
Νο. 49 (XXXVIII) 
Ταξιδιωτικά έγγραφα των προσφύγων*  

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή,
Επιβεβαιώνοντας  τη σημασία έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων στους πρόσφυγες για προ-

σωρινά ταξίδια εκτός της χώρας διαμονής τους και για την μετεγκατάστασή τους σε άλλες χώρες.
Υπενθυμίζοντας  το Πόρισμα Νο 13 (ΧΧΙΧ) για τα ταξιδιωτικά έγγραφα των προσφύγων.
Υπενθυμίζοντας   το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των 

Προσφύγων και τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα,
α) Χαιρέτισε θερμά  την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή για την έρευνα εφαρμογής του προη-

γούμενου Πορίσματος της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα ταξιδιωτικά έγγραφα ( EC/SCP/48).
β)  Εξέφρασε   ικανοποίηση γιατί η μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μερών της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών του 1951 και/ή του Πρωτοκόλλου του 1967 εφαρμόζει , συχνά   και  με το 
παραπάνω, τις ως άνω διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1951 και το Πόρισμα Νο 
13 (ΧΧΙΧ) που αφορά στην έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων των  προσφύγων.

γ) Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι σε μερικές χώρες συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα σχετι-
κά με την έκδοση  των ταξιδιωτικών εγγράφων της Σύμβασης, αναφορικά με συμφωνίες για την 
έκδοσή τους, τη γεωγραφική και χρονική ισχύ τους, τη ρήτρα επιστροφής, την παράταση ή την 
ανανέωση ισχύος τους, τη μεταβίβαση αρμοδιότητας για την έκδοσή τους και τη χορήγηση άδειας 
εισόδου (βίζας).

δ)  Κάλεσε   όλα τα κράτη-μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και/ή στο Πρωτόκολλο 
του 1967, που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να  υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά ή διοι-
κητικά μέτρα για να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αυτών των κειμένων, που αφο-
ρούν στην έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων (Άρθρο 28, Παραρτήματα), συμπεριλαμβανομένης 
της υιοθέτησης σαφών κατευθυντήριων οδηγιών για τις εθνικές Αρχές, που είναι αρμόδιες να εκ-
δίδουν, να ανανεώνουν, να παρατείνουν ταξιδιωτικά έγγραφα και να χορηγούν άδειες εισόδου 
στους κατόχους  τους.

ε) Κάλεσε  όλα τα κράτη, που δεν είναι μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 
και/ή στο Πρωτόκολλο του 1967, που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να λάβουν όλα τα κατάλληλα 
νομοθετικά  ή  διοικητικά  μέτρα για  να  εξασφαλιστεί  η  έκδοση ταξιδιωτικών  εγγράφων στους 
πρόσφυγες με προϋποθέσεις, ει δυνατόν, όμοιες με αυτές που αναφέρονται για τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα της Σύμβασης.

στ) Εξέφρασε εκτίμηση για τις διάφορες μορφές βοήθειας που παρέχει ο Ύπατος Αρμοστής 
στις κυβερνήσεις, όσον αφορά στην έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων για πρόσφυγες και ζήτησε 
από τον Ύπατο Αρμοστή να εμμείνει στις προσπάθειές του σε αυτόν τον τομέα, ειδικότερα εξε-
τάζοντας τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού του τύπου του ταξιδιωτικού εγγράφου της Σύμβασης.

*Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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