
Νο 82 ( XLVIII ) 
Εγγύηση του Θεσμού του Ασύλου* 

 
 Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α) Υπενθυμίζει τη θεμελιώδη σημασία του έργου της διεθνούς προστασίας της Ύπατης Αρ-

μοστείας,
 β) Επιβεβαιώνει ότι ο θεσμός του ασύλου που απορρέει άμεσα από το δικαίωμα κάθε προ-

σώπου να αναζητά και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες, όπως ορίζεται στη διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εί-
ναι από τους πλέον βασικούς μηχανισμούς της διεθνούς προστασίας των προσφύγων,

 γ) Εκφράζει ανησυχία για την εντεινόμενη πολυπλοκότητα των προσφυγικών κρίσεων που 
προκαλεί σοβαρά και καίρια πλήγματα στον θεσμό του ασύλου,

 δ) Επιβεβαιώνει, υπό το φως αυτών των δεδομένων, την ανάγκη απόλυτου σεβασμού του 
θεσμού του ασύλου γενικότερα, και κρίνει επίκαιρο να επιστήσει την προσοχή στα εξής ιδιαίτερα 
ζητήματα : 

i.      στην αρχή της μη επαναπροώθησης που απαγορεύει την με οποιοδήποτε τρόπο απέλα-
ση ή επιστροφή των προσφύγων στα σύνορα εδαφών, όπου απειλούνται η ζωή και η ελευθερία 
τους για λόγους φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή λόγω 
των πολιτικών τους πεποιθήσεων, ανεξάρτητα από την τυπική αναγνώριση στο πρόσωπό τους του 
καθεστώτος του πρόσφυγα, ή των προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι και σοβαροί λόγοι 
να πιστεύεται ότι κινδυνεύουν να υποστούν βασανιστήρια κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση του 
1984 κατά των Βασανιστηρίων ή άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρι-
σης ή τιμωρίας,

ii.    στην πρόσβαση, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, των 
αιτούντων άσυλο σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του 
πρόσφυγα και στις  ανάγκες προστασίας,

iii.  στην ανάγκη εισόδου των προσφύγων στα εδάφη των κρατών ασύλου, που περιλαμ-
βάνει την μη απαγόρευση εισόδου στα σύνορά τους χωρίς την εφαρμογή δίκαιων και αποτελε-
σματικών διαδικασιών καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα και των αναγκών προστασίας,

iv.  στην ανάγκη άμεσης, απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης της Ύπατης Αρμοστείας 
στα πρόσωπα που υπάγονται στην εντολή της,

v.    στην  ανάγκη αυστηρής  εφαρμογής  των  περιορισμών αναγνώρισης  (ρήτρες  αποκλει-
σμού) του καθεστώτος του πρόσφυγα, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 
1951 και σε άλλα διεθνή κείμενα, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του θεσμού του ασύλου 
και να αποτραπεί η κατάχρησή του με την επέκταση προστασίας σε πρόσωπα που δεν δικαιού-
νται προστασία,

vi.  στην υποχρέωση μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, σύμφωνα με 
τα κριτήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του προσφυγικού δικαίου, όπως αποτυπώνονται 
στα διεθνή κείμενα,

vii. στην υποχρέωση των κρατών υποδοχής να συνεργάζονται, όταν είναι απαραίτητο, με τις 
διεθνείς οργανώσεις, για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση κάθε ένοπλου ή στρατιωτικού στοι-
χείου από τους προσφυγικούς πληθυσμούς και για την εγκατάσταση των προσφύγων σε ασφαλείς 
τοποθεσίες σε εύλογη απόσταση, εφόσον είναι  εφικτό,  από τα σύνορα της χώρας καταγωγής 
τους, ώστε να διασφαλιστεί ο ειρηνικός χαρακτήρας του ασύλου,

viii. στην υποχρέωση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο να σέβονται και να συμμορ-
φώνονται με την εθνική νομοθεσία των κρατών υποδοχής.

* Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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 ε) Καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αρχές στις οποίες 
βασίζεται ο θεσμός του ασύλου και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με πνεύμα πραγματι-
κού ανθρωπισμού, διεθνούς αλληλεγγύης και ισότιμης κατανομής των βαρών.
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