικαιώματα των πολιτών των τρίτων χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας*, 9 Ε Ευρ
K. 1991, σο. 67-72. Στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας ορισμένα κράτη - μέλη ήδη από τα μέσα της δεκαετίας
του '80 προσπάθησαν με τις δύο συμβάσεις Schengen να περιορίσουν τον αριθμό των παράνομων μεταναστών όπως και
τον αριθμό των υποβαλλόμενων αιτήσεων ασύλου με τη σύμβαση του Δουβλίνου σχετικά με το κράτος που κάθε φορά
είναι υπεύθυνο για την εξέτασή τους. Η συνθήκη του Μάαστριχτ. επίσης, ενώ εντάσσει στην κοινοτική διαδικασία ως
θέματα κοινού ενδιαφέροντος την πολιτική ααύλου. τον έλεγχο της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, την πολιτική
μετανάστευσης (όπως τις προϋποθέσεις διαμονής, ή την πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης), αυνιστά τη διακυβερνητική
συνεργασία μέσω κοινών επιτροπών (Europol, τελωνειακή συνεργασία ομάδα Trevi) ή προτάσεων συμβάσεων προς τα
κράτη - μέλη τις οποίες έχει επεξεργαστεί το Συμβούλιο. Στάγκος. ό.π., σο. 92-94, N. Guimezanes, Τ ' union européenne
face au défi de Γ im m igration" in: A ctes du s im ila ire international sur la prévention des discrim inations à f égard des
immigrés, des réfugiés e t des personnes appartenant i des minorités, ό.π, σημ 2, οσ. 73 -81 .
9. Eur. C ourt H R , Case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali, judgm ent o f 22 May 1984, Series A - 94, οσ. 31 3Z
10. ΔΕΚ 281/1985, ΟΔΓ, Γαλλία Ο λλανδία Δ ανία Ηνωμένο Βαοίλειο κατά Επιτροπής. Συλλ. 1987, οελ. 3203.
11. Η 'Ευρωπαϊκή ιθαγένεια' η οποία ενδύεται τη νομική μορφή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων (βλ
σχετ. θ . Αντωνίου, "Νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων προς μία ευρωπαϊκή ιθαγένεια·,
ΕΕυρΔ.2:1992, σο. 209-214) θυμίζει, μολονότι κατά νομική ακριβολογία δε συνιστά αναλογία τη διάκριση των υπηκόων
των αποικιακών δυνάμεων μεταξύ citizen και non citizen, όπου non citizen θεωρούνταν εκείνοι που δεν είχαν κάποιο
δεσμό (jus sanguinis, jus soli) με τη μητρόπολη. Σχετική ήταν και η περίπτωση των East A frican Asians ενώπιον της
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, βλ. 3 European Human Rights R eports 1981, σελ.
76.
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προσώπων αυτών από τρίτες χώρες στο έδαφος κράτους-μέλους της Ε.Ε.'2 Στην
πραγματικότητα, αντικείμενο στέρησης ή περιορισμού αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα,
και συγκεκριμένα ατομικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα1
13.
2
Αξίζει όμως, να σημειωθεί ότι το φαινόμενο αποκλεισμού των μεταναστών από
τα δικαιώματα αυτά συνδέεται κάθε φορά μ’ ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους.
Εμφανίζεται, δηλαδή, σε περιπτώσεις που τα δικαιώματα αυτά παρουσιάζουν μορφές
με τα στοιχεία της μιας ή της άλλης κατηγορίας δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα, περιπτώσεις αποκλεισμού έναντι πολιτών από τρίτες χώρες
εμφανίζονται όχι μόνο στην περίπτωση προσβολής ατομικών ελευθεριών προστατευόμενων από την ΕΣΔΑ, αλλά κυρίως όταν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι οι ατομικές
αυτές ελευθερίες συνδέονται και με την αξίωση θετικής ενέργειας από το κράτος
υποδοχής ώστε να μη στερούνται περιεχομένου. Εμφανίζουν, δηλαδή, κοινωνικές
αποχρώσεις αναγκαίες για την προστασία των προσώπων αυτών κατά την άσκηση
μεταναστευτικής πολιτικής (υπό II).
Παρόμοια είναι η κατάσταση και όσον αφορά την προστασία κοινωνικών
δικαιωμάτων μεταναστών νόμιμα εγκατεστημένων σε χώρες - μέλη της Ε.Ε Στο πλαίσιο
της ελευθερίας διακίνησης και εγκατάστασης, οι πολίτες τρίτων χωρών ή τα μέλη
των οικογενειών τους που έλκουν δικαιώματα προστασίας από αυτούς, συμβαίνει να
στερούνται της απόλαυσης των δικαιωμάτων αυτών ακριβώς επειδή δεν φέρουν την
ιθαγένεια κάποιου κράτους-μέλους, με συνέπεια η προστασία των μεταναστών να
παραμένει ατελής (υπό 111).

II. Κοινωνικές αποχρώσεις ατομικών δικαιωμάτων και προστασία τους κατά
την άσκηση μεταναστευτικής πολιτικής
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΣΔΑ παρέχει εγγυήσεις σεβασμού ορισμένων θεμελιωδών
δικαιωμάτων μεταναστών στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την άσκηση
12. Πρβλ. Μ - Th. Join - Lam bert 'E xclusion': Pour une plus grande rigueur d 'a n a lyse D roit Social 1995/3, σελ.
216. που θεωρεί τον αποκλεισμό ως κατ' εξοχήν θεσμικό φαινόμενο στέρησης της απόλαυσης θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. P. Η. Im bert *Droils des pauvres, pauvrets) droWs)?*. Revue de D roit Public 1989, σελ. 740. Βλ. όμως την
κριτική του Ρ. S trob el "Oe la pauvreté à I exclusion: société salariale ou société des droits de I' homme* 148. Revue
Internationale des Sciences Sociales 1996, σσ. 214-216 ως προς την περιορισμένη και προβληματική κοινωνική
'νομιμοποίηση* -δικαιολόγηση- ενός τέτοιου θεσμικού φαινομένου, της στέρησης δηλαδή ορισμένων, κυρίως κοινωνικών,
δικαιωμάτων από άτομα και ομάδες.
13. Οι ατομικές ελευθερίες ( ή ατομικά δικαιώματα) διακρίνονται από τα κοινωνικά δικαιώματα επειδή παρέχουν
στο φορέα τους (τον πολίτη) αξίωση αποχής από το χώρο ελεύθερης ύπαρξης και δράσης του (τέτοια δικαιώματα είναι:
η προσωπική ελευθερία η ελευθερία της γνώμης, η προσωπική ασφάλεια). Τα κοινωνικά δικαιώματα αντίθετα θεμελιώνουν
αξίωση παροχής ορισμένων υπηρεσιών, ιδίως οικονομικών. Για τη διάκριση στην ΕΣΔΑ βλ. Μ. Pellonpaa, "Economic,
social and cultural rights* in: S t J. Macdonald et al. (eds), The European System fo r the Protection o f Human Rights,
Kluwer Academ ic Publishers, D ordrecht 1993, oo. 856-859. στο Σύνταγμα της Ελλάδος, A. Μάνεσης, Συνταγματικά
Δικαιώματα Τόμος Α Ά το μικές Ελευθερίες. 4η έκδοση. Εκδόσεις Σάκκουλα Θεσσαλονίκη 1982, οσ. 12-20. Το Δικαστήριο
του Στρασβούργου από νωρίς έσπευοε να προειδοποιήσει για τον εν πολλοίς σχηματικό χαρακτήρα της διακρίσεως.
Σημειώνει συγκεκριμένα' ‘W hilst the C onvention sets forth w hat are essentially civil and political rights, many o t them
have im plications o f a social or econom ic nature. The C ourt therefore considers, like the Commission, that the mere
fa c t an interpretation o f the C onvention may extend into the sphere o f social and econom ic rights should not be a
decisive factor against such an interpretation; there is no w ater · tight division separating that sphere from the field
covered by the Convention’, Eur. C ourt H.R, A irey case Series A 32, σελ. 15.
