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Tárgy: A török állampolgárok visszaküldése a görög hatóságok által 

2017. június 6-án az Emberi Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (FIDH) nyilatkozatot adott ki, 
amelyben elítélte a török állampolgárok görög hatóságok általi visszaküldését. A FIDH rendelkezésére 
álló információk szerint a törökországi üldöztetés miatt Görögországban nemzetközi védelemért 
folyamodni kívánó török állampolgárok egy csoportját a görög rendőrség 2017. június 2-án Évroszban 
átadta felfegyverzett álarcos embereknek, hogy visszavigyék őket Törökországba. 

A menedékkérők és menekültek jogállásának alapvető eleme az olyan országba történő 
visszaküldéssel szembeni védelem, ahol az érintett személynek oka van üldöztetéstől tartania. Ezt a 
védelmet a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi genfi egyezmény 33. cikkének (1) bekezdésében 
említett „visszaküldés tilalmának elve” határozza meg az alábbiak szerint: „Egyetlen Szerződő Állam 
sem utasítja ki vagy küldi vissza (,,refouler”) a menekültet azon ország területének határára, ahol élete 
vagy szabadsága faji, vallási okokból, nemzeti hovatartozása miatt, vagy abból az okból van 
veszélyeztetve, hogy bizonyos társadalmi csoporthoz tartozik, vagy bizonyos politikai véleményt vall”. 
Ugyanez az elv a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról 
szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelvben is megjelenik. Görögország részes fele a genfi 
egyezménynek, és a fent említett irányelv rá nézve kötelező hatályú. 

Így több kérdés is felmerül: 

– A Bizottság ebben az ügyben kérdőre fogja-e vonni a görög hatóságokat? 

– Ha a tények bizonyítást nyernek, mit szándékozik tenni a Bizottság? 

– Tudja-e a Bizottság garantálni a visszaküldés tilalma genfi egyezményben meghatározott elvének 
maradéktalan tiszteletben tartását? 
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