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Περίληψη
Πρόσφυγες.  Ανίσχυρη  ως  στερούμενη  εξουσιοδοτικού  ερείσματος,  η  υπ’  αριθμ.  5401/1-
166958/10.5.1977 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Δημοσίας Τάξεως (ΦΕΚ Β’ 500).  
Συνεπώς η λήψη της γνώμης της ad hoc συνιστώμενης από την ως άνω υπουργική απόφαση Τρι -
μελούς  Επιτροπής  μη  επιβαλλόμενη  από  διάταξη  νομίμως  τεθείσα,  αποτελεί  οικειοθελή  εκ 
μέρους της Διοίκησης τήρηση τύπου και, επομένως κάθε πλημμέλεια περί την τήρηση του τύπυ 
αυτού προβάλλεται αλυσιτελώς (προβολή του λόγου ακύρωσης, ότι δεν κλήθηκε να παραστεί και 
δεν παρέστη κατά την κρίσιμη συνεδρίαση επανεξέτασης αιτήματος αναγνώρισης της ιδιότητας 
του «πρόσφυγα», ο εκπρόσωπος του Υπάτου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες). 

Κείμενο Απόφασης
Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 3/347312/23.11.1990 απο-

φάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, απορριπτικής της από 27.9.90 αιτήσεως της αιτούσας, 
υπηκόου Σρι-Λάνκα, περί επανεξετάσεως του αιτήματός της να αναγνωρισθεί ως «πρόσφυγας», 
υπό την έννοια της από 28.7.1951 Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης, το οποίο είχε απορριφθεί  
αρχικώς με την υπ’ αριθμ. 3/347312/29.8.1990 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως. ...

Επειδή η αιτούσα προβάλλει ότι κατά τη συνεδρίαση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτρο-
πής η οποία γνωμοδότησε αρνητικά επί  της αιτήσεως επανεξετάσεως του αιτήματός της,  δεν 
εκλήθη να παραστεί ούτε παρέστη τελικώς ο εκπρόσωπος του Υπάτου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες. Δοθέντος όμως ότι, κατά τα ήδη εκτεθέντα, είναι ανίσχυρη, ελλείψει εξουσιοδοτικού 
ερείσματος, η κοινή υπουργική απόφαση (υπ’ αριθμ. 5401/1-166958/10.5.1977 των Υπουργών 
Εξωτερικών και Δημοσίας Τάξεως], στην οποία προβλέπεται (άρθρο 4 η λήψη γνώμης ad hoc επι-
τροπής  καθώς  και  η  δυνατότητα  του  εκπροσώπου  του  Υπάτου  Αρμοστή  του  ΟΗΕ  για  τους 
πρόσφυγες να παρίσταται στις συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής, η λήψη της ως άνω γνώμης, μη 
επιβαλλόμενη από διάταξη νομίμως τεθείσα, αποτελεί οικειοθελή εκ μέρους της Διοικήσεως τή-
ρηση τύπου και, κατά συνέπεια, κάθε πλημμέλεια περί την τήρηση του τύπου αυτού προβάλλεται 
αυτοτελώς.

Επειδή, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, το αίτημα της αι-
τούσας περί  αναγνωρίσεως της ως πρόσφυγος απερρίφθη επειδή «στο πρόσωπό της δεν συ-
ντρέχουν τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία (καλά θεμελιωμένος φόβος δίωξης λόγος 
φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ) που προϋποθέτει η Σύμβαση Γενεύης του 1951 
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και το συναφές Πρωτόκολλο Ν. Υόρκης 1967, για να της αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα 
και ειδικότερα στο φάκελλό της δεν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αυτή έχει  
διωχθεί  από  τις  Αρχές  της  χώρας  της  για  λόγους  φυλής,  θρησκείας,  πολιτικών  πεποιθήσεων 
κλπ».Η  αιτιολογία  αυτή προβαλλομένης  είναι  νόμιμη και  επαρκής,  δοθέντος  ότι  ούτε  με  την 
αρχική αίτησή της περί αναγνωρίσεώς της ως πρόσφυγος ούτε με την αίτηση επανεξετάσεως της 
υποθέσεως  επεκαλέσθη  η  αιτούσα,  προς  απόδειξη  των  ισχυρισμών  της  περί  του  ότι  αν 
επιστρέψει στη χώρα της, κινδυνεύει να διωχθεί λόγω της δράσεώς της υπέρ της μειονότητος των 
Ταμίλ στην οποία ανήκει, συγκεκριμένα στοιχεία αφορώντα την δια ή το άμεσο περιβάλλον της.  
Κατά συνέπεια, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται 
ότι  η  προσβαλλόμενη  απόφαση,  απορρίπτουσα  το  αίτημα  της  αιτούσας  κατ’  επίκληση  της 
ανυπαρξίας στοιχείων δικαιολογούντων φόβο περί  διώξεώς της αν επιστρέψει στη χώρα της, 
αιτιολογείται πλημμελώς. Δεδομένου δε ότι η διαπίστωση της Διοικήσεως περί ανυπαρξίας των 
ως  άνω  στοιχείων  αρκεί  για  να  παράσχει  νόμιμο  και  επαρκές  έρεισμα  στην  απόρριψη  του 
αιτήματος  της  αιτούσας,  οι  λόγοι  ακυρώσεως,  με  τους  οποίους  η  τελευταία  αμφισβητεί  την 
επάρκεια των περαιτέρω αιτιολογιών της προσβαλλόμενης αποφάσεως, οι οποίες αναφέρονται 
στο ότι η αιτούσα εγκατέλειψε τη χώρα της «κατόπιν μετακλήσεως» και με σκοπό «την βελτίωση 
των συνθηκών διαβιώσεώς της», είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελώς προβαλλόμενοι. 

Εισηγητές: Δ. Γρατσίας

2


