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1. INTRODUCCIÓ

Assistim en els últims temps a una important regressió en matèria de protecció de les persones

més vulnerables, tant des d’un punt de vista jurídic com humà, referit, més concretament a les

persones migrades en general, tot i que aquest pas enrere és encara més escandalós quan es

tracta de persones que no només cerquen un futur millor sinó que fugen de situacions en què

perilla la seva vida.

Dos exemples clars d’aquesta modificació del criteri de les autoritats tant polítiques com judicials

són, d’una banda, la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans en què s’avala l’actuació de

l’Estat Espanyol l’any 2014, quan dues persones varen ser retornades al Marroc sense produir-se

un estudi de la seva situació personal i social, el que comunament es coneix coma «devolucions

en calent». D’altra banda, la recent decisió del govern grec, amb el suport de la UE, de suspendre

el dret d’asil durant un mes, un xoc frontal contra els Drets Humans i la Convenció de Ginebra de

1951.

Un dels punts a subratllar és la inseguretat jurídica que creen aquest tipus de decisions, d’una

banda, donant llum verda a actuacions  ad hoc per par de les Forces i Cossos de Seguretat i,

d’altra banda, permetent canvis de criteri, de repercussions enormes, quant a l’acollida o no de

persones refugiades.  Hem de tenir  en compte que les persones necessiten conéixer,  fer  una

predicció,  de les conseqüències dels seus actes i  aquesta és la base en què se sustenta un

ordenament jurídic i un Estat de Dret.

És important remarcar que aquests fets es donen en un moment històric en què la població que

actualment fuig de guerres, de persecucions polítiques o de catàstrofes naturals és elevada i,

sembla ser que va en augment, segons ACNUR, l’any 2018 hi havia 70,8 milions de persones en

desplaçament forçat.

En aquest treball analitzarem, el marc normatiu del principi de no devolució, o  non-refoulement,

des d’un punt de vista internacional, europeu i estatal, per tal de fer una breu anàlisi del canvi de

criteri del Tribunal Europeu dels Drets Humans respecte de les «devolucions en calent» entre les

sentències de 2017 i de 2020 i la suspensió del dret d’asil del govern grec, concloent amb una

anàlisi  de  l’impacte  d’aquest  canvi  de  criteri  en  aquests  dos  punts  fronteres  d’Europa  i  les

repercussions per a les persones que cada dia intenten accedir-hi en la recerca desesperada de

3



Rosa Izquierdo Martínez

trobar un lloc segur per poder tenir una vida digna, principi fonamental que recull la Declaració

Universal dels Drets Humans.

2.   EL PRINCIPI DE NO DEVOLUCIÓ. MARC NORMATIU.  

El principi de no-devolució, o non-refoulement, deriva de la paraula francesa «refouler» (repousser

quelqu'un, un groupe, les faire reculer par la force ou les empêcher de passer quelque part, de

pénétrer dans un lieu, notamment dans un pays). És a dir, fer recular persones o grups o impedir-

los el pas cap a algun lloc, especialment en un país. 

Internacional

- Convenció de Ginebra de 1951 i Protocol de Nova York de 1967

La Convenció de Ginebra de 1951 estableix una definició del terme «refugiat», per tant, a partir de

l’article primer de la Convenció s’estableix l’àmbit subjectiu de la Convenció, i podem apreciar una

de les limitacions de la mateixa, que només es refereix a les persones que van fugir dels seus

països d’origen com a conseqüència dels fets ocorreguts abans de 1951 i que es troben a Europa.

És per això que és d’especial importància el Protocol sobre l’Estatut dels Refugiats de 1967, ja

que a travès del mateix la condició de «refugiat» deixa d’estar condicionada als fets anteriors a

1951 i a la limitació geogràfica, tal com estableix en el seu article primer.

En l’article  33.1  de la  Convenció  de 1951 s’estableix  que «Cap Estat  Contractant  podrà,  per

expulsió o devolució, posar en cap cas un refugiat a les fronteres dels territoris on la seva vida o la

seva llibertat perilli per la seva raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social, o

de les seves opinions polítiques». 

I  en l’article 33.2 s’estableixen les úniques restriccions al  principi  de no devolució,  «No podrà

invocar els beneficis de la present disposició el refugiat que sigui considerat, per raons fundades,

com un perill per a la seguretat del país on es troba, o que havent estat objecte d’una condemna

definitiva per un delicte particularment greu, constitueixi una amenaça greu per a la comunitat de

tal país». 

Aquest principi ha evolucionat i ha estat recollit en més instruments internacionals i esdevenint una

norma consuetudinària de dret internacional, que ha d’informar les actuacions de tots els països,
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independentment  de la  seva adhesió  als  instruments que la  recullen,  una norma de caràcter

absolut, que afecta tant al dret d’asil com a l’extradició, tal i com recull l’article 3r de la Convenció

contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, de 1984: «Cap Estat

part procedirà a l’expulsió, devolució o extradició d’una persona a un altre Estat quan hi hagi raons

fundades per creure que estaria en perill de ser sotmesa a tortures».  

- Declaració Universal dels Drets Humans

Segons l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, tota persona té dret a buscar

asil i a gaudir d’ell en qualsevol país, en cas de persecució. Si bé, no es tracta d’un dret absolut, ja

que aquest dret no podrà ser invocat contra una acció judicial  realment originada per delictes

comuns o per actes oposats als propòsits i principis de les Nacions Unides.

Europeu

- Conveni Europeu dels Drets Humans de 1950

Els drets recollits en el Títol I del Conveni Europeu dels Drets Humans (d’ara endavant CEDH), els

són reconeguts, segons l’article 1r del mateix a totes les persones que es troben sota la jurisdicció

dels estats signants del Conveni.

En primer lloc, cal tenir en compte els articles 2 i 3 del mateix en què s’estableix el dret a la vida i

la prohibició de la tortura i de les penes i tractes inhumans o degradants. La prohibició de l’article

3r és una prohibició absoluta. 

És per això que cap persona pot ser retornada, directa o indirectament, a un indret on la seva vida

corri perill o pugui ser víctima de tortura o penes i tractes inhumans o degradants. Seria aquesta la

concreció del principi de no devolució. Així mateix, la conducta anterior d’aquesta persona, malgrat

hagi estat indesitjable o perillosa, no hauria de ser tinguda en compte, Saadi c. Itàlia (37201/06). 

Aquests articles també són d’aplicació en frontera, ja que l’Estat al qual es pretèn l’entrada ha de

donar la possibilitat de demanar asil i avaluar-ne la situació de forma individualitzada, Hirsi Jamaa

i altres c.Itàlia (27765/09).

En segon lloc, els articles 5 i 6 de la CEDH, estableixen el dret de les persones a la llibertat i a la

seguretat, així com el dret a tenir un judici just. Aquests dos articles també entrarien en joc a l’hora
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de no refusar l’entrada de persones que poguessin veure vulnerats els seus drets en cas d’un

reenviament, directe o indirecte al país d’origen.

Pel que fa al  Protocol núm. 4,  de 1963,  en el  seu article 4t prohibeix expressament i  sense

condicions les devolucions col·lectives d’estrangers. Ha de dur-se a terme una tasca d’identificació

i avaluació individualitzada de les circumstàncies de cada una de les persones, aplicable també en

les intercepcions a la mar i a l’expulsió de persones estrangeres cap a un tercer país fora del

territori nacional, Hirsi Jamaa  i altres c.Itàlia (27765/09).

- Carta dels Drets fonamentals de la Unió Europea

En el seu article 18 s’estableix la garantia al dret d’asil  dins del respecte de les normes de la

Convenció de Ginebra de 1951 i el Protocol de Nova York de 1967 i de conformitat amb el Tractat

de la Unió Europea i amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

En  l’article  19  es  prohibeixen  expressament  les  devolucions  col·lectives  i  les  devolucions,

expulsions i extradicions a països on es corri un greu risc d’ésser sotmès a pena de mort, tortures

o a altres penes o tractaments inhumans o degradants.

Estatal

- Constitució Espanyola de 1978

Segons l’article 13.4 de la Constitució Espanyola, «la llei establirà els termes en què els ciutadans 

d’altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d’asil a Espanya».

Aquesta llei és la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i la protecció subsidiària.

- Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

Mitjançant la disposició final 1a d’aquesta llei, s’afegeix una disposició addicional dècima a la Llei

Orgànica  4/2000,  d’11  de gener,  sobre  drets  i  llibertats  dels  estrangers  a  Espanya  i  la  seva

integració social,  establint  un règim especial  per a Ceuta i  Melilla que queda redactada de la

següent manera:

1.  Los  extranjeros  que  sean  detectados  en  la  línea  fronteriza  de  la  demarcación

territorial  de Ceuta o  Melilla  mientras  intentan  superar  los  elementos  de contención
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fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir

su entrada ilegal en España.

2. En todo caso, el rechazo se realizará  respetando la normativa internacional de

derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.

3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados

al  efecto  en  los  pasos  fronterizos  y  se  tramitarán  conforme  a  lo  establecido  en  la

normativa en materia de protección internacional.

Si bé aquesta legislació obria la porta a les anomenades “devolucions en calent”,

aquestes  s’haurien  de  fer  dins  del  marc  normatiu  dels  drets  humans  i  de  la

protecció  internacional,  la  qual  cosa  xoca  frontalment  amb  el  principi  de  non-

refoulement. 

- Llei Orgànica 4/2000, d’ 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 

seva integració social

Aquesta Llei estableix dues formes d’impedir l’entrada de persones provinents d’un altre país. La

primera, la prohibició d’entrada, es troba recollida en l’art. 26.2  en què s’estableix que es podrà

prohibir l’entrada als estrangers que no compleixin els requisits establerts per a l’entrada. 

Ara bé, aquesta prohibició haurà de ser mitjançant resolució motivada, amb informació sobre els

recursos que es puguen interposar contra la mateixa, termini i autoritat davant de la qual s’ha de

formalitzar. Així mateix, aquestes persones tindran dret a l’assistència lletrada i d’intèrpret. 

La segona figura que estableix aquesta llei,en l’article 58.3 b), és la devolució, supòsit en el qual

no serà necessari expedient d’expulsió en cas que es pretengui entrar de forma il·legal al país,

excepte que se sol·liciti protecció internacional.

Això no obstant, el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

Orgànica  4/2000,  d’11  de gener,  sobre  drets  i  llibertats  dels  estrangers  a  Espanya  i  la  seva

integració social estableix en el seu article 23.1 que es consideraran inclosos com a «estrangers

que pretenen accedir de forma irregular al país» aquells que siguin interceptats a la frontera o a

les seves immediacions.
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En l’apartat 2n s’estableix el protocol a seguir per part de les Forces i Cossos de Seguretat de

l’Estat que duguen a terme aquesta intercepció i és que les persones que es troben incloses en el

supòsit  de  l’art.  58.3  b)  hauran  d’ésser  conduïdes,  a  la  major  brevetat  a  la  corresponent

Comissaria del Cos Nacional de Policia per tal que es produeixi la identificació, i en el seu cas,

devolució. En qualsevol cas, la persona tindrà dret a assistència lletrada i a intèrpret.

Per tant, no només no es preveu la devolució col·lectiva, sinó que el sentit del cabal jurídic tant

estatal  com internacional  és  el  de  la  individualització  dels  casos i,  a  la  llum de la  normativa

nacional,  europea i  internacional,  permetre que les persones que accedeixen o tenen intenció

d’accedir en territori espanyol, tinguen la possibilitat de sol·licitar protecció internacional.

