
Συμπεράσματα ως προς τις χώρες στις οποίες γενικά δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διώξεων 
 

1. Στην παράγραφο 1 (α) του ψηφίσματος σχετικά με τις προδήλως αβάσιμες αιτήσεις ασύ-
λου (WGI 1282) αναφέρεται η έννοια των χωρών στις οποίες δεν υπάρχει γενικά σοβαρός κίνδυ-
νος διώξεων.

Η έννοια αυτή σημαίνει ότι πρόκειται για μια χώρα για την οποία μπορεί να διαπιστωθεί με 
βεβαιότητα κατά αντικειμενικό και επαληθεύσιμο τρόπο ότι δεν  παράγει πρόσφυγες ή για την 
οποία μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι οι συνθήκες, οι οποίες στο παρελθόν δικαιολο-
γούσαν την αίτηση βάσει της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, κατά αντικειμενικό και επαληθεύ-
σιμο τρόπο έπαψαν να  υπάρχουν1.
            

Στόχος
2. Ο στόχος της δημιουργίας της έννοιας αυτής είναι να συμβάλει στην καθιέρωση της εναρ-

μονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις αιτήσεις από κατοίκους χωρών με μεγάλο ποσοστό προ-
δήλως αβάσιμων αιτήσεων και να μειώσει τον ήδη υπερβολικό φόρτο που λόγω του μεγάλου 
πλήθους τέτοιων αιτήσεων βαρύνει τους αρμόδιους για το άσυλο φορείς. Ετσι, οι πρόσφυγες που 
έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας, δεν θα είναι αναγκασμένοι να περιμένουν ασκόπως επί 
μακρόν για την αναγνώριση της ιδιότητάς τους, και θα αποθαρρυνθεί η κατάχρηση των διαδικα-
σιών παροχής ασύλου. Στόχος των Κρατών μελών είναι να επιτύχουν κοινή εκτίμηση ορισμένων 
χωρών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό. Για τον σκοπό αυτόν, τα Κράτη 
μέλη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες εντός κατάλληλου πλαισίου σχετικά με ενδεχόμενη απόφα-
ση ενός Κράτος μέλους να θεωρεί συγκεκριμένες χώρες ως χώρες στις οποίες γενικά δεν  υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος διώξεων. Κατά την κατάρτιση των εκτιμήσεων αυτών θα χρησιμοποιούν, του-
λάχιστον, τα στοιχεία εκτίμησης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

3. Ο χαρακτηρισμός μιας χώρας, εκ μέρους ενός Κράτος μέλους, ως χώρας όπου γενικά δεν 
υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι διώξεων δεν θα πρέπει αυτόματα να οδηγεί στην απόρριψη όλων 
των αιτήσεων ασύλου από τους υπηκόους της ή τον αποκλεισμό τους από τις ατομικές διαδικασί-
ες χαρακτηρισμού. Ένα Κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει την εκτίμηση αυτή 
για την υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων σε επιταχυμένες διαδικασίες όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 του Ψηφίσματος για τις προδήλως αβάσιμες αιτήσεις, που συμφώνησαν οι Υπουρ-
γοί μετανάστευσης κατά τη συνεδρίαση τους της 30ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου 1992. Το  
Κράτος μέλος θα εξετάζει ωστόσο τους προσωπικούς ισχυρισμούς όλων των αιτούντων που προ-
έρχονται από τις χώρες αυτές καθώς και όλες τις συγκεκριμένες ενδείξεις που παρουσιάζει ο αι -
τών και οι οποίες ενδέχεται να καταρρίψουν μια κατά γενικό τεκμήριο αβάσιμη αίτηση.
 

