
ΣτΕ   932/1988 ( Δ΄ Τμήμα)
Καθορισμός του καθεστώτος του πρόσφυγα – Απόδειξη των περί ασύλου ισχυρισμών – Μειονότη-
τες της Τουρκίας – Κούρδοι – Πολιτικές δραστηριότητες στη χώρα καταγωγής και στην εξορία –  
Πολιτικά κόμματα – Δίωξη των μελών της οικογένειας – Δίωξη λόγω πολιτικών πεποιθήσεων –  
Βάσιμος φόβος δίωξης – Διοικητικό δίκαιο.
Εφαρμοστέο δίκαιο : 
Άρθρο 1 Α παρ. 2 της Σύμβαση της Γενεύης του 1951 « περί του Καθεστώτος των Προσφύγων», 
όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967
Ν.Δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 τ. Α΄)
Α.Ν. 389/1968 (ΦΕΚ 125  τ. Α΄)
Υ.Α 5401/1-166958/10.5.1977 όπως τροποποιήθηκε με την 5401/1-374659/8.11.1977
(ΦΕΚ 500 τ. Β΄ – ΦΕΚ 1115 τ. Β΄)
Πραγματικά Περιστατικά  :  Αιτών την ακύρωση της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού Δη-
μόσιας Τάξης επί αιτήματος ασύλου είναι ο τούρκος πολίτης κουρδικής καταγωγής του οποίου το 
αίτημα είχε ήδη απορριφθεί στο παρελθόν (η σχετική διοικητική πράξη του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 830/1985 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας). Η επανεξέταση της υπόθεσης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μετά την έκδοση της 
προαναφερόμενης απόφασης του Δικαστηρίου κατέληξε το 1986 σε έκδοση δεύτερης απορριπτι-
κής απόφασης. 
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του καθε-
στώτος του πρόσφυγα και ιδιαιτέρως φόβος δίωξης λόγω πολιτικών πεποιθήσεων για τους εξής 
λόγους :  α) Ο αιτών άσυλο αναχώρησε από την Τουρκία για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας του  1979,  με  εθνικό  διαβατήριο,  για σπουδές πριν  ακόμα επιβληθεί  στην  Τουρκία 
στρατιωτικό καθεστώς. Οι Αρχές της χώρας του γνώριζαν ότι δεν είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και ενδεχομένως και τις πολιτικές του πεποιθήσεις. β) Δεν αποδείχθηκε συγκε-
κριμένη δραστηριότητα που να δικαιολογεί φόβο δίωξης  ούτε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας - χωρίς να επηρεάζει το γεγονός της απόρριψης του αιτήματος ασύλου στη χώρα 
αυτή - ούτε στην Ελλάδα - χωρίς να επηρεάζει το γεγονός ότι παραμένει στην χώρα  λόγω του 
γάμου του με Ελληνίδα πολίτη. γ) Οι ισχυρισμοί περί δίωξης των μελών της οικογένειάς του στην 
Τουρκία δεν στηρίζουν τους ισχυρισμούς του περί προσωπικού  φόβου δίωξης και κατά συνέπεια 
τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία δεν συνιστούν λόγο ικανοποίησης του αιτήματός του. δ) Τα πι-
στοποιητικά αντικαθεστωτικών οργανώσεων από τα οποία προκύπτει η ιδιότητά του ως μέλους 
παράνομων για την Τουρκική Κυβέρνηση οργανώσεων δεν έχουν αποδεικτική ισχύ και άρα δεν 
περιλαμβάνουν στοιχεία για αντικειμενική κρίση.
Σημειώνεται ότι ο αιτών ισχυρίστηκε κατά την επανεξέταση της υπόθεσής του ( μετά την έκδοση 
της υπ’ αριθμ. 830/1985 απόφασης του Δικαστηρίου) από τις Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές ότι 
καταζητείται στην Τουρκία όχι μόνον λόγω της ενεργούς πολιτικής του δράσης με την παράνομη 
οργάνωση νέων I.G.D., αλλά και επειδή είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Επανέλαβε ότι 
συμμετείχε σε διαδηλώσεις στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και για να αποδείξει 
αυτούς τους ισχυρισμούς του υπέβαλε αποκόμματα εφημερίδων Ελληνικών και Γερμανικών, μαρ-
τυρίες (ένορκες καταθέσεις ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων) καθώς και βεβαιώσεις πολιτικών ορ-
γανώσεων.
Σκεπτικό : Το Δικαστήριο ακύρωσε την απορριπτική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ως 
πλημμελώς αιτιολογημένη για τους εξής λόγους :  Α) Η προσβαλλόμενη απόφαση της Διοίκησης 
περιορίζεται στη συμπερασματικά διατυπούμενη κρίση ότι δεν αποδείχθηκε η συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα του αιτούντα άσυλο χωρίς να εκτιμήσει και να αξιολογήσει τα στοιχεία που προσκόμι-
σε ο αιτών - εφημερίδες, μαρτυρίες - για να αποδείξει τις πολιτικές του δραστηριότητες στη Γερ-
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μανία. Β) Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν εκτιμά το περιεχόμενο και δεν διευκρινίζει τους λόγους 
για τους οποίους δεν έχουν αποδεικτική δύναμη οι βεβαιώσεις που υπέβαλε ο αιτών για την συμ-
μετοχή του σε παράνομες οργανώσεις και για να αποδείξει ότι καταζητείται από τις Τουρκικές 
Αρχές.
Το Δικαστήριο ακύρωσε την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
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