
ΣτΕ (ΕΑ) 389/1992
Μη ανανέωση άδειας παραμονής και διαταγή απέλασης σε βάρος πολίτη της Σρί Λάνκα – Κατ’ αρ-
χήν  δεν  επιτρέπεται  η  αναστολή εκτέλεσης  πράξης  που διατάσσει  απομάκρυνση αλλοδαπού,  
εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που ανάγονται σε θέματα ζωής, ασφάλειας ή ελευθερίας  
του αλλοδαπού –  Η διαταγή απέλασης δεν αναφέρει ότι ο αλλοδαπός πρέπει να επαναπροωθη-
θεί στην χώρα καταγωγής του, αλλά σε τρίτη χώρα – Πρόσφυγας εντολής, υπό την προστασία της  
Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Πραγματικά Περιστατικά :  Σε βάρος του αιτούντα εκδόθηκε απόφαση της Διεύθυνσης Κρατικής 
Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με την οποία δεν ανανεώνεται η άδεια παραμονής 
του και διατάσσεται η αναχώρησή του από την Ελλάδα για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ο αι-
τών προσέβαλε τη απόφαση της Διοίκησης στο Δικαστήριο, αιτούμενος παράλληλα και προσωρι-
νή δικαστική προστασία. Ενώπιον της Επιτροπής επικαλέστηκε κίνδυνο ζωής αν επιστρέψει στην 
πατρίδα του επειδή ανήκει σε καταδιωκόμενη φυλή.
Σκεπτικό :   Η Επιτροπή επανέλαβε την πάγια νομολογία ότι δηλαδή επειδή η απαγόρευση παρα-
μονής αλλοδαπού στην χώρα ανάγεται σε θέμα προστασίας της δημόσιας τάξης,  δεν επιτρέπεται 
κατ’ αρχήν η αναστολή εκτελέσεως της πράξεως, που διατάσσει την απομάκρυνσή του, εκτός αν 
αποδεικνύεται ότι συντρέχουν όλως εξαιρετικοί λόγοι αναγόμενοι σε σαφείς κινδύνους της ζωής, 
ασφάλειας ή ελευθερίας του αλλοδαπού που θα δικαιολογούσαν την κατ’ εξαