
Νο 85 
(XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων* 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή,
Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων
α)  Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρι-

σμένες αρχές και κριτήρια, συνεχίζουν να χορηγούν άσυλο στους πρόσφυγες τόσο σε ατομική 
βάση όσο και στις περιπτώσεις μαζικής εισόδου, αλλά εκφράζει τη λύπη της επειδή αρκετά κράτη 
παραβιάζουν σοβαρά το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και τα κριτήρια που διέπουν το καθεστώς των 
προσφύγων, 

β) Εκφράζει ειδικότερα τη λύπη της επειδή σε μερικές περιπτώσεις οι πρόσφυγες, οι  επανα-
πατριζόμενοι, καθώς και άλλα πρόσωπα που υπάγονται στην προστασία της Ύπατης Αρμοστείας, 
υπήρξαν θύματα ένοπλων επιθέσεων, δολοφονιών, βιασμών, σοβαρών παραβιάσεων ή απειλών 
της προσωπικής τους ακεραιότητας, με τρόπους όπως είναι η άρνηση πρόσβασης σε ασφάλεια, η 
επαναπροώθηση ή η απέλαση σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις,

γ) Εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξημένη χρήση του πολέμου και της βίας, ως μέσων 
εφαρμογής διωκτικών πολιτικών σε βάρος ομάδων που αποτελούν στόχους λόγω της φυλής τους, 
της θρησκείας τους, της ιθαγένειάς τους, της συμμετοχής τους σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή 
λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων,

δ) Επαναβεβαιώνει ότι η προστασία των προσφύγων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των 
κρατών και ότι εκπληρώνεται αποτελεσματικά με την πραγματική συνεργασία μεταξύ όλων των 
κρατών και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, καθώς και άλλων 
διεθνών οργανισμών και σημαντικών παραγόντων, με πνεύμα διεθνούς αλληλεγγύης και λαμ-
βάνοντας υπόψη την αρχή της ισότιμης κατανομής των βαρών.

ε) Ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία και τα κράτη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για 
να αυξηθεί ο αριθμός των κρατών που προσχωρούν στη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων και στο συναφές αυτής Πρωτόκολλο του 1967 και να συνεργάζονται για την προαγω-
γή της οικουμενικής και πλήρους εφαρμογής αυτών των διεθνών κειμένων.

 
Ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία των προσφύγων
στ) Τονίζει ότι το 1998 εορτάζεται η 50η επέτειος από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Δια-

κήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και επαναδιακηρύσσει ότι ο θεσμός του ασύλου που 
πηγάζει άμεσα από το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου που καταδιώκεται να ζητά και να του πα-
ρέχεται άσυλο σε τρίτες χώρες, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης, αποτελεί έναν 
από τους θεμελιωδέστερους μηχανισμούς της προστασίας των προσφύγων.

ζ) Αναγνωρίζει ότι η προσφυγική εμπειρία, σε όλα τα στάδια που διέρχεται, συνδέεται άμε-
σα με τον βαθμό που τα κράτη σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερί-
ες, καθώς και τις σχετικές αρχές προστασίας των προσφύγων, και επιβεβαιώνει σχετικά τη σημα-
σία των εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των δια-
κρίσεων και της ξενοφοβίας,  για την προαγωγή της ανοχής και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως,  για την προαγωγή του κράτους δικαίου καθώς και της νομοθετι-
κής και δικαστικής εξουσίας, και  για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και της βιώσι-
μης ανάπτυξης,

η) Εκφράζει τη λύπη της για τις σοβαρές και επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, που αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες των 
προσφυγικών κυμάτων, που δυστυχώς παρατηρούνται τόσο εν καιρώ ειρήνης όσο και κατά τη 

* Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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διάρκεια ένοπλων συρράξεων,
θ) Ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία στην ενίσχυση της συνεργασίας της με το Γραφείο του 

Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και με τα αρμόδια όργανα και μηχανισμούς 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με στόχο 
την ενίσχυση της προστασίας των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη βελτίωσης του 
συντονισμού της δράσης τους, την προαγωγή των συμπληρωματικών δράσεων, ώστε να αποφευ-
χθεί η αλληλοκάλυψη των ενεργειών τους και να διατηρηθεί ο διακριτικός ρόλος τους,

ι) Εκφράζει τη λύπη της για τη βία που βασίζεται στη διάκριση των φύλων, και για όλες τις 
μορφές διάκρισης λόγω φύλου, που ασκούνται σε βάρος των γυναικών και κοριτσιών προσφύ-
γων, και καλεί τα κράτη να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και  
της σωματικής και ψυχολογικής τους ακεραιότητας και ευημερίας και να συμβάλουν στη συνειδη-
τοποίηση αυτών των δικαιωμάτων,

