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[όπως κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989 της 19/26 Σ/βρίου 1959 : περί κυρώσεως 
της πολυµερούς Συµβάσεως περί της Νοµικής Καταστάσεως των 
Προσφύγων (ΦΕΚ Α' 201)] 
 
 Αρθρον µόνον: - Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν Νόµου η εν Γενεύη 
συναφθείσα τη 28 Ιουλίου 1951 και υπό της Ελλάδος τη 10 Απριλίου 1952  
υπογραφείσα πολυµερής Σύµβασις περί της Νοµικής Καταστάσεως των 
Προσφύγων, οµού µετά των παραρτηµάτων αυτής και των προσηρτηµένων αυτή 
επιφυλάξεων, ως έπεται το κείµενο εν Αγγλικώ πρωτοτύπω και εν Ελληνική 
µεταφράσει. 

Εν τη Ελλ. Β. Πρεσβεία Ρώµης τη 17 Σεπτεµβρίου 1959 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς 

Εν Αθήναις τη 19η Σεπτεµβρίου 1959 
 

Σύµβασις Περί Του Καθεστώτος Των Προσφύγων 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
 

 Τα Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη, 
 Εχοντα υπ' όψιν ότι ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών και η Παγκόσµιος 
Διακήρυξις των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου εγκριθείσα υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως την 10ην Δεκεµβρίου 1948, επεβεβαίωσαν την αρχήν ότι δέον όπως 
οι άνθρωποι απολαύουν των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών άνευ 
διακρίσεως τινός. - 
 Εχοντα υπ' όψιν ότι ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών έχει επανειληµµένως 
εκδηλώσει το ζωηρόν αυτού ενδιαφέρον δια τους Πρόσφυγας και προσεπάθησεν 
όπως τους εξασφαλίση την ευρυτέραν δυνατήν άσκησιν των θεµελιωδών τούτων 
δικαιωµάτων και ελευθεριών.- 
 Εχοντα υπ' όψιν ότι είναι ευκταία τόσον η αναθεώρησις και κωδικοποίησις 
των προϋπαρχουσών διεθνών συµφωνιών των αναφεροµένων εις το Καθεστώς των 
Προσφύγων όσον και η επέκτασις της εφαρµογής αυτών και της εις τους 
πρόσφυγας παρεχοµένης υπό τούτων προστασίας, δια µιας νέας συµφωνίας.- 
 Εχοντα υπ' όψιν ότι η παροχή ασύλου δυνατόν να συνεπάγεται εξαιρετικώς 
µεγάλην επιβάρυνσιν εις ωρισµένας χώρας και ότι η ικανοποιητική λύσις 
προβλήµατος, ούτινος η διεθνής έκτασις και φύσις έχουν αναγνωρισθεί υπό του 
Ο.Η.Ε., δεν δύναται κατά συνέπειαν να επιτευχθή άνευ της διεθνούς συνεργασίας.- 
 Εκφράζοντα την ευχήν όπως άπαντα τα Κράτη, αναγνωρίζοντα τον 
κοινωνικόν και ανθρωπιστικόν χαρακτήρα του προβλήµατος των προσφύγων, 
πράξουν πάν ό, τι τοις είναι δυνατόν ίνα το πρόβληµα τούτο µη αποβή αιτία 
εντάσεων των διεθνών σχέσεων.- 
 Λαµβάνουσα υπό σηµείωσιν ότι ο Υπατος Αρµοστής των Ηνωµένων Εθνών 
δια τους Πρόσφυγας  καθήκον έχει να επιτηρή τα της εφαρµογής των 
εξασφαλιζουσών την προστασίαν των προσφύγων διεθνών συµβάσεων  και 
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αναγνωρίζοντα ότι ο αποτελεσµατικός συντονισµός των δια την λύσιν του 
προβλήµατος τούτου ληφθέντων µέτρων θέλει εξαρτηθή εκ της συνεργασίας των 
Κρατών µετά του Υπάτου Αρµοστού. 
 Συνεφώνησαν τα κάτωθι. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
"Καθορισµός του όρου πρόσφυξ" 

 Αρθρον 1. - Α. Εν τη εννοία της παρούσης συµβάσεως ο όρος "πρόσφυξ" 
εφαρµόζεται επί :  
 1. Παντός προσώπου όπερ έχει θεωρηθή πρόσφυξ κατ' εφαρµογήν των 
Συµφωνιών της 12ης Μαϊου 1926 και 30ης Ιουνίου 1928, ή των Συµβάσεων της 
28ης Οκτωβρίου 1933 και 10ης Φεβρουαρίου 1938, του Πρωτοκόλλου της 14ης 
Σεπτεµβρίου 1939 ή κατ' εφαρµογήν του Καταστατικού της Διεθνούς Οργανώσεως 
Προσφύγων.- Αποφάσεις περί µη αναγνωρίσεως της ιδιότητος του πρόσφυγος 
ληφθείσαι υπό της Διεθνούς Οργανώσεως Προσφύγων κατά την διάρκειαν της 
λειτουργίας αυτής δεν εµποδίζουν την αναγνώρισιν της ιδιότητος ταύτης εις 
πρόσωπα πληρούντα τους υπό του δευτέρου εδαφίου της παρούσης παραγράφου 
διαλαµβανόµενους όρους. 
 2. - Παντός προσώπου όπερ συνεπεία γεγονότων επελθόντων πρό της 1ης 
Ιανουαρίου 1951 και δεδικαιολογηµένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, 
εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της 
χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή , λόγω του φόβου 
τούτου, δεν επιθυµεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν µη έχον 
υπηκοότητα τινά και ευρισκόµενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας 
της προηγούµενης συνήθους αυτού διαµονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου 
τούτου, δεν επιθυµεί να επιστρέψη εις ταύτην. Εν ή περιπτώσει πρόσωπόν τι είναι 
υπήκοος πλειόνων χωρών, ο όρος "ής έχει την υπηκοότητα" αναφέρεται εις µίαν 
εκάστην των χωρών ών το πρόσωπον τούτο είναι υπήκοος. Δεν θεωρείται 
στερούµενον της υπό της χώρας ής έχει την υπηκοότητα παρεχοµένης προστασίας, 
πρόσωπον όπερ άνευ αιτίας βασιζοµένης επί δεδικαιολογηµένου φόβου δεν έκαµε 
χρήσιν της υφ' ετέρας των χωρών ών κέκτηται την υπηκοότητα παρεχοµένης 
προστασίας. 
 Β. 1. Εν τη εννοία της παρούσης Συµβάσεως, αι λέξεις "γεγονότα επελθόντα 
προ της 1ης Ιανουαρίου 1951" εν άρθρω 1Α σηµαίνουν είτε α) "γεγονότα 
επελθόντα προ της 1ης Ιανουαρίου 1951 εν Ευρώπη" είτε β) "γεγονότα επελθόντα 
προ της 1ης Ιανουαρίου 1951 εν Ευρώπη ή αλλαχού", έκαστον δε των 
Συµβαλλοµένων Μερών θέλει προβή, κατά την υπογραφήν, επικύρωσιν ή 
προσχώρησιν, εις δήλωσιν καθορίζον ποίαν εκ των ως άνω δύο εννοιών θεωρεί 
εφαρµοστέαν όσον αφορά τας εκ της παρούσης Συµβάσεως υποχρεώσεις αυτού. 
 2. Πάν Συµβαλλόµενο Κράτος αποδεχθέν την εκδοχήν (α) δύναται ανά 
πάσαν στιγµήν να επεκτείνη τας υποχρεώσεις αυτού αποδεχόµενον την εκδοχήν 
(β) δι' ανακοινώσεως απευθυνοµένης εις τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων 
Εθνών. 
 Γ. Η  παρούσα Σύµβασις παύει εφαρµοζοµένη  επί προσώπων εµπιπτόντων 
εις τας διατάξεις της ως άνω παραγρ. Α εις τας κατωτέρω περιπτώσεις :  
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 1. Εαν έκαµον εκ νέου οικειοθελώς χρήσιν της προστασίας της χώρας ης 
έχουν την υπηκοότητα, ή  
 2. εάν µετά την απώλειαν της υπηκοότητος αυτών, οικειοθελώς επανέκτησαν 
ταύτην, ή 
 3. εάν απέκτησαν νέαν υπηκοότητα και απολαύουν της υπό της χώρας της 
νέας αυτών υπηκοότητος παρεχοµένης προστασίας, ή  
 4. εάν επέστρεψαν οικειοθελώς προς εγκατάστασιν εις την χώραν ή είχον 
εγκαταλείψει ή εκτός των συνόρων της οποίας παρέµενον φοβούµενοι διωγµόν, ή 
 5. εάν δεν δύνανται πλέον να εξακολουθούν αποποιούµενα την υπό της 
χώρας της υπηκοότητας αυτών παρεχοµένην προστασίαν, δεδοµένου ότι έχουν 
παύσει υφιστάµεναι αι προϋποθέσεις συνεπεία των οποίων ανεγνωρίσθησαν.- 
Σηµειωτέον πάντως ότι αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρµόζονται εις 
την περίπτωσιν πρόσφυγος εµπίπτοντος εις την παράγραφον Α του άρθρου τούτου 
και δυναµένου να επικαλεσθή επιτακτικούς λόγους αναφεροµένους εις 
προγενεστέρας διώξεις, ίνα αρνηθή να απολαύση της υπό της χώρας της 
υπηκοότητας αυτού παρεχοµένης προστασίας. 
 6. Εάν προκειµένου περί προσώπων µη κεκτηµένων υπηκοότητα τινά 
δύνανται ταύτα να επιστρέψουν εις την χώραν ένθα είχον  την συνήθη αυτών 
διαµονήν, δεδοµένου ότι αι προϋποθέσεις συνεπεία των οποίων ανεγνωρίσθησαν 
ως Πρόσφυγες, έχουν παύσει υφιστάµεναι. Σηµειωτέον πάντως ότι αι διατάξεις του 
παρόντος εδαφίου δεν εφαρµόζονται εις την περίπτωσιν πρόσφυγος εµπίπτοντος εις 
την παράγραφον Α του άρθρου τούτου και δυναµένου να επικαλεσθή επιτακτικούς 
λόγους αναφεροµένους εις προγενεστέρας διώξεις ίνα αρνηθή να επιστρέψη εις την 
χώραν ένθα είχε την συνήθη αυτού διαµονήν. 
 Δ. Η Σύµβασις αύτη δεν εφαρµόζεται επί προσώπων άτινα απολαύουν 
σήµερον της προστασίας ή συνδροµής παρεχοµένης ουχί υπό του Υπατου Αρµοστού 
των Ηνωµένων Εθνών.- Οταν η ως άνω προστασία ή συνδροµή παύση παρεχοµένη 
δι' οιανδήποτε αιτίαν χωρίς συγχρόνως να έχη οριστικώς ρυθµισθή η τύχη των 
προσώπων τούτων, συµφώνως προς τας υπό της Γενικής Συνελεύσεως των 
Ηνωµένων Εθνών ληφθείσας σχετικάς αποφάσεις, τα πρόσωπα ταύτα θα 
απολαύουν αυτοµάτως των εκ της Συµβάσεως ταύτης απορρεόντων 
ευεργετηµάτων. 
 Ε. Η Σύµβασις αύτη δεν εφαρµόζεται επί προσώπου όπερ αναγνωρίζεται υπό 
των αρµοδίων αρχών της χώρας ένθα έχει εγκατασταθή ως έχον τα συναφή προς 
την κτήσιν της υπηκοότητος της χώρας ταύτης δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 
 ΣΤ. Αι διατάξεις της Συµβάσεως ταύτης δεν εφαρµόζονται επί προσώπων δια 
τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύη τις ότι : α) έχουν διαπράξει 
εγκλήµατα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή έγκληµα κατά της ανθρωπότητος 
εν τη εννοία των διεθνών συµφωνιών αίτινες συνήφθησαν επί σκοπώ 
αντιµετωπίσεως των αδικηµάτων τούτων.- β) έχουν διαπράξει σοβαρόν αδίκηµα 
του κοινού ποινικού δικαίου ευρισκόµενα εκτός της χώρας της εισδοχής πριν ή 
γίνουν ταύτα δεκτά ως πρόσφυγες υπό της χώρας ταύτης.- γ) είναι ένοχα 
ενεργειών αντιθέτων προς τους σκοπούς και τας αρχάς των Ηνωµένων Εθνών. 
 

Γενικαί  υποχρεώσεις 
 Αρθρον 2. - Πάς πρόσφυξ υπέχει έναντι της χώρας ένθα ευρίσκεται 
υποχρεώσεις απαιτούσας ιδίως όπως ούτος συµµορφούται προς τους νόµους και 
κανονισµούς της χώρας ταύτης ως και προς τα δια διατήρησιν της δηµοσίας τάξεως 
λαµβανόµενα µέτρα. 
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Ισότης µεταχειρίσεως 
 Αρθρον 3. - Τα Συµβαλλόµενα Κράτη θα εφαρµόζουν τας διατάξεις της 
Συµβάσεως ταύτης επί των προσφύγων άνευ διακρίσεως ως προς την φυλήν, την 
θρησκείαν και την χώραν της καταγωγής αυτών. 
 

Θρησκεία 
 Αρθρον 4. - Τα Συµβαλλόµενα Κράτη θα επιφυλάσσουν εις τους επί του 
εδάφους των ευρισκοµένους πρόσφυγας µεταχείρισιν τουλάχιστον τόσον ευνοϊκήν 
όσον και εις τους ιδίους υπηκόους, όσον αφορά την ελευθέραν υπ' αυτών άσκησιν 
της λατρείας και θρησκευτικήν κατήχησιν των τέκνων αυτών. 
 
Δικαιώµατα χορηγηθέντα υπό διατάξεων εκτός της Συµβάσεως    ταύτης 

 Αρθρον 5. - Αι διατάξεις της παρούσης Συµβάσεως δεν θίγουν δικαιώµατα 
και ευεργετήµατα χορηγηθέντα εις τους πρόσφυγας συµφώνως προς ετέρας 
διατάξεις εκτός της Συµβάσεως ταύτης. 
 

