
Νο.15 (ΧΧΧ) 
Πρόσφυγες χωρίς χώρα ασύλου1

Η Εκτελεστική Επιτροπή,

Εκτίμησε ότι τα  κράτη θα πρέπει να καθοδηγούνται από τις ακόλουθες σκέψεις: 

Γενικοί Κανόνες
α) Τα κράτη πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη χορήγηση ασύλου σε αιτού-

ντες με καλή πίστη.
β) Κάθε μέτρο που υποχρεώνει έναν πρόσφυγα να ξαναγυρίσει σε χώρα ή τον αποστέλλει  

σε χώρα όπου έχει λόγους να φοβάται δίωξη, αποτελεί σοβαρή παραβίαση της αναγνωρισμένης 
αρχής της μη επαναπροώθησης.

γ) Όλα τα παράκτια κράτη έχουν την ανθρωπιστική υποχρέωση να επιτρέπουν στα δοκιμα-
ζόμενα πλοία να ζητούν καταφύγιο στα ύδατά τους και να τους παρέχουν άσυλο, ή τουλάχιστον 
προσωρινό καταφύγιο στα πρόσωπα που βρίσκονται στο κατάστρωμα και επιθυμούν να ζητήσουν 
άσυλο.

δ) Οι αποφάσεις των κρατών όσον αφορά στην παροχή ασύλου πρέπει να λαμβάνονται χω-
ρίς διακρίσεις ως προς τη φυλή, θρησκεία, πολιτικές απόψεις, εθνικότητα ή χώρα καταγωγής.

ε) Χάριν της οικογενειακής συνένωσης και για ανθρωπιστικούς λόγους, τα κράτη θα πρέπει 
να διευκολύνουν την εισδοχή στο έδαφός τους, τουλάχιστον του/της συζύγου και των ανηλίκων ή 
εξαρτώμενων παιδιών, κάθε προσώπου στο οποίο έχει παρασχεθεί προσωρινό ή διαρκές άσυλο.

Περιπτώσεις Μαζικής Άφιξης Προσώπων που Ζητούν Άσυλο
στ)  Σε  περιπτώσεις  μαζικής  άφιξης  προσώπων  που  ζητούν  άσυλο  πρέπει  να  παρέχεται 

πάντα, τουλάχιστον προσωρινό άσυλο. Κράτη τα οποία, λόγω της  γεωγραφικής τους θέσης ή για 
άλλους  λόγους, αντιμετωπίζουν μαζική άφιξη προσώπων θα πρέπει, σύμφωνα με τις ανάγκες και 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου κράτους, να απολαμβάνουν άμεση συμπαράσταση από τα 
άλλα κράτη σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης κατανομής των βαρών. Αυτά τα κράτη πρέπει να 
έρχονται σε επαφή με το UNHCR,  όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης 
προστασία των ενδιαφερομένων, η παροχή επείγουσας βοήθειας σε αυτούς και να αναζητηθούν 
μόνιμες λύσεις προς όφελός τους.

ζ) Τα λοιπά κράτη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, ή 
μέσω του Γραφείου του  UNHCR, ώστε το βάρος της χώρας πρώτου ασύλου να κατανεμηθεί ισο-
μερώς.

Περιπτώσεις Προσώπων που Ζητούν Ατομικά Άσυλο
η) Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια υιοθέτησης κοινών κριτηρίων, ώστε να επιλυθεί το 

πρόβλημα προσδιορισμού της υπεύθυνης χώρας για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Κατά την 
επεξεργασία αυτών των κριτηρίων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι κανόνες: 

i) τα κριτήρια πρέπει να επιτρέπουν με θετικότητα τον προσδιορισμό της χώρας, που θεω-
ρείται υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης ασύλου και στις Αρχές της οποίας ο αιτών το άσυλο 
μπορεί να απευθυνθεί.

ii) τα κριτήρια πρέπει να είναι τέτοιας φύσης, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι διαφωνιών 
μεταξύ των κρατών ως προς το υπεύθυνο κράτος για την εξέταση της αίτησης ασύλου, ενώ πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια και το είδος  κάθε παραμονής του αιτούντος άσυλο σε άλλες 

1 Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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χώρες.
iii) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όσο αυτό είναι δυνατόν, οι προθέσεις του ενδιαφερο-

μένου, όσον αφορά στη χώρα, όπου επιθυμεί να ζητήσει άσυλο.
iv) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή ότι δεν χωρεί άρνηση χορήγησης ασύλου για μόνο 

