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Περίληψη

Αίτηση χορήγησης πολιτικού ασύλου - Απόρριψη από Διοίκηση - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόρριψης - 
Απαγόρευση απομάκρυνσης αλλοδαπού μέχρις εκδικάσεως αιτήσεως ακυρώσεως -. Η λήψη, κατ΄ επίκληση 
αποφάσεως απόρριψης χορήγησης πολιτικού ασύλου, μέτρων προς απομάκρυνση του αιτούντος την αναστολή 
εκτέλεσης της παραπάνω πράξης από την Ελλάδα και η επαναπροώθησή του στην Τουρκία θα του προκαλέσει 
βλάβη  δυσχερώς  επανορθώσιμη  σε  περίπτωση  ευδοκιμήσεως  της  εκκρεμούς  αιτήσεως  ακυρώσεως, 
συνισταμένη στην έκθεσή του σε κίνδυνο της ελευθερίας και της ασφαλείας του. Προς αποτροπή της βλάβης 
αυτής, η Επιτροπή αναστολών διατάσσει την Διοίκηση να απόσχει, μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  επί  της  εκκρεμούς  αιτήσεως  ακυρώσεως,  από  κάθε  ενέργεια,  ερειδομένη 
αποκλειστικώς επί της προσβαλλομένης υπουργικής αποφάσεως περί απορρίψεως του ανωτέρω αιτήματος 
του αιτούντος, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξηναγκασμένη αναχώρησή του από την Ελλάδα. 

Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 497/2003

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 35 του ν. 2721/1999)

Συνεδρίασε  σε  συμβούλιο  στις  4  Ioυλίου  2003  με  την  εξής  σύνθεση  :  Π.  Χριστόφορος,  
Σύμβουλος  της  Επικρατείας,  Προεδρεύων,  σε  αναπλήρωση  της  Προέδρου  του  Α'  Τμήματος 
Διακοπών και των αρχαιοτέρων του Συμβούλων, που είχαν κώλυμα, Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλος, 
Η.  Τσακόπουλος,  Πάρεδρος.  Ως  Γραμματέας  έλαβε  μέρος  η  Α.  Τριάδη,  Γραμματέας  του  Δ' 
Τμήματος.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 15 Απριλίου 2002 αίτηση: του Χ. Ν. (H. D.) του Τ. (Τ.),  
κατοίκου Ζακύνθου (Κ. *),

κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Με  την  αίτηση  αυτή  ο  αιτών  επιδιώκει  να  ανασταλεί  η  εκτέλεση  της  υπ'  αριθ. 

9135/33890/28-12-2001  απόφασης  του  Υπουργού  Δημόσιας  Τάξης  και  κάθε  άλλης  σχετικής 
πράξεως της Διοικήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η 
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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 Η. Τσακόπουλο.

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α 
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο 
(γραμμάτιο 080752/2002).

2. Επειδή με την κρινομένη αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ' αρ.
9135/33890/28.12.2001  αποφάσεως  του  Υπουργού  Δημοσίας  Τάξεως,  με  την  οποία 

απερρίφθη  τελικώς  το  αίτημα  του  αιτούντος,  Τούρκου  υπηκόου,  περί  αναγνωρίσεώς  του  ως 
πρόσφυγα υπό την έννοια της από 28.7.1951 Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης, κυρωθείσης με 
το  ν.δ.  3989/1959  (φ.  201  Α'),  του  χορηγήθηκε  δε  προθεσμία  τριών  μηνών  προκειμένου  να 
αναχωρήσει οικειοθελώς από τη Χώρα. Κατά της πράξεως αυτής ο αιτών έχει ασκήσει αίτηση 
ακυρώσεως, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η 16.12.2003.

3. Επειδή στην παράγραφο 8 του άρθρου 52 του π.δ/τος 18/1989 (φ. 8 Α'), όπως ισχύει μετά 
την αντικατάστασή του με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (φ. 112 Α'),  ορίζεται ότι η Επιτροπή 
Αναστολών  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  "εκτός  από  την  αναστολή  εκτέλεσης  της 
προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, 
χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων".  Η διάταξη αυτή, η οποία σκοπεί στην 
διεύρυνση  της  προσωρινής  προστασίας  που  παρέχεται  από  την  Επιτροπή  Αναστολών  του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  στο  πλαίσιο  των  ακυρωτικών διαφορών,  παρέχει  στην  Επιτροπή 
Αναστολών  όχι  μόνο  την  δυνατότητα  να  διατάσσει,  όταν  χορηγεί  αναστολή  εκτελέσεως  της 
προσβληθείσης ενώπιον της πράξεως, επιπλέον μέτρα προς αποτελεσματικότερη προστασία του 
αιτούντος, αλλά και την δυνατότητα να διατάσσει άλλα, πλην της αναστολής εκτελέσεως, μέτρα,  
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή της προσβαλλομένης πράξεως προκαλεί μεν στον 
αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, η πράξη όμως αυτή δεν είναι, όπως 
λόγου χάριν  συμβαίνει  επί  πράξεως αρνητικού περιεχομένου,  δεκτική αναστολής εκτελέσεως. 
(Ε.Α. 31/2000).