Εννοια του όρου "υπό τας ιδίας συνθήκας" 
 Αρθρον 6. - Εν τη εννοία της παρούσης Συµβάσεως, ο όρος "υπό τας ιδίας 
συνθήκας" συνεπάγεται ότι δέον όπως πληρούνται άπασαι αι προϋποθέσεις (και 
ιδίως αι εις την διάρκειαν και τας  συνθήκας της προσκαίρου ή συνήθους διαµονής 
αναφερόµεναι) άς ο ενδιαφερόµενος θα ώφειλε να πληροί, εάν δεν ήτο πρόσφυξ, 
ίνα απολαύση του περί ού ο λόγος δικαιώµατος, πλήν των προϋποθέσεων εκείνων 
αίτινες ως εκ της φύσεως αυτών δεν δύνανται να πληρωθούν υπό πρόσφυγος. 
 

Απαλλαγή από της αµοιβαιότητος 
 Αρθρον 7. - 1. Υπό την επιφύλαξιν πλέον ευνοϊκών διατάξεων περιεχοµένων 
εν τη παρούση Συµβάσει έκαστον Συµβαλλόµενον Κράτος θέλει χορηγεί εις τους 
πρόσφυγας Καθεστώς οίον και εις τους αλλοδαπούς εν γένει. 
 2. Μετά τριετή διαµονήν οι εις το έδαφος των Συµβαλλοµένων Κρατών 
ευρισκόµενοι πρόσφυγες θα απολαύουν απαλλαγής από των διατάξεων περί 
νοµοθετικής αµοιβαιότητος. 
 3. Εκαστον Συµβαλλόµενον Κράτος θέλει εξακολουθήσει χορηγούν εις τους 
πρόσφυγας δικαιώµατα και ευεργετήµατα κεκτηµένα εν ελλείψει αµοιβαιότητος, 
κατά τον χρόνον της θέσεως εν ισχύι της παρούσης συµβάσεως υπό του ειρηµένου 
Κράτους. 
 4. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα εξετάσουν ευµενώς την δυνατότητα 
χορηγήσεως εις τους πρόσφυγας, εν ελλείψει αµοιβαιότητος, δικαιωµάτων και 
ευεργετηµάτων επί πλέον εκείνων ως ούτοι δικαιούνται δυνάµει των ως άνω 
εδαφίων 2 και 3, ως και την δυνατότητα επεκτάσεως της απαλλαγής από της 
αµοιβαιότητος εις πρόσφυγας οίτινες δεν πληρούν τας εν τοις άνω εδαφίοις 2 και 3 
διαλαµβανόµενας προϋποθέσεις. 
 5. Αι διατάξεις των ως άνω εδαφίων 2 και 3 εφαρµόζονται επί των 
δικαιωµάτων και ευεργετηµάτων τόσον των προβλεποµένων υπό των άρθρων 13, 
18, 19, 21 και 22 της παρούσης Συµβάσεως όσον και των µη προβλεποµένων εν 
αυτή. 
 

Απαλλαγή από εκτάκτων µέτρων 
 Αρθρον 8. - Εκτακτα µέτρα διαλαµβανόµενα τυχόν κατά του προσώπου, της 
περιουσίας ή των συµφερόντων υπηκόου ωρισµένης χώρας δεν θα εφαρµόζωνται 
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υπό των Συµβαλλοµένων Χωρών επί προσφύγων, οίτινες τυπικώς είναι υπήκοοι της 
ειρηµένης χώρας, εκ µόνου του λόγου της τοιαύτης αυτών υπηκοότητος. Αι 
Συµβαλλόµεναι Χώραι, αίτινες, ως εκ της νοµοθεσίας των, κωλύονται να 
εφαρµόζουν την εις το άρθρον τούτο διατυπουµένην γενικήν αρχήν, θα χορηγούν 
εις ειδικάς περιπτώσεις εις τοιούτους Πρόσφυγας απαλλαγάς από των ως άνω 
µέτρων. 
 

Προσωρινά µέτρα 
 Αρθρον 9. - Ουδεµία διάταξις της παρούσης Συµβάσεως κωλύει τας 
Συµβαλλοµένας Χώρας εν καιρώ πολέµου ή άλλως σοβαρών και εξαιρετικών 
περιστάσεων, να λαµβάνουν, εν σχέσει προς συγκεκριµένον πρόσωπον, προσωρινά 
µέτρα άτινα θεωρούν απαραίτητα δια την εθνικήν αυτών ασφάλειαν, έως ότου αι 
Χώραι αύται αποφανθούν ότι το περί ού ο λόγος πρόσωπον είναι πράγµατι πρόσφυξ 
και ότι η διατήρησις των ως άνω µέτρων, ως προς το πρόσωπον αυτού, είναι 
απαραίτητος χάριν της εθνικής αυτών ασφάλειας. 

 
Χρονικός Υπολογισµός συνήθους διαµονής 

 Αρθρον 10.  - 1. Δια Πρόσφυγας, οίτινες, εκτοπισθέντες κατά την διάρκειαν 
του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, µετεφέρθησαν εις το έδαφος ενός των 
Συµβαλλοµένων Κρατών και διαµένουν εν αυτώ, η αναγκαστική αύτη πρόσκαιρος 
διαµονή θεωρείται, από απόψεως χρονικού υπολογισµού, ως συνήθης διαµονή 
αυτών εις το ως άνω έδαφος.- 
 2. Δια Πρόσφυγας οίτινες, εκτοπισθέντες εκ του εδάφους ενός των 
Συµβαλλοµένων Κρατών κατά την διάρκειαν του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 
επέστρεψαν εις τούτο µε πρόθεσιν εγκαταστάσεως, πριν ή η παρούσα Σύµβασις 
τεθή εν ισχύι, η χρονική διάρκεια της διαµονής αυτών πρό και µετά την 
αναγκαστικήν εκτόπισιν θεωρείται ως µη διακοπείσα, εις άπασας τας περιπτώσεις 
αίτινες προϋποθέτουν αδιάκοπον διαµονήν. 
 

Πρόσφυγες εργάται θαλάσσης 
 Αρθρον 11. - Εις την περίπτωσιν Προσφύγων τακτικώς υπηρετούντων ως 
µέλη πληρώµατος πλοίου φέροντος την σηµαίαν ενός των Συµβαλλοµένων 
Κρατών, το Κράτος τούτο θέλει ευµενώς εξετάσει την δυνατότητα χορηγήσεως 
αυτοίς αδείας εγκαταστάσεως επί του εδάφους τούτου και εκδόσεως αυτοίς 
ταξιδιωτικών εγγράφων ή και προσωρινής αδείας παραµονής αυτών ίνα  
ειδικώτερον διευκολύνη την εγκατάστασιν τούτων εις ετέραν χώραν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΙΣ 
 

Προσωπική κατάστασις 
 Αρθρον 12. - 1. Η προσωπική κατάστασις των Προσφύγων διέπεται υπό των 
νόµων της χώρας της κατοικίας ή ελλείψει κατοικίας, υπό των νόµων της χώρας 
της διαµονής αυτών. 
 2. Τα προς την προσωπικήν κατάστασιν του πρόσφυγος συναφή κεκτηµένα 
δικαιώµατα, ιδίως δε τα συναφή προς τον γάµον, θα είναι σεβαστά υπό παντός 
Συµβαλλοµένου Κράτους, υπό την επιφύλαξιν της εκπληρώσεως, εν ή περιπτώσει 
τυγχάνει τούτο απαραίτητον των υπό της νοµοθεσίας του ειρηµένου Κράτους 
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προβλεποµένων διατυπώσεων, εφ' όσον πάντως τα ως άνω δικαιώµατα θα 
ανεγνωρίζοντο υπό της νοµοθεσίας του Κράτους τούτου, εάν το περί ού ο λόγος 
πρόσωπον δεν είχε καταστή πρόσφυξ. 

 
Κινητή και ακίνητη περιουσία 

 Αρθρον 13. - Τα Συµβαλλόµενα Κράτη θα επιφυλάσσουν εις πάντα 
πρόσφυγα µεταχείρισιν όσον ένεστι ευνοϊκήν, πάντως δε ουχί ολιγώτερον ευνοϊκήν 
της, υπό τας ιδίας συνθήκας, επιφυλασσοµένης εις τους αλλοδαπούς εν γένει, όσον 
αφορά την κτήσιν κινητής και ακινήτου περιουσίας ως και ετέρων σχετικών 
δικαιωµάτων, τας µισθώσεις και ετέρας εις την κτήσιν τοιαύτης περιουσίας 
αναφεροµένας δικαιοπραξίας. 

 
Πνευµατική ιδιοκτησία και ευρεσιτεχνία 

 Αρθρον 14. - Οσον αφορά την προστασίαν τόσον της ευρεσιτεχνίας, ιδία δε 
εφευρέσεων, σχεδίων, προτύπων, εµπορικών σηµάτων, εµπορικών τίτλων, όσον 
και των δικαιωµάτων επί καλλιτεχνικών, φιλολογικών και επιστηµονικών έργων, 
πάς πρόσφυξ θα απολαύη εις την χώραν ένθα έχει την συνήθη αυτού διαµονήν, της 
εις τους υπηκόους της χώρας ταύτης παρεχοµένης προστασίας. Εις το έδαφος 
παντός ετέρου Συµβαλλοµένου Κράτους θα απολαύη της προστασίας ήτις παρέχεται 
εις τους επί του εδάφους τούτου ευρισκοµένους υπηκόους της χώρας ένθα  ούτος 
έχει την συνήθη αυτού διαµονήν. 
 

Δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι 
 Αρθρον 15. - Οσον αφορά τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού ή πολιτικού 
χαρακτήρος ως και επαγγελµατικά συνδικάτα, τα Συµβαλλόµενα Κράτη θα 
επιφυλάσσουν εις τους νοµίµως διαµένοντας επί του εδάφους αυτών Πρόσφυγας 
την µάλλον ευµενή µεταχείρισιν, ήτις χορηγείται υπό τας ιδίας συνθήκας εις τους 
υπηκόους αλλοδαπού Κράτους. 
 

Δικαίωµα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου 
 Αρθρον 16. - 1. Πάξ πρόσφυξ επί του εδάφους των Συµβαλλοµένων 
Κρατών θα έχη ελευθέρως δικαίωµα προσφυγής ενώπιον των δικαστικών αρχών. 
 2. Πάξ πρόσφυξ, εντός του εδάφους του Συµβαλλοµένου Κράτους ένθα έχει 
την συνήθη αυτού διαµονήν, θα απολαύη της αυτής ως και ο υπήκοος του Κράτους 
τούτου µεταχειρίσεως, όσον αφορά το δικαίωµα της προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίων, την δικαστικήν συνδροµήν και την απαλλαγήν από εγγυοδοσίας 
αλλοδαπού. 
 3. Πάξ πρόσφυξ, εκτός του εδάφους των Συµβαλλοµένων Κρατών εκτός δε 
του Κράτους ένθα έχει την συνήθη αυτού διαµονήν, απολαύει όσον αφορά τα υπό 
του εδαφίου 2 διαλαµβανόµενα ζητήµατα της αυτής µεταχειρίσεως ως και ο 
υπήκοος της χώρας, ένθα έχει την συνήθη αυτού διαµονήν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ 
 

Μισθωτά Επαγγέλµατα 
 Αρθρον 17. - Τα Συµβαλλόµενα Κράτη θα επιφυλάσσουν εις πάντα 
πρόσφυγα, νοµίµως διαµένοντα επί του εδάφους αυτών, την ευνοϊκωτέραν, υπό 
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τας αυτάς συνθήκας, επιφυλασσοµένην εις τους υπηκόους αλλοδαπού Κράτους 
µεταχείρισιν όσον αφορά την άσκησιν µισθωτής επαγγελµατικής απασχολήσεως. 
 2. Οπωσδήποτε, τα εις τους αλλοδαπούς ή εις την εργασίαν των αλλοδαπών, 
χάριν της προστασίας των ηµεδαπών εργαζοµένων, επιβαλλόµενα περιοριστικά 
µέτρα δεν θα εφαρµόζωνται επί Προσφύγων οίτινες είχον ήδη, καθ' ήν στιγµήν η 
Σύµβασις αύτη ετέθη εν ισχύι, εξαιρεθή της εφαρµογής αυτών υπό της 
ενδιαφεροµένης Χώρας, ή οίτινες εκπληρούν ένα εκ των κατωτέρω όρων : α) Εάν 
έχουν συµπληρώσει τριετή διαµονήν εντός της Χώρας. - β) Εάν ο έτερος των 
συζύγων είναι πρόσωπον κεκτηµένον την εθνικότητα της χώρας της διαµονής. 
Ουδείς πρόσφυξ δύναται να επικαλεσθή το εκ της περιπτώσεως ταύτης απορρέον 
ευεργέτηµα, έαν έχη παύσει συµβιών µετά του ετέρου των συζύγων. - γ) Εάν 
έχουν έν ή πλείονα τέκνα κεκτηµένα την εθνικότητα της χώρας της διαµονής. 
 3. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα εξετάσουν ευµενώς την υιοθέτησιν µέτρων 
προς εξοµοίωσιν των σχετικών προς την άσκησιν µισθωτών επαγγελµάτων 
δικαιωµάτων των προσφύγων προς τα δικαιώµατα των υπηκόων αυτών και 
ειδικώτερον των προσφύγων οίτινες έχουν εισέλθει εις το έδαφος αυτών  κατ' 
εφαρµογήν προγράµµατος µεταναστεύσεως ή προσελκύσεως εργατικών χειρών. 
 