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της μεταναστευτικής πολιτικής ή της πολιτικής χορηγήσεως ασύλου. Είναι, επομένως,
λογικό η προστασία της να περιορίζεται κατά κύριο λόγο, αν και όχι αποκλειστικά,
στις περιπτώσεις απελάσεως μεταναστών που ευρίσκονται στο έδαφος των χωρών
αυτών είτε νόμιμα είτε παράνομα Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή των νόμιμων
μεταναστών, αφορά στην προστασία της οικογενειακής ή/και ιδιωτικής ζωής (υπό 1),
και στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή των παράνομων μεταναστών, στην απαγόρευση
βασάνων ή απάνθρωπης μεταχείρισης κατά την εξέλιξη της διαδικασίας απελάσεως
(υπό 2).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα δικαιώματα επικουρικού χαρακτήρα προς τα
προηγούμενα, όπως η απαγόρευση διακρίνουσας μεταχείρισης (άρθρο 14), ή το δικαίωμα
“πραγματικής", δηλαδή αποτελεσματικής, προσφυγής ενώπιον των διοικητικών αρχών
του κράτους υποδοχής (άρθρο 13), μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να παράσχουν
προστασία τόσο στους νόμιμους όσο και στους παράνομους μετανάστες μολονότι
μερικές φορές υπό προϋποθέσεις (υπό 3).
1. Η προστασία της οικογενειακής ζωής (άρθρο 8)
Η οικογενειακή ζωή των μεταναστών αποτελεί δικαίωμα που απολαύει της
πλέον ολοκληρωμένης προστασίας στο Δικαστήριο του Στρασβούργου. Προϋπόθεση
βέβαια για την προστασία του αποτελεί η ύπαρξη οικογένειας ή τουλάχιστον γάμου14.
Δεν απαιτείται τυπική εγκυρότητα, αρκεί η πεποίθηση ότι υπάρχει έγκυρος και όχι
εικονικός γάμος15. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις τέκνου γεννημένου
χωρίς γάμο, το Δικαστήριο έκρινε ότι υφίσταται οικογενειακός δεσμός και στην
περίπτωση ελεύθερης συμβίωσης, ακόμη και αν δεν υπάρχει συγκατοίκηση, αρκεί να
έχουν γεννηθεί και άλλα τέκνα από τη συμβίωση αυτή16. Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί
ότι τα τέκνα, γεννημένα σε γάμο ή χωρίς γάμο, αποτελούν μέλη της οικογένειας
εφόσον διατηρούν δεσμούς με αυτήν, έστω και περιστασιακούς. Η διαπίστωση αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το Δικαστήριο έχει κατ’ επανάληψιν ασχοληθεί με
περιπτώσεις μεταναστών ‘ δεύτερης γενεάς’, των οποίων η ιδιαίτερα έντονη παραβατική
συμπεριφορά αποτέλεσε λόγο κινήσεως της διαδικασίας απελάσεώς τους. Μάλιστα, η
μειοψηφία του Δικαστηρίου υποστήριξε ότι στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στη χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών που παρουσιάζεται ως
φυσική συνέχεια της έντονης παραβατικής συμπεριφοράς κάποιου μέλους της17. Το
Δικαστήριο όμως θεώρησε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που η έγγαμη συμβίωση

14. Για τη νομική φύση της προστασίας της οικογενειακής ζωής ατην Ε ΙΔ Α αε σχέση ιδίως με τα κρατούντα στο
αγγλο-αμερικανικό δίκαιο β λ γενικά M-Th. Meulders-Klein: *Vie privée-Vie lam üiale-D roits de Γ Homme*. Revue
Internationale de D roit Comparé 1992/4, oo. 773-776, για την σε σχέση με το εσωτερικό (γαλλικό) δίκαιο, F. JulienLaferriere: Les étrangers ont-ils droit au respect de leur vie familiale?. Dalloz 1992, C hronique oo. 291-295.
15. Eut. C ourt H R , case o l Abdulaziz. Cabales and Balkandali, decision o l 22 -5-1984 Series A-94 σελ. 32-33
16. E ut. C ourt H R , Keegan v. Ireland judgm ent o l 26-5-94 Series A-294 σ ελ 18. Eur. C ourt H R Kroon and others
v. The Netherlands, judgm ent of 27-10-94. Series A-297 C, oo. 55-56
17. Eur. C ourt H.R, Moustaquim judgm ent o f 18-2-1991, Series A-193. Dissenting Opinion o f Judges BindschedlerRobert and Valticos. σ ελ 24. Eur. C ourt H R , Beldjoudi v. France judgm ent o f 26-3-1992 Series A-234 A Dissenting
Opinion o f Judge P ettiti, σ ελ 34.
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διακόπτεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω πολυετούς παραμονής σε
σωφρονιστικά καταστήματα, εντούτοις δεν είναι ipso facto αρκετή ώστε να θεμελιώσει
την απουσία έγγαμης συμβίωσης και την ουσιαστική αποδυνάμωση της προστασίας
της οικογενειακής ζωής18
Δεν είναι, όμως, όλοι οι μετανάστες που ευρίσκονται στο έδαφος του κράτους
υποδοχής υποκείμενα της προστασίας αυτής. Ούτε η προστασία αυτή αφορά μόνο
όσους ευρίσκονται στο κράτος υποδοχής, ενδέχεται μάλιστα να προστατεύονται και
μετά την απομάκρυνσή τους από αυτό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται τουλάχιστον η
νόμιμη διαμονή ενός από τους συζύγους στο κράτος υποδοχής. Η προστασία, όμως,
της οικογενειακής ζωής θεμελιώνεται για τους συζύγους από τη στιγμή που προϋπάρχει
της εγκατάστασης του ενός συζύγου στο κράτος υποδοχής έγγαμη συμβίωση στο
κράτος προέλευσης.
Διαφορετική αντιμετώπιση έχουν μετανάστες που συνάπτουν γάμο μετά την
εγκατάστασή τους στη χώρα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή το ζήτημα αφορά
περισσότερο την επιλογή εγκατάστασης του συζυγικού οίκου στη χώρα υποδοχής ή
στη χώρα προελεύσεως ενός από τους συζύγους, επιλογή που το Δικαστήριο έκρινε
ότι δεν περιλαμβάνεται στην προστασία της οικογενειακής ζωής19.
Η διακοπή της συμβίωσης των συζύγων στη χώρα υποδοχής δεν επηρεάζει την
προστασία της οικογενειακής ζωής των συζύγων απέναντι στα τέκνα και στις σχέσεις
τους προς αυτά. Η γέννηση τέκνου δημιουργεί ipso ju re οικογενειακό δεσμό και
επομένως θεμελιώνει αντίστοιχη προστασία ακόμη και μετά τη λύση του γάμου ή τη
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης20.
Ο σεβασμός, όμως, της οικογενειακής ζωής δεν είναι απεριόριστος. Η
παράγραφος 2 του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ προβλέπει ότι επιτρέπεται ‘επέμβαση δημοσίας
αρχής’ εφόσον “προβλέπεται από το νόμο και αποτελεί μέτρο το οποίο, σε μια
δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια,
την οικονομική ευημερία, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη ποινικών
παραβάσεων".