κ) Εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παι-
διών προσφύγων,  συμπεριλαμβανομένων των  απαγωγών που  αποσκοπούν  στην  αναγκαστική 
στρατολόγησή τους σε στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και  για τις πράξεις βίας, τις απειλές 
σε βάρος της αξιοπρέπειάς τους, την αναγκαστική απομάκρυνση από τις οικογένειές τους, τη σε-
ξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, και καλεί τα κράτη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις, σύμφωνα με 
τις αρχές και τα κριτήρια που διέπουν το δίκαιο των προσφύγων, το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

λ) Υπογραμμίζει ότι το 1999 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος των Ηλικιωμένων και καλεί την 
Ύπατη  Αρμοστεία  να  ανανεώσει  με  την  εφαρμογή  των  κατάλληλων  προγραμμάτων  τις  προ-
σπάθειές της για τον πλήρη σεβασμό  και ικανοποίηση των δικαιωμάτων, των αναγκών και της 
αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων προσφύγων,

μ) Επαναβεβαιώνει τη σημασία του δικαιώματος στην ιθαγένεια και καλεί τα κράτη να υιο-
θετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση της ανιθαγένειας, συμπεριλαμβα-
νομένης και της υιοθέτησης εθνικής νομοθεσίας και, ανάλογα με την περίπτωση, και της προ-
σχώρησης  και  εφαρμογής  των  Συμβάσεων  περί  Ανιθαγένειας.  Κατεπειγόντως  επιβάλλεται  να 
αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παιδιών προσφύγων και αιτούντων άσυλο που 
έχουν γεννηθεί στις χώρες ασύλου και ενδέχεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζο-
νται η κατάλληλη νομοθεσία και οι διαδικασίες καταγραφής, να είναι ανιθαγενή.

 
Το δικαίωμα αναζήτησης και χορήγησης ασύλου
ν) Υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία του θεσμού του ασύλου για την προστασία των προ-

σφύγων, που παρέχει θεσμικό πλαίσιο προστασίας και αρωγής όσων έχουν ανάγκη διεθνούς προ-
στασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επίτευξη διαρκών λύσεων,

ξ)  Επαναβεβαιώνει την υποχρέωση εφαρμογής των αρχών της διεθνούς αλληλεγγύης και 
της ισότιμης κατανομής των βαρών, την ανάγκη ανεύρεσης πόρων με στόχο να βοηθηθούν οι  
χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες, ειδικότερα οι υπό ανάπτυξη χώρες που φιλοξενούν σημαντι-
κή πλειονότητα του παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού και φέρουν το βάρος της αρωγής του, 
και καλεί τις κυβερνήσεις, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τη 
διεθνή κοινότητα να συνεχίσουν να ικανοποιούν τις ανάγκες ασύλου και αρωγής των προσφύγων 
μέχρι την ανεύρεση διαρκών λύσεων,

ο) Αναγνωρίζει ότι η διεθνής αλληλεγγύη και η αρχή της ισότιμης κατανομής των βαρών εί-
ναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της προστασίας των 
προσφύγων. Υπογραμμίζει, όμως, ότι η πρόσβαση στο άσυλο και η εκπλήρωση της υποχρέωσης 
των κρατών να προστατεύουν τους πρόσφυγες δεν πρέπει να εξαρτώνται από τις συμφωνίες της 
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ισότιμης κατανομής των βαρών, ιδιαίτερα επειδή ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και των ανθρωπιστικών αρχών είναι υποχρέωση όλων των μελών της διεθνούς κοι-
νότητας,

π) Εκφράζει έντονα τη λύπη της για την επανειλημμένη εμφάνιση και τις συχνά τραγικές αν-
θρωπιστικές συνέπειες της επαναπροώθησης,  σε όλες τις  μορφές της,  συμπεριλαμβανομένων 
των συνοπτικών απελάσεων, συχνά μαζικών, και επαναβεβαιώνει στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 
εισδοχής των προσφύγων στην επικράτεια των κρατών, που έγκειται στην μη απόρριψη εισόδου 
τους στα σύνορα των χωρών ασύλου, στην πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες 
καθορισμού του καθεστώτος τους και στην ικανοποίηση των αναγκών προστασίας τους,

ρ) Καλεί τα κράτη να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν εθνικές διαδικασίες για την εξέταση 
των αιτημάτων ασύλου, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας που αποτυπώνονται στα διεθνή και 
περιφερειακά κείμενα του δικαίου των προσφύγων, με σεβασμό στα διεθνή κριτήρια καθώς και 
σε αυτά που έχει ορίσει η Εκτελεστική Επιτροπή,

σ) Αναφέρεται επίμονα, εκφράζοντας την ανησυχία της, στις εκθέσεις κρατών όπου παρατη-
ρείται  αύξηση της τάσης υποβολής καταχρηστικών αιτημάτων ασύλου και εκμετάλλευσης των 
εθνικών διαδικασιών καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα. Αναγνωρίζει την ανάγκη των 
κρατών να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο και με διεθνή συνεργασία. Κα-
λεί όμως τα κράτη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία και οι διοικητικές πρακτικές, συμπε-
ριλαμβανομένων και των μέτρων ελέγχου της μετανάστευσης, δεν αντιβαίνουν τις αρχές και τα 
κριτήρια του δικαίου των προσφύγων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αποτυπώνονται στα 
σχετικά διεθνή κείμενα,

τ) Τονίζει την υποχρέωση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων να συμμορφώνονται με 
τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας ασύλου.