Μη µισθωτά επαγγέλµατα 
 Αρθρον 18. - Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα επιφυλάσσουν, εις τους νοµίµως 
επί του εδάφους αυτών ευρισκοµένους πρόσφυγας, µεταχείρισιν όσον ένεστι 
ευνοϊκήν, οπωσδήποτε δε ουχί ολιγώτερον ευνοϊκήν της  υπό τας αυτάς συνθήκας 
εις τους αλλοδαπούς εν γένει επιφυλασσοµένης, όσον αφορά την άσκησιν µη 
µισθωτού αγροτικού, βιοµηχανικού, χειροτεχνικού ή εµπορικού επαγγέλµατος, ως 
και την σύστασιν εµπορικών και βιοµηχανικών εταιρειών. 
 

Ελεύθερα επαγγέλµατα 
 Αρθρον 19.  - 1. Πάσα Συµβαλλοµένη Χώρα θα επιφυλάσση εις τους 
νοµίµως επί του εδάφους αυτής διαµένοντας πρόσφυγας, οίτινες κέκτηνται 
διπλώµατα ανεγνωρισµένα υπό των αρµοδίων αρχών της ειρηµένης χώρας και 
προτίθενται όπως ασκήσουν ελεύθερον επάγγελµα, µεταχείρισιν όσον ένεστι 
ευνοϊκήν, οπωσδήποτε δε ουχί ολιγώτερον ευνοϊκήν της υπό τας ιδίας συνθήκας εις 
τους αλλοδαπούς εν γένει επιφυλασσοµένης. 
 2. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα πράξουν ό,τι είναι δυνατόν, συµφώνως προς 
το Σύνταγµα και τους Νόµους αυτών, ίνα εξασφαλίσουν την εγκατάστασιν τοιούτων 
προσφύγων επί των εκτός του µητροπολιτικού εδάφους περιοχών, ών 
διαχειρίζονται τας διεθνείς σχέσεις. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

Σύστηµα δελτίου 
 Αρθρον 20. - Εν ή περιπτώσει ισχύει το σύστηµα δελτίου, διέπον τον 
εφοδιασµόν του πληθυσµού εν τω συνόλω αυτού, και ρυθµίζον την γενικήν 
κατανοµήν των εν ανεπαρκεία προϊόντων, οι πρόσφυγες θα τύχουν υπό των 
Συµβαλλοµένων Χωρών της αυτής µεταχειρίσεως ως και οι υπήκοοι αυτών. 
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Στέγασις 
 Αρθρον 21. - Οσον αφορά την στέγασιν, αι Συµβαλλόµεναι Χώραι, εν ώ 
µέτρω το πρόβληµα τούτο διέπεται υπό νόµων ή κανονισµών ή υπόκειται εις τον 
έλεγχον των δηµοσίων αρχών, θα επιφυλάσσουν εις τους νοµίµως διαµένοντας επί 
του εδάφους αυτών πρόσφυγας µεταχείρισιν όσον ένεστι ευνοϊκήν, οπωσδήποτε 
ουχί ολιγώτερον ευνοϊκήν της υπό τας ιδίας συνθήκας εις τους αλλοδαπούς εν γένει 
επιφυλασσοµένης. 

 
Δηµοσία Εκπαίδευσις 

 Αρθρον 22. - 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα επιφυλάσσουν εις τους 
πρόσφυγας οίαν και εις τους υπηκόους αυτών µεταχείρισιν όσον αφορά την 
στοιχειώδη εκπαίδευσιν. 
 2. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα επιφυλάσσουν εις τους Πρόσφυγας 
µεταχείρισιν όσον ένεστι ευνοϊκήν, οπωσδήποτε δε ουχί ολιγώτερον ευνοϊκήν της 
υπό τας ιδίας συνθήκας εις τους αλλοδαπούς εν γένει επιφυλασσοµένης, όσον 
αφορά την λοιπήν εκπαίδευσιν και ειδικώτερον την εισδοχήν εις εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, την αναγνώρισιν αλλοδαπών σχολικών πιστοποιητικών, διπλωµάτων και 
πανεπιστηµιακών τίτλων, την καταβολήν ηλαττωµένων διδάκτρων και τελών και 
την χορήγησιν υποτροφιών. 
 

Συνδροµή υπό του Δηµοσίου 
 Αρθρον 23. -  Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα επιφυλάσσουν εις τους νοµίµως 
διαµένοντας επί του εδάφους αυτών πρόσφυγας µεταχείρισιν οίαν και εις τους 
υπηκόους αυτών, όσον αφορά την υπό του Δηµοσίου παρεχοµένην πρόνοιαν και 
συνδροµήν. 
 

Εργατική Νοµοθεσία και Κοινωνική Ασφάλισις 
 Αρθρον 24. - 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα επιφυλάσσουν εις τους 
νοµίµως διαµένοντας επί του εδάφους αυτών πρόσφυγας µεταχείρισιν, οίαν και εις 
τους υπηκόους αυτών όσον αφορά τας κάτωθι περιπτώσεις. - α) Εν ώ µέτρω τα 
ζητήµατα ταύτα ρυθµίζονται υπό της νοµοθεσίας ή εξαρτώνται εκ των διοικητικών 
αρχών, αµοιβαί, συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών επιδοµάτων όταν ταύτα 
αποτελούν µέρος της αµοιβής, διάρκεια εργασίας, υπερωρίαι, άδεια µετ' αποδοχών, 
περιοριστικά µέτρα εις την κατ΄ οίκον εργασίαν, κατώτατον όριον ηλικίας 
εργαζοµένων, µαθητεία και επαγγελµατική κατάρτισις, εργασία γυναικών και 
ανηλίκων και απολαυή ευεργετηµάτων απορρεόντων εκ συλλογικών συµβάσεων. - 
β) Η Κοινωνική ασφάλισις (νοµοθετικαί διατάξεις αναφερόµεναι εις εργατικά 
ατυχήµατα, επαγγελµατικάς ασθενείας, µητρότητα, ασθενείας εν γένει, αναπηρίαν, 
γήρας, θάνατον, ανεργίαν, οικογενειακά βάρη ως και πάντα κίνδυνον 
καλυπτόµενον, κατά την νοµοθεσίαν της χώρας, υπό συστήµατος κοινωνικής 
ασφαλίσεως) υπό τας εξής επιφυλάξεις :  
 Ι. Υπάρξεως ειδικών συµφωνιών προς διατήρησιν των κεκτηµένων 
δικαιωµάτων ως και των υπό κτήσιν τοιούτων, 
 ΙΙ. Υπάρξεως ειδικών διατάξεων θεσπιζοµένων υπό της νοµοθεσίας της χώρας 
διαµονής των αναφεροµένων εις ολικάς ή µερικάς παροχάς πληρωτέας 
αποκλειστικώς εκ δηµοσίων κονδυλίων ως και εις επιδόµατα χορηγούµενα εις 
πρόσωπα µη πληρούντα τους όρους συνεισφοράς οίτινες απαιτούνται δια παροχήν 
κανονικής συνταξιοδοτήσεως. 
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 2. Το δικαίωµα αποζηµιώσεως εκ θανάτου πρόσφυγος, επελθόντος εξ 
εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθενείας, παραµένει άθικτον έστω και αν 
ο δικαιούχος έχει την διαµονήν εκτός του εδάφους της Συµβαλλοµένης Χώρας. 
 3. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα εφαρµόσουν κατ' επέκτασιν και δια τους 
Πρόσφυγας τα ευεργετήµατα  τα  απορρέοντα εκ των µεταξύ τούτων συναφθεισών 
ή συναφθησοµένων συµβάσεων, αίτινες αφορούν την διατήρησιν των σχετικών 
προς την κοινωνικήν ασφάλισιν κεκτηµένων δικαιωµάτων ή των υπό κτήσιν 
τοιούτων, εφ' όσον οι πρόσφυγες πληρούν άπαντας του όρους, οίτινες 
προβλέπονται δια τους υπηκόους των υπογραψασών τας εν λόγω συµφωνίας 
Χωρών. 
 4. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα εξετάσουν ευµενώς την δυνατότητα όπως 
εφαρµόσουν κατ' επέκτασιν και εις τους πρόσφυγας όσον ένεστι τα ευεργετήµατα 
τα απορρέοντα εκ παρεµφερών συµφωνιών, αίτινες ισχύουν ή πρόκειται να ισχύουν 
µεταξύ αυτών και χωρών µη συµβαλλοµένων εις την παρούσαν σύµβασιν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

Συνδροµή υπό Διοικητικών Αρχών 
 Αρθρον 25. - 1. Οσάκις η υπό πρόσφυγος άσκησις δικαιώµατος κανονικώς 
απαιτεί την συνδροµήν αλλοδαπών αρχών εις άς δεν δύναται ούτος να προσφύγη, 
αι Συµβαλλόµεναι Χώραι, εις το έδαφος των οποίων  διαµένει, θα µεριµνήσουν ίνα 
η συνδροµή αύτη τώ παρεσχεθή είτε υπό των αρµοδίων αυτών αρχών είτε από 
διεθνούς τινός αρχής. 
 2. Αι εις το εδάφιον 1 αναφερόµεναι αρχαί θα χορηγήσουν ή θα µεριµνήσουν 
ίνα χορηγηθούν, υπό τον έλεγχον αυτών, εις τους πρόσφυγας έγγραφα ή 
πιστοποιητικά χορηγούµενα κανονικώς εις αλλοδαπούς υπό των εθνικών των 
αρχών ή µέσω τούτων. 
 3. Τα κατ' αυτόν τον τρόπον χορηγούµενα έγγραφα ή πιστοποιητικά θα  
υποκαθιστούν τα εις τους αλλοδαπούς υπό των εθνικών αυτών αρχών ή µέσω 
τούτων χορηγούµενα επίσηµα έγγραφα και θα ισχύουν µέχρις αποδείξεως του 
εναντίου. 
 4. Υπό την επιφύλαξιν ειδικής µεταχειρίσεως, τυχόν επιφυλασσοµένης εις 
απόρους, δια τας εν τω παρόντι άρθρω µνηµονευοµένας υπηρεσίας δύνανται να 
επιβληθούν τέλη πλήν όµως ταύτα δέον να είναι λογικά και ανάλογα προς τα εις 
τους ηµεδαπούς επιβαλλόµενα εις παροµοίας περιπτώσεις. 
 5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως θίγουν τα εν άρθροις 27 και 
28 διαλαµβανόµενα. 

 
Ελευθέρα κυκλοφορία 

 Αρθρον 26. - Πάσα Συµβαλλοµένη Χώρα θα επιφυλάσση εις τους νοµίµως 
διαµένοντας επί του εδάφους αυτής πρόσφυγας, το δικαίωµα τόσον εκλογής του 
τόπου διαµονής αυτών όσον και ελευθέρας κυκλοφορίας, υπό την επιφύλαξιν 
τυχόν υπάρξεως κανόνων εφαρµοζοµένων, υπό τας ιδίας συνθήκας, εις 
αλλοδαπούς εν γένει. 
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Δελτία Ταυτότητος 
 Αρθρον 27. - Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα χορηγούν δελτίον ταυτότητος εις 
πάντα πρόσφυγα ευρισκόµενον επί του εδάφους αυτών και µή όντα κάτοχον εν 
ισχύι ταξιδιωτικού εγγράφου. 
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 
 Αρθρον 28.  - 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα χορηγούν, εις τους νοµίµως 
διαµένοντας επί του εδάφους αυτών πρόσφυγας, ταξιδιωτικά έγγραφα δι' ών θα 
δικαιούνται ούτοι να ταξιδεύουν εκτός των συνόρων των Χωρών αυτών, πλήν εάν 
αντιτίθενται εις τούτο επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµοσίας τάξεως. Αι 
διατάξεις του Παραρτήµατος της παρούσης Συµβάσεως εφαρµόζονται επί των 
εγγράφων τούτων. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δύνανται να χορηγούν τοιούτου 
είδους ταξιδιωτικά έγγραφα εις πάντα άλλον πρόσφυγα ευρισκόµενον επί του 
εδάφους αυτών, θα εξετάζουν δε µετά ιδιαιτέρας προσοχής τας περιπτώσεις 
προσφύγων ευρισκοµένων επί του εδάφους αυτών και µη δυναµένων ν' 
αποκτήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα της χώρας της νοµίµου αυτών διαµονής. 
 2. Ταξιδιωτικά έγγραφα χορηγηθέντα υπό των Μερών συµφώνως προς 
προγενεστέρας της Συµβάσεως ταύτης διεθνείς Συµφωνίας, θα αναγνωρίζωνται και 
θα θεωρούνται υπό των Συµβαλλοµένων Χωρών ως εάν είχον εκδοθή κατά τους 
όρους του παρόντος άρθρου. 

 
Δηµοσιονοµικαί επιβαρύνσεις 

 Αρθρον 29. - 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν επί των 
Προσφύγων φόρους ή τέλη οιασδήποτε φύσεως, πέραν εκείνων ούς, εις παροµοίας 
περιπτώσεις, επιβάλλουν εις τους υπηκόους αυτών. 
 2. Αι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου δεν αντιτίθενται εις την 
εφαρµογήν επί των Προσφύγων των νόµων και κανονισµών σχετικών προς τα τέλη 
αίτινα απαιτούνται δια την εις τους αλλοδαπούς έκδοσιν διοικητικών εγγράφων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των δελτίων ταυτότητος. 
 

Μεταφορά περουσιακών στοιχείων 
 Αρθρον 30. - 1. Πάσα Συµβαλλοµένη Χώρα, συµφώνως προς τους νόµους 
και κανονισµούς αυτής, θα επιτρέπη εις τους πρόσφυγας να µεταφέρουν τα εις 
αυτήν εισαχθέντα περιουσιακά στοιχεία εις το έδαφος ετέρας χώρας ένθα δίδεται 
αυτοίς άδεια επανεγκαταστάσεως. 
 2. Πάσα Συµβαλλοµένη Χώρα θα εξετάζη ευµενώς τας υπό των προσφύγων 
υποβαλλοµένας αιτήσεις προς λήψιν αδείας µεταφοράς απάντων των λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων, άτινα είναι απαραίτητα προς επανεγκατάστασιν αυτών εις 
ετέραν χώραν ένθα τοίς δίδεται άδεια προς τούτο. 

