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Παύση του καθεστώτος του πρόσφυγα* 

Η Εκτελεστική Επιτροπή,
Υπενθυμίζοντας το Πόρισμα Νο 65 (XLII), το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται στη δυνατότη-

τα εφαρμογής της ρήτρας  παύσης του άρθρου 1Γ (5) και (6) της Σύμβασης του 1951, και σε περι-
πτώσεις κατά τις οποίες η αλλαγή των καταστάσεων σε μια χώρα είναι τόσο ουσιαστικής και στα-
θεροποιητικής φύσης, ώστε οι πρόσφυγες από τη χώρα αυτή δεν έχουν πλέον ανάγκη διεθνούς 
προστασίας και δεν μπορούν να συνεχίσουν να αρνούνται την επιθυμία να επιστρέψουν σε αυ-
τήν, αναγνωρίζοντας όμως, ταυτόχρονα, ότι για μερικά πρόσωπα δυνατόν να υπάρχουν σημαντι-
κοί λόγοι που δικαιολογούν τη διατήρηση του καθεστώτος του πρόσφυγα,

Λαμβάνοντας υπόψη  ότι η εφαρμογή της ρήτρας παύσης της Σύμβασης του 1951 εναπόκει-
ται αποκλειστικά στα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά ότι ο Ύπατος Αρμοστής ενδιαφέρεται στο πλαί-
σιο του έργου της  επιτήρησης εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης του 1951 όπως προ-
βλέπεται από το άρθρο 35 αυτής,

Υπογραμμίζοντας  ότι κάθε δήλωση του Ύπατου Αρμοστή, ότι η αρμοδιότητα που του  ανα-
γνωρίζεται από το Καταστατικό του Γραφείου του μπορεί να σταματήσει να ισχύει για μερικούς 
πρόσφυγες, ίσως να είναι χρήσιμη για τα κράτη όσον αφορά στην εφαρμογή της ρήτρας παύσης 
καθώς και της Σύμβασης του 1951,

Πιστεύοντας  ότι είναι αναγκαία η προσεκτική προσέγγιση της εφαρμογής της ρήτρας παύ-
σης,  με  την  υιοθέτηση  συγκεκριμένων  διαδικασιών,  ώστε  να  παρέχεται  στους  πρόσφυγες  η 
ασφάλεια ότι το καθεστώς τους δεν θα αναθεωρηθεί άσκοπα υπό το φως προσωπικών αλλαγών 
μη θεμελιώδους χαρακτήρα, όσον αφορά στις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα καταγωγής: 

α) Τονίζει ότι τα κράτη,  αποφασίζοντας για την εφαρμογή της ρήτρας  παύσης που βασίζε-
ται σε «προϋποθέσεις που έχουν παύσει να υφίστανται», πρέπει να διαπιστώνουν τον θεμελιώδη 
χαρακτήρα των αλλαγών στη χώρα καταγωγής ή υπηκοότητας, συμπεριλαμβανομένων της γενι-
κής κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και του ιδιαίτερου λόγου φόβου δίωξης, 
ώστε να εξασφαλίζεται κατά τρόπο αντικειμενικό και επαληθεύσιμο ότι οι συνθήκες που δικαιο-
λόγησαν τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα έπαψαν να υπάρχουν,

β) Υπογραμμίζει  ότι ένα ουσιαστικό στοιχείο αυτών των διαπιστώσεων  των κρατών είναι ο 
θεμελιώδης, σταθερός και διαρκής χαρακτήρας αυτών των αλλαγών, με αναφορές στις κατάλλη-
λες πληροφορίες που υπάρχουν για το θέμα  αυτό και που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από  τα 
ενδιαφερόμενα ειδικευμένα όργανα συμπεριλαμβανομένου ιδιαίτερα του UNHCR,

γ) Αποδίδει  ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η ρήτρα παύσης των «προϋποθέσεων που 
έχουν παύσει να υφίστανται» δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε πρόσφυγες που συνεχίζουν να έχουν 
δικαιολογημένο φόβο δίωξης,

δ) Αναγνωρίζει,  κατά συνέπεια,  ότι όλοι οι πρόσφυγες που περιλαμβάνονται στην απόφα-
ση που αφορά μια ομάδα ή  μια υποομάδα,  που υπάγεται  στη ρύθμιση της ρήτρας παύσης,  
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, με αίτησή τους, να ζητούν την επανεξέταση της περίπτωσής τους 
προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία που αφορούν στην περίπτωσή τους,

ε) Συστήνει στα κράτη, προκειμένου να αποφεύγονται περιπτώσεις  δημιουργίας δυσκολιών 
στους πρόσφυγες, να εξετάζουν σοβαρά το κατάλληλο καθεστώς, διατηρώντας τα ήδη αποκτη-
θέντα δικαιώματα για πρόσωπα που, για σημαντικούς λόγους, προερχόμενους από προγενέστερη 
δίωξη, αρνούνται να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους και συστήνει να υιοθετηθούν κατάλ-
ληλες συμφωνίες που δεν θα απειλούν την ήδη δημιουργηθείσα κατάσταση,  και θα λαμβάνονται 
υπόψη από τις Αρχές για τα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την χώρα ασύλου 

* Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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λόγω  της   μακρόχρονης  παραμονής  τους   σε  αυτήν,  κάτι  που  οδηγεί  στην  ύπαρξη  ισχυρών 
οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών δεσμών με αυτήν,

στ) Συστήνει  στα κράτη , όπως κατά την εφαρμογή της  ρήτρας  παύσης σε μια απόφαση με-
ταχειρίζονται ανθρώπινα τις συνέπειές της για τα πρόσωπα ή την ομάδα που αφορά, και όπως οι 
χώρες ασύλου και οι χώρες καταγωγής διευκολύνουν την επιστροφή και εξασφαλίζουν ότι πραγ-
ματοποιείται  δίκαια και αξιοπρεπώς. Όταν κρίνεται  απαραίτητο, πρέπει να παρέχεται  βοήθεια 
επιστροφής και επανένταξης από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
διεθνών οργανισμών.
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