 
Οικογενειακή ενότητα
υ)  Υπενθυμίζει τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δι-

καιωμάτων του Ανθρώπου, 23 παρ. 1 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και  Πολιτικών Δικαιω-
μάτων, και διακηρύσσει ότι η οικογένεια αποτελεί το φυσικό και θεμελιώδες κύτταρο της κοινωνί-
ας που δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος,

φ) Συστήνει στις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
την ενότητα της οικογένειας, ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου ο αρχηγός της απολαμβάνει σε 
κάποια χώρα την προστασία του καθεστώτος του πρόσφυγα,

χ) Καλεί τα κράτη, σύμφωνα με τις σχετικές αρχές και κριτήρια, να εφαρμόσουν μέτρα για 
τη διευκόλυνση της συνένωσης των οικογενειών των προσφύγων στο έδαφός τους, ειδικά με την 
εξέταση όλων των σχετικών αιτημάτων με πνεύμα θετικό και ανθρωπιστικό, και χωρίς αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση,

ψ) Ενθαρρύνει τα κράτη που δεν το έχουν ήδη πράξει, να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυ-
ξης του  κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε να υλοποιήσουν σε εθνικό επίπεδο το δικαίωμα των 
προσφύγων στην οικογενειακή ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα των προ-
σφύγων και των οικογενειών τους.

 
Σύνθεση των προσφυγικών κυμάτων και διευκόλυνση του επαναπατρισμού
ω)  Υπογραμμίζει ότι στα κύματα των προσφύγων υπάρχουν πρόσφυγες, αλλά και άτομα 

που δεν χρειάζονται ή δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και, κατά συνέπεια, τονίζει την ιδιαίτερη 
σημασία του εντοπισμού των αναγκών προστασίας με την προσεκτική και προσήκουσα διάκριση 
αυτών των ομάδων, ώστε να αποφεύγονται οι απαράδεκτες συνέπειες του επαναπατρισμού,

αα) Επιβεβαιώνει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων να αναχωρούν και να επι-
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στρέφουν στην πατρίδα τους, καθώς και την υποχρέωση των κρατών να δέχονται την είσοδο των 
πολιτών τους στο έδαφός τους, και εκφράζει έντονη ανησυχία για τον επαναπατρισμό όσων δεν 
έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, επειδή κάποιες χώρες συνεχίζουν να περιορίζουν τον επανα-
πατρισμό των πολιτών τους, είτε εκτός νόμου ή με την υιοθέτηση εθνικής νομοθεσίας και με πρα -
κτικές που αποκλείουν την επιστροφή τους,

ββ) Υπογραμμίζει, όσον αφορά στην επιστροφή σε τρίτες χώρες των αιτούντων άσυλο των 
οποίων το αίτημα δεν έχει εξετασθεί κατ’ ουσία στη χώρα όπου υποβλήθηκε, συμπεριλαμβανο-
μένων των επαναπροωθήσεων που υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή διμερών ή πολυμερών συμφω-
νιών επανεισδοχής, πως πρέπει να διασφαλίζεται ότι η τρίτη χώρα θα επιφυλάξει στον αιτούντα ή 
στους αιτούντες άσυλο μεταχείριση σύμφωνη με τα διεθνή κριτήρια, που διασφαλίζει την αποτε-
λεσματική προστασία από την επαναπροώθηση και ότι θα παρέχει στον αιτούντα ή στους αιτού-
ντες άσυλο την πραγματική δυνατότητα να αιτηθεί άσυλο και να απολαύσει την προστασία που 
αναγνωρίζεται στο καθεστώς του πρόσφυγα,

γγ)  Εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη της για την εφαρμογή αυτών των πρακτικών με στόχο την 
επιστροφή των αιτούντων άσυλο και όσων δεν χρειάζονται διεθνή προστασία, επειδή πλήττει επι-
κίνδυνα την ατομική τους ακεραιότητα, και επαναβεβαιώνει ότι,  ανεξάρτητα από το καθεστώς 
των ενδιαφερομένων προσώπων, ο επαναπατρισμός πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που 
να μη προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και χωρίς την υπερβολική  χρήση βίας.