Ο ‘αποκλεισμός’, επομένως, των μεταναστών από το δικαίωμα αυτό, αλλά και
συνακόλουθα από τον κοινωνικό περίγυρο στον οποίο αναπτύσσεται και δραστηριο
ποιείται, είναι δυνατός μόνο εφόσον το επιβάλλει ισχυρότερος λόγος δημόσιου
συμφέροντος. Στην περίπτωση των μεταναστών τέτοιος λόγος είναι συνήθως η
οικονομική ευημερία του τόπου υποδοχής, η δημόσια τάξη και ασφάλεια Επομένως, η
σύγκρουση, από τη μια μεριά, των συμφερόντων του ενδιαφερομένου προσώπου για
παραμονή, δραστηριοποίηση και ανάπτυξη της προσωπικότητάς του στη χώρα
υποδοχής, και από την άλλη, εκείνων των λόγων (δημοσίου συμφέροντος) που συνιστούν
ως ‘αναγκαίο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία’ την απομάκρυνσή του από τη χώρα

18. Bur. C ourt H R , Beldjoudi v. France, (o./r. σημ. 17), σελ. 28. Για τη σημασία της έγγαμης συμβίωσης στη
θεμελίωση της προστασίας της οικογενειακής ζωής βλ. Eur. C ourt H R , case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali (o.rt.
σημ 9), σελ. 32.
19. Eur. C ourt H R case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali o.rt., σελ. 34.
20. Eur. C ourt H R , Berrehab judgm ent o f 21-6-1988, Series A -138, σελ. 14.
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αυτή, καταλήγει στην εξέταση, κατά πρώτο λόγο, του πραγματικού, και όχι απλά
επικαλούμενου, λόγου δημοσίου συμφέροντος, και κατά δεύτερο λόγο, των κοινωνικών
δεσμών του ενδιαφερομένου προσώπου με τη χώρα υποδοχής.
Οι δεσμοί αυτοί έχουν κατ' αρχήν σχέση με τη μορφή των υφιστάμενων
οικογενειακών σχέσεων. Δεν περιορίζονται, όμως, μόνο σε αυτές, καθώς περιλαμβάνουν
επίσης την ενδεχόμενη μακρόχρονη νόμιμη παραμονή στη χώρα υποδοχής, την εργασία
σε αυτή, την ύπαρξη κατοικίας, δηλαδή περιστάσεων οι οποίες σε σχέση με την
ύπαρξη ουσιαστικών οικογενειακών δεσμών, επιτρέπουν την διαπίστωση της πραγματι
κής ένταξης του φορέα του δικαιώματος στην χώρα υποδοχής. Έτσι, το Δικαστήριο
έκρινε ότι ο πραγματικός λόγος δημοσίου συμφέροντος -η οικονομική ευημερία του
κράτους υποδοχής-, μολονότι εξίσου θεμιτός, αν και διάφορος εκείνου που επικαλείται
ενώπιον του το κράτος αυτό, είναι σε προφανή δυσαναλογία με τα χρησιμοποιούμενα
μέσα (την απομάκρυνση του ενδιαφερομένου από το κράτος υποδοχής) και το
επιδιωκόμενο με αυτά αποτέλεσμα21.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου
που αφορά στην προστασία της οικογενειακής ζωής μεταναστών 'δεύτερης γενεάς*
Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για πρόσωπα που φέρουν την ιθαγένεια των γονέων
τους, και εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία απελάσεως στη συνέχεια ιδιαίτερα
έντονης παραβατικής συμπεριφοράς. Το Δικαστήριο, αφού εξέτασε τη σοβαρότητα
των αδικημάτων τα οποία μπορούν να δικαιολογήσουν για το κράτος υποδοχής το
μέτρο της απέλασης, επέμεινε ιδιαίτερα στους κοινωνικούς δεσμούς των προσώπων
αυτών με το κράτος υποδοχής, και στην αντίστοιχη απουσία οποιοσδήποτε δεσμού
με το κράτος καταγωγής. Έτσι, θεωρήθηκε ότι η υπηκοότητα του κράτους υποδοχής
οτο πρόσωπο στενών συγγενών, η πρόσφατη κτήση της από αυτούς, η σχεδόν
αποκλειστική διαμονή των μεταναστών αυτών στο κράτος αυτό, και η αντίστοιχη
έλλειψη κάθε επαφής με το κράτος καταγωγής ακόμη και αν αυτή περιορίζεται σε
ολιγόχρονες επισκέψεις με τη μορφή διακοπών, η παιδεία των ενδιαφερομένων,
αποκλειστικά παρασχεθείσα στο κράτος υποδοχής, αλλά και η γλώσσα την οποία
κατέχουν, διάφορη εκείνης του κράτους καταγωγής, όπως και η αδυναμία κατανόησής
της, συνιστούν περιστάσεις οι οποίες καθιστούν την απέλαση μέτρο ιδιαίτερα δυσμενές
για τον ενδιαφερόμενο22. Λόγοι σχετικοί με το στενό οικογενειακό περιβάλλον του
ενδιαφερομένου·,- όπως για παράδειγμα η δυσχέρεια προσαρμογής του συζύγου του
μετανάστη “δεύτερης γενεάς* στο κράτος προελεύσεώς του (διάφορο γλωσσικό και
πολιτισμικό περιβάλλον, πρακτικά και νομικά προβλήματα συνδεδεμένα με την
ενδεχόμενη μετεγκατάσταση των συζύγων), μπορούν επικουρικά να θεμελιώσουν τον

21. Eur. C ourt H R , Berrehab judgm ent o f 21-6-1988. Series A-138, oo 15-16.
22. Eur. C ourt H R . Moustaquim judgm ent o l 18-2-1991 Series A-193, oeX. 19. Eur. C ourt H R , Beldjoudi v. France
judgm ent o l 26-3-1992 Series A-234 A, σελ. 2 8 Eur. C ourt H R , Nasri v. France judgm ent o l 13-7-1995 oo. 25-26. Για
τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες ‘ δεύτερης γενεάς’ ακόμη και οτη περίπτωση ηθελημένης
μετεγκατάστασης στον τόπο καταγωγής, β λ γενικά W. Dumon: "Problems faced by M igrations and their Family
Members, P articularly Second Generation Migrants, in Fleturning to and Reintegrating into their C ountries o f Origin" in:
Seventh sem inar on adaptation and integration o f im m igrants/ Geneva, 9-13 Dec. 1985, 24 International M igration
1986,00. 124-125.
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ιδιαίτερα δυσμενή χαρακτήρα της απελάσεως. Μάλιστα Π μειοψηφία πρότεινε σ' αυτές
τις περιπτώσεις να εξετάζεται η ενδεχόμενη προσβολή της ιδιωτικής ζωής των
ενδιαφερομένων, με συνέπεια να συνεξετάζεται το σύνολο των κοινωνικών τους
σχέσεων στο περιβάλλον που διαβιούν και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους
(όπως, για παράδειγμα, οι φιλικοί και συναισθηματικοί δεσμοί όπως και οι σχέσεις που
αναπτύσσουν σε αυτό)23.
Μπορεί, επομένως, να υποστηριχθεί συμπερασματικά ότι το Δικαστήριο του
Στρασβούργου επιδιώκει, στις περιπτώσεις απελάσεως μεταναστών, να εξετάζει το
σύνολο των περιστάσεων που συνδέονται με τη παρουσία τους στον τόπο υποδοχής,
και στις περιπτώσεις που διαπιστώνει πραγματικό δεσμό -πρώτιστα οικογενειακό- του
μετανάστη με το κράτος αυτό, να προστατεύει το δεσμό και να επιτρέπει την περαιτέρω
ανάπτυξή του.
2. Η απαγόρευση βασάνων ή απάνθρωπης μεταχείρισης (άρθρο 3)
Η προστασία του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ -βάσανοι και απάνθρωπη μεταχείρισηαφορά σε πρόσωπα που έχουν αιτηθεί τη χορήγηση ασύλου στη χώρα υποδοχής,
πρόσωπα, δηλαδή, χωρίς τίτλο διαμονής στη χώρα αυτή. Για το λόγο αυτό και επειδή
έχει ήδη κινηθεί διαδικασία απελάσεώς τους, επιδιώκουν την προστασία της διάταξης
αυτής με τον ισχυρισμό ότι η έκθεσή τους στον κίνδυνο διώξεων στη χώρα
προελεύσεώς τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή άλλους που
δικαιολογούν την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα, ισοδυναμεί για το κράτος
υποδοχής με επιφύλαξη απάνθρωπης μεταχείρισης.