3.   SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS  

L’ any 2017, el Tribunal Europeu dels Drets Humans  (d’ara endavant, TEDH)  va condemnar a

Espanya en el marc del cas ND i NT c. Espanya (8675/15 i 8697/2015). 

Es tracta de dues persones provinents de Mali i Costa d’Ivori i que el dia 13 d’agost de 2014 varen

creuar la tanca de Melilla, jut  amb un grup d’unes 70 persones més i varen ser retornades al

Marroc sense ser identificades i sense haver tingut cap tipus d’assistència ni lletrada ni d’intèrpret.

El TEDH va entendre provats aquests fets i va condemnar l’Estat Espanyol a indemnitzar-los, ja

que s’havia vulnerat, d’una banda l’art. 4 el Protocol núm.4 i, d’altra banda, el dret al recurs efectiu,

establert en l’art. 13 de la Convenció Europea dels Drets Humans.

En aquesta nova sentència, de 13 de febrer de 2020, emet sentència favorable a l’Estat Espanyol,

posant  l’accent  en què són les  persones migrants les  que es  van posar  en perill.  És aquest

l’argument que es fa servir tant pel que fa a l’article 4t del Protocol núm. 4 com a l’article 13 de la

CEDH en relació amb l’art.4.

Per tant, el Tribunal argumenta que els migrants es van posar ells mateixos en perill en participar

al salt a la tanca de Melilla, aprofitant l’efecte de massa i recorrent a la força i que no van utilitzar

les vies legals existents per a l’accés regular. En base a aquestes dues circumstàncies, la Gran

Sala entén que l’absència de decisió individual, que no es discuteix que existeix, pot venir donada

del fet que no s’han utilitzat les vies oficials existents a tal efecte i que és conseqüència del seu

propi comportament. Per tant, no hi ha violació de l’art. 4 del Protocol núm. 4.
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Quant a l’absència de recurs efectiu,  que hagués permès impugnar l’expulsió en base al  seu

caràcter  col·lectiu,  el  Tribunal  diu,  que  si  bé  el  dret  espanyol  preveu  la  possibilitat  recurs  a

l’expulsió, hagués sigut necessari que els requeridors respectessin les regles, ells mateixos, per

tal de presentar un recurs contra la seva expulsió.

El Tribunal aprecia que els migrants varen  decidir no utilitzar les vies legals d’accés a l’Estat

Espanyol, contravenint el codi de fronteres Schengen i la legislació espanyola en la matèria. En la

mesura  en  què  el  Tribunal  conclou  que  la  manca  de  procediments  individualitzats  ha  estat

conseqüència del seu propi comportament, l’Estat no seria responsable de l’absència d’una via de

recurs legal que els hagués permès recórrer la devolució. No es tractaria, per tant d’una violació

de l’art. 13 de la CEDH.

Aquesta sentència, que posa el focus en l’assumpció del risc per part de les persones migrades,

no té en compte les dificultats que a la pràctica existeixen per a l’accés per les vies regulars a

l’Estat Espanyol, ni el criteri que s’estableix en el cas Saadi c. Itàlia (37201/06), segons el qual, la

conducta anterior d’aquesta persona, malgrat hagi estat indesitjable o perillosa, no hauria de ser

tinguda en compte. 

S’adopta doncs, un concepte de «conducta contrària» que no se centra en la individualització de la

identificació, sinó que pren com a referència el salt de la tanca i el no haver intentat l’entrada per

vies legals en primer lloc per argüir-lo i avala la pèrdua dels drets fonamentals de les persones pel

fet d’haver vulnerat la llei amb anterioritat.

4.   LA SUSPENSIÓ DEL DRET D’ASIL A GRÈCIA  

En primer lloc, cal fer una breu referència a l’acord UE-Turquia, signat l’any 2016, en relació amb

el principi de no devolució, ja que aquest acord implica l’acceptació per part de Turquia de les

persones en situació irregular que arribin a Grècia i de les persones les sol·licituds de protecció

internacional de les quals han estat inadmeses a tràmit, així com de les persones síries arribades

a Grècia després del 20 e març de 2016, per cada una d’elles, la Unió Europea es compromet a

reassentar-ne una.