τον λόγο ότι θα μπορούσε να είχε ζητηθεί από ένα άλλο κράτος. Όμως, εάν φαίνεται ότι ένα 
πρόσωπο, πριν ζητήσει άσυλο, είχε ήδη δεσμούς ή στενές σχέσεις με άλλο κράτος, μπορεί να του 
ζητηθεί, εάν φαίνεται λογικό και δίκαιο, να απευθύνει πρώτα την αίτηση ασύλου του σε αυτό το 
κράτος.

v)  ο προσδιορισμός των κριτηρίων πρέπει  να συνοδεύεται από συμφωνίες που να προ-
βλέπουν τακτικές  διαβουλεύσεις  μεταξύ των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων,  όσον αφορά την 
εξέταση αιτήσεων, για τις οποίες δεν βρέθηκε λύση, όπως και διαβουλεύσεις με το UNHCR.

vi) οι συμφωνίες που προβλέπουν την επιστροφή από τα Κράτη των προσώπων που κατα-
φθάνουν από άλλο συμβαλλόμενο κράτος και που διείσδυσαν αντικανονικά στο έδαφός τους, θα 
εφαρμόζονται στα πρόσωπα που ζητούν άσυλο, αφού ληφθεί επαρκώς υπόψη η ιδιαιτερότητα 
της κατάστασής τους.

θ) Ένα χρονικό όριο μπορεί να τεθεί σε όσους ζητούν άσυλο για την υποβολή της αίτησής  
τους, αλλά η παράβλεψη αυτού του όρου ή κάποιας άλλης τυπικής προϋπόθεσης δεν πρέπει να 
έχει ως συνέπεια την άρνηση εξέτασης της αίτησης.

ι) Σύμφωνα με το πόρισμα της Εκτελεστικής Επιτροπής, που υιοθετήθηκε κατά την 28η συ-
νεδρίασή της (έγγραφο A/AC.96/549, παρ. 53, εδάφια 6e και 6i ), εάν ένα πρόσωπο που ζητά άσυ-
λο απευθύνεται κατά πρώτον στις συνοριακές Αρχές, αυτές δεν μπορούν να απορρίψουν την αί-
τησή του πριν αποταθούν για το θέμα αυτό στην κεντρική Αρχή.

κ) Όταν ένας πρόσφυγας, που του έχει ήδη χορηγηθεί άσυλο σε μια χώρα, ζητά άσυλο σε 
μια άλλη επικαλούμενος ότι έχει σοβαρούς λόγους να εγκαταλείψει τη χώρα ασύλου όπου βρί-
σκεται γιατί φοβάται δίωξη ή γιατί κινδυνεύουν η προσωπική του ασφάλεια ή η ελευθερία του, οι 
Αρχές της δεύτερης χώρας πρέπει να εξετάσουν την αίτηση ασύλου του με ευμένεια.

λ) Τα κράτη πρέπει να αντιμετωπίζουν ευμενώς την περίπτωση αποδοχής, κατόπιν αιτήσεως 
του  UNHCR, ενός περιορισμένου αριθμού προσφύγων που δεν μπορούν να βρούν άσυλο σε κα-
μία άλλη χώρα.

μ) Τα κράτη πρέπει ειδικά να δεσμευτούν ότι θα αποφύγουν καταστάσεις, κατά τις οποίες 
ένας πρόσφυγας χάνει το δικαίωμά του να παραμείνει στη χώρα όπου του δόθηκε άσυλο ή να ξα-
ναγυρίσει εκεί, χωρίς να έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την παραμονή του σε μια 
χώρα άλλη από εκείνες, στις οποίες μπορεί να έχει λόγους να φοβάται δίωξη.

ν) Σύμφωνα με τον σκοπό των εδαφίων 6 έως 11 του Παραρτήματος της Σύμβασης του 
1951, τα κράτη οφείλουν να συνεχίσουν να επεκτείνουν την ισχύ των ταξιδιωτικών εγγράφων του 
πρόσφυγα ή να τα ανανεώνουν, έως ότου ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τη νόμιμη  παραμονή 
του στο έδαφος ενός άλλου κράτους. Αυτή η πρακτική θα πρέπει, μέσα στα όρια του δυνατού, να  
επεκταθεί στους πρόσφυγες που κατέχουν ταξιδιωτικό έγγραφο άλλο από εκείνο που προβλέπε-
ται στη Σύμβαση του 1951.
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