
Νο. 8 (XXVIII) 
Καθορισμός του καθεστώτος του πρόσφυγα1  

Η  Εκτελεστική Επιτροπή,
α) Ενήργησε μετά την αναφορά του Ύπατου Αρμοστή σχετικά με τη σημασία των διαδικα-

σιών για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα,
β) Υπογράμμισε  ότι μόνον ένας μικρός αριθμός κρατών-μερών της Σύμβασης του 1951 και 

του Πρωτοκόλλου του 1967 έχει υιοθετήσει διαδικασίες που καθορίζουν επίσημα το καθεστώς 
του πρόσφυγα στο πλαίσιο αυτών των νομοθετημάτων,

γ) Υπογράμμισε, ωστόσο, με ικανοποίηση ότι ένας ορισμένος αριθμός κυβερνήσεων αντιμε-
τωπίζει σοβαρά την υιοθέτηση παρόμοιων διαδικασιών,

δ) Εξέφρασε την ελπίδα ότι όλα τα κράτη-μέρη της Σύμβασης του 1951  και του Πρωτοκόλ-
λου του 1967 που δεν έχουν ακόμη προβεί σε παρόμοιες ενέργειες, θα λάβουν μέτρα για να υιο-
θετήσουν στο προσεχές μέλλον τέτοιες διαδικασίες και θα αντιμετωπίσουν ευνοϊκά τη συμμετοχή 
του Ύπατου Αρμοστή στις εν λόγω διαδικασίες με τον κατάλληλο τρόπο,

ε)  Συνέστησε  όπως οι  διαδικασίες  που θα ακολουθηθούν  για  τον  καθορισμό του καθε-
στώτος του πρόσφυγα να ανταποκρίνονται στις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις : 

i) ο αρμόδιος υπάλληλος (π.χ. ο υπάλληλος για τη μετανάστευση ή ο συνοριακός αστυνομι-
κός), στον οποίον ο αιτούμενος απευθύνεται στα σύνορα ή στο εσωτερικό ενός κράτους-μέρους, 
θα πρέπει να έχει ακριβείς οδηγίες για τη διευθέτηση των υποθέσεων που ενδεχομένως εμπί-
πτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των σχετικών διεθνών κειμένων. Θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με 
την αρχή της μη επαναπροώθησης και να αποστέλλει αυτές τις αιτήσεις σε ανώτερη Αρχή,

ii) ο αιτούμενος θα πρέπει να λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες ως προς την ακολουθητέα 
διαδικασία,

iii) θα πρέπει να υπάρχει μια σαφώς καθορισμένη Αρχή – κατά το δυνατόν μία μόνη κεντρι -
κή Αρχή – η οποία  θα είναι ειδικά επιφορτισμένη με την εξέταση των αιτήσεων για το καθεστώς 
του πρόσφυγα και τη λήψη απόφασης σε πρώτο βαθμό,

iv) στον αιτούμενο θα πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων των υπηρεσιών ενός ικανού διερμηνέα, για να παρουσιάσει την υπόθεσή του στην κρίση 
των αρμόδιων αρχών. Πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα - για την οποία θα είναι επαρκώς πλη-
ροφορημένος - να έλθει σε επαφή με έναν εκπρόσωπο της  UNHCR,

v) εάν ο αιτούμενος αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά και να 
του χορηγηθούν τα έγγραφα που πιστοποιούν το καθεστώς του ως πρόσφυγα,

vi) εάν δεν του αναγνωρισθεί αυτή η ιδιότητα, θα πρέπει να του χορηγηθεί εύλογη προθε-
σμία για να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης, είτε από την ίδια, είτε από άλλη διοικητική ή 
δικαστική Αρχή, ανάλογα με το υπάρχον σύστημα,

vii) θα πρέπει να επιτραπεί στον αιτούμενο η παραμονή του στη χώρα έως ότου η αρμόδια 
Αρχή που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο ΙΙΙ λάβει απόφαση επί της αρχικής του αιτή-
σεως, εκτός εάν αυτή η αρχή διαπιστώσει ότι η αίτησή του είναι προφανώς καταχρηστική. Θα 
πρέπει επίσης να του επιτραπεί να παραμείνει στη χώρα, όσο η ανώτερη διοικητική Αρχή ή το  
εφετείο δεν έχουν αποφασίσει για την περίπτωσή του κατόπιν της προσφυγής του.

στ)  Ζήτησε  από  τον  Ύπατο  Αρμοστή  να  ετοιμάσει  -  αφού  πρώτα  λάβει  υπόψη  του  τις 
απόψεις των κρατών-μερών της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967 -  λεπτομερή 
μελέτη για το υπερεδαφικό αποτέλεσμα της αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα, για να 
επιτρέψει στην Επιτροπή να εκφραστεί με πλήρη επίγνωση του θέματος σε επόμενη σύνοδο, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις απόψεις  που εκφράζουν οι εκπρόσωποι, σύμφωνα με τις οποίες θα ήταν ευ-

1 Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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κταίο ένα κράτος-μέρος να δέχεται την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα που έχει δο-
θεί από άλλα κράτη-μέρη αυτών των συνθηκών,

ζ) Ζήτησε από τον Ύπατο Αρμοστή να μελετήσει τη δυνατότητα δημοσίευσης - για την καθο-
δήγηση των κυβερνήσεων - ενός εγχειριδίου διαδικασιών και κριτηρίων προς εφαρμογή κατά τον 
καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα, και διάδοσης των αποφάσεων που αφορούν στην 
αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και είναι ιδιαίτερης σημασίας, με τον οφειλόμενο σε-
βασμό του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ατομικών αιτήσεων και ιδιαιτέρων καταστάσεων.
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