
Υπόθεση Jabari κατά Τουρκίας (11.10.2000)1

Απόρριψη αιτήματος ασύλου ως απαράδεκτου – Φόβος δίωξης λόγω φύλου – Ιδιαίτερη κοι-
νωνική ομάδα – Η τιμωρία των μοιχών γυναικών στο Ιράν σε θάνατο δια λιθοβολισμού ή 
μαστιγώματος  συνιστά απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση αντίθετη με το άρθρο 3 
της ΕυρΣΔΑ – Απέλαση – Έννοια της αποτελεσματικής προσφυγής κατά το άρθρο 13 της 
ΕυρΣΔΑ. 

Εφαρμοστέο δίκαιο
Άρθρα 3 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ν.Δ. 53/1974, ΦΕΚ 256, τ. Α΄), όπως τροποποιή-
θηκε με το Πρωτόκολλο Νο. 11 (Ν. 2400/1996, ΦΕΚ 96, τ. Α΄).
Πραγματικά Περιστατικά: Το 1995, σε ηλικία 22 ετών, και ενώ φοιτούσε σε σχολή γραμμα-

τέων, η κυρία Jabari γνώρισε στο Ιράν τον κύριο «Χ». Τον ερωτεύτηκε και λίγο αργότερα αποφάσι-
σαν να παντρευτούν. Όμως, η οικογένεια του μέλλοντα συζύγου της αντιτίθετο στο γάμο τους. 
Τον Ιούνιο του 1997 ο «Χ» παντρεύτηκε μια άλλη κοπέλα. Η προσφεύγουσα συνέχισε να τον 
βλέπει και να συνευρίσκεται μαζί του σεξουαλικά. Τον Οκτώβριο του 1997 ένας αστυνόμος στα-
μάτησε στο δρόμο την κυρία  Jabari και τον κύριο «Χ». Τους συνέλαβε και διέταξε την κράτησή 
τους γιατί ο κύριος «Χ» ήταν παντρεμένος. Η προσφεύγουσα υπεβλήθη σε εξέταση παρθενίας 
ενώ εκρατείτο. Λίγες ημέρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη μετά από παρέμβαση της οικογένειάς 
της. Το Νοέμβριο του 1997 εισήλθε παράνομα στην Τουρκία. Το Φεβρουάριο του 1998 έφθασε 
στην Κωνσταντινούπολη από όπου προσπάθησε να αναχωρήσει για Καναδά μέσω Γαλλίας χρησι-
μοποιώντας πλαστό καναδικό διαβατήριο. Όταν έφθασε στο γαλλικό αεροδρόμιο οι συνοριακές 
αρχές διαπίστωσαν ότι το διαβατήριό της ήταν πλαστό. Στις 4.2.1998 επαναπροωθήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη. Στις 5.2.1998, όταν επέστρεψε στην Τουρκία συνελήφθη από τις αστυνομικές 
αρχές με την κατηγορία της κατοχής και της χρήσης πλαστού διαβατηρίου, το οποίο απεστάλη 
στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στις 6.2.1998 μεταφέρθηκε από το αστυνομικό τμή-
μα του αεροδρομίου στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ασφάλειας της Κωνσταντινούπολης και εν 
συνεχεία προσήχθη ενώπιον του Εισαγγελέα του Bakirköy που της απήγγειλε κατηγορία για είσο-
δο στην Τουρκία με πλαστό διαβατήριο κατά παράβαση του Νόμου Περί Διαβατηρίων του 1950. 
Ο Εισαγγελέας διέταξε να αφεθεί ελεύθερη, κρίνοντας ότι δεν εισήλθε στην Τουρκία με ελεύθερη 
βούληση, αλλά εξ ανάγκης. Εν συνεχεία η κυρία Jabari μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ασφάλειας 
της Κωνσταντινούπολης η οποία διέταξε την απέλασή της. Όταν συνειδητοποίησε ότι οι τουρκικές 
αρχές επρόκειτο να την απελάσουν στο Ιράκ δήλωσε ότι είναι ιρανή. Υπέβαλε αίτημα ασύλου το 
οποίο απερρίφθη ως εκπρόθεσμο. Ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία υπο-
χρεούτο να υποβάλει αίτημα ασύλου εντός πέντε ημερών από την είσοδό της στην Τουρκία. Σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς της κρατήθηκε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών έως την 26η Μαρτίου 1998. 
Εν συνεχεία, αφέθηκε ελεύθερη, μετά από παρέμβαση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των 
Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, και διέμενε σε ξενοδοχείο. Στις 12.2.1998, υπάλληλος του 
Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας, με την άδεια των αρχών εξέτασε το αίτημά της για άσυλο κατά 
τα  οριζόμενα  στη  Σύμβαση  της  Γενεύης  του  1951  για  το  Καθεστώς  των  Προσφύγων.  Στις 
16.2.1998 αναγνωρίστηκε πρόσφυγας εντολής με το σκεπτικό ότι είχε βάσιμο και δικαιολογημένο 
φόβο δίωξης εάν επέστρεφε στο Ιράν καθώς κινδύνευε να υποστεί απάνθρωπη τιμωρία, όπως 
είναι ο θάνατος με λιθοβολισμό ή μαστίγωμα.

Στις 8.3.1998 άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Άγκυρας αιτού-
μενη την ακύρωση της απόφασης απέλασης και την αναστολή εκτέλεσής της. Στις 16.4.1998 το δι-
καστήριο   απέρριψε το αίτημά της για αναστολή εκτέλεσης της απέλασης με το σκεπτικό ότι η 
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σχετική διοικητική πράξη ήταν νόμιμη και η εφαρμογή της δεν θα της προκαλούσε ανεπανόρθωτη 
βλάβη. Στις 4.11.1998 το Διοικητικό Δικαστήριο της Άγκυρας διέταξε να αφεθεί ελεύθερη αφού 
δεν υπήρχε προφανής κίνδυνος απέλασής της: οι αρχές της Τουρκίας της είχαν ήδη χορηγήσει 
άδεια  παραμονής  αναμένοντας  την  έκβαση  της  προσφυγής  της  ενώπιον  του  Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά την εξέταση της προσφυγής το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έλαβε υπόψη τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και του Υπουργείου Εξωτερικών 
των ΗΠΑ που αφορούν στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν 
κατά το 1999.

Νόμω Βάσιμο :  Α) Το δικαίωμα σε άσυλο δεν προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρωτόκολλά της. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρ-
θρο 3 προστατεύει μια από τις πλέον θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας και απαγο-
ρεύει με τρόπο απόλυτο τα βασανιστήρια ή την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση οι ισχυ-
ρισμοί του υπό απέλαση αλλοδαπού που αφορούν στον κίνδυνο που διατρέχει να υποστεί στη 
χώρα απέλασης μεταχείριση αντίθετη με το άρθρο 3 πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς. Β) Το άρ-
θρο 13 εγγυάται σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα άσκησης οιασδήποτε μορφής προσφυγής που 
διασφαλίζει την ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών της Σύμβασης. Κατά συ-
νέπεια, η εσωτερική νομοθεσία πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή την εξουσία να εξετάζει την 
ουσία των προσφυγών που αφορούν σε παραβίαση των δικαιωμάτων που προστατεύει η Σύμβα-
ση και ανάλογα με την περίπτωση να διατάσσει την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη ο 
προσφεύγων.    

Σκεπτικό : Α) Επί της παραβίασης του άρθρου 3 ΕυρΣΔΑ: Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι 
διέπραξε μοιχεία στο Ιράν και υποχρεώθηκε να αναχωρήσει από τη χώρα της πριν ασκηθεί σε  
βάρος της ποινική δίωξη. Φοβόταν ότι θα καταδικαζόταν σε κάποιας μορφής απάνθρωπη τιμω-
ρία. Για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της προσκόμισε μεταξύ άλλων εκθέσεις της Διεθνούς 
Αμνηστίας που αναφέρονται σε περιπτώσεις  γυναικών που καταδικάστηκαν λόγω μοιχείας σε 
θάνατο δια λιθοβολισμού. Υπογράμμισε ότι το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους 
Πρόσφυγες στην Τουρκία εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας για 
τη Δίωξη που στηρίζεται στο φύλο αναγνώρισε στο πρόσωπό της το καθεστώς του πρόσφυγα με 
το σκεπτικό ότι είχε βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης καθώς ανήκε σε μια ιδιαίτερη κοι-
νωνική ομάδα, δηλαδή στις γυναίκες που με τη συμπεριφορά τους προσβάλουν τα κοινωνικά ήθη 
της χώρας καταγωγής τους. Περαιτέρω, ισχυρίστηκε ότι συνεκτιμώντας τη νομολογία του Δικα-
στηρίου, ο θάνατος δια λιθοβολισμού ή μαστιγώματος, που προβλέπει η ιρανική νομοθεσία για 
τις μοιχούς πρέπει να θεωρηθεί μεταχείριση αντίθετη με το άρθρο 3 της Σύμβασης.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι όταν η Τουρκία υπέγραψε τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 
για το Καθεστώς των Προσφύγων διατύπωσε γεωγραφική επιφύλαξη σύμφωνα με την οποία ανα-
γνωρίζει το καθεστώς του πρόσφυγα στους προερχόμενους από τις Ευρωπαϊκές χώρες αιτούντες 
άσυλο.  Όμως,  για ανθρωπιστικούς  λόγους,  οι  αρχές χορηγούν προσωρινές  άδειες  παραμονής 
στους  μη  ευρωπαίους  αιτούντες  άσυλο,  όπως και  στην  προσφεύγουσα,  που χαρακτηρίζονται 
πρόσφυγες από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, 
εκκρεμούσης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεγκατάστασής τους σε τρίτη χώρα. Λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι η προσφεύγουσα παρέλειψε να υποβάλει αίτημα ασύλου στην 5ήμερη προθε-
σμία που προβλέπει η τουρκική νομοθεσία δεν μπορούσε να ανανεώσει την για ανθρωπιστικούς 
λόγους χορηγηθείσα άδεια παραμονής. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Τουρκίας αμφισβήτησε τη βα-
σιμότητα των φόβων δίωξης που εξέφρασε η κυρία Jabari. Κατά την άποψή της το γεγονός ότι πα-
ρέλειψε να υποβάλει αίτημα ασύλου στις αρχές ή στην Ύπατη Αρμοστεία το 1997, όταν εισήλθε  
παράνομα στην Τουρκία, θέτει σε αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς της για παραβίαση του άρθρου 
3 της Σύμβασης. Είναι επίσης, κατά την άποψή της, καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι δεν 
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υπέβαλε αίτημα ασύλου στη Γαλλία, στο αεροδρόμιο του Παρισιού. Εν τέλει η κυβέρνηση αμφι-
σβητεί εάν η προσφεύγουσα αναχώρησε από την πατρίδα της αναζητώντας προστασία από τη 
δίωξη υποστηρίζοντας ότι σκοπός της ήταν να μεταβεί στον Καναδά.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με γενικά παραδεδεγμένη αρχή του διεθνούς δι-
καίου τα κράτη έχουν το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει με 
τη Σύμβαση, να ελέγχουν την είσοδο, την παραμονή και την απέλαση των αλλοδαπών. Επιπλέον,  
τονίζει  ότι  το δικαίωμα σε άσυλο δεν προστατεύεται  από τη Σύμβαση ή τα Πρωτόκολλά της.  
(Σχετικά αναφέρεται στην υπόθεση Vilvarajah και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου).

Όμως, σύμφωνα πάγια νομολογία του Δικαστηρίου η απέλαση αλλοδαπού από συμβαλ-
λόμενο κράτος μπορεί να είναι αντίθετη με το άρθρο 3 της Σύμβασης, και άρα το κράτος ευθύνε-
ται κατά τη Σύμβαση όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ο απειλούμενος με απέλαση 
αλλοδαπός κινδυνεύει να υποστεί στη χώρα που θα απελαθεί μεταχείριση που απαγορεύει το 
άρθρο 3. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άρθρο 3 επιβάλει στα συμβαλλόμενα κράτη την υποχρέωση 
να μην απελάσουν τον εν λόγω αλλοδαπό (Σχετικά το Δικαστήριο αναφέρεται στις υποθέσεις So-
ering κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Cruz Varas και άλλοι κατά Σουηδίας και Chahal κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου).

Περαιτέρω, το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 προστα-
τεύει μια από τις πλέον θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας και απαγορεύει με τρόπο 
απόλυτο τα βασανιστήρια ή την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση οι ισχυρισμοί του υπό 
απέλαση αλλοδαπού που αφορούν στον κίνδυνο που διατρέχει να υποστεί στη χώρα απέλασης 
μεταχείριση αντίθετη με το άρθρο 3 πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς.

Το Δικαστήριο δεν πείθεται ότι οι αρχές της Τουρκίας αξιολόγησαν κατ’ ουσίαν τους ισχυρι-
σμούς της κυρίας Jabari. Προκύπτει ότι η παράλειψή της να υποβάλει αίτημα ασύλου εντός της 
5ήμερης προθεσμίας που τάσσει προς τούτο η τούρκικη νομοθεσία αποτέλεσε αρνητική προ-
ϋπόθεση για την ουσιαστική και λεπτομερειακή εξέταση των ισχυρισμών της περί φόβου δίωξης 
στην περίπτωση της απέλασής της στο Ιράν. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, η αυτόματη και 
μηχανική εφαρμογή αυτής της σύντομης προθεσμίας για την υποβολή αιτήματος ασύλου αντιβαί-
νει στην προστασία της θεμελιώδους αξίας του άρθρου 3 της Σύμβασης. Τέλος, το Γραφείο της 
Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία εξέτασε τη βασιμότητα των περί 
ασύλου ισχυρισμών της προσφεύγουσας και αξιολόγησε τον κίνδυνο στον οποίο θα εκτίθετο υπό 
το φως του αδικήματος για το οποίο κατηγορείτο στο Ιράν. Το Διοικητικό Δικαστήριο της Άγκυρας 
κρίνοντας την προσφυγή της περιορίστηκε στον έλεγχο της τυπικής νομιμότητας της απόφασης 
απέλασης και παράλειψε να αξιολογήσει τη βασιμότητα των φόβων της εάν και επικαλέστηκε σε 
αυτό το στάδιο ότι η κυρία Jabari πλέον του ενός βάσιμο ισχυρισμό ότι θα κινδυνεύσει εάν απε-
λαθεί στη χώρα καταγωγής της.

Το Δικαστήριο αποδίδει  ιδιαίτερη σημασία στην άποψη της Ύπατης Αρμοστείας επί  των 
ισχυρισμών της προσφεύγουσας για τον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσει εάν απελαθεί στο Ιράν. 
Σχετικά διαπιστώνει ότι υπάλληλος του διεθνούς οργανισμού εξέτασε τη βασιμότητα όσων επικα-
λέσθηκε η προσφεύγουσα για το φόβο δίωξης και είχε την ευκαιρία να ελέγξει την αξιοπιστία της  
και να επαληθεύσει τα πραγματικά περιστατικά που αφορούσαν στην ποινική δίωξη που ασκήθη-
κε σε βάρος της στο Ιράν με την κατηγορία της μοιχείας. Υπογραμμίζεται περαιτέρω ότι η κυβέρ-
νηση δεν αμφισβήτησε τη βασιμότητα των ισχυρισμών της κυρίας  Jabari που αποδεικνύονταν 
από τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας που αναφέρονται στην τιμωρία που προβλέπει η ιρανι-
κή νομοθεσία για τις γυναίκες που κρίνονται ένοχες μοιχείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος 
αξιολόγησης του κινδύνου που αντιμετωπίζει η προσφεύγουσα είναι αυτός κατά τον οποίο έλα-
βαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά το Δικαστήριο δεν πείθεται ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν  σε βαθμό ώστε η συμπεριφορά της μοιχού να μην θεωρείται 

3



επιλήψιμη και ποινικά κολάσιμη κατά το ισλαμικό δίκαιο. Έλαβε σχετικά υπόψη του πρόσφατες 
εκθέσεις που αφορούν στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και υπογραμμίζει 
ότι η τιμωρία της μοιχείας με θάνατο δια λιθοβολισμού παραμένει εν ισχύ και μπορεί να επιβλη-
θεί από τις αρχές.

Ενόψει των ανωτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι η κυρία Jabari απέδειξε πραγματικό φόβο να 
υποστεί μεταχείριση αντίθετη με το άρθρο 3 της Σύμβασης εάν αναγκαστεί να επιστρέψει στο 
Ιράν.

Β) Επί της παραβίασης του άρθρου 13 ΕυρΣΔΑ: Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε 
δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή κατά της απόφασης που απέρριψε το αίτημά της για 
άσυλο ως απαράδεκτο. Υποστήριξε ότι αφού η αίτησή της ήταν εκπρόθεσμη δεν θα είχε ποτέ την 
ευκαιρία να εξηγήσει στις αρχές τους λόγους για τους οποίους φοβόταν την απέλαση στο Ιράν. 
Δεν μπορούσε να ασκήσει προσφυγή κατά της αρνητικής απόφασης επί του αιτήματος ασύλου. 
Περαιτέρω, η προσφυγή της ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Άγκυρας δεν μπορεί να χα-
ρακτηριστεί ως αποτελεσματική αφού δεν ανέστειλε την εκτέλεση της απέλασής της. Το εθνικό δι-
καστήριο δεν ανέλυσε λεπτομερειακά το σκεπτικό της απόρριψης της προσφυγής για την αναστο-
λή εκτέλεση της απέλασης αφού επρόκειτο για αίτημα προσωρινής προστασίας και δεν εκδόθηκε 
απόφαση επί του αιτήματος ακύρωσης της διοικητικής πράξης απέλασης.  

Η κυβέρνηση της Τουρκίας αναγνώρισε ότι το Διοικητικό Δικαστήριο της Άγκυρας απέρριψε 
την προσφυγή της κυρίας Jabari για αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση της απόφασης απέλασης. 
Όμως, η προσφεύγουσα παρέλειψε να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης με την οποία απερρί-
φθη το αίτημά της για άσυλο. Το εθνικό δικαστήριο υποχρεώθηκε να απορρίψει την προσφυγή 
της κατά της απέλασης, αφού δεν είχε εκδοθεί σχετική διαταγή. Εξάλλου, σύμφωνα με συνταγμα-
τική διάταξη τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να διατάξουν την αναστολή εκτέλεσης μιας διοικητι-
κής πράξης εάν προκαλείται στον προσφεύγοντα ανεπανόρθωτη βλάβη και η σχετική πράξη είναι 
προφανώς παράνομη. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προ-
σφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Με τα προαναφερόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση υποστή-
ριξε ότι η κυρία Jabari μπορούσε να ασκήσει αποτελεσματική προσφυγή κατά την έννοια του άρ-
θρου 13 της Σύμβασης.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει  ότι  το άρθρο 13  εγγυάται σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα 
άσκησης οιασδήποτε μορφής προσφυγής που διασφαλίζει την ουσιαστική προστασία των δικαιω-
μάτων και των ελευθεριών της Σύμβασης. Κατά συνέπεια, η εσωτερική νομοθεσία πρέπει να πα-
ρέχει στην αρμόδια αρχή την εξουσία να εξετάζει την ουσία των προσφυγών που αφορούν σε πα-
ραβίαση των δικαιωμάτων που προστατεύει η Σύμβαση και ανάλογα με την περίπτωση να δια-
τάσσει την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη ο προσφεύγων. Τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν 
τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν τον τρόπο συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από το άρθρο 13 της Σύμβασης. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις το σύνολο των προ -
σφυγών που προβλέπει το εθνικό δίκαιο μπορεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρ-
θρο 13.