4. Επειδή, επί του προαναφερθέντος αιτήματος του αιτούντος περί αναγνωρίσεώς του ως 
πρόσφυγα η επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 5 του π.δ/τος 61/1999 (φ. 63Α) υιοθετώντας σχετικούς  
ισχυρισμούς του αιτούντος, διατύπωσε, κατά πλειοψηφία, θετική γνωμοδότηση, δεχθείσα ότι ο 
αιτών  "είναι  κουρδικής  καταγωγής,  υπήρξε  μέλος  του  DEV-SOL με  καθήκοντα να  ενισχύει  τις 
ομάδες υπαίθρου,  με  το  φορτηγό που διέθετε",  ότι  "συνελήφθη το  1995 και  στο  κατάστημά 
του  ...  βρέθηκαν  έντυπα  και  υλικά  της  οργάνωσης"  και  ότι  "κατεδικάσθη  ερήμην  από  το 
δικαστήριο  Κρατικής  Ασφαλείας  της  Άγκυρας  σε  φυλάκιση  10  ετών,  ως  μέλος  ένοπλης 
οργανώσεως  με  σκοπό  την  ανατροπή  του  καθεστώτος".  Ο  Υπουργός  Δημόσιας  Τάξης  έκρινε 
αντιθέτως με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία φέρει την εξής αιτιολογία: "Η απλή αντίθεση 
προς το καθεστώς της χώρας του δεν επαρκεί για την θεμελίωση της αίτησής του. Από κανένα 
στοιχείο δεν προέκυψε ότι υπέστη ή ότι κινδυνεύει να υποστεί ατομική δίωξη από τις αρχές της  
χώρας  του  για  λόγους  φυλής,  θρησκείας,  εθνικότητας,  κοινωνικής  τάξης  ή  πολιτικών 
πεποιθήσεων".

5. Επειδή, η προσβαλλομένη υπουργική απόφαση αποτελεί πράξη αρνητικού περιεχομένου 
και,  ως εκ τούτου,  δεν είναι δεκτική αναστολής εκτελέσεως. Εν όψει,  όμως, των όσων έγιναν 
δεκτά με την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (την ακρίβεια των οποίων αμφισβήτησε ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης, όχι όμως με συγκεκριμένες σκέψεις), η Επιτροπή Αναστολών κρίνει ότι 
η  λήψη,  κατ'  επίκληση  της  προσβαλλομένης  αποφάσεως,  μέτρων  προς  απομάκρυνση  του 
αιτούντος από την Ελλάδα και η επαναπροώθησή του στην Τουρκία θα του προκαλέσει βλάβη 
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δυσχερώς  επανορθώσιμη  σε  περίπτωση  ευδοκιμήσεως  της  εκκρεμούς  αιτήσεως  ακυρώσεως, 
συνισταμένη στην έκθεσή του σε κίνδυνο της ελευθερίας και της ασφαλείας του. Προς αποτροπή 
της βλάβης αυτής, η Επιτροπή αναστολών διατάσσει την Διοίκηση να απόσχει, μέχρις εκδόσεως 
οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, 
από κάθε ενέργεια, ερειδομένη αποκλειστικώς επί της προσβαλλομένης υπουργικής αποφάσεως 
περί απορρίψεως του ανωτέρω αιτήματος του αιτούντος, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την 
εξηναγκασμένη αναχώρησή του από την Ελλάδα.

6. Επειδή στο άρθρο 2 παρ. 7 του π.δ/τος 61/1999 προβλέπεται η χορήγηση, στα πρόσωπα 
που έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο προστατευτικό καθεστώς της από 28.7.1951 Διεθνούς 
Συμβάσεως της Γενεύης, σχετικού ειδικού δελτίου ("δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού"), με 
το οποίο αφ' ενός μεν παρέχεται στα πρόσωπα αυτά το δικαίωμα να απασχολούνται προσωρινά, 
προς  κάλυψη  αμέσων  βιοτικών  αναγκών  τους,  αφετέρου  δε  τους  εξασφαλίζεται,  εφόσον 
πληρούνται  ορισμένες  επιπλέον  προϋποθέσεις,  η  παροχή  δωρεάν  ιατροφαρμακευτικής  και 
νοσοκομειακής περιθάλψεως. Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή διατάσσει επίσης την Διοίκηση 
να μην προχωρήσει στην αφαίρεση του χορηγηθέντος στον αιτούντα "δελτίου αιτήσαντος άσυλο 
αλλοδαπού", ή, εάν τυχόν το δελτίο αυτό έχει ήδη αφαιρεθεί, να το επιστρέψει στον αιτούντα,  
ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η πραγματική κατάσταση, στην οποία τελούσε ο τελευταίος προ 
της απορρίψεως, με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, του αιτήματός του.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Διατάσσει  τα  διαλαμβανόμενα  στο  αιτιολογικό  της  παρούσης  μέτρα.  Διατάσσει  την 
απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει  στο  Δημόσιο  την  δικαστική  δαπάνη  του  αιτούντος,  ανερχομένη  σε  διακόσια 
ενενήντα (290) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2003 και εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του ίδιου 
έτους.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας του Δ' Τμήματος
Π. Χριστόφορος Α. Τριάδη 
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