Evidentment, estem parlant de devolucions col·lectives, la qual cosa contravé directament l’article

4t del Protocol núm. 4, la Convenció de Ginebra i el dret internacional i europeu en la matèria, ja

que a més a més, es tracta de la devolució a un país no segur i la discriminació per país d’origen

(art. 3r de la Convenció de Ginebra) en referir-se a les persones síries en concret.
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El dia 28 de febrer, Turquia decideix trencar aquest acord, i és aleshores quan el govern Grec

anuncia que durant un més totes les persones que entrin a Grècia no tindran dret a sol·licitar asil i

que, aquelles que ho facen il·legalment,  seran retornades als seus països d’origen a la major

brevetat, al·ludint una amenaça activa, greu, excepcional i asimètrica per a la seguretat nacional

del país. Una suspensió que l’executiu hel·lé justifica basant-se en l’article 78.3 del Tractat de

Funcionament de la Unió Europea que permet l’adopció de mesures provisionals «en cas que un o

més Estats-membres afrontin una situació d’emergència per l’arribada repentina de ciutadans de

països tercers». Això no obstant, aquestes mesures hauran d’adoptar-se pel Consell, a proposta

de la Comissió, havent consultat el Parlament Europeu.

Aquestes mesures, vénen acompanyades d’un reforçament de les fronteres, marítimes i terrestres

per part de FRONTEX (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes)  i de la suspensió

del  dret  d’asil,  sense  límit  temporal,  per  part  d’Hongria  prenent  com  a  base  el  contagi  del

coronavirus.

Tal i com denuncia l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) en el seu

comunicat del dia 2 de març de 2020, ni la Convenció de Ginebra ni el dret d’asil  de la Unió

Europea atorguen una base legal a aquesta suspensió quant a la forma, i en tot cas, no segueix el

procediment establert pel propi article en què es basa aquesta decisió.

5. CONCLUSIONS

La suspensió del dret d’asil i les devolucions immediates, suposen per part dels països europeus,

en connivència amb la Unió Europea, una clara violació del principi de no devolució, que invoca

tant Convenció de Ginebra com el dret europeu.

Anant més enllà, la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans argumenta que Espanya

no va vulnerar el Protocol núm. 4 perquè les persones que varen entrar de forma no reglada per la

tanca de Melilla el 13 d’agost de 2014 tenien la possibilitat de sol·licitar protecció internacional de

forma regular. Per tant, fent una interpretació  a contrario, eliminat l’element de la possibilitat de

sol·licitar protecció de forma legal, sí que s’estaria incomplint l’art. 4 t del Protocol núm. 4 per part

de Grècia.

Cal afegir que es tracta d’una deriva molt perillosa el fet de supeditar els drets fonamentals al

compliment de les lleis, ja que obre la porta a una davallada important en la qualitat de l’Estat de
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Dret en què totes les persones puguin gaudir dels drets inherents a les mateixes, és a dir, dels

drets humans, sense discriminacions ni condicions.

No obstant això, sembla ser que no ens trobem davant de decisions i discussions jurídiques sinó

de caire estratègic, per tal d’evitar assumir, per part de la Unió Europea i dels Estats membres, la

responsabilitat  que  ve  donada  per  tots  els  instruments  jurídics  internacionals  i  nacionals  en

matèria de protecció internacional i d’establir un sistema d’impunitat davant les vulneracions dels

drets humans fonamentals.

En  resum,  assistim  a  una  flexibilització  exagerada  del  Dret  per  adaptar-lo  als  interessos  de

l’anomenada Europa Fortalesa, amb conceptes ficticis tan surrealistes com les «fronteres mòbils»,

a un incompliment flagrant i continuat dels compromisos presos pels Estats pel que fa a l’acollida, i

el més escandalós de tot, a una escalada de violència contra persones que es troben en un estat

d’extrema vulnerabilitat.
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