Το Δικαστήριο επαναβεβαιώνει ότι οι εθνικές αρχές δεν αξιολόγησαν τον κίνδυνο που επι-
καλέστηκε η προσφεύγουσα εάν απελαυνόταν στο Ιράν. Η άρνηση εξέτασης του αιτήματος ασύ-
λου επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα δεν μπορούσε να εξεταστεί στα πλαίσια της προσφυγής. Η 
προσφεύγουσα  μπορούσε  να  προσβάλει  τη  νομιμότητα  της  απέλασης  ενώπιον  δικαστηρίου. 
Όμως, αυτή η προσφυγή δεν εξασφάλιζε ούτε την αναστολή εκτέλεσης της απέλασης ούτε την δι-
καστική εξέταση των ουσιαστικών περί ασύλου ισχυρισμών της για τον κίνδυνο που διέτρεχε στο 
Ιράν. Το Διοικητικό Δικαστήριο της Άγκυρας έκρινε ότι η απέλαση που διατάχθηκε σε βάρος της 
ήταν σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία. Εκδίδοντας όμως αυτήν την απόφαση το εθνικό δικαστή-
ριο έκρινε  ότι  δεν  ήταν αναγκαίο να κρίνει  τους ουσιαστικούς  ισχυρισμούς της κυρίας  Jabari 
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ακόμα και αν ήταν κατ’ ουσίαν βάσιμοι ενόψει της απόφασης της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για 
τους Πρόσφυγες με την οποία αναγνωρίστηκε στο πρόσωπό της το καθεστώς του πρόσφυγα εντο-
λής, κατά την έννοια του άρθρου 1 Α της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς του 
Πρόσφυγα.

Κατά την άποψη του Δικαστηρίου λαμβάνοντας υπόψη τη μη επανορθώσιμη βλάβη που 
μπορεί να προκληθεί ένα πραγματωθεί ο κίνδυνος της κακομεταχείρισης που επικαλείται η προ-
σφεύγουσα και τη σημασία που έχει για το άρθρο 3 η έννοια της αποτελεσματικής προσφυγής 
του άρθρου 13 απαιτείται η ανεξάρτητη και ενδελεχής εξέταση του ισχυρισμού της ότι δηλαδή 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι υπάρχει φόβος πραγματικού κινδύνου να υποστεί   με-
ταχείριση αντίθετη με το άρθρο 3 και της δυνατότητας της αναστολής εκτέλεσης του απειλού-
μενου μέτρου. Κατά συνέπεια, αφού το Διοικητικό Δικαστήριο της Άγκυρας παρέλειψε να παρέχει 
οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εγγυήσεις η δικαστική διαδικασία της εσωτερικής έννο-
μης τάξης που επικαλείται η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 13 της Σύμβασης. 

Το Δικαστήριο απεφάνθη ομόφωνα ότι η απόφαση απέλασης της προσφεύγουσας στο Ιράν,  
εάν εφαρμοσθεί, συνιστά παραβίαση του άρθρου 3  και ότι η Τουρκία παραβίασε το άρθρο 13 της  
Σύμβασης.
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