 
Πρόσφυγες παρανόµως διαµένοντες επί του εδάφους της χώρας της 

εισδοχής 
 Αρθρον 31. - Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν ποινικάς 
κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω παρανόµου εισόδου ή διαµονής, εάν ούτοι 
προερχόµενοι απ' ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο, εν 
τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους αυτών 
άνευ αδείας, υπό την επιφύλαξιν  πάντως ότι ούτοι αφ' ενός µεν θα παρουσιαστούν 
αµελλητί εις τας αρχάς αφ' ετέρου δε θα δώσουν επαρκείς εξηγήσεις περί της 
παρανόµου αυτών εισόδου ή διαµονής. 
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 2. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα εφαρµόζουν επί των κινήσεων των 
προσφύγων τούτων µόνον τα απαραίτητα περιοριστικά µέτρα. Τα περιοριστικά 
µέτρα θα εφαρµόζωνται µόνον µέχρις ότου ρυθµισθή το Καθεστώς των επί του 
εδάφους της χώρας  της  εισδοχής ευρισκοµένων προσφύγων ή αποκτήσουν ούτοι 
άδειαν εισόδου εις ετέραν χώραν. Προς λήψιν της τοιαύτης αδείας, αι 
Συµβαλλόµεναι Χώραι θα παράσχουν εις τους πρόσφυγας λογικάς προθεσµίας ως 
και άπασας τας αναγκαίας διευκολύνσεις. 
 

Απέλασις 
 Αρθρον 32. - 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα απελαύνουν πρόσφυγας 
νοµίµως διαµένοντας επί του εδάφους αυτών, ειµή µόνον δια λόγους εθνικής 
ασφαλείας ή δηµοσίας τάξεως. 
 2. Η απέλασις τοιούτου πρόσφυγος δεν θα πραγµατοποιείται ειµή µόνον 
κατόπιν αποφάσεως λαµβανοµένης συµφώνως προς την υπό της νοµοθεσίας 
προβλεποµένην διαδικασίαν. - Εφ' όσον επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφαλείας δεν 
αντιτίθενται εις τούτο, οι πρόσφυγες θα δικαιούνται να προσάγουν αποδείξεις περί 
της αθωότητος αυτών, να προσφεύγουν και να παρίστανται προς τούτο ενώπιον 
αρµοδίων αρχών ή ενός ή πλειόνων προσώπων ειδικώς εντεταλµένων υπό της 
αρµοδίας αρχής. 
 3. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα παράσχουν εις τους ανωτέρω πρόσφυγας 
λογικάς προθεσµίας προς επιδίωξιν αδείας κανονικής εισόδου εις ετέραν χώραν. Αι 
Συµβαλλόµεναι Χώραι δύνανται να εφαρµόζουν, κατά τας προθεσµίας ταύτας, 
µέτρα εσωτερικής τάξεως οία ήθελον κριθή αναγκαία. 
 

Απαγόρευσις απελάσεως ή επαναπροωθήσεως 
 Αρθρον 33. - 1. Ουδεµία Συµβαλλοµένη Χώρα θα απελαύνη ή θα 
επαναπροωθή, καθ' οιονδήποτε τρόπον, Πρόσφυγας, εις τα σύνορα εδαφών ένθα η 
ζωή ή ελευθερία αυτών απειλούνται δια λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, 
κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων. 
 2. Το εκ της παρούσης διατάξεως απορρέον ευεργέτηµα δεν δύναται πάντως 
να επικαλήται πρόσφυξ όστις, δια σοβαράς αιτίας, θεωρείται επικίνδυνος εις την 
ασφάλειαν της χώρας ένθα ευρίσκεται ή όστις, έχων τελεσιδίκως καταδικασθή δι' 
ιδιατέρως σοβαρόν αδίκηµα, αποτελεί κίνδυνον δια την Χώραν. 

 
Πολιτογράφησις 

 Αρθρον 34.  - Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα διευκολύνουν, εν τώ µέτρω του 
δυνατού, την αφοµοίωσιν και  πολιτογράφησιν των προσφύγων. Θα 
προσπαθήσουν, ειδικώτερον, να επιταχύνουν την διαδικασίαν της 
πολιτογραφήσεως και να ελαττώσουν, εν τώ µέτρω του δυνατού, τα δηµοσιονοµικά 
βάρη της τοιαύτης διαδικασίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Συνεργασία των Εθνικών Αρχών µετά των Ηνωµένων Εθνών 
 Αρθρον 35.  - 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι αναλαµβάνουν να συνεργάζωνται 
µετά του Υπάτου Αρµοστού των Ηνωµένων Εθνών δια τους πρόσφυγας, ή παντός 
ετέρου οργάνου των Ηνωµένων Εθνών όπερ τυχόν θα διεδέχετο τούτον εις την 
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άσκησιν των λειτουργιών αυτού, και ειδικώτερον θα διευκολύνουν το έργον αυτού 
της επιτηρήσεως της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως. 
 2. Επί σκοπώ όπως δυνηθή η Υπάτη Αρµοστεία ή πάν έτερον όργανον των 
Ηνωµένων Εθνών όπερ θα διεδέχετο ταύτην, να υποβάλλουν εκθέσεις εις τας 
αρµοδίας αρχάς των Ηνωµένων Εθνών, αι Συµβαλλόµεναι Χώραι αναλαµβάνουν να 
παρέχουν εις ταύτα καταλλήλως τας παρ' αυτών αιτουµένας πληροφορίας και 
στατιστικά δεδοµένα σχετικώς προς : α) το καθεστώς των προσφύγων.- β) την 
εφαρµογήν της συµβάσεως ταύτης. - γ) νόµους, κανονισµούς και διατάγµατα άτινα 
ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν δια τους Πρόσφυγας. 
 

Πληροφορίαι περί της Εθνικής Νοµοθεσίας 
 Αρθρον 36. - Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα ανακοινούν εις τον Γενικόν 
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών τα κείµενα νόµων και κανονισµών ούς ήθελον 
υιοθετήσει προς εξασφάλισιν της εφαρµογής της παρούσης Συµβάσεως. 
 

Σχέσις προς προγενεστέρας Συµβάσεις 
 Αρθρον 37. - Η παρούσα Σύµβασις αντικαθιστά, δια τα Συµβαλλόµενα 
Μέρη, τας Συµφωνίας της 5ης Ιουλίου 1922, 31ης Μαϊου 1924, 12ης Μαϊου 1926, 
30ης Ιουνίου 1928 και 30ης Ιουλίου 1935 ως επίσης και τας Συµβάσεις  της 28ης 
Οκτωβρίου 1933 και 10ης Φεβρουαρίου 1938, το Πρωτόκολλον της 14ης 
Σεπτεµβρίου 1939 και το Σύµφωνον της 15ης Οκτωβρίου 1946, χωρίς εκ τούτου 
να θίγωνται αι διατάξεις του εδαφίου 2 του Αρθρου 28. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII 
 

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Διευθέτησις Διαφορών 
 Αρθρον 38. - Πάσα διαφορά µεταξύ των Συµβαλλοµένων εις την παρούσαν 
Σύµβασιν Μερών αφορώσα την ερµηνείαν ή την εφαρµογήν της συµβάσεως θα 
υποβάλλεται, τη αιτήσει οιουδήποτε εκ των ενδιαφεροµένων µερών εις το Διεθνές 
Δικαστήριον, εφ΄ όσον δεν καθίσταται δυνατόν να ρυθµισθή δι' άλλων µέσων. 

 
Υπογραφή, Επικύρωσις και Προσχώρησις 

 Αρθρον 39. - 1. Η παρούσα Σύµβασις θέλει υπογραφή εν Γενεύη την 28ην 
Ιουλίου 1951 και θέλει εν συνεχεία κατατεθή παρά τω Γενικώ Γραµµατεί των 
Ηνωµένων Εθνών, θα παραµείνη ανοικτή προς υπογραφήν εις το Ευρωπαϊκόν 
Γραφείον των Ηνωµένων Εθνών από της 28ης Ιουλίου µέχρι της 31ης Αυγούστου 
1951. Θα είναι και πάλιν ανοικτή προς υπογραφήν εις την Κεντρικήν Εδραν των 
Ηνωµένων Εθνών από της 17ης Σεπτεµβρίου 1951 µέχρις της 31ης Δεκεµβρίου 
1952. 
 2. Την παρούσαν σύµβασιν δύνανται να  υπογράψουν πάντα τα Κράτη-µέλη 
των Ηνωµένων Εθνών ως και πάν Κράτος κληθέν όπως συµµετάσχη εις την 
Διάσκεψιν των Πληρεξουσίων και των Απατρίδων ή πάν Κράτος όπερ ήθελε κληθή 
υπό της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψη την παρούσαν σύµβασιν. Θέλει 
επικυρωθή και τα όργανα επικυρώσεως θέλουν κατατεθή παρά τω Γενικώ 
Γραµµατεί των Ηνωµένων Εθνών. 
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 3. Εις την παρούσαν σύµβασιν δύνανται να προσχωρήσουν από της 28ης 
Ιουλίου 1951 αι εν τω ανωτέρω εδαφίω 2 αναφερόµεναι χώραι. Η προσχώρησις θα  
γίνεται δια της καταθέσεως οργάνου προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραµµατεί 
των Ηνωµένων Εθνών. 

 
Ρήτρα Εδαφικής Εφαρµογής 

 Αρθρον 40. - 1. Κατά την υπγοραφήν, επικύρωσιν ή προσχώρησιν πάν 
Κράτος δύναται να δηλώση ότι θέλει εφαρµόσει την παρούσαν σύµβασιν εις όλα ή 
µέρος των εδαφών ωιν διαχειρίζεται τας διεθνείς σχέσεις. Η τοιαύτη δήλωσις θα 
ισχύση, αφ' ής ισχύει και η σύµβασις δια το εν λόγω Κράτος. 
 2. Πάσα τοιαύτη επέκτασις της εφαρµογής δύναται να γίνη και 
µεταγενεστέρως οποτεδήποτε δι' ανακοινώσεως προς τον Γενικόν Γραµµατεα των 
Ηνωµένων Εθνών, θα αρχίση δε ισχύουσα είτε µετά ενενήκοντα ηµέρας αφ' ής 
περιήλθεν εις τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών η τοιαύτη 
ανακοίνωσις, είτε από της ηµέρας αφ' ής τίθεται εν ισχύι η σύµβασις δια το εν λόγω 
Κράτος, άν η ηµεροµηνία αύτη είναι µεταγενεστέρα. 
 3. Οσον αφορά τα εδάφη εφ' ών κατά την υπογραφή, επικύρωσιν ή 
προσχώρησιν δεν επεκτείνεται η παρούσα σύµβασις, τα ενδιαφερόµενα Κράτη 
θέλουν εξετάσει την δυνατότητα λήψεως των αναγκαίων µέτρων ίνα επιτευχθή η 
επί των εδαφών τούτων επέκτασις της συµβάσεως, υπό την επιφύλαξιν της 
συγκαταθέσεως των Κυβερνήσεων των εν λόγω εδαφών, όπου αύτη είναι αναγκαία 
δια συνταγµατικούς λόγους. 
 

Ρήτρα περί Οµοσπονδιακών Κρατών 
 Αρθρον 41. - Εις  τας περιπτώσεις Οµοσπονδιακών ή µή ενιαίων Κρατών θα 
τυγχάνουν εφαρµογής αι κάτωθι διατάξεις : α) Ως προς τα άρθρα της παρούσης 
συµβάσεως των οποίων η εφαρµογή εµπίπτει εις την νοµοθετικήν αρµοδιότητα της 
οµοσπονδιακής νοµοθετικής εξουσίας, αι υποχρεώσεις της Οµοσπονδιακής 
Κυβερνήσεως θα έχουν την αυτήν έκτασιν οίαν και αι υποχρεώσεις των µη 
Οµοσπονδιακών Κρατών των συµβαλλοµένων δια της παρούσης.- β) Ως προς τα 
άρθρα της παρούσης συµβάσεως ών η εφαρµογή εµπίπτει εις την νοµοθετικήν 
αρµοδιότητα των επί µέρους πολιτειών, επαρχιών ή καντονίων µη υποχρεωµένων 
εκ του Συντάγµατος της Οµοσπονδίας να λάβουν νοµοθετικά µέτρα, η 
Οµοσπονδιακή Κυβέρνησις θέλει φέρει τα εν λόγω άρθρα, το ταχύτερον, οµού µετά 
ευνοϊκής συστάσεως, εις γνώσιν των αρµοδίων αρχών των πολιτειών, επαρχιών ή 
καντονίων. - γ)Τη αιτήσει οιουδήποτε εκ των Συµβαλλοµένων Κρατών 
υποβαλλοµένη δια του Γενικού Γραµµατέως των Ηνωµένων Εθνών, πάν 
Συµβαλλόµενο Οµοσπονδιακόν Κράτος θα υποβάλη υπόµνηµα περί της Νοµοθεσίας 
και νοµολογίας της οµοσπονδίας και των απαρτιζόντων αυτήν κρατικών µονάδων 
επί οιασδήποτε ειδικής διατάξεως της παρούσης συµβάσεως ίνα καταδειχθή κατά 
πόσον δια νοµοθετικών άλλων µέτρων εφαρµόζεται η  εν λόγω διάταξις. 
 

Επιφυλάξεις 
 Αρθρον 42. - 1. Κατά την υπογραφήν, επικύρωσιν ή προσχώρησιν δύναται 
πάν Συµβαλλόµενον Κράτος να διατυπώση επιφυλάξεις επί των άρθρων της 
συµβάσεως πλήν των άρθρων 1,3,4,16(1), 33 και 36 µέχρι 46 
συµπεριλαµβανοµένου. - 
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 2. Επιφυλάξεις γενόµεναι συµφώνως προς το  εδάφιον α’ του παρόντος 
δύνανται να αρθούν οποτεδήποτε δια σχετικής ανακοινώσεως του ενδιαφεροµένου 
Κράτους προς τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. 
 

Θέσις εν ισχύι 
 Αρθρον 43. - 1. Η παρούσα σύµβασις θέλει τεθή εν ισχύι την ενενηκοστήν 
ηµέραν από της εποµένης της ηµέρας καθ' ήν κατετέθη το έκτον όργανον 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 
 2. Δι' έκαστον Κράτος όπερ επικυροί την σύµβασιν ή προσχωρεί εις αυτήν 
µετά την κατάθεσιν του έκτου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, η σύµβασις 
θα τίθεται εν ισχύι την ενενηκοστήν ηµέραν από της εποµένης της ηµέρας καθ' ην 
το εν λόγω Κράτος κατέθεσε το όργανον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτού. 
 

Καταγγελία 
 Αρθρον 44. - Πάν Συµβαλλόµενο Κράτος δύναται οποτεδήποτε να 
καταγγείλη την παρούσαν σύµβασιν δι' ανακοινώσεως απευθυνοµένης εις τον 
Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. 
 2. Η τοιαύτη καταγγελία θα έχη ισχύν έν έτος αφ' ής περιήλθεν η σχετική 
ανακοίνωσις εις τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. 
 3. Πάν Κράτος όπερ έχει προβή εις δήλωσιν ή ανακοίνωσιν συµφώνως προς 
το ως άνω άρθρον 40, δύναται οποτεδήποτε µεταγενεστέρως δι' ανακοινώσεως 
προς τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να δηλώση ότι η σύµβασις 
θέλει παύσει ισχύουσα ως προς το περί ού πρόκειται έδαφος µετά έν έτος αφ' ής 
περιέλθει η σχετική ανακοίνωσις εις τον Γενικόν Γραµµατέα. 
 

Αναθέωρησις 
 Αρθρον 45. - 1. Πάν Συµβαλλόµενον Κράτος δύναται οποτεδήποτε να 
καταγγείλη την παρούσαν σύµβασιν δι' ανακοινώσεως απευθυνοµένης εις τον 
Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. 
 2. Η Γενική Συνέλευσις των Ηνωµένων Εθνών θέλει προβαίνει εις συστάσεις 
δια τα τυχόν ληπτέα επί της παρούσης αιτήσεως µέτρα. 
 

Ανακοινώσεις του Γενικού Γραµµατέως των Ηνωµένων Εθνών 
 Αρθρον 46. - Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών θα ανακοινοί εις 
άπαντα τα Κράτη-µέλη των Ηνωµένων Εθνών ώς και τα µη µέλη τα αναφερόµενα 
εις το άρθρον 39. - α) τας δηλώσεις και ανακοινώσεις συµφώνως προς την 
παράγραφον Β του άρθρου 1.- β) τας υπογραφάς, επικυρώσεις και προσχωρήσεις 
συµφώνως προς το άρθρον 39.- γ) τας δηλώσεις και ανακοινώσεις συµφώνως προς 
το άρθρον 40.- δ) τας επιφυλάξεις και άρσεις επιφυλάξεων συµφώνως προς το 
άρθρον 42.- ε) την ηµεροµηνίαν της θέσεως εν ισχύι της παρούσης συµβάσεως 
συµφώνως προς το άρθρον 43. - στ) τας καταγγελίας και ανακοινώσεις συµφώνως 
προς το άρθρον 44.- ζ) τας αιτήσεις αναθεωρήσεως συµφώνως προς το άρθρο 45. 

 ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ των ανωτέρω οι υπογεγραµµένοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι,  
υπέγραψαν την παρούσαν σύµβασιν εξ ονόµατος των Κυβερνήσεών των. 

 ΕΓΕΝΕΤΟ εν Γενεύη τη 28η Ιουλίου 1951 εις έν πρωτότυπον ούτινος το 
αγγλικόν και το γαλλικόν κείµενον είναι εξ ίσου αυθεντικά και όπερ θέλει 
παραµείνη εν τοις αρχείοις των Ηνωµένων Εθνών. Κεκυρωµένα αντίγραφα ταύτης 
θα αποσταλούν εις πάντα τα Κράτη-µέλη των Ηνωµένων Εθνών ως και εις τα Κράτη 
µη µέλη περί ών το άρθρον 39. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Εδάφιον 1 
 1. Το υπό του άρθρου 28 της παρούσης Συµβάσεως προβλεπόµενον 
ταξιδιωτικό έγγραφον δέον να είναι σύµφωνον προς το προσηρτηµένον τω 
παραρτήµατι υπόδειγµα 
 2. Το ταξιδιωτικόν τούτο έγγραφον δέον να είναι συντεταγµένον εις δύο 
τουλάχιστον γλώσσας, εκ των οποίων η µία θα είναι η αγγλική ή η γαλλική. 
 

Εδάφιον 2 
 Υπό την επιφύλαξιν των κανονισµών της χώρας, ήτις εκδίδει τα έγγραφα 
ταύτα, τα τέκνα δύνανται να περιλαµβάνωνται εις το ταξιδιωτικό έγγραφον του 
γονέως ή, εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, ετέρου ενηλίκου πρόσφυγος. 
 

Εδάφιον 3 
 Τα δια την έκδοσιν τοιούτου εγγράφου εισπραττόµενα τέλη δέον όπως µη 
υπερβαίνουν την δια την έκδοσιν εθνικών διαβατηρίων εφαρµοζοµένην κατωτάτην 
διατίµησιν. 
 

Εδάφιον 4 
 Υπό την επιφύλαξιν ειδικών ή εξαιρετικών περιπτώσεων, το ταξιδιωτικόν 
έγγραφον δέον όπως ισχύη δι' όσον ένεστι περισσοτέρας χώρας. 
 

Εδάφιον 5 
 Το ταξιδιωτικόν έγγραφον θα ισχύη δι' έν ή δύο έτη κατά την βούλησιν της 
εκδιδούσης αρχής. 
 

Εδάφιον 6 
 Η εκδώσασα το ταξιδιωτικόν έγγραφον αρχή είναι αρµοδία δια την ανανέωσιν 
ή παράτασιν της ισχύος τούτου, εφ' όσον χρόνον ο δικαιούχος διαµένει µονίµως εις 
χώραν της αρχής ταύτης χωρίς να έχη αποκτήσει νόµιµον διαµονήν εις ετέραν. 
 Η έκδοσις νέου εγγράφου ανάγεται, υπό τας ιδίας συνθήκας, εις την 
αρµοδιότητα της εκδωσάσης το παλαιόν έγγραφον αρχής. 
 Οι διπλωµατικοί και προξενικοί αντιπρόσωποι, ειδικώς εξουσιοδοτηµένοι προς 
τούτο, θα είναι αρµόδιοι να παρατείνουν επί έξ µήνας κατ' ανώτατον όριον την 
ισχύν των υπό των Κυβερνήσεων αυτών εκδοθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων. 
 Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα εξετάζουν ευµενώς την δυνατότητα ανανεώσεως 
ή παρατάσεως της ισχύος ταξιδιωτικών εγγράφων των µη νοµίµως πλέον 
διαµενόντων εις το έδαφος αυτών Προσφύγων, εις άς περιπτώσεις ούτοι δεν 
δύνανται να αποκτήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα της χώρας της νοµίµου αυτών 
διαµονής. 
 

Εδάφιον 7 
 Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι αναγνωρίζουν την ισχύν των  ταξιδιωτικών  
εγγράφων άτινα εξεδόθησαν συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 28 της 
παρούσης Συµβάσεως. 
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Εδάφιον 8 
 Αι αρµόδιαι αρχαί της χώρας ένθα προτίθεται να µεταβή ο πρόσφυξ εάν 
επιθυµούν να τω επιτρέψουν την είσοδο θα θεωρούν, εφ' όσον η τοιαύτη θεώρησις 
είναι αναγκαία, το ταξιδιωτικό έγγραφον του οποίου ούτος είναι κάτοχος. 

 
Εδάφιον 9 

  1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι αναλαµβάνουν να θεωρούν ταξιδιωτικά έγγραφα 
δια την διέλευσιν των Προσφύγων οίτινες έχουν λάβει θεώρησιν δια την χώραν του 
τελικού αυτού προορισµού. 
 2. Τοιαύται θεωρήσεις δύνανται να µη χορηγούνται εις τας περιπτώσεις καθ' 
άς δικαιολογείται η άρνησις θεωρήσεως δια τους αλλοδαπούς. 
 

Εδάφιον 10 
 Τα δια τας θεωρήσεις εξόδου, εισόδου ή διελεύσεως εισπραττόµενα τέλη δέον 
όπως µη υπερβαίνουν την δια την χορήγησιν θεωρήσεων επί αλλοδαπών 
διαβατηρίων εφαρµοζοµένην κατωτάτην διατίµησιν 
 

Εδάφιον 11 
 Εν η περιπτώσει πρόσφυξ τις αποκτήσει νόµιµον διαµονήν εις το έδαφος 
ετέρας Συµβαλλοµένης Χώρας, την υποχρέωσιν δια την έκδοσιν νέου ταξιδιωτικού 
εγγράφου, κατά τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28, θα έχη η αρµοδία 
αρχή της ως άνω χώρας εις ήν ο πρόσφυξ ούτος θα δικαιούται να υποβάλη την 
σχετικήν αίτησιν. 
 

Εδάφιον 12 
 Η εκδίδουσα το νέον ταξιδιωτικό έγγραφον αρχή δέον όπως αφαιρέση και 
επιστρέψη το παλαιόν τοιούτον εις την χώραν της εκδόσεως, εφ' όσον αναγράφεται 
εις τούτο ότι επιβάλλεται η τοιαύτη επιστροφή, άλλως η εκδίδουσα ως άνω αρχή θα 
αφαιρή και θα ακυροί τούτο. 
 

Εδάφιον 13 
 1. Εκάστη των Συµβαλλοµένων Χωρών υποχρεούται να επιτρέπη εις τον 
κάτοχον ταξιδιωτικού εγγράφου, εκδοθέντος υπ' αυτής συµφώνως προς το άρθρον 
28 της παρούσης Συµβάσεως, την επιστροφήν εις το έδαφος αυτής καθ' όλην την 
διάρκειαν της ισχύος του εγγράφου τούτου. 
 2. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, εκάστη 
Συµβαλλοµένη Χώρα δικαιούται να απαιτή όπως ο κάτοχος του περί ού ο λόγος 
εγγράφου συµµορφούται προς άπασας τας διατυπώσεις τας επιβαλλοµένας εις τους 
εξερχοµένους ή εισερχοµένους εις το έδαφος αυτής. 
 3. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι εκδίδουσαι το ως άνω έγγραφον επιφυλάσσουν 
εις εαυτάς το δικαίωµα, εις περιπτώσεις εξαιρετικάς ή καθ' άς η άδεια προσκαίρου 
διαµονής του πρόσφυγος ισχύει δια συγκεκριµένην περίοδον, να περιορίσουν, εις 
τρείς µήνας κατά κατώτατον όριον, την περίοδον καθ' ήν ο πρόσφυξ θα δικαιούται 
να επιστρέψη. 

 
Εδάφιον 14  

Υπό µόνην την επιφύλαξιν των όρων του εδαφίου 13 αι διατάξεις του παρόντος 
παραρτήµατος κατ’ ουδένα τρόπον θίγουν τους νόµους και κανονισµούς, οίτινες 
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διέπουν, εις τα εδάφη των Συµβαλλοµένων Χωρών, τους όρους εισόδου, 
διελεύσεως, προσκαίρου διαµονής, εγκαταστάσεως και εξόδου. 

 
Εδάφιον 15 

 Ούτε η έκδοσις του ταξιδιωτικού εγγράφου, ούτε τα εν αυτώ κατεχωρηµένα 
καθορίζουν ή θίγουν την νοµικήν θέσιν του κατόχου, ειδικώτερον δε όσον αφορά 
τα της ιθαγενείας αυτού. 

 
Εδάφιον 16 

Η έκδοσις του εγγράφου δεν δίδει εις τον κάτοχον αυτού δικαίωµα προστασίας υπό 
την διπλωµατικών και προξενικών αντιπροσώπων της εκδιδούσης χώρας και δεν 
χορηγεί εις τας αντιπροσώπους τους το δικαίωµα παροχής προστασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Υπόδειγµα ταξιδιωτικού εγγράφου 

 
 Το ταξιδιωτικόν έγγραφον δέον να έχη σχήµα βιβλιαρίου (15 εκ. Χ 10 εκ. περίπου). 
 Συνιστάται να εκτυπούται κατά τοιούτον τρόπον ώστε αφ' ενός µεν τα ξέσµατα ή αι 
αλλοιώσεις δια χηµικών ή άλλων µέσων διακρίνωνται ευκόλως, εφ' ετέρου δε αι λέξεις 
"Σύµβασις της 28ης Ιουλίου 1951" να επαναλαµβάνωνται τυπωµέναι εις εκάστην σελίδα και εις 
την γλώσσαν της εκδωσάσης το έγγραφον χώρας. 
 

Κάλυµµα βιβλιαρίου  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

(Σύµβασις της 28ης Ιουλίου 1951) 
Αριθ........................................... 