 
Κράτηση των αιτούντων άσυλο
δδ)  Υπενθυμίζει τη διάταξη του άρθρου 31 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των 

Προσφύγων και επιβεβαιώνει το Πόρισμα Νο 44 για την Κράτηση των Προσφύγων και των Αιτού-
ντων άσυλο,

εε) Εκφράζει έντονη ανησυχία επειδή πολλές χώρες επιμένουν να επιβάλλουν αυθαίρετα το 
μέτρο της κράτησης σε βάρος των αιτούντων άσυλο (συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων), 
για αδικαιολόγητα παρατεταμένες περιόδους και χωρίς να παρέχουν στους κρατούμενους τη δυ-
νατότητα επικοινωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και  
την πρόσβαση σε δίκαιες διαδικασίες για έγκαιρη αναθεώρηση του καθεστώτος κράτησης. Υπο-
γραμμίζει ότι αυτές οι πρακτικές αντιβαίνουν τις υιοθετημένες αρχές που διέπουν τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και προτρέπει τα Κράτη να εξετάσουν αποτελεσματικά όλες τις εφικτές, εναλλακτι-
κές της κράτησης λύσεις,

στστ) Εκφράζει  την  ανησυχία της  επειδή οι αιτούντες άσυλο κρατούνται μόνο λόγω της πα-
ράνομης εισόδου ή παρουσίας τους στη χώρα εισδοχής, και συχνά μαζί με τους κρατούμενους 
του κοινού ποινικού δικαίου, και επαναβεβαιώνει  ότι  η πρακτική αυτή είναι  ανεπιθύμητη και 
πρέπει, όταν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται και ότι οι αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να διαμένουν 
σε περιοχές όπου απειλείται η προσωπική τους ακεραιότητα.

 
Διαρκείς λύσεις
ζζ) Προτρέπει τα κράτη, ειδικότερα τις χώρες καταγωγής των προσφύγων, να συνεργάζονται 

αποτελεσματικά σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίζουν τις αιτίες 
δημιουργίας προσφυγικών κυμάτων, τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και σε αυτό της αποκα-
τάστασης των προσφύγων, και να διευκολύνουν στην ανεύρεση και εφαρμογή διαρκών λύσεων,

ηη) Υπενθυμίζει το Πόρισμα Νο 82 που προβλέπει ότι ο εθελοντικός επαναπατρισμός, η εν-
σωμάτωση στη χώρα ασύλου και η μετεγκατάσταση αποτελούν τις παραδοσιακές διαρκείς λύσεις 
του προσφυγικού προβλήματος, συνιστώντας βιώσιμη και σημαντική ανταπόκριση στις προσφυ-
γικές καταστάσεις, ακόμη και όταν ο εθελοντικός επαναπατρισμός αποτελεί την πλέον ενδεδειγ-
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μένη λύση,
θθ)  Καλεί τις χώρες καταγωγής, τις  χώρες ασύλου, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 

Εθνών για τους Πρόσφυγες και τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε  
οι πρόσφυγες να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμά τους να επαναπατρίζονται με αξιοπρέπεια και σε 
συνθήκες ασφάλειας,

ιι)  Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εθνική συμφιλίωση, που συμβάλλει στη διευκόλυνση 
και τη διασφάλιση της διάρκειας του επαναπατρισμού και καλεί τα κράτη και όλους τους εμπλε-
κόμενους παράγοντες, και τους ίδιους τους πρόσφυγες, να συμμετέχουν με ελεύθερη βούληση 
και με πνεύμα γενναιοδωρίας σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο τη διαρκή 
ειρήνη και δικαιοσύνη στις κοινότητες όπου επανεντάσσονται,

κκ) Επαναβεβαιώνει τη θεμελιώδη σημασία της μετεγκατάστασης, ως εργαλείου προστασί-
ας και μέσου επίτευξης της αρχής της ισότιμης κατανομής των βαρών, καλεί την Ύπατη Αρμοστεία 
να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις χώρες μετεγκατάστασης για τη βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας και της έγκαιρης εφαρμογής των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης προς όφελος των προ-
σφύγων, για τους οποίους η λύση αυτή κρίνεται η πλέον κατάλληλη. Ενθαρρύνει τα κράτη που 
δεν παρέχουν ευκαιρίες μετεγκατάστασης στους πρόσφυγες και που έχουν τη σχετική δυνατότη-
τα, να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και  τα καλεί τα μαζί με την Ύπατη Αρμοστεία να 
αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη μετεγκατάσταση των μεμονωμένων περιπτώσεων προσφύγων 
που έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων γυναικών, των 
ανήλικων, των εφήβων, των ηλικιωμένων προσφύγων και θυμάτων βασανιστηρίων.
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