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___________________ 

 

Συνεδρίασε σε συµβούλιο στις 3 Δεκεµβρίου 2007, µε την εξής σύνθεση: Μ. Βροντάκης, 
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τµήµατος, Δ. Γρατσίας, Σύµβουλος, Ηλ. Μάζος, Πάρεδρος. Ως 
Γραµµατέας έλαβε µέρος η Α. Τριάδη, Γραµµατέας του Δ΄ Τµήµατος. 

 

Για να αποφασίσει σχετικά µε την από 1 Αυγούστου 2007 αίτηση: 

του M. N., κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Α., 

 

κατά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης (ήδη Υπουργού Εσωτερικών). 

 

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ΄αριθ. 95/56362/10.11.2006 
απόφασης του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
Διοικήσεως. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τµήµατος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία 
προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί µε το 



άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α). 

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Πάρεδρο Ηλ. Μάζο. 

Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

 

Σκέφθηκε κατά το Νόµο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινοµένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόµιµο παράβολο (υπ� αριθµ. 
1393576/2007 ειδικό γραµµάτιο παραβόλου). 

 

2. Επειδή, ζητείται η αναστολή της εκτέλεσης της υπ� αριθµ. 95/56362/10.11.2006 απόφασης του 
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης (και όχι του Γενικού Γραµµατέως του Υπουργείου, όπως προφανώς εκ 
παραδροµής αναγράφεται στο δικόγραφο της αίτησης), µε την οποία απερρίφθη τελικώς η από 
13.4.2006 αίτηση χορήγησης πολιτικού ασύλου στον αιτούντα, κατά δήλωσή του ιρανικής 
υπηκοότητας. Κατά της ίδιας υπουργικής απόφασης έχει ασκηθεί και αίτηση ακυρώσεως, για την 
οποία ορίσθηκε δικάσιµος η 10.2.2009. 

 

3. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, τόσο κατά την αρχική προφορική του 
εξέταση από την Αστυνοµική Αρχή στις 13.9.2006 όσο και ενώπιον της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 



Ασύλου του άρθρου 3 παρ. 5 του π.δ/τος 61/1999 (ΦΕΚ Α΄ 63), η οποία επελήφθη της από 7.10.2006 
προσφυγής του κατά της 95/56362/5.10.2006 απορριπτικής του αιτήµατος ασύλου πράξης του 
Γενικού Γραµµατέως του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης (από 18.10.2006 πρακτικό της Επιτροπής), ο 
ήδη αιτών ισχυρίσθηκε ότι οι επιστηµονικές του ανακαλύψεις θεωρήθηκαν, από το καθεστώς της 
χώρας του, αντίθετες ή επικίνδυνες για το Ισλάµ, µε αποτέλεσµα την κράτησή του στις φυλακές και την 
υποβολή του σε ψυχολογικά βασανιστήρια. Με την προσβαλλόµενη πράξη, εκδοθείσα στη συνέχεια 
της σχετικής, από 18.10.2006 οµόφωνης αρνητικής γνωµοδότησης της Επιτροπής Ασύλου, έγινε 
δεκτό ότι οι «ατεκµηρίωτοι» ισχυρισµοί του αιτούντος «περί φόβου δίωξης λόγω επιστηµονικών 
ανακαλύψεων που έθεταν σε κίνδυνο το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, συνεκτιµούµενοι µε την 
κατάσταση που επικρατεί τώρα στη χώρα καταγωγής του» δεν στοιχειοθετούν, κατά νόµο, λόγο 
υπαγωγής του στο προστατευτικό καθεστώς της από 28.7.1951 Διεθνούς Σύµβασης της Γενεύης (ν.δ. 
3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201). Με την ίδια πράξη ετάχθη, περαιτέρω, στον αιτούντα προθεσµία τριών 
µηνών προκειµένου να αναχωρήσει οικειοθελώς σε χώρα της επιλογής του. Λαµβάνοντας, όµως, 
υπόψη αφενός ότι οι ανωτέρω ισχυρισµοί του αιτούντος απερρίφθησαν ως «ατεκµηρίωτοι» χωρίς 
αιτιολογηµένη κρίση περί της τυχόν ελλείψεως αξιοπιστίας του και αφετέρου ότι στην προσβαλλόµενη 
υπουργική απόφαση γίνεται αορίστως αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν, η Επιτροπή 
Αναστολών κρίνει ότι συντρέχει νόµιµος λόγος να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση προς αποτροπήν 
δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης του αιτούντος, σε περίπτωση ευδοκίµησης της αιτήσεως 
ακυρώσεως, συνισταµένης ειδικότερα στην υποχρεωτική επιστροφή του στο Ιράν και την έκθεσή του 
σε κίνδυνο της ασφάλειας και της ελευθερίας του. Πρέπει, ως εκ τούτου, µέχρις εκδόσεως οριστικής 
αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας, επί της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως, α) να 
ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόµενης υπουργικής απόφασης κατά το µέρος που τάσσεται στον 
αιτούντα προθεσµία προς αναχώρηση από τη χώρα, β) να διαταχθεί η Διοίκηση να απόσχει από κάθε 
ενέργεια, ερειδοµένη αποκλειστικώς επί της προσβαλλοµένης πράξεως, που θα είχε ως συνέπεια την 
εξαναγκασµένη αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα, και γ) να διαταχθεί η επιστροφή στον 
αιτούντα, και η παράταση της ισχύος του αν συντρέχει περίπτωση, του τυχόν αφαιρεθέντος δελτίου 
αλλοδαπού που ζήτησε να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η 



πραγµατική κατάσταση, στην οποία τελούσε ο εν λόγω αλλοδαπός πριν από την απόρριψη του 
αιτήµατος αναγνώρισής του ως πρόσφυγος. 

 

Διά ταύτα 

 

Δέχεται την υπό κρίση αίτηση. 

 

Αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης 95/56362/10.11.2006 του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, κατά τα 
αναφερόµενα στο σκεπτικό, µέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας 
επί της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως. 

Διατάσσει τα λοιπά διαλαµβανόµενα στο αιτιολογικό της παρούσης µέτρα. 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου, και 

 

Επιβάλλει στο Δηµόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 
πενήντα (350) ευρώ. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεµβρίου 2007 και εκδόθηκε στις 31 Δεκεµβρίου 



2007. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τµήµατος Η Γραµµατέας του Δ΄ Τµήµατος 

 

Μ. Βροντάκης Α. Τριάδη 

	  


