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EL 

B7-0494/2010 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο 

Ιράν και ειδικότερα των περιπτώσεων των Sakineh Mohammadi Ashtiani και Zahra 

Bahrami 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούµενα ψηφίσµατά του για το Ιράν, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί τη ευκαιρία 

της Ευρωπαϊκής Ηµέρας κατά της θανατικής ποινής της 10ης Οκτωβρίου 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 6ης Ιουλίου 2010, για τις επικείµενες εκτελέσεις 

στο Ιράν, 

 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση για το Ιράν της 4ης Μαρτίου 2010, του Ύπατου Αρµοστή για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών, 

 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµα Α/RES/62/149 της 18ης ∆εκεµβρίου 2007 όσον αφορά ένα 

µορατόριουµ για τη χρήση της θανατικής ποινής, 

 

– έχοντας υπόψη το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ICCPR), το 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτισµικά ∆ικαιώµατα (ICESCR), 

και τη Σύµβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων, όπου είναι 

συµβαλλόµενο µέρος το Ιράν, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισµού του, 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 43χρονη µητέρα δύο παιδιών Sakineh Mohammadi Ashtiani 

περιµένει να εκτελεστεί µε λιθοβολισµό µε την κατηγορία της µοιχείας, ενώ έχει ήδη 

υποστεί 99 µαστιγώµατα το 2006, ως τιµωρία, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Sakineh Mohammadi Ashtiani κατηγορήθηκε για µοιχεία µετά 

το θάνατο του συζύγου της, και κατηγορήθηκε άδικα για το θάνατό του, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Zahra Bahrami, ολλανδικής και ιρανικής ιθαγένειας, 

συνελήφθη τον παρελθόντα ∆εκέµβριο κατά τις διαµαρτυρίες που πραγµατοποιήθηκαν 

την Ηµέρα Ashura και κρατείται στη φυλακή Evin της Τεχεράνης µε τις κατηγορίες του 

"mohareb", ή εχθρού του Θεού, του κινδύνου για την εθνική ασφάλεια και της κατοχής 

ναρκωτικών, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Bahrami αρνήθηκε τις υπηρεσίες δικηγόρου και άλλα 

δικαιώµατα επίσκεψης, και αποτελεί µία από τις χιλιάδες Ιρανές που κρατούνται µετά τις 

εκλογές του καλοκαιριού 2009, 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ισχύων ποινικός κώδικας του Ιράν προβλέπει τον λιθοβολισµό 
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 EL 

για ένα έγκληµα, τη µοιχεία, που θεωρείται προσβολή "κατά του θείου νόµου"· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οµάδες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναφέρουν ότι οκτώ 

άνδρες και τρεις γυναίκες περιµένουν να εκτελεστούν µε λιθοβολισµό και ότι από το 2006 

τουλάχιστον έξι άτοµα έχουν θανατωθεί µε αυτό τον τρόπο, 

1. καταδικάζει απερίφραστα τις αυξανόµενες περιπτώσεις εκτελέσεων και ζητεί επιµόνως 

από τις ιρανικές αρχές να κηρύξουν µορατόριουµ στη χρήση της θανατικής ποινής µε 

στόχο την κατάργησή της, σύµφωνα µε το ψήφισµα που εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 18 ∆εκεµβρίου 2007· 

2. ζητά επιτακτικά από την Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν να σταµατήσει την εκτέλεση δια 

λιθοβολισµού της Sakineh Mohammadi Ashtiani και να απελευθερώσει την Zahra 

Bahrami χωρίς καθυστέρηση· 

3. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη χρήση βασανιστηρίων και άλλων µορφών 

κακοποίησης µε σκοπό την απόσπαση οµολογιών που παρουσιάζονται ως αποδείξεις στις 

δίκες· 

4. καλεί την Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν να παράσχει κατάλληλη νοµική βοήθεια σε 

όλους όσους διαπράττουν εγκλήµατα που τιµωρούνται µε θάνατο· 

5. ζητεί την κατάθεση ψηφίσµατος κατά την εποµένη Γενική ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων 

Εθνών µε το οποίο να καλούνται όλες οι χώρες που διατηρούν την θανατική ποινή να 

παράσχουν στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και στην κοινή γνώµη κάθε 

πληροφορία σχετικά µε την θανατική ποινή και τις εκτελέσεις, για να ξεπεραστεί η 

κρατική µυστικότητα σχετικά µε τη θανατική ποινή, που αποτελεί κοινό τόπο σε µεγάλο 

αριθµό εκτελέσεων· 

6. καλεί την Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν να σεβαστεί τις αρχές που ορίζονται στο 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ICCPR), το ∆ιεθνές 

Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτισµικά ∆ικαιώµατα (ICESCR), και τη 

Σύµβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων, όπου είναι 

συµβαλλόµενο µέρος το Ιράν· 

7. ζητά επιτακτικά από την Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν να υπογράψει και να κυρώσει τη 

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης εις βάρος των 

γυναικών (CEDAW)· 

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στην κυβέρνηση και το 

κοινοβούλιο της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Ιράν, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή, στην 

Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών, στο Γενικό 

Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των 

Ηνωµένων Εθνών. 