Το Δικαστήριο έχει πράγματι αναγνωρίσει ότι στις περιπτώσεις απέλασης
αλλοδαπού που επικαλείται την ιδιότητα του πρόσφυγα το κράτος υποδοχής έχει τη
θετική υποχρέωση όχι μόνο να παράσχει προστασία τέτοια ώστε να μην εκτεθεί ο
αλλοδαπός αυτός σε βασάνους ή άλλη απάνθρωπη μεταχείριση στο κράτος προέλευσής
του σε περίπτωση απέλασής του, αλλά και να μεριμνήσει για την πληρέστερη και
αντικειμενικότερη αντιμετώπιση του αιτήματος του24.
Όμως, το Δικαστήριο, έχοντας υπόψη την προηγούμενη νομολογία του, δέχεται
ότι πρέπει να συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι που από τις περιστάσεις να δικαιολογούν
τον κίνδυνο απάνθρωπης μεταχείρισης. Έτσι, για να προστατευθεί με το άρθρο 3
ένας αλλοδαπός, με δεδομένο το θεμελιώδη χαρακτήρα της διατάξεως αυτής ως
ατομικού δικαιώματος, πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό του ο κίνδυνος να υποβληθεί

23. Etir. C ourt H.R, Beldjoudi v. France judgm ent o f 26-3-1992 Series A-234. A C oncurring Opinion o f Judge
M artens, oo. 37-38. Βλ. επίσης Eur. C ourt H R , Djeroud judgm ent o f 23-1-1991 Series A 191-B Annex, Opinion o f the
European Commission o f Human Rights, οελ. 35 '..th e person concerned does not speak the language o f his country
and has no fam ily or other social links w ith that country'. Στην υπόθεση Nasri v. France (α π „ σημ. 22). oo. 25-26, to
Δικαστήριο εξέτασε το φ ιλικό περιβάλλον του ενδιαφερομένου και θεώρησε οτι η ομιλούμενη γλώσσα σε αυτό ήταν
διάφορη της γλώσσας του τόπου προελεύσεώς του. Ενδεχομένως, λοιπόν, η απόφαση αυτή να ουνιστά στροφή του
Δικαστηρίου στην εξέταση και του φ ιλικού περιβάλλοντος του ενδιαφερομένου προκειμένου ν' αποφασίσει για το αν
συντρέχει λόγος που να επιτρέπει επέμβαση δημόσιας αρχής στην οικογενειακή και ιδιωτική του ζωή.
24. Eur. C ourt H R , case o f C ruz Varas and others, decision o f 29-8-1990. Series A-201, oo 30-31, Eur C ourt H R ,
Vüvarajah and others, judgm ent o f 30-10-1991, Series A-215. oo. 36-37.
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εξατομικευμένα σε μεταχείριση που να κρίνεται ως απάνθρωπη λαμβάνοντας υπόψη
τη μορφή εκδηλώσεώς της και το περιεχόμενό της, τη διάρκεια της, τις συνέπειες
της (στη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του προσώπου), και σε ορισμένες
περιπτώσεις το φύλο, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του προσώπου αυτού25.
Ακριβώς ο εξαιρετικός χαρακτήρας της προστασίας καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή για
έναν αλλοδαπό την εξατομίκευση της περιπτώσεώς του με συνέπεια οι ισχυρισμοί
του να παραμένουν χωρίς νομική θεμελίωση ως αόριστοι ή χωρίς ουσιαστική θεμελίωση
ως ανυποστήρικτοι26.
3. Τα δικαιώματα επικουρικού χαρακτήρα
Τα δικαιώματα αυτά δεν έχουν αυτόνομο χαρακτήρα, υφίστανται, δηλαδή, μόνο
το πλαίσιο της απόλαυσης των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που παρέχει η
ΕΣΔΑ. Οι έννομες συνέπειες τους και συνάμα η προστασία που παρέχουν, επέρχονται
χωρίς να προϋποθέτουν την παραβίαση κάποιων από τις θεμελιώδεις διατάξεις της,
αρκεί τα πραγματικά περιστατικά να εμπίπτουν στην έκταση εφαρμογής κάποιου από
τα προστατευόμενα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν την απαγόρευση διακρίνουσας συμπεριφοράς κατά
την απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών της ΕΣΔΑ, που θεμελιώνεται σε λόγους
χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων (άρθρο 14), αλλά και
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής (άρθρο 13), όπως επίσης
και περιορισμούς που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη υποδοχής στην πολιτική
δραστηριότητα των ξένων.
Το Δικαστήριο δέχεται ότι η απαγόρευση διακρίνουσας συμπεριφοράς είναι
σχετική. Μ πορεί επομένως η διακρίνουσα συμπεριφορά να θεμελιώ νεται σε
αντικειμενική και εύλογη αιτία. Τέτοια αιτία συνιστούν για τους μετανάστες οι
περιορισμοί που επιβάλλουν τα κράτη υποδοχής στην είσοδό τους σε αυτά στα
πλαίσια της άσκησης της μεταναστευτικής τους πολιτικής για την προστασία της
εγχώριας αγοράς εργασίας, αρκεί να μη στηρίζονται σε φυλετικούς λόγους, άσχετα
αν στην εφαρμογή τους πλήττουν περισσότερους έγχρωμους από λευκούς27. Όμως,
περιορισμοί στην είσοδο μεταναστών, στηριζόμενοι στο φύλο και δικαιολογούμενοι
από τις μεγαλύτερες δυσχέρειες που θα προκαλούσε στην εγχώρια αγορά εργασίας
η είσοδος ανδρών μεταναστών απ’ ό,τι εκείνη των γυναικών, επειδή οι πρώτοι
25. £ur. C ourt H R . Soering case, judgm ent o f 26-1-1989. Series A-161, οελ. 39, και σο. 41-44. E ut. C ourt HR.,
Ireland v. U nited Kingdom, judgm ent o f 18-1-1978, p a ra 162, εις 17 International Legal M aterials 1978/3. ο ε λ 702.
26. Για την πρώτη περίπτωση βλ_ fu r. C ourt H R , V ivarajah and others, (ό.π, σημ 24), οελ. 37. παράγραφος 111. για
τη δεύτερη περίπτωση, fu r. C ourt H R , Cruz Varas. (d.n, σημ. 24), oo. 30^31, παράγραφοι 76-79. Υποστηρίζεται ότι η
αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος στις χώρες τις Δυτικής Ευρώπης έχει επηρεάσει τη «ομολογιακή πολιτική του
Δικαστηρίου στο ζήτημα αυτό με αποτέλεσμα η απόδειϋι των ισχυρισμών των ενδιαφερομένων να καθίσταται δυσχερής.
L -A . Sicüianos. Τ ' expulsion des immigrés: à la recherche <f un cadre norm atif internationaT, in: N ouvelles form es de
discrim ination. A ctes du sém inaire international sur la prévention des discnm nations a T ég ard des immigres, des
réfugiés e t des personnes appartenant a des minorités, to n , σημ 2). oo. 97-98. Β λ όμως και υπόθεση C ruz Varas, o n ./
οελ. 28, παράγραφος 71, όπου το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι ειδικά σε περιπτώσεις πολιτικής δραστηριότητας το
βάρος της απόδειξης μετριάζεται σημαντικά υπέρ του προσώπου που ζητά την προστασία του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.
27. fu r. C ourt H R , case o f Abdutaziz, Cabales and B akandai. Id.n, o g j. 9), σελ. 40.
