
Νο. 30 (XXXIV) 
Tο πρόβλημα των προφανώς αβάσιμων ή καταχρηστικών αιτήσεων για το καθεστώς του πρόσφυγα ή 

της παροχής ασύλου1 

Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α) Υπενθύμισε  το πόρισμα Νο 8 (XXVIII)  της 28ης Συνόδου σχετικά με τον καθορισμό του 

καθεστώτος του πρόσφυγα και  το πόρισμα Νο 15  (XXX)   της 30ής Συνόδου σχετικά με τους 
πρόσφυγες χωρίς χώρα ασύλου,

β) Υπενθύμισε  το πόρισμα Νο 28 (ΧΧΧΙΙΙ) της 33ης Συνόδου, με το οποίο αναγνωρίσθηκε η 
ανάγκη υιοθέτησης  μέτρων για την επίλυση του προβλήματος των προφανώς αβάσιμων ή κατα-
χρηστικών αιτήσεων καθεστώτος του πρόσφυγα,

γ) Υπογράμμισε ότι οι αιτήσεις  για το καθεστώς του πρόσφυγα, που έχουν κατατεθεί από 
πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμμία άξια λόγου αιτία να θεωρηθούν πρόσφυγες, σύμφωνα με τα 
εφαρμοζόμενα κριτήρια, αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα σε ορισμένα κράτη-μέρη της Σύμβα-
σης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967. Αυτές οι αιτήσεις αποτελούν βάρος για τις ενδιαφε-
ρόμενες χώρες και βλάπτουν αυτούς που έχουν ικανούς λόγους να ζητήσουν να τους αναγνωρι-
στεί το καθεστώς του πρόσφυγα,

δ) Εκτίμησε ότι οι εθνικές διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα θα μπο-
ρούσαν να προβλέψουν χρήσιμες  ειδικές διατάξεις για να αντιμετωπίσουν ταχέως τις αιτήσεις 
που θεωρούνται τόσο προφανώς αβάσιμες, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη σε βάθος εξέτασής τους 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Αυτές οι αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν ως "σαφώς καταχρηστικές" ή 
"προφανώς αβάσιμες" και πρέπει να οριστούν ως οι αιτήσεις που είναι σαφώς απατηλές ή που 
δεν συνδέονται ούτε με τα  κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος των προσφύγων, ούτε με  
άλλα κριτήρια που να δικαιολογούν την χορήγηση ασύλου,

ε)  Αναγνωρίζοντας  τον θεμελιακό χαρακτήρα κάθε απόφασης με την οποία αίτηση για το 
καθεστώς του πρόσφυγα κρίνεται προφανώς αβάσιμη ή καταχρηστική, τις σημαντικές  συνέπειες 
τις οποίες μια λανθασμένη απόφαση επισύρει για τον αιτούμενο και την ανάγκη που προκύπτει  
να συνοδεύεται η απόφαση από κατάλληλες διαδικαστικές εγγυήσεις,  συνιστά τα ακόλουθα : 

i) για όλες τις αιτήσεις καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης ασύλου, θα 
πρέπει κάποιος με κατάλληλα προσόντα υπάλληλος, και, αν  είναι δυνατόν, υπάλληλος της αρ-
μόδιας Αρχής για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα, να έχει με τον αιτούμενο ικανο-
ποιητική,  προσωπική συνομιλία,

ii) ο χαρακτήρας του προφανώς αβάσιμου ή καταχρηστικού της αίτησης θα πρέπει να θεμε-
λιωθεί από τη συνήθως αρμόδια Αρχή για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα,

iii) θα πρέπει, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνα-
τότητα αναθεώρησης της αρνητικής απόφασης προτού απωθηθεί στα σύνορα ή δια της βίας εκ-
διωχθεί από το έδαφος της χώρας. Οι κυβερνήσεις των κρατών, στα οποία δεν υπάρχουν σχετικές 
διατάξεις, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ευνοϊκά το ενδεχόμενο υιοθέτησης  παρόμοιων διαδικα-
σιών. Η διαδικασία αναθεώρησης μπορεί να είναι περισσότερο απλή από αυτήν που εφαρμόζεται 
σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων που δεν έχουν κριθεί προφανώς αβάσιμες ή καταχρηστι-
κές.

στ)  Αναγνώρισε  ότι η υιοθέτηση μέτρων για τη ρύθμιση της περίπτωσης των αβάσιμων ή 
καταχρηστικών αιτήσεων δυνατόν να μην επιλύσει το γενικότερο πρόβλημα του μεγάλου αριθμού 
αιτήσεων χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα, αλλά ότι τα δύο αυτά προβλήματα θα μπο-
ρούσαν να αντιμετωπιστούν, εάν λαμβάνονταν γενικά μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών 
καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα, όπως, παραδείγματος χάριν: 

1Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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i)  χορηγώντας  στα  όργανα,  τα  επιφορτισμένα  με  τον  καθορισμό  του  καθεστώτος  του 
πρόσφυγα, προσωπικό και πόρους ικανά να τους επιτρέψουν να εκπληρώνουν ταχέως το έργο 
τους, και

ii) εφαρμόζοντας μέτρα που θα μείωναν τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής.
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