Στοιχεία εκτίμησης
4. Τα ακόλουθα  στοιχεία  θα  πρέπει να  συνυπολογίζονται  σε  κάθε εκτίμηση του γενικού 

κινδύνου διώξεων σε μια συγκεκριμένη χώρα  :
(α)  προηγούμενοι αριθμοί προσφύγων και ποσοστά αποδοχής.  Είναι απαραίτητο να εξε-

τάζεται το ποσοστό των αιτήσεων ασύλου από τις εν λόγω χώρες που έγινε αποδεκτό από τα 
Κράτη μέλη τα πρόσφατα χρόνια. Είναι βεβαίως προφανές ότι, κατόπιν αλλαγής μιας δεδομένης 
κατάστασης, ένα χαμηλό ποσοστό αποδοχής αιτήσεων ασύλου μπορεί να αυξηθεί  (για παράδειγ-
μα) μετά από βίαιο πραξικόπημα. Ωστόσο, εφόσον δεν υπάρξει σημαντική αλλαγή σε μια χώρα, 
λογικώς μπορεί να υποτεθεί ότι τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν 
και ότι η χώρα δεν παρουσιάζει τάση "παραγωγής" προσφύγων.

(β)  σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Είναι απαραίτητο να εξετασθούν οι τυπικές 

1 Έκθεση των Υπουργών Μετανάστευσης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχτ.
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δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κάθε χώρα προσχωρώντας σε διεθνείς πράξεις σχετικά με τα αν-
θρώπινα δικαιώματα ή δυνάμει του εσωτερικού της δικαίου και η εφαρμογή στην πράξη  των δε-
σμεύσεων αυτών, η οποία εξάλλου είναι σαφώς σημαντικότερη : η προσχώρηση ή μη προσχώρη-
ση μιας χώρας σε μια συγκεκριμένη πράξη διεθνούς δικαίου δεν αποτελεί αφ' εαυτής κριτήριο 
κατάταξης ή μη κατάταξης στον κατάλογο των χωρών στις οποίες δεν υπάρχει γενικά σοβαρός κίν-
δυνος διώξεων. Θα πρέπει να αναγνωρίζεται ότι το φαινόμενο των παραβιάσεων των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων μπορεί να είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με ένα συγκεκριμένο τμήμα του 
πληθυσμού μιας χώρας ή με μια συγκεκριμένη περιοχή της. Η προθυμία της εν λόγω χώρας να 
επιτρέπει στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς να ελέγχουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στο έδαφός της λαμβάνεται επίσης υπόψη προκειμένου να κριθεί πόσο σοβαρά αντι-
μετωπίζει, η χώρα αυτή, τις υποχρεώσεις της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(γ) δημοκρατικοί θεσμοί . Αν και δεν μπορεί να τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων θεσμών, ωστόσο θα πρέπει να εξετάζονται οι δημοκρατικές 
διαδικασίες, οι εκλογές, ο πολιτικός πλουραλισμός και η ελευθερία έκφρασης και σκέψης. Ιδιαίτε-
ρη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ενδίκων 
μέσων προστασίας και αποκατάστασης.

(δ) σταθερότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, για την εκτίμηση θα πρέπει να 
υπολογισθούν οι πιθανότητες θεαματικών αλλαγών στο άμεσο μέλλον. Κάθε γνώμη θα πρέπει 
βεβαίως να αναθεωρείται κατά καιρούς υπό το φως των εξελίξεων.

5. Οι εκτιμήσεις του κινδύνου διώξεων σε συγκεκριμένες χώρες πρέπει να βασίζονται σε 
όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα πηγών πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
και εκθέσεων από διπλωματικές αποστολές, διεθνείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και δη-
μοσιογραφικές ανταποκρίσεις.

Στα πλαίσια αυτά ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πληροφορίες από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες η οποία διαμορφώνει γνώμη ως προς τη σχετική ασφάλεια 
των χωρών καταγωγής τόσο για τους δικούς της επιχειρησιακούς σκοπούς όσο και ανταποκρι-
νόμενη στις αιτήσεις πληροφόρησης. Τις πληροφορίες αυτές αντλεί από πηγές του συστήματος 
των Ηνωμένων Εθνών καθώς και από μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

6. Τα Κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη και άλλα στοιχεία εκτίμησης εκτός από τα 
προαναφερθέντα, τα οποία θα αναθεωρούνται κατά διαστήματα.
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