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θεωρούνται ‘οικονομικά ενεργοί" σε αντίθεση με τις δεύτερες, κρίθηκε ότι συνιστούν
διακρίνουσα μεταχείριση, ασυμβίβαστη με την προστασία της οικογενειακής ζωής28.
Από την άλλη πλευρά, δε συνιστά διακρίνουσα μεταχείριση η ενδεχόμενα πιο ευνοϊκή
μεταχείριση πολιτών της Ε.Ε. σε σχέση με πολίτες τρίτων προς αυτή χωρών από το
κράτος υποδοχής σε ζητήματα απελάσεως και συναφούς προστασίας της οικογενειακής
ζωής29.
Στον αντίποδα της διάταξης αυτής βρίσκονται οι περιορισμοί στην ελευθερία
της έκφρασης και γνώμης ή την ελευθερία της συνάθροισης, που μπορεί να επιβάλλει
στους αλλοδαπούς το κράτος υποδοχής30. Αν και το Δικαστήριο δεν είχε την ευκαιρία
να αποφανθεί στην έκταση εφαρμογής της διάταξης αυτής, είναι πιθανό ν ’
αντιμετωπιστεί ως μια εκδήλωση των περιορισμών στην ελευθερία αυτή, οι οποίοι
είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία και οι οποίοι δικαιολογούνται από λόγους
δημοσίου συμφέροντος31. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι πιθανόν οι περιορισμοί αυτοί
να είναι σοβαρότεροι στην περίπτωση που η ελευθερία αυτή σχετίζεται με θέματα
που αφορούν την πολιτική κατάσταση στο κράτος υποδοχής και τη διατήρηση της
τάξης. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει μέχρι σήμερα θεωρήσει ότι η
ελευθερία έκφρασης και γνώμης παρουσιάζει πρώτιστα αρνητικό περιεχόμενο, η
δυνατότητα των μεταναστών να ασκήσουν την ελευθερία τους αυτή στην περίπτωση
προβολής ρατσιστικών εκδηλώσεων στη χώρα υποδοχής παραμένει περιορισμένη32.
Η τελευταία περίπτωση δικαιώματος επικουρικού χαρακτήρα αφορά στη
δυνατότητα προστασίας των ελευθεριών που εγγυάται η σύμβαση με την άσκηση
προσφυγής του παραπονούμενου υπηκόου τρίτης χώρας ενώπιον των (διοικητικών
και δικαστικών) αρχών του κράτους υποδοχής, και ουσιαστικού ελέγχου των παραπόνων
που επικαλείται. Είναι, όπως θα μπορούσε να λεχθεί, το ultimum remedium σε περίπτωση
‘αποκλεισμού” από τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες της ΕΣΔΑ. Κριτήριο για
την ύπαρξη αποτελεσματικής προσφυγής δεν αποτελεί η ευνοϊκή κατάληξή της για
τον ενδιαφερόμενο, αρκεί να παρέχεται η δυνατότητα στον προσφεύγοντα ώστε τα
αρμόδια όργανα να ελέγξουν αν υπάρχει ή όχι βάσιμος λόγος παραπόνου σύμφωνα
28. Eur. C ourt H R , case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali, (ό.η, σημ 9), oo. 38-39.
29. Eur. C ourt H R , Moustaquim, judgm ent of 18-2-1991, Series A-193, οελ. 20.
30. G.-H. Kemper, "Exclusion, égalité devant la loi et non-discrim ination: les étrangers, les immigrés, les nomades"
in: Exclusion, égalité devant la lo i e t non-discrim ination. A ctes du sém inaire organise p a r le S ecretariat General du
C onseil de l'E urope en collaboration avec I' 'Intercenter’ de Messine, Taorm ina-Mare (Italie), 29/9-1 /10 /199 4. Conseil
de Γ Europe, 1995, oo. 145-146. Οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι άγνωστοι και στην εσωτερική έννομη τάξη βλ. για την
ελλ. έννομη τάξη Γ. Καοιμάτης, Συνταγματικό Δ ίκαιο II, Οι λειτουργίες του Κράτους, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις,
Τεύχος α, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1980, σσ. 165-167.
31. Eur. C ourt H.R, Piermont v. France, judgm ent o f 27-4-1995, Series A-314, Joint Partly Dissenting Opinion of
Judges Ryssdal, Matscher, Sir John Freeland and Jungwiert, οελ. 31.
32. Στην υπόθεση Jersild, όπου ετέθη το ζήτημα της νομιμότητας επιβολής κυρώσεων σε δημοσιογράφο επειδή σε
τηλεοπτική συνέντευξη που οργάνωσε έλαβαν χώρα ρατσιστικές δηλώσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι ενόσω δεν υπάρχει
πρόθεση προβολής ρατσιστικών αντιλήψεων, δεν υφίσταται βάσιμος λόγος περιορισμού της ελευθερίας του τύπου. Eur.
C ourt H R , Jersild v. Denmark, judgm ent o f 23-9-1994, Series A-298, oo. 24-26. Βλ. όμως στην ίδια απόφαση και Joint
Dissenting Opinion of Judges Ryssdal, Bernhardt, Spielmann and Loizou, οελ. 29: "And w hat must be the feelings of
those whose human dignity has been attacked, or even denied, by the Greenjackets? Can they get the im pression that
seen in context the television broadcast contributes to their protection? A journalist good intention is not enough in
such a situation, especially in a case in which he has him self provoked the racist statement". Βλ. επίσης Joint
Dissenting Opinion of Judges Golcuklu, Russo and Valticos, οελ. 31.
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με τη Σύμβαση και να έχουν αρμοδιότητα να παράσχουν αντίστοιχη ικανοποίησή
του33.

III. Η ατελής προστασία των μεταναστών στο ΔΕΚ
Ενώ ο καθορισμός των προϋποθέσεων εισόδου και παραμονής πολιτών τρίτων χωρών
στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών αυτών34, η προστασία που
τους παρέχει το κοινοτικό δίκαιο αφορά όχι τόσο ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες,
αλλά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα35, και κυρίως όσα συνδέονται με το δικαίωμα
διαμονής σε κάποιο κράτος-μέλος (υπό 1), την πρόσβαση στην απασχόληση (υπό 2),
και την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια (υπό 3), δηλαδή όσα δικαιώματα συνδέονται
με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Ο ‘αποκλεισμός’ από κοινωνικά πλέον
δικαιώματα αφορά επομένως όσους μετανάστες νόμιμα διαμένουν οτα κράτη-μέλη
και εμφανίζεται με τη μορφή διακρίνουσας μεταχείρισης στην απόλαυση των
δικαιωμάτων αυτών. Τα δικαιώματα αυτά θεμελιώνονται είτε στις συμφωνίες συνδέσεως
ή συνεργασίας που έχει συνάψει η Κοινότητα, είτε σε οικογενειακές σχέσεις μεταξύ
των υπηκόων τρίτων χωρών με κοινοτικούς υπηκόους (‘παράγωγα’ δικαιώματα)36.

1. Το δικαίωμα διαμονής σε κράτος-μέλος
Το δικαίωμα διαμονής, παρεπόμενο της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων,
έχει χαρακτήρα οικονομικού δικαιώματος37. Η απόλαυσή του, όμως, από τους πολίτες
τρίτων χωρών είναι προβληματική. Η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων έχει μόνο
προγραμματικό χαρακτήρα, και επομένως στερείται άμεσου αποτελέσματος στη
Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας38, ενώ απουσιάζει από τις Συμφωνίες Συνεργασίας
33. Eur. C ourt H R , case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali, decision o f 22-5-1984, Series A-94. oo. 42-43.
Eur. C ourt H R, Soering, judgm ent of 26-1-89, Series A-161. oo. 47-48. Eur. C ourt H.R, Vilvarajah and others, judgm ent
of 30-10-1991, Series A-215, oo. 39-40.
