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Κατά τον γενικό εισαγγελέα Y. Bot, ενδέχεται να συνιστά «πράξη διώξεως» τυχόν
σοβαρή προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας αν ο αιτών άσυλο διατρέχει, λόγω
της ασκήσεως της ελευθερίας αυτής ή της µη τηρήσεως των περιορισµών,
αντικείµενο των οποίων αποτελεί αυτή στη χώρα καταγωγής του, πραγµατικό
κίνδυνο να στερηθεί των πλέον βασικών δικαιωµάτων του
Τούτο συµβαίνει οσάκις διατρέχει τον κίνδυνο να θανατωθεί, ή να βασανιστεί, να υποστεί
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή ποινή ή να περιαχθεί σε κατάσταση δουλείας ή ειλωτείας
ή να διωχθεί ή να φυλακιστεί αυθαιρέτως
Με την οδηγία 2004/83/ΕΚ 1 διώκεται η καθιέρωση ελάχιστων κανόνων και κοινών κριτηρίων σε
όλα τα κράτη µέλη για την αναγνώριση στους αιτούντες άσυλο του καθεστώτος του πρόσφυγα
κατά την έννοια της Συµβάσεως της Γενεύης 2. Υπό την έννοια αυτή, η αναγνώριση του
καθεστώτος του πρόσφυγα προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόµενος υπήκοος της τρίτης χώρας
διακατέχεται από βάσιµο φόβο διώξεώς του στη χώρα καταγωγής του λόγω της φυλής, της
θρησκείας, της εθνικότητάς του, των πολιτικών του πεποιθήσεων ή του γεγονότος ότι ανήκει σε
ορισµένη κοινωνική οµάδα. ∆υνάµει της ανωτέρω οδηγίας, η έννοια της πράξεως διώξεως
καλύπτει τις πράξεις εκείνες οι οποίες, ως εκ της σοβαρότητάς τους λόγω της φύσεως ή του
επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα τους, συνιστούν σοβαρή προσβολή των θεµελιωδών
δικαιωµάτων του ανθρώπου, ειδικότερα των δικαιωµάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση.
Το Bundesverwaltungsgericht (οµοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, Γερµανία) απευθύνθηκε στο
∆ικαστήριο προκειµένου να προσδιοριστούν οι περιστάσεις υπό τις οποίες τυχόν προσβολή της
θρησκευτικής ελευθερίας, και ιδίως του δικαιώµατος του ατόµου να βιώνει µε παρρησία και
πλήρως την πίστη του, δύνανται να αποτελεί «πράξη διώξεως» κατά την έννοια της οδηγίας. Η εν
λόγω αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως εντάσσεται στο πλαίσιο διαφοράς µεταξύ των
γερµανικών αρχών και δύο αιτούντων άσυλο πακιστανικής ιθαγενείας. Οι τελευταίοι είναι ενεργά
µέλη της κοινότητας Ahmadiyya, ισλαµικού µεταρρυθµιστικού κινήµατος, αµφισβητούµενου από
πολλών ετών από τους µουσουλµάνους σουνίτες που αποτελούν την πλειοψηφία στο Πακιστάν,
του οποίου οι θρησκευτικές δραστηριότητες περιορίζονται σοβαρά από τον Πακιστανικό Ποινικό
Κώδικα. Έτσι, οι ανωτέρω αδυνατούν να πρεσβεύουν δηµοσίως την πίστη τους, χωρίς οι
πρακτικές αυτές να κινδυνεύουν να κριθούν βλάσφηµες, κατηγορία για την οποία, κατά το εν λόγω
κώδικα, διατρέχουν τον κίνδυνο να καταδικαστούν σε φυλάκιση ή και να τους επιβληθεί η θανατική
ποινή.
Με τις σηµερινές προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Yves Bot υπενθυµίζει ότι ο σκοπός του
κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος παροχής ασύλου δεν έγκειται στη χορήγηση διεθνούς προστασίας
κάθε φορά που ένα άτοµο αδυνατεί να ασκήσει πλήρως και αποτελεσµατικώς στη χώρα
καταγωγής του όλα τα δικαιώµατα τα οποία του αναγνωρίζουν οι Συµβάσεις προστασίας των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, αλλά στον περιορισµό της αναγνωρίσεως του καθεστώτος του
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χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας (EE L 304, σ. 12, και –
διορθωτικό – EE 2005, L 204, σ. 24).
2
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πρόσφυγα στα άτοµα εκείνα τα οποία διατρέχουν τον κίνδυνο στη χώρα καταγωγής τους να
υποστούν δίωξη, ήτοι να υποστούν σοβαρή και µη ανεκτή προσβολή του προσώπου τους, ιδίως
δε των δικαιωµάτων τους από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση, και των οποίων η διαβίωση στην εν
λόγω χώρα έχει καταστεί ανυπόφορη.
Κατ’ αρχάς, ο Y. Bot υπενθυµίζει τον θεµελιώδη χαρακτήρα της θρησκευτικής ελευθερίας και
απορρίπτει την ιδέα ότι µόνον η σοβαρή προσβολή του «σκληρού πυρήνα» της –της ενδόµυχης
σφαίρας του ανθρώπου και της κατ’ ιδίαν εκδηλώσεως– είναι ικανή να αποτελέσει πράξη διώξεως.
Κατά τον γενικό εισαγγελέα, η δίωξη δεν χαρακτηρίζεται από το προσβαλλόµενο στοιχείο της
θρησκευτικής ελευθερίας –την ενδόµυχη σφαίρα του ανθρώπου, την κατ’ ιδίαν ή δηµόσια
εκδήλωση, ατοµικώς ή συλλογικώς– αλλά από τη φύση της καταστολής που ασκείται επί του
ατόµου και από τις συνέπειές της.
Ακολούθως, ο γενικός εισαγγελέας υπενθυµίζει τους περιορισµούς οι οποίοι δύνανται να
αποτελέσουν αντικείµενο της θρησκευτικής ελευθερίας εντός ενός κράτους δικαίου, προκειµένου
να τηρείται η θρησκευτική πολυφωνία και η ειρηνική συνύπαρξη των διαφόρων θρησκευτικών
δογµάτων. Ο στόχος αυτός δικαιολογεί την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση µη
τηρήσεως ορισµένων απαγορεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόµενες κυρώσεις είναι
αναλογικές και η απόφαση περί επιβολής τους χωρεί τηρουµένων των ατοµικών ελευθεριών.
Κατόπιν αυτού, ο γενικός εισαγγελέας εκτιµά ότι αποκαλυπτικό τυχόν δυσαναλογίας, αντικειµενική
ένδειξη της οποίας είναι η δίωξη, ήτοι ενδεχόµενη προσβολή ενός απαράγραπτου δικαιώµατος του
ατόµου, είναι το επίπεδο των µέτρων και των κυρώσεων εις βάρος του ενδιαφεροµένου.
Υπό την έννοια αυτή, κατά τον γενικό εισαγγελέα, ενδέχεται να συνιστά «πράξη διώξεως» τυχόν
σοβαρή προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας, κατά την οδηγία, αν ο αιτών άσυλο διατρέχει –
λόγω της ασκήσεως της ελευθερίας αυτής ή της µη τηρήσεως των περιορισµών, αντικείµενο των
οποίων αποτελεί αυτή στη χώρα καταγωγής του– πραγµατικό κίνδυνο να εκτελεστεί ή να
υποβληθεί σε βασανιστήρια, σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές µεταχειρίσεις ή ποινές ή να
περιαχθεί σε κατάσταση δουλείας ή ειλωτείας ή να διωχθεί ή να φυλακιστεί αυθαιρέτως. Στο
πλαίσιο αυτό, απόκειται στις αρµόδιες για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου αρχές να εξετάσουν
συγκεκριµένα ποια είναι στη χώρα καταγωγής η προβαλλόµενη διάταξη και η κατασταλτική
πρακτική, υπό ευρεία έννοια.
Αναφορικά µε την κατάσταση των µελών της κοινότητας Ahmadiyya στο Πακιστάν, ο γενικός
εισαγγελέας εκτιµά ότι οι προβλεπόµενες από την πακιστανική νοµοθεσία απαγορεύσεις ενδέχεται
να συνιστούν σοβαρή προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας, οι δε ποινές που συνοδεύουν την
απαγόρευση αυτή δύνανται, εφόσον εφαρµοστούν στην πράξη, να φθάσουν στο επίπεδο διώξεως
καθόσον αποσκοπούν στο να στερούν από τα πλέον ουσιώδη δικαιώµατά του οποιονδήποτε που
επιµένει να εκδηλώνει την πίστη του δηµοσίως, απειλώντάς τον µε ποινή φυλακίσεως ή θανάτου.
Εξάλλου, ο γενικός εισαγγελέας φρονεί ότι οι αρµόδιες για την εξέταση αιτήσεως ασύλου αρχές δεν
δύνανται να αναµένουν ευλόγως από τον αιτούντα ότι θα απέχει από τις θρησκευτικές
δραστηριότητές του προκειµένου να αποφύγει δίωξη. Συγκεκριµένα, τούτο θα ισοδυναµούσε µε
την άρνηση αναγνωρίσεως υπέρ αυτού θεµελιώδους δικαιώµατος το οποίο του διασφαλίζουν οι
Συµβάσεις προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Επιπλέον, τούτο θα υπήρχε κίνδυνος να
στερήσει την οδηγία από οποιαδήποτε πρακτική αποτελεσµατικότητα εφόσον δεν θα καθιστούσε
δυνατή την προστασία των ατόµων τα οποία, επειδή επιλέγουν να ασκούν τα δικαιώµατά τους και
τις ελευθερίες του στη χώρα καταγωγής τους, εκτίθενται σε πράξη διώξεως. Τέλος, ανεξάρτητα
από τις προσπάθειες τις οποίες θα µπορούσε ενδεχοµένως να καταβάλει ένα άτοµο όσον αφορά
τον τρόπο µε τον οποίο βιώνει την πίστη του δηµοσίως, όλες οι δραστηριότητες, ακόµη και οι
πλέον ασήµαντες, θα µπορούσαν σε ορισµένες χώρες να αποτελέσουν πρόφαση για κάθε µορφή
κακοµεταχειρίσεως.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύουν το ∆ικαστήριο. Έργο του γενικού
εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση για την υπόθεση που του
έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.
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ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο των προτάσεων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα CURIA κατά την ηµεροµηνία αναπτύξεώς
τους
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη

www.curia.europa.eu

(+352) 4303 2582