(1) 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 

(Σύµβασις της 28ης Ιουλίου 1951) 
Η ισχύς του παρόντος λήγει την πλήν παρατάσεωςς ή ανανεώσεως αυτής. 
Επώνυµον .................................................................................................................... 
Ονοµα ......................................................................................................................... 
Συνοδευόµενος  υπό ..................................................................τέκνου (τέκνων)  
1. Το παρόν ταξιδιωτικόν έγγραφον εκδίδεται µε αποκλειστικόν σκοπόν τον εφοδιασµόν του 
κατόχου αυτού δι' ενός ταξιδιωτικού εγγράφου δυναµένου να χρησιµεύση αυτώ ως εθνικόν 
διαβατήριον. Το παρόν δεν αποδεικνύει ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπον θίγει την υπηκοότητα του 
κατόχου. 
2. Ο κάτοχος εξουσιοδοτείται να επιστρέψη εις .................................................. (µνεία της 
χώρας της οποίας αι αρχαί εκδίδουν το ταξιδιωτικόν έγγραφον) µέχρι της 
.......................................... εκτός εάν γίνεται κατωτέρω µνεία µεταγενεστέρας ηµεροµηνίας. 
[Η περίοδος καθ' ην ο δικαιούχος είναι εξουσιοδοτηµένος να επιστρέψη, δέον να µη είναι 
κατωτέρα των τριών µηνών]. 
3. Εν περιπτώσει διαµονής εις χώραν ετέρας της εκδωσάσης το παρόν ταξιδιωτικόν έγγραφον ο 
κάτοχος οφείλει, εάν επιθυµή να ταξιδεύση εκ νέου, να υποβάλη αίτησιν εκδόσεως νέου 
ταξιδιωτικού εγγράφου εις τας αρµοδίας αρχάς της χώρας της διαµονής αυτού. [ Η εκδίδουσα το 
νέον ταξιδιωτικόν έγγραφον αρχή αφ' ενός µεν θα αφαιρέση το παλαιόν ταξιδιωτικόν έγγραφον, 

αφ' ετέρου δε θα επιστρέψη τούτο εις την εκδώσασαν αυτό αρχή].1  
(Το παρόν ταξιδιωτικόν έγγραφο έχει  σελίδας, του καλύµµατος µη συµπεριλαµβανοµένου). 

(2) 
Τόπος και ηµεροµηνία γεννήσεως ............................................................................... 
Επάγγελµα .................................................................................................................. 
Παρούσα διαµονή ........................................................................................................ 

Ονοµα και γένος της συζύγου *.................................................................................... 
Επώνυµον και όνοµα του συζύγου ............................................................................... 

 
Χαρακτηριστικά 

  Υψος ................................................................................................ 
  Κόµη ................................................................................................ 
  Χρώµα οφθαλµών ............................................................................ 
  Ρις ................................................................................................... 
  Σχήµα προσώπου ............................................................................. 
  Επιδερµίς ......................................................................................... 
  Ειδικά χαρακτηριστικά ..................................................................... 

 
Συνοδεύοντα τον κάτοχον τέκνα 

Επώνυµον  Ονοµα   Τόπος   Φύλον  Ηµ. γεννήσεως 
................................................................................................................................... 
(Το παρόν έχει  σελίδας, του καλύµµατος µη συµπεριλαµβανοµένου) 

(3) 
Φωτογραφία του κατόχου και σφραγίς της εκδιδούσης αρχής  

Δακτυλικά αποτυπώµατα του κατόχου (προαιρετικώς) 
Υπογραφή του κατόχου .................................................................................................. 
(Το παρόν έχει  σελίδας, του καλύµµατος µη συµπεριλαµβανοµένου) 

(4) 
1. Το παρόν ισχύει δια τα κάτωθι χώρας : .......................................................................... 
2. Ταξιδιωτικόν και ταξιδιωτικά έγγραφα επί τη βάσει των οποίων εξεδόθη το παρόν: .............. 
Εκδοθέν εν ............................................... 
Ηµεροµηνία .............................................. 

Υπογραφή και σφραγίς της  
εκδιδούσης το παρόν αρχής  

Καταβλητέα τέλη :  
(Τα παρόν έχει              σελίδας, του καλύµµατος µη συµπεριλαµβανοµένου). 

(5) 
Παράτασις ή ανανέωσις της ισχύος  

Καταβληθέντα τέλη :     από ........................... 
       µέχρι ......................... 
Εγένετο εν ....................................................               Ηµεροµηνία ............... 
Υπογραφή και σφραγίς της παρατεινούσης ή ανανεούσης την ισχύν του παρόντος εγγράφου 
αρχής. 

--------------------------------------- 
Παράτασις ή ανανέωσις της ισχύος  

 Καταβληθέντα τέλη :     από .................................. 
       µέχρι ................................ 
Εγένετο εν ................................................                          Ηµεροµηνία ...................... 
Υπογραφή και χαρτόσηµον της παρατεινούσης ή ανανεούσης την ισχύν του παρόντος εγγράφου 
αρχής. 
(Το παρόν ταξιδιωτικόν έγγραφο έχει σελίδας, του καλύµµατος µη συµπεριλαµβανοµένου) 

(6) 
Παράτασις ή ανανέωσις της ισχύος  

 Καταβληθέντα τέλη :     από .................................. 
       µέχρι ................................ 
Εγένετο εν ...........................................                                Ηµεροµηνία ...................... 
Υπογραφή και χαρτόσηµον της παρατεινούσης ή ανανεούσης την ισχύν του παρόντος εγγράφου 
αρχής. 

---------------------------------- 
Παράτασις ή ανανέωσις της ισχύος  

 Καταβληθέντα τέλη :           
       από................................... 
       µέχρι................................. 
Εγένετο εν ................................................                           Ηµεροµηνία ...................... 
Υπογραφή και χαρτόσηµον της παρατεινούσης ή ανανεούσης την ισχύν του παρόντος εγγράφου 
αρχής. 
(Το παρόν ταξιδιωτικόν έγγραφο έχει σελίδας, του καλύµµατος µη συµπεριλαµβανοµένου) 

(7-32) 
Το επώνυµον του κατόχου του παρόντος ταξιδιωτικού εγγράφου δέον όπως αναγράφεται είς 
εκάστην θεώρησιν. 
(Το παρόν ταξιδιωτικόν έγγραφο έχει  σελίδας, του καλύµµατος µη συµπεριλαµβανοµένου) 

Κεκυρωµένον ακριβές αντίγραφον 
Δια τον Γενικόν Γραµµατέα 

Δια τον επικεφαλής του Νοµικού  
Τµήµατος Βοηθόν Γενικού Γραµµατέως  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ      
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ 
 
Ι 
 

 Με την απόφαση 429 (V)  της 14ης Δεκεµβρίου 1950, η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωµένων Εθνών αποφάσισε να συγκαλέσει στη Γενεύη Διάσκεψη 
Πληρεξουσίων για να περατώσει το έργο σύνταξης και υπογραφής Σύµβασης για το 
Καθεστώς των Προσφύγων καθώς και Πρωτοκόλλου για το Καθεστώς των 
Ανιθαγενών. 
 Η Συνδιάσκεψη έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών 
στην Γενεύη  για το χρονικό διάστηµα από 2 έως 25 Ιουλίου 1951. 
 Οι Κυβερνήσεις των παρακάτω είκοσι έξι Κρατών έστειλαν αντιπροσώπους, 
που κατέθεσαν διαπιστευτήρια ή άλλα  ισχυρά εξουσιοδοτικά έγγραφα βάσει των 
οποίων συµµετείχαν στις εργασίες της Συνδιάσκεψης: 
Αυστραλία Λουξεµβούργο 
Αυστρία Μονακό 
Βέλγιο Νορβηγία 
Βραζιλία Κάτω Χώρες 
Καναδάς Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας 
Κολοµβία Ηνωµένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και 

Βορείου Ιρλανδίας 
Δανία Αγία Εδρα 
Αίγυπτος Σουηδία 
Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής 

Ελβετία (η Ελβετική αντιπροσωπεία 
αντιπροσώπευε και το Λιχνεστάϊν) 

Γαλλία Τουρκία 
Ελλάδα Βενεζουέλα 
Ιράκ Γιουγκοσλαβία 
Ισραήλ Ιταλία 

 
 Οι Κυβερνήσεις των δύο παρακάτω Κρατών αντιπροσωπεύθηκαν µε την 
ιδιότητα του παρατηρητή :  

Κούβα 
Ιράν 

 Σύµφωνα µε αίτηση της Γενικής Συνέλευσης, ο Υπατος Αρµοστής των 
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες συµµετείχε, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις 
εργασίες της Συνδιάσκεψης. 
 Ο Διεθνής Οργανισµός Εργασίας και ο Διεθνής Οργανισµός για τους 
Πρόσφυγες αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνδιάσκεψη χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
 Η Συνδιάσκεψη κάλεσε το Συµβούλιο της Ευρώπης να παρευρεθεί χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 
 Με την ιδιότητα του παρατηρητή παρευρέθησαν επίσης αντιπρόσωποι των 
παρακάτω µη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν Καθεστώς συµβουλευτικό στο 
Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο : 
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 Κατηγορία Α 
 Διεθνής Συνοµοσπονδία των Ελεύθερων Συνδικάτων 
 Διεθνής Συνοµοσπονδία των Χριστιανικών Συνδικάτων 
 Διακοινοβουλευτική Ενωση 
 
 Κατηγορία Β 
 Παγκόσµια Ενωση των Χριστιανικών Ενώσεων Νεανίδων 
 Διεθνής Ενωση Ποινικού Δικαίου 
 Διεθνές Γραφείο για την Οργάνωση του Ποινικού Δικαίου 
 CARITAS  
 Επιτροπή Εκκλησιών για Διεθνή Θέµατα 
 Παγκόσµια Συµβουλευτική Επιτροπή της Κοινωνίας των Φίλων 
 Συντονιστική Επιτροπή των Εβραϊκών Οργανώσεων 
 Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 
 Παγκόσµιο Εβραϊκό Συµβούλιο 
 Συµβουλευτικό Συµβούλιο Εβραϊκών Οργανώσεων 
 Παγκόσµιο Συµβούλιο Γυναικών 
 Παγκόσµια Οµοσπονδία των Φίλων των Νεανίδων 
 Παγκόσµια Οργάνωση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου 
 Παγκόσµια Οργάνωση Γυναικών για την Ειρήνη και την Ελευθερία 
 Παγκόσµια Οργάνωση Agudas Ισραήλ 
 Pax Romana 
 Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία 
 Διεθνής Καθολική Ενωση Κοινωνικής Υπηρεσίας 
 Διεθνής Ενωση  των Καθολικών Γυναικών 
 Διεθνής Ενωση για την Προστασία της Ηαιδικής Ηλικίας 
 Παγκόσµια Ενωση για Προοδευτικό Ιουδαϊσµό 
 
 Καταχωρούνται στον Κατάλογο 
 Διεθνής Ενωση των Οδηγών και των Προσκόπων 
 Διεθνής Επιτροπή Βοήθειας στους Διανοούµενους 
 Διεθνής Επιτροπή Εθελοντικών Οργανώσεων 
 Ενωση Κοινωνιών του Ερυθρού Σταυρού 
 Παγκόσµια Υπηρεσία Πανεπιστηµίων 
 
 Οι αντιπρόσωποι των µη κυβερνητικών οργανώσεων στις οποίες το 
Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο έχει αναγνωρίσει συµβουλευτικό Καθεστώς 
και οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων που ενεγράφησαν στον Κατάλογο  από τον 
Γενικό Γραµµατέα και οι οποίες  αναφέρονται στην παράγραφο 17 της απόφασης 
288 Β (Χ) του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου υιοθέτησαν σύµφωνα µε 
τον Εσωτερικό Κανονισµό της Συνδιάσκεψης το δικαίωµα να παρουσιάσουν σε 
αυτήν έγγραφες ή προφορικές δηλώσεις. 
 Η Συνδιάσκεψη εξέλεξε Πρόεδρο τον Knud Larsen, αντιπρόσωπο της Δανίας 
και Αντιπροέδρους  τον A. Herment, αντιπρόσωπο του Βελγίου και τον Talat Miras, 
αντιπρόσωπο της Τουρκίας. 
 Κατά την δεύτερη συνεδρίαση η Συνδιάσκεψη και µετά από πρόταση του 
αντιπροσώπου της Αιγύπτου αποφάσισε οµόφωνα να προσκαλέσει την Αγία Εδρα µε 
την παράκληση να ορίσει έναν Πληρεξούσιο για να συµµετάσχει στις εργασίες της. 
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Από τις 10 Ιουλίου 1951 ένας αντιπρόσωπος της Αγίας Εδρας συµµετείχε στην 
Συνδιάσκεψη. 
 Η Συσνδιάσκεψη υιοθέτησε ως ηµερησία διάταξη την προσωρινή ηµερησία 
διάταξη που είχε συνταχθεί από τον Γενικό Γραµµατέα (A/CONF.2/2/Rev.1). 
Υιοθέτησε επίσης προσωρινό εσωτερικό κανονισµό που συντάχθηκε από τον Γενικό 
Γραµµατέα και προστέθηκε διάταξη µε την οποία επετράπη σε έναν αντιπρόσωπο 
του Συµβουλίου της Ευρώπης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, να παρουσιάσει προτάσεις 
(A/CONF.2/3/Rev.1). 
 Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της Συνδιάσκεψης, ο Πρόεδρος και οι 
Αντιπρόεδροι έλεγξαν τα διαπιστευτήρια έγγραφα των αντιπροσώπων και στις 17 
Ιουλίου 1951 σύνταξαν σχετική έκθεση που υιοθετήθηκε από την Συνδιάσκεψη. 
 Η Συνδιάσκεψη χρησιµοποίησε ως βάση για τις εργασίες της το σχέδιο 
Σύµβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων και το σχέδιο Πρωτοκόλλου για το  
Καθεστώς των Ανιθαγενών που είχαν ετοιµαστεί από την Ειδική Επιτροπή για τους 
Πρόσφυγες και τους Απάτριδες κατά την δεύτερη σύνοδό της, που έγινε στην 
Γενεύη από 14 έως 25 Αυγούστου 1950, εκτός από το προοίµιο  και το άρθρο 1 
(Ορισµός του όρου "Πρόσφυγας") του σχεδίου της Σύµβασης. Το κείµενο του 
προοιµίου το οποίο υποβλήθηκε στην Συνδιάσκεψη ήταν αυτό που υιοθετήθηκε από  
το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο στην απόφαση 319 Β ΙΙ (ΧΙ) της 11ης 
Αυγούστου 1950. Το κείµενο του άρθρου 1 που υποβλήθηκε στην Συνδιάσκεψη 
ήταν αυτό που σύστησε η Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεµβρίου 1950 και που 
αποτυπώνεται στο παράρτηµα της απόφασης 429 (V). Αυτό το κείµενο, 
επαναλάµβανε, µε τροποποιήσεις, ό,τι είχε υιοθετηθεί από το Οικονοµικό και 
Κοινωνικό Συµβούλιο µε την απόφαση 319 Β ΙΙ (ΧΙ). 
 H Συνδιάσκεψη υιοθέτησε µε την πρώτη και δεύτερη ανάγνωση την Σύµβαση 
για το Καθεστώς των Προσφύγων. Πριν από την δεύτερη ανάγνωση συνεστήθη 
Επιτροπή ύφους που αποτελείτο από τον Πρόεδρο και τους αντιπροσώπους του 
Βελγίου, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της Γαλλίας, του Ισραήλ, της 
Ιταλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας καθώς και από τον Υπατο Αρµοστή για τους Πρόσφυγες : η Επιτροπή 
αυτή εξέλεξε Πρόεδρο τον G. Warren, αντιπρόσωπο των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής. Η Επιτροπή αυτή τροποποίησε το κείµενο που υιοθετήθηκε από την 
Συνδιάσκεψη µε την πρώτη ανάγνωση : οι τροποποιήσεις αφορούσαν κυρίως 
θέµατα έκφρασης και την αντιστοιχία του κειµένου στην γαλλική και αγγλική 
γλώσσα.  
  Η Σύµβαση υιοθετήθηκε στις 25 Ιουλίου 1951 µε 24 ψήφους υπέρ και χωρίς 
καµµία απουσία. Εµεινε ανοικτή για υπογραφή στο Ευρωπαϊκό Γραφείο των 
Ηνωµένων Εθνών από τις 28 Ιουλίου µέχρι 31 Αυγούστου 1951. Ανοιξε πάλι για 
υπογραφή στην µόνιµη έδρα των Ηνωµένων Εθνών στην Νέα Υόρκη από τις 17 
Σεπτεµβρίου 1951 µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 1952. 
 Τα κείµενα της Σύµβασης στην αγγλική και στην γαλλική είναι εξίσου 
αυθεντικά. 