34. ΔΕΚ 12/86, D em irel/ Δήμος Schwäbisch Qmund, Σ υλλ 1987, σ ελ 3719, σκέψη 28. Β λ επίσης Προτάσεις
Γενικού Εισαγγελέα Darmon στην υπόθεση Kus, ΔΕΚ C -237/91, Συλλ. 1992. οελ. 1-6802, σημ 40.
35. ΔΕΚ 281-285 & 287/85, (άπ., οημ. 10), σκέψεις 16 και 17.
36. ΔΕΚ 131/85, G u l/ Regierungspräsident Dusseldorf, Συλλογή 1986, σ ελ 1590, σκέψη 20. Β λ επίσης Προτάσεις
Γενικού Εισαγγελέα Mancini στην ίδια υπόθεση. Συλλογή 1986, σελ. 1580, σημείο 5
37. Jean-M aurice Verdier, T e s droits économiques et sociaux: relance au C onseil de Γ Europe?*. D roit Social
1992/4, σ ελ 417.
38. Υπόθ. Demirel. (ά π , οη μ 34), ΔΕΚ, Συλλογή 1987, οο. 3753-3754, σκέψεις 23-24. Η υπόθεση αυτή παρουσιάζει
ενδιαφέρον και για έναν επί πλέον λόγο. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι το δικαίωμα διαμονής της οικογένειας
Τούρκου εργαζομένου στη Γερμανία μπορεί να θεμελιωθεί στο δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης και στην προστασία
της οικογενειακής ζωής. Όμως το ΔΕΚ έκρινε ότι σε περίπτωση όπως αυτή, όπου η κατάσταση Τούρκων ιδιωτών δεν
ρυθμίζεται από κοινοτικούς κανόνες, δεν είχε θέση ενδεχόμενη εφαρμογή της ΕΣΔΑ. Β λ όμως και την κριτική της
θέσης αυτής εις Joseph Η. Η. W eiler, "Thou shalt not oppress a stranger: On the Judicial Review of the Human Rights
o f Non-EC Nationals-A Critique*, in: The Status o f Non-Community Nationals in Comm unity Lavr, 3 European Journal
o f International Law, 1992, oo. 80-84. Ο Γενικός Εισαγγελέας M. Darmon υποστηρίζει στις προτάσεις του ότι ‘το
Δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε, στην υπόθεση Abdulaziz κατά γενικό τρόπο, ότι τα κράτη δεν υποχρεούνται
δυνάμει της διατάξεως αυτής (του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ) να δέχονται στο έδαφος τους την εγκατάσταση συζύγων που
δεν είναι υπήκοοί τους'. Υπόθεση Demirel, ΔΕΚ, Σ υλλ 1987, σ ελ 3745, σημείο 27.
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με το Μαρόκο και την Τυνησία39. Έτσι, το δικαίωμα διαμονής των Τούρκων εργαζομένων
περιορίζεται στο έδαφος του κράτους υποδοχής όπου εργάζονται, ενώ στερούνται
του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στα άλλα κράτη-μέλη40.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το καθεστώς αυτό των Τούρκων εργαζομένων
χαρακτηρίζεται ως “ενδιαμέσου φύσεως“ σε σχέση με εκείνο των υπηκόων των κρατώνμελών και των υπηκόων των υπόλοιπων τρίτων χωρών το οποίο και εμπίπτει στη
διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών.
Εμφανίζει, επομένως, η διαμονή των πολιτών των υπόλοιπων τρίτων χωρών
στα κράτη-μέλη της Κοινότητας, από πλευρά κοινοτικού δικαίου, χαρακτήρα παράγωγου
δικαιώματος, καθώς η απόλαυσή του εξαρτάται από την ύπαρξη οικογενειακού δεσμού
με πολίτη κράτους-μέλους. Όμως, ακριβώς το παράγωγο αυτό δικαίωμα παρέχεται με
σκοπό την ακώλυτη κυκλοφορία των κοινοτικών εργαζομένων, η άσκησή του είναι
αδύνατη στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιου είδους διακίνηση και ο υπήκοος
κράτους-μέλους παραμένει στο κράτος της ιθαγένειάς του4'. Αντίθετα, στην περίπτωση
που ήδη έχει προηγηθεί άσκηση του δικαιώματος αυτού από υπήκοο κράτους-μέλους,
το παρεπόμενο δικαίωμα διαμονής γεννάται στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρος
που έλκει δικαιώματα λόγω οικογενειακών δεσμών42. Το ΔΕΚ, όμως, προβαίνοντας σε
διασταλτική ερμηνεία των σχετικών κανονισμών, δέχεται ότι για να θεμελιωθεί το
παράγωγο δικαίωμα της διαμονής, δε χρειάζεται συνοίκηση του ενδιαφερομένου με
το πρόσωπο από το οποίο αντλεί το δικαίωμα διαμονής. Το δε παρεπόμενο αυτό
δικαίωμα παύει, εφόσον πρόκειται για συζυγικό δεσμό, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
έχει τεθεί τέρμα από την αρμόδια αρχή43.
2. Το δικαίωμα πρόσβασης στη νόμιμη αγορά εργασίας
Με το δικαίωμα διαμονής συνδέεται επίσης η πρόσβαση στη νόμιμη αγορά
εργασίας, η οποία ρυθμίζεται από κανόνες κοινοτικού δικαίου μόνο όσον αφορά
Τούρκους εργαζομένους που ήδη έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας των κρατώνμελών44. Το δικαίωμα νόμιμης διαμονής είναι απαραίτητο για την εξεύρεση και άσκηση
εργασίας, με συνέπεια, ενόσω δεν έχει αποδειχθεί οριστικά ότι ο ενδιαφερόμενος
Τούρκος εργαζόμενος έχει νόμιμη διαμονή, η άσκηση εργασίας, μέχρι οριστικής
ρυθμίσεως της καταστάσεώς του, να μην μπορεί να θεραπεύσει την προϋπόθεση

39. Steve Peers. 'Tow ards equality: actual and potential rights o l third-country nationals in the European Union*.
33 Common M arket Law Review. 1996, σ ελ 19.
40. J. - F. Akandji-Kom be. t e s droits des etrangers et leur sauvegarde dans Γ ordre com munautaire*. C ahiers de
D roit Européen 1995/3-4, σελ. 363. Β λ επίατις Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Darm on στην υπόθεση Kus (a rt,
οημ. 34), ΔΕΚ, Σ υλλ 1992. σελ. 1-6804. σημείο 64.
41. ΔΕΚ 35 και 36/82. M orson και Jhanjan/S taat der Nederlanden. Συλλογή 1982 σελ. 3736, σκέψη 15.
42. ΔΕΚ 370/90, The Q ueen/ Imm igration Appeal Trbuna! & Surinder Singh, Συλλογή 1992. σ ελ 1-4265, σκέψη
25,
43. ΔΕΚ 267/83, D ia tta / Land Berlin. Συλλογή 1985, ο ε λ 567, σκέψεις 18-21.
44. ΔΕΚ C -237/91. Kus / Landeshauptstadt W iesbaden, Σ υλλ 1992. σ ε λ 1-6815. σκέψη 2 5 .8 λ Προτάσεις Γ ενικού
Εισαγγελέα Darm on στην ίδια υπόθεση. (ό.π). οελ. Ι-6795, σημείο 2, β λ Στάγκος, (ό.π, οημ. 8). σ ε λ 68
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αυτή45. Από την άλλη πλευρά, οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια
διαμονής δεν επηρεάζουν την πρόσβαση στην απασχόληση, αρκεί η ύπαρξη νόμιμης
άδειας διαμονής46. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις που για τη διαπίστωση της
νομιμότητας της απασχόλησης το δικαίωμα διαμονής δεν είναι απαραίτητο (π.χ. οδηγοί
φορτηγών διεθνών μεταφορών, πληρώματα πλοίων). Στις περιπτώσεις αυτές η
νομιμότητα της απασχόλη-σης από την οποία ενδεχομένως θα εξαρτηθεί ίσως και η
απόλαυση του δικαιώματος διαμονής αλλά και γενικότερα η πρόσβαση στην απασχόληση
του κράτους-μέλους, εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι συνδέσμου της σχέσεως εργασίας
με το κράτος αυτό (υπαγωγή της σχέσεως αυτής στο εργατικό δίκαιο και το καθεστώς
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού, τόπος προσλήψεως, έδρα και εθνικότητα
του εργοδότη)478
.4
Θα ήταν αδύνατη η αναγνώριση του δικαιώματος πρόσβασης στην εργασία των
Τούρκων εργαζομένων εάν το ΔΕΚ δεν είχε διαπιστώσει το άμεσο αποτέλεσμα των
αποφάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης, στηριζόμενο κυρίως στη διαπίστωση ότι
υλοποιούν σε συγκεκριμένα σημεία τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Σύνδεσης
προγράμματα, και τούτο μολονότι τα κράτη-μέλη αμφισβήτησαν επανειλημμένα το
άμεσο αυτό αποτέλεσμα46. Το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου μάλιστα έσπευσε να
προλάβει περαιτέρω περιορισμούς στο δικαίωμα αυτό που τα κράτη-μέλη ενδεχομένως
θα έθεταν με διατάξεις εσωτερικού δικαίου, και έσπευσε να τονίσει ότι οι λεπτομέρειες
σχετικά με τον τρόπο ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται στους Τούρκους
εργαζομένους ‘απλώς διευκρινίζουν την υποχρέωση των κρατών - μελών για τη λήψη
των διοικητικής φύσεως μέτρων που, ενδεχομένως, συνεπάγεται η εφαρμογή των
διατάξεων αυτών, χωρίς να παρέχουν στα κράτη-μέλη την ευχέρεια να εξαρτούν από
όρους ή να περιορίζουν την άσκηση τού συγκεκριμένου και ανεπιφύλακτου δικαιώματος
που οι διατάξεις των αποφάσεων του Συμβουλίου Συνδέσεως αναγνωρίζουν στους
Τούρκους εργαζομένους*49.
Μολονότι η ελεύθερη πρόσβαση των Τούρκων εργαζομένων στην αγορά εργασίας
των κοινοτικών χωρών υπόκειται σε περιορισμούς (διάρκεια πρώτης απασχόλησης,
διάρκεια παραμονής, προτεραιότητα κοινοτικών υπηκόων για πρόσληψη), εντούτοις
το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, προκειμένου να θεωρηθεί ένας Τούρκος υπήκοος
εργαζόμενος, φαίνεται να υιοθετεί κριτήρια τα οποία δεν περιορίζονται σε συσταλτικό
ορισμό της έννοιας του εργαζομένου, και έτσι δεν αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής
της τον καταρτιζόμενο ή τον ασκούμενο εργαζόμενο50.

45. ΔΕΚ C -192/89, Sevince, Συλλογή 1990, σο. 1-3505-3506. σκέψεις 28-32. ΔΕΚ. Kus C -237/91. Σ υλλ 199Ζ ο ε λ
1-6813 και 1-6817, σκέψεις 15-18 και 33.
46. ΔΕΚ C -355/93, E roglu/ Land Baden-W ürttemberg. Συλλογή 1994, ο ελ 1-5141, σκέψη 22.
47. ΔΕΚ C -434/93, B ozkurt/S taatssecretaris van Justifie, αδημ σκέψεις 22-24.
48. Β λ υπόθεση Kus, Ιά α . σημ 44), Συλλογή 1992. ο ε λ 1-6811. σκέψη 9: ‘το Δικαστήριο επισημαίνει ότι _ δεν
προέκυψε κανένα νέο στοιχείο εκτιμήσεως ικανό να οδηγήσει το Δικαστήριο στην αναθεώρηση αυτών στα οποία
κατέληξε συναψώς με την απόφαση Sevince*.
49. ΔΕΚ, Sevince, (ό.π., σημ 45). Συλλογή 1990, οο. 1-3503-3504, σκέψη 2 2
50. Β λ Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Darmon οτην υπόθεση Eroglu, (ό.π, σημ 46). Συλλογή 1994, ο ε λ 1-5121,
σημείο 28.
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Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι, εξαιρούμενων των προϋποθέσεων
πρόσβασης στην απασχόληση (νόμιμη κατάσταση εργαζομένου, προτεραιότητα
“κοινοτικών’ ), το Δικαστήριο απέτρεψε την εφαρμογή προϋποθέσεων απασχόλησης
και εργασίας ουσιωδώς διάφορων εκείνων που ισχύουν για τους κοινοτικούς υπηκόους.
3. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια
Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού ενός προσώπου υπηκόου
τρίτου κράτους ως εργαζομένου είναι κρίσιμος και στην περίπτωση που κρίνονται
δικαιώματα παροχών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας5'.
Το ΔΕΚ θεμελιώνοντας το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων περί κοινωνικής
ασφάλειας στις Συμφωνίες Συνεργασίας (με Μαρόκο, Τυνησία κ.λπ.), στην απαγόρευση
διακρίνουσας συμπεριφοράς εις βάρος των υπηκόων των χωρών αυτών, προχώρησε
στον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ιδιώτες, υπήκοοι των χωρών αυτών,
μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή των διατάξεων των συμφωνιών αυτών τόσο σε
θέματα κοινωνικής ασφάλισης, όσο και στον προσδιορισμό των παροχών που μπορούν
να αξιώσουν. Οι δικαιούχοι αυτοί είναι οι εργαζόμενοι “εν ευρεία εννοία“, δηλαδή όχι
μόνο οι εν ενεργεία, αλλά και όσοι έχουν αποχωρήσει μετά τη συμπλήρωση της
απαιτούμενης ηλικίας για τη χορήγηση συντάξεως γήρατος ή λόγω επελεύσεως
κινδύνου που δικαιολογεί τη χορήγηση παροχών δυνάμει άλλων κλάδων κοινωνικής
ασφάλισης®. Εξάλλου, το αντικείμενο παροχών κοινωνικής ασφάλισης εξομοιώνεται
με ό,τι προβλέπεται στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης μισθωτών εργαζομένων και
των οικογενειών τους που διακινούνται στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των
παροχών ανεργίας αλλά και των συμπληρωματικών παροχών κάθε είδους με χαρακτήρα
κοινωνικής πρόνοιας (παροχές γήρατος ή αναπηρίας).
Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι Τούρκος εργαζόμενος σε περίπτωση διαρκούς
ανικανότητας για εργασία παύει να “μετέχει στην αγορά εργασίας’ και κατά συνέπεια
χάνει και το δικαίωμα διαμονής στη χώρα που ασκούσε την εργασία του ή με την
οποία συνδέεται η εργασιακή του σχέση. Το ΔΕΚ, απορρίπτοντας στην υπόθεση Bozkurt
τις θέσεις της Επιτροπής ότι η διαρκής ανικανότητα εξομοιώνεται με εργασία,
δικαιολογεί την παραπάνω μεταχείριση του Τούρκου εργαζομένου με το επιχείρημα
ότι η απουσία διάταξης άμεσου αποτελέσματος και το στάδιο εξέλιξης των κανόνων
που ρυθμίζουν το καθεστώς των Τούρκων εργαζομένων στην Κοινότητα, δεν επιτρέπουν
την εξομοίωσή τους με τους εργαζομένους των κρατών-μελών και επιβάλλουν τη
διατήρηση του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της διαμονής από το δικαίωμα
πρόσβασης στην απασχόληση5
53.
2
5
1

51. Για την έννοια των συμπληρωματικών επιδομάτων στους δικαιούχους παροχών γήρατος ή αναπηρίας β λ ΔΕΚ
C -58/93. Yousfi/Β ελγικό Δημόσιο, Συλλογή 1994,1-1371, σκέψη 26, και για τη διάκρισή τους από τις παροχές κοινωνικής
ασφάλισης β λ Caroline Laske. "The Im pact o f the Single European M arket on Social Protection fo r M igrant W orkers'.
30 Common M arket Law Review 1993. σ ελ 528.
52. ΔΕΚ C -18/90, O ffice national de I’ em ploi/ a Kziber. Συλλογή 1991,1-227-228, σκέψη 28. ΔΕΚ C -103/94. Z.
K rid / Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Συλλογή 1995,1-719, σκέψη 26.
53. ΔΕΚ C -434/93, B ozkurt/ Staatssecretaris van Justifie, αδημοσίευτη, σκέψη 40.
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Παροχές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας μπορούν να αξιώσουν
και υπήκοοι τρίτων χωρών πέρα από όσους προαναφέρθηκαν, μόνο όμως ως παράγωγα
δικαιώματα που θεμελιώνονται αφ' ενός σε οικογενειακή σχέση με κοινοτικό υπήκοο,
αφ’ ετέρου στην απαγόρευση διακρίνουσας μεταχείρισης σε βάρος των μελών της
οικογένειάς του. Για το λόγο αυτό οι παροχές αυτές, εφόσον συνδέονται με την
ιδιότητα του εργαζομένου ή τη διαμονή του σε ορισμένο κράτος-μέλος και δεν έχουν
χαρακτήρα συνδεδεμένο με την προσωπική κατάσταση του προσώπου, αποτελούν
παροχές που οφείλονται σε κάθε κοινοτικό εργαζόμενο και στα πρόσωπα που
θεμελιώνουν συγγενικούς δεσμούς με αυτά54. Είναι, βέβαια, αναγκαία και στην
περίπτωση αυτή η ‘ενεργοποίησή τους' με την προηγούμενη άσκηση από τον κοινοτικό
εργαζόμενο του αντίστοιχου δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας55.
Ένα ίσως τελευταίο σημείο που μπορεί να επισημανθεί είναι το ενδιαφέρον
του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων
μεταναστών οι οποίοι απασχολούνται σε κράτη-μέλη της Κοινότητας από επιχειρήσεις
που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές
τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας τους περί
κοινωνικών ασφαλίσεων και συνθηκών εργασίας στους προσωρινά απασχολούμενους
εργαζομένους, προς όφελος των εργαζομένων αυτών και με τρόπο τέτοιο που να μην
προκαλείται επιβάρυνση των επιχειρήσεων αυτών χωρίς αντίστοιχο κοινωνικό
ευεργέτημα του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού, ελέγχοντας επιπρόσθετα την
καλή ή κακή χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από τις
επιχειρήσεις αυτές.
Συμπερασματικά, η νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε ζητήματα
κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται από τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται
η θέση των εργαζομένων αυτών στα κράτη-μέλη. Περιορισμοί που προκύπτουν από
τις συμφωνίες συνδέσεως ή συνεργασίας της Κοινότητας με τις χώρες προελεύσεώς
τους, ή που θεμελιώνονται απλά στην αποκλειστική αρμοδιότητα ρυθμίσεως της
καταστάσεώς τους σε αυτά στο πλαίσιο της ασκούμενης μεταναστευτικής πολιτικής.

IV. Συμπεράσματα
Σ' ένα κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, φορτισμένο από την έντονη μεταναστευτική
πίεση των αρχών της δεκαετίας, όπου τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης διεκδικούν την

54. ΔΕΚ C -94/84, O ffice national de Γ em ploi/ Joszef Deak, Συλλογή 1985, oo. 1885-1886. σκέψεις 16 και 21.
55. ΔΕΚ C -206/91, P oirrez/ CAF, Συλλογή 1992, οελ. Ι-6707, σκέψη 13. Στην υπόθεση αυτή ο ενδιαφερόμενος Κ.
Poirrez, υιοθετημένος γιος Γάλλου υπηκόου που διατηρούσε την ιθαγένεια της Ακτής του Ελεφαντοστού και στον
οποίο το γαλλικό κράτος αρνήθηκε επίδομα αναπηρίας, επικαλέστηκε την ύπαρξη ‘αντίστροφης δυσμενούς διακρίοεως·
σε βάρος του, επειδή θα εδικαιούτο το σχετικό επίδομα αν ο πατέρας του είχε εργαοθεί οε άλλο κράτος-μέλος. Ο
Γενικός Εισαγγελέας Van Gerven υποστήριξε στις προτάσεις του ότι η υπόθεση ρυθμίζεται αποκλειστικά από κανόνες
εσωτερικού δικαίου και κατά συνέπεια το Δικαστήριο είναι αναρμόδιο ν’ αποφανθεί, οποιοσδήποτε δε περαιτέρω έλεγχος
σεβασμού θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέλκει Προτάσεις Van Gerven στην ίδια υπόθεση, Συλλογή 1992 I6700, σημείο 13.
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αποκλειστική αρμοδιότητα ρύθμισης της μεταναστευτικής τους πολιτικής, η θέση δύο
διεθνών δικαστηρίων, του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου, είναι και καθίσταται
δυσχερής. Η έλλειψη νομιμοποίησης απέναντι στην ‘ εκτελεστική* εξουσία, τις
κυβερνήσεις των κρατών, οδηγεί και τα δικαιοδοτικά όργανα στη μέγιστη προσοχή
όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα σχετικά με την κατάσταση των αλλοδαπών στις χώρες
της Ευρώπης. Μολονότι ο ‘αποκλεισμός' τους από ορισμένα δικαιώματα, κυρίως
κοινωνικά, είναι δεδομένος, εντούτοις το Δικαστήριο του Στρασβούργου δεν αποδέχεται
την ύπαρξη ‘στεγανών" ανάμεσα στις δύο κατηγορίες δικαιωμάτων, ατομικών και
κοινωνικών. Βέβαια, η προστασία του αφορά μόνο στα πρώτα. Όμως, η νομολογία του
ως προς την υποχρέωση των κρατών για θετικές ενέργειες προστασίας τους αποτελεί
ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας όχι πλέον τυπικής, αυστηρά νομικής αντιμετώπισης
των ελευθεριών αυτών, αλλά, αντίθετα, μια προσπάθεια τοποθέτησής τους στη σύγχρονη
κοινωνία και τα προβλήματά της. Η αντιμετώπιση αυτή μπροστά σε μια λογική
“καταστολής' των κυβερνήσεων της Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζει σχετικά πληρέστε
ρες εγγυήσεις προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών
απέναντι σε παραβιάσεις ατομικών ελευθεριών των ίδιων των χωρών τους.
Αντίθετα, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου αντιμετωπίζει τα προβλήματα
αυτά με τρόπο που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα. Η
νομολογιακή αυτή πολιτική σ’ ένα βαθμό δικαιολογείται, αφού στο πλαίσιο της Ε.Ε.
είναι που εκδηλώνονται σχεδόν αποκλειστικά οι προσπάθειες για μια διακρατική
κατασταλτική αντιμετώπιση μεταναστευτικών ρευμάτων.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός, λοιπόν, των πολιτών τρίτων χωρών και οι μορφές
με τις οποίες εμφανίζεται ανάγονται σε κυβερνητικό ή διακυβερνητικό επίπεδο. Οι
προσπάθειες μετριάσεώς του στο πλαίσιο σεβασμού θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από τα δύο αυτά δικαστήρια περιορίζονται από τα ιδιαίτερα στενά
περιθώρια αντιμετωπίσεώς τους στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων κανόνων δικαίου και
από την ιδιαίτερη πολιτική σημασία που εμφανίζουν, γεγονός που κάνει διατακτικά τα
δικαιοδοτικά αυτά όργανα στην τολμηρή αντιμετώπισή τους.