 
ΙΙ 

 Η Συνδιάσκεψη αποφάσισε µε 17 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές, ότι οι 
τίτλοι των κεφαλαίων και των άρθρων της Σύµβασης παραµένουν ενσωµατωµένοι 
στο κείµενο της Σύµβασης για λόγους πληροφόρησης και δεν αποτελούν στοιχεία 
ερµηνείας της. 
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ΙΙΙ 
 Οσον αφορά το σχέδιο Πρωτοκόλλου για το Καθεστώς των Ανιθαγενών η 
Συνδιάσκεψη υιοθέτησε την ακόλουθη απόφαση :  
  
         " Η Συνδιάσκεψη, 
 "Αφού έλαβε υπόψη της  το σχέδιο Πρωτοκόλλου για το Καθεστώς των 
Ανιθαγενών, 
 "Εκτιµώντας ότι αυτό το θέµα χρήζει αναλυτικότερης και λεπτοµερειακής 
µελέτης, 
 "Αποφασίζει να µην αποφασίσει για το θέµα αυτό σε αυτήν την Συνδιάσκεψη 
και παραπέµπει το σχέδιο του Πρωτοκόλλου για διεξοδικότερη εξέταση στα 
κατάλληλα όργανα των Ηνωµένων Εθνών". 

 
IV 

 Η Συνδιάσκεψη υιοθέτησε οµόφωνα τις ακόλουθες συστάσεις :  
 

Α. 
(Μεταβατικά µέτρα για τα ταξιδιωτικά έγγραφα)  

 " Η Συνδιάσκεψη, 
 "Εχοντας υπόψη ότι η έκδοση και η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων 
είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της µετακίνησης και ιδιαίτερα της 
µετεγκατάστασης των Προσφύγων, 
 "Παρακινεί τις Κυβερνήσεις οι οποίες είναι µέρη της Διακυβερνητικής 
Συµφωνίας για τα Ταξιδιωτικά Εγγραφα των Προσφύγων που υπογράφηκε στις 15 
Οκτωβρίου 1946 ή οι οποίες αναγνωρίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδόθηκαν 
κατ' εφαρµογή της Συµφωνίας, να εξακολουθήσουν να εκδίδουν ή να 
αναγνωρίζουν ανάλογα ταξιδιωτικά έγγραφα και να επεκτείνουν την έκδοσή τους 
στους Πρόσφυγες που ορίζονται στο άρθρο 1 της σχετικής Σύµβασης ή να 
αναγνωρίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδόθηκαν βάσει αυτής στα πρόσωπα 
αυτά έως ότου αναλάβουν τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 28 της 
εν λόγω Σύµβασης". 

 
Β 

(Αρχή της οικογενειακής ενότητας)  
 " Η Συνδιάσκεψη, 
 "Εχοντας υπόψη ότι η ενότητα της οικογένειας, ως φυσικής και θεµελιώδους 
κοινωνικής οµάδας, αποτελεί βασικό δικαίωµα του πρόσφυγα, και ότι η ενότητά της 
απειλείται συνεχώς, και 
 "Σηµειώνοντας µε ικανοποίηση ότι, σύµφωνα µε το επίσηµο σχόλιο της ad 
hoc Επιτροπής για την ανιθαγένεια και τα συναφή προβλήµατα, τα δικαιώµατα που 
αναγνωρίζονται σε κάποιο πρόσφυγα επεκτείνονται και στα µέλη της οικογένειάς 
του, 
 "Συνιστά  στις Κυβερνήσεις να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την 
προστασία της οικογένειας του πρόσφυγα, αποβλέποντας ιδίως :  
 "(1) Να διασφαλισθεί η διατήρηση της ενότητας της οικογένειας του 
πρόσφυγα, ιδίως στις περιπτώσεις όπου ο επικεφαλής της οικογένειας 
συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός σε κάποια 
συγκεκριµένη χώρα. 
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 "(2) Να προστατευθούν οι ανήλικοι Πρόσφυγες, και πιο συγκεκριµένα τα 
αγόρια και κορίτσια που δεν συνοδεύονται, µε ειδική αναφορά στην κηδεµονία και 
στην υιοθεσία". 
 

Γ 
    (Κοινωνικές Υπηρεσίες)   

 " Η Συνδιάσκεψη, 
 " Εχοντας υπόψη ότι οι Πρόσφυγες χρειάζονται ηθικά, νοµικά και υλικά τη 
συνδροµή κατάλληλων  υπηρεσιών πρόνοιας, ιδίως δε των αρµοδίων µη 
κυβερνητικών οργανώσεων, 
 " Συνιστά στις Κυβερνήσεις και στα διακυβερνητικά σώµατα να 
διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των σχετικών 
οργανώσεων". 
 

Δ 
(Διεθνής αλληλεγγύη στα πλαίσια του ασύλου και της µετεγκατάστασης) 

         " Η Συνδιάσκεψη, 
 " Εχοντας υπόψη ότι πολλά πρόσωπα εγκαταλείπουν τη χώρα της 
προέλευσής τους για λόγους δίωξης και δικαιούνται ειδικής προστασίας λόγω της 
θέσης τους, 
 " Συνιστά  στις Κυβερνήσεις να εξακολουθήσουν να δέχονται Πρόσφυγες 
στην επικράτειά τους και να ενεργούν από κοινού µε αληθινό πνεύµα διεθνούς 
συνεργασίας ώστε να µπορέσουν οι εν λόγω Πρόσφυγες να εξασφαλίσουν άσυλο 
και δυνατότητα µετεγκατάστασης". 
 

Ε 
(Διεύρυνση της εφαρµογής της Σύµβασης)  

 " Η Συνδιάσκεψη, 
 " Εκφράζει την ελπίδα ότι η Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων θα 
έχει αξία προτύπου που υπερβαίνει το συµβατικό της πεδίο και ότι όλα τα έθνη θα 
καθοδηγηθούν απ' αυτήν ώστε να χορηγήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε 
πρόσωπα που βρίσκονται στην επικράτειά τους ως Πρόσφυγες, και που δεν 
εµπίπτουν στους ορισµούς της Σύµβασης, τη µεταχείριση που προβλέπει η 
τελευταία". 
 
 ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Γραµµατέας 
της Συνδιάσκεψης υπέγραψαν την παρούσα Τελική Πράξη. 
 ΕΓΙΝΕ στην Γενεύη στις 28 Ιουλίου χίλια εννιακόσια πενήντα ένα σε ένα µόνο 
αντίγραφο, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, καθένα από τα οποία είναι εξ ίσου 
αυθεντικό. Οι µεταφράσεις της παρούσας Τελικής Πράξης στην κινεζική, ισπανική 
και ρωσσική θα γίνουν µε την φροντίδα του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων 
Εθνών, που θα αποστείλει, µετά από αίτηση, αντίγραφα αυτών των µεταφράσεων 
σε κάθε Κυβέρνηση που προσεκλήθη να  παρευρεθεί  στην Συνδιάσκεψη.  
 
Ο Πρόεδρος της Συνδιάσκεψης    KNUD LARSEN 
Οι Αντιπρόεδροι της Συνδιάσκεψης   A. HERMENT  & TALAT MIRAS 
Ο Γραµµατέας της Συνδιάσκεψης   JOHN P. HUMPHREY 
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1967 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
ΤΗΣ 31ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1967  

 
Εναρξη ισχύος : 4 Οκτωβρίου 1967 σύµφωνα µε το άρθρο VIII 

Κείµενο : Ηνωµένα Εθνη, Συλλογή Συµβάσεων, Νο 8791, Τόµος 606, Σελ. 267. 
 

[όπως κυρώθηκε µε τον Α.Ν. 389 της 26-4/4-6-1968 : Περί κυρώσεως του 
Πρωτοκόλλου της Ν.Υόρκης της 31-1-1967 εν σχέσει προς την Νοµικήν 
Κατάστασιν των Προσφύγων (ΦΕΚ Α' 125)]. 
 Αρθρον µόνον. - Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου το εν Ν. Υόρκη 
υπογραφέν την 31.1.1967 πρωτόκολλον εν σχέσει προς την Νοµικήν Κατάστασιν 
των Προσφύγων, ούτινος το κείµενο εν πρωτοτύπω εις την γαλλικήν και εν 
µεταφράσει εις την ελληνικήν έπεται. 
 Ο παρών νόµος θέλει ισχύσει από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Εν Αθήναις τη 25η Απριλίου 1968 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς 

Εν Αθήναις τη 26η Απριλίου 1968 
 

Πρωτόκολλον Σχετικόν προς το Καθεστώς των Προσφύγων 
 

   Τα Κράτη-µέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου,  
 - Εχοντα υπ' όψιν ότι η Σύµβασις η αφορώσα εις το Καθεστώς των 
Προσφύγων, η οποία υπεγράφη εν Γενεύη την 28ην Ιουλίου 1951  εφεξής 
καλουµένη η Σύµβασις) δεν εφαρµόζεται ειµή µόνον εις τα πρόσωπα τα οποία 
κατέστησαν Πρόσφυγες συνεπεία γεγονότων επελθόντων προ της 1ης Ιανουαρίου 
1951. 
 Εχοντα υπ' όψιν ότι νέαι κατηγορίαι Προσφύγων ανεφάνησαν αφ' ής η 
Σύµβασις υιοθετήθη και ως εκ τούτου οι ειρηµένοι Πρόσφυγες ενδέχεται να µη 
συµπεριληφθούν εις το ευεργέτηµα της Συµβάσεως . - Κρίνοντα ότι είναι 
επιθυµητόν όπως το αυτό Καθεστώς εφαρµόζεται εις άπαντας τους Πρόσφυγας, οι 
οποίοι καλύπτονται υπό του ορισµού, όστις εδόθη εις την Σύµβασιν, µη 
υπολογιζοµένης της περιοριστικής ηµεροµηνίας της 1ης Ιανουαρίου 1951. 
 Συνεφώνησαν τα εξής :  
 

Γενικαί διατάξεις 
 Αρθρον Ι. - 1. Τα  Κράτη-µέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου υποχρεούνται 
να εφαρµόσουν εις τους Πρόσφυγας, ως ούτοι ορίζονται κατωτέρω, τα άρθρα 2 
µέχρι 34 συµπεριλαµβανοµένου της Συµβάσεως. 
 2. Πρός τον σκοπόν του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο όρος "πρόσφυξ" - πλήν 
του ότι αφορά την εφαρµογήν της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου - εννοεί 
πάν πρόσωπον, το οποίον ανταποκρίνεται εις τον ορισµό, ο οποίος εδόθη υπό του 
πρώτου άρθρου της Συµβάσεως ωσάν αι λέξεις "συνεπεία γεγονότων επελθόντων 
προς της 1ης Ιανουαρίου 1951" και αι λέξεις "... κατόπιν τοιούτων γεγονότων" να 
µην υφίσταντο εις την παράγραφον 2 του Τµήµατος Α του πρώτου άρθρου. 
 3. Το παρόν Πρωτόκολλον θα εφαρµοσθή υπό των Κρατών µερών άνευ 
ουδενός γεωγραφικού περιορισµού. Ούχ ήττον, αι ήδη γενόµεναι δηλώσεις, 
δυνάµει του εδαφίου "α" της παραγράφου 1 του τµήµατος Β του πρώτου άρθρου 
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της Συµβάσεως υπό των Κρατών, τα οποία ήσαν ήδη µέρη αυτής, θα έχουν 
εφαρµογήν και υπό το Καθεστώς του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός εάν αι 
υποχρεώσεις του δηλώσαντος Κράτους έχουν επεκταθή συµφώνως προς την 
παράγραφον 2 του τµήµατος Β του πρώτου άρθρου της Συµβάσεως. 
 

Συνεργασία των εθνικών αρχών µετά των Ηνωµένων Εθνών 
 Αρθρον ΙΙ. - 1. Τα Κράτη - µέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου υποχρεούνται 
να συνεργασθούν µετά της Ανωτάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών δια τους 
Πρόσφυγας ή µεθ' οιουδήποτε άλλου Ιδρύµατος, το οποίον ήθελε διαδεχθή αυτήν 
εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων της, και ιδιαιτέρως να διευκολύνουν το έργον 
της, συνιστάµενον εις επιτήρησιν της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. 
 2. Δια να επιτρέψουν εις την Ανωτάτην Αρµοστείαν ή εις οιονδήποτε άλλον 
Οργανισµόν των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος ήθελε διαδεχθή αυτήν, να παρουσιάζη 
εκθέσεις εις τα αρµόδια όργανα των Ηνωµένων Εθνών, τα Κράτη µέρη του 
παρόντος Πρωτοκόλλου υποχρεούνται να προµηθεύουν εις αυτά, κατά τον 
προσήκοντα τύπον, τας ζητουµένας πληροφορίας και τα στατιστικά στοιχεία 
σχετικώς προς : α) το Καθεστώς των Προσφύγων.β) την θέσιν εν λειτουργία του 
παρόντος Πρωτοκόλλου. γ) τους Νόµους, Κανονισµούς και Διατάγµατα, τα οποία 
είναι εν ισχύι ή θα τεθούν εν ισχύι, όσον αφορά τους Πρόσφυγας. 
 

Πληροφορία αναφεροµένη εις τους εθνικούς νόµους και  
κανονισµούς 

 Αρθρον ΙΙΙ. - Τα Κράτη - µέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου θα 
κοινοποιήσουν εις τον Γενικόν Γραµµατέα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών 
τα κείµενα  των Νόµων και των Κανονισµών, τους οποίους ήθελον εκδώσει προς 
εξασφάλισιν της εφαρµογής του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
 

Διακανονισµός των διαφορών 
 Αρθρον IV.  - Πάσα διαφορά µεταξύ των µερών του παρόντος 
Πρωτοκόλλου αφορώσα εις την ερµηνείαν ή εις την εφαρµογήν του Πρωτοκόλλου  
τούτου, η οποία δεν ήθελε διευθετηθή δι' άλλων µέσων, θα υποβάλλεται εις το 
Διεθνές Δικαστήριον τη αιτήσει ενός των εν τη διαφορά µερών. 

 
Προσχώρησις 

 Αρθρον V. - Το παρόν Πρωτόκολλον θα παραµείνη ανοικτόν δι' όλα τα 
Κράτη µέρη της Συµβάσεως, ως και δια πάν άλλο Κράτος µέλος του Οργανισµού 
των Ηνωµένων Εθνών, ή µέλος ενός των Ειδικευµένων Οργανώσεων, ή δια πάν 
Κράτος, προς το οποίον η Γενική Συνέλευσις ήθελεν απευθύνει πρόσκλησιν 
προσχωρήσεως εις το Πρωτόκολλον. Η προσχώρησις θα γίνη δια καταθέσεως της 
πράξεως προσχωρήσεως εις τον Γενικόν Γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών. 
 

Οµοσπονδιακή ρήτρα 
 Αρθρον VI. - Εις περίπτωσιν Κράτους Οµοσπόνδου ή Κράτους µη ενιαίου, 
θα εφαρµόζωνται αι ακόλουθοι διατάξεις : α) Οσον αφορά τα άρθρα της 
Συµβάσεως, τα οποία θα εφαρµοσθούν συµφώνως προς την παράγραφον 1 του 
πρώτου άρθρου του παρόντος Πρωτοκόλλου και των οποίων η θέσις εν λειτουργία 
εξαρτάται από την νοµοθετικήν ενέργειαν της οµοσπονδιακής νοµοθετικής 
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εξουσίας, αι υποχρεώσεις της Οµοσπονδιακής Κυβερνήσεως θα είναι, εν τω µέτρω 
τούτω, αι αυταί µε τας υποχρεώσεις των Κρατών µερών, τα οποία δεν είναι Κράτη 
Οµοσπονδιακά. 
 β) Οσον αφορά τα άρθρα της Συµβάσεως, τα οποία θα εφαρµοσθούν 
συµφώνως προς την παράγραφον 1 του πρώτου άρθρου του παρόντος 
Πρωτοκόλλου και των οποίων η εφαρµογή εξαρτάται από την νοµοθετικήν 
ενέργειαν ενός εκάστου των Κρατών, Επαρχιών ή συνιστώντων αυτά Καντονίων, τα 
οποία συµφώνως προς το συνταγµατικόν σύστηµα της Οµοσπονδίας δεν 
υποχρεούνται να λάβουν µέτρα νοµοθετικά, η Οµοσπονδιακή Κυβέρνησις θα φέρη 
το ταχύτερον, µετά της ευνοϊκής αυτής γνωµατεύσεως, τα εν λόγω άρθρα εις 
γνώσιν των αρµοδίων αρχών των Κρατών, Επαρχιών ή Καντονίων. 
 γ) Οµόσπονδον Κράτος-µέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου θα κοινοποιή τη 
αιτήσει παντός άλλου Κράτους-µέρους του παρόντος Πρωτοκόλλου, ήτις ήθελε 
διαβιβασθή εις αυτό µέσω του Γενικού Γραµµατέως του Οργανισµού των Ηνωµένων 
Εθνών, έκθεσιν περί της νοµοθεσίας και περί των εν ισχύι συνηθειών εις την 
Οµοσπονδίαν και εις τα Κράτη-µέλη αυτής ως προς οιανδήποτε διάταξιν της 
Συµβάσεως της εφαρµοζοµένης συµφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 1 
του παρόντος Πρωτοκόλλου, εµφαίνουσαν το µέτρον καθ' ό εδόθη αποτέλεσµα εις 
αυτήν δια της νοµοθετικής ή ετέρας δράσεως. 
 

Επιφυλάξεις και δηλώσεις 
 Αρθρον VII. - 1. Κατά την προσχώρησιν του, πάν Κράτος δύναται να 
διατυπώση επιφυλάξεις επί του άρθρου IV του παρόντος Πρωτοκόλλου και ως προς 
την εφαρµογήν, δυνάµει του πρώτου άρθρου του παρόντος Πρωτοκόλλου, όλων 
των διατάξεων της Συµβάσεως εκτός εκείνων των άρθρων 1,3,4,16(1) και 33, υπό 
τον όρον όπως εις περίπτωσιν Κράτους το οποίον είναι µέρος της Συµβάσεως, αι 
επιφυλάξεις αίτινες  θα γίνουν δυνάµει του παρόντος άρθρου, δεν θα επεκτείνωνται 
εις τους Πρόσφυγας επί των οποίων εφαρµόζεται η Σύµβασις. 
 2. Αι επιφυλάξεις αι οποίαι εγένοντο υπό Κρατών-µερών της Συµβάσεως, 
συµφώνως προς το άρθρον 42 της εν λόγω Συµβάσεως θα εφαρµόζωνται εις τας 
υποχρεώσεις των, αίτινες απορρέουν εκ του παρόντος Πρωτοκόλλου εκτός εάν 
αποσυρθούν. 
 3. Πάν Κράτος, το οποίον διατυπώνει µίαν επιφύλαξιν δυνάµει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να την αποσύρη εις πάσαν στιγµήν 
δια γνωστοποιήσεως απευθυνοµένης προς τούτο προς τον Γενικόν Γραµµατέα του 
Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών. 
 4. Αι δηλώσεις, αι οποίαι εγένοντο δυνάµει των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 40 της Συµβάσεως, υφ' ενός Κράτος-µέρους αυτής, το οποίον προσχωρεί 
εις το παρόν Πρωτόκολλον, θα θεωρούνται ως εφαρµοζόµεναι υπό το Καθεστώς 
του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός εάν, κατά την προσχώρησιν, το 
ενδιαφερόµενον µέρος απέστειλεν ειδοποίησιν περί του αντιθέτου εις τον Γενικόν 
Γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. - Αι διατάξεις των παραγράφων 2 
και 3 του άρθρου 40 και της παραγράφου 3 του άρθρου 44 της Συµβάσεως θα 
θεωρούνται ως εφαρµοζόµεναι mutatis mutandis εις το παρόν Πρωτόκολλον. 
 

Εναρξις ισχύος 
 Αρθρον VIII. - 1. Το παρόν Πρωτόκολλον θα τεθή εν ισχύι από της  
ηµεροµηνίας της καταθέσεως της έκτης πράξεως προσχωρήσεως. 
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 2. Δι' ένα έκαστον των προσχωρούντων εις το Πρωτόκολλον Κρατών µετά 
την κατάθεσιν της έκτης πράξεως προσχωρήσεως, η έναρξις ισχύος του 
Πρωτοκόλλου θα λάβη χώραν κατά την ηµεροµηνίαν καθ' ήν το εν λόγω Κράτος θα 
καταθέση την πράξιν της προσχωρήσεώς του. 
 

Καταγγελία 
 Αρθρον ΙΧ. - Πάν Κράτος µέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου δύναται να 
καταγγείλη τούτο ανά πάσαν στιγµήν δια κοινοποιήσεως απευθυνοµένης προς τον 
Γενικόν Γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 
 2. Η καταγγελία θα έχη ισχύν όσον αφορά το ενδιαφερόµενον Κράτος, µετά 
πάροδον έτους από της ηµεροµηνίας λήψεως ταύτης υπό του Γενικού Γραµµατέως 
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 

 
Κοινοποιήσεις υπό του Γενικού Γραµµατέως του Οργανισµού       Ηνωµένων 

Εθνών 
 Αρθρον Χ. - Συναφώς προς το Πρωτόκολλον ο Γενικός Γραµµατέας του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών θα γνωστοποιήση εις όλα τα Κράτη τα 
προβλεπόµενα υπό του άρθρου V τας ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος, 
προσχωρήσεως, καταθέσεως και ανακλήσεως των επιφυλάξεων, καταγγελίας και 
των σχετικών περί αυτάς δηλώσεων και κοινοποιήσεων. 
 
Καταθέσεις του Πρωτοκόλλου εις τα αρχεία του Οργανισµού       Ηνωµένων 

Εθνών 
 Αρθρον ΧΙ. - Εν αντίτυπον του παρόντος Πρωτοκόλλου, του οποίου τα 
κείµενα συντεταγµένα εις την αγγλικήν, κινεζικήν, ισπανικήν, γαλλικήν και 
ρωσικήν, παρέχουν την ιδίαν πίστιν, υπογεγραµµένον υπό του Προέδρου της 
Γενικής Συνελεύσεως και του Γενικού  Γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών, θα κατατεθή εις τα Αρχεία της Γραµµατείας του Οργανισµού. Ο Γενικός 
Γραµµατέας θα διαβιβάση κεκυρωµένον αντίγραφον αυτού εις όλα τα Κράτη Μέλη 
του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, ως και εις τα άλλα Κράτη, τα οποία 
προβλέπονται εις το άρθρον V. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2198 (ΧΧΙ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων 
 

 Η Γενική Συνέλευση, 
 
 Εκτιµώντας ότι η Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, που 
υπογράφηκε στην Γενεύη στις 29 Ιουλίου 1951 δεν εφαρµόζεται παρά µόνον στα 
πρόσωπα που έγιναν Πρόσφυγες λόγω των γεγονότων που έλαβαν χώρα πριν την 
1η Ιανουαρίου 1951, 
 Εκτιµώντας ότι από της υιοθέτησης της Σύµβασης εµφανίσθηκαν νέες 
κατηγορίες Προσφύγων και ότι λόγω του γεγονότος αυτού αυτοί οι Πρόσφυγες 
δυνατόν να µην απολαµβάνουν των ωφελειών της Σύµβασης, 
 Εκτιµώντας ότι είναι ευκτέο όπως εφαρµόζεται το ίδιο Καθεστώς σε όλους 
τους Πρόσφυγες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ορισµού της Σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη του κριτήριο της ηµεροµηνίας ορίου της 1ης 
Ιανουαρίου 1951, 
 Λαµβάνοντας υπόψη την σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Προγράµµατος της Υπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες1 
, µε την οποία προτείνεται όπως το σχέδιο Πρωτοκόλλου για το Καθεστώς των 
Προσφύγων παρουσιασθεί στην Γενική Συνέλευση µετά την εξέτασή του από το 
Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο, ώστε να εξουσιοδοτηθεί ο Γενικός 
Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών να υποβάλλει το Πρωτόκολλο στις Κυβερνήσεις 
προκειµένου να προσχωρήσουν σε αυτό το ταχύτερον δυνατόν, 
 Εκτιµώντας ότι, µε την απόφαση 1186 (XLI) της 18ης Νοεµβρίου 1966 το 
Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβουλίο ενέκρινε το σχέδιο Πρωτοκόλλου, όπως είναι 
διατυπωµένο στο παράρτηµα της ετήσιας έκθεσης του Υπατου Αρµοστή των 
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ότι αφορά µέτρο για την διεύρυνση του 
πεδίου εφαρµογής της Σύµβασης στα πρόσωπα όπου εφαρµόζεται, και ότι το 
παράρτηµα διαβιβάσθηκε στην Γενική Συνέλευση, 
 1. Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων, του οποίου το 
κείµενο αποτυπώνεται στο παράρτηµα της έκθεσης του Υπατου Αρµοστή των 
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 
 2. Παρακαλεί τον Γενικό Γραµµατέα να κοινοποιήσει το κείµενο του 
Πρωτοκόλλου2 στα Κράτη του άρθρου V του Πρωτοκόλλου αυτού προκειµένου να 
προσχωρήσουν σε αυτό. 
 

1495η Σύνοδος της Ολοµέλειας 
16 Δεκεµβρίου 1966  

 
 
 

                                                             
1 Βλ. Α/6311/Rev.1/Add.1, Δεύτερο µέρος, παράγραφος 38. 
2 Το Πρωτόκολλο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γενικό Γραµµατέα την 31η Ιανουαρίου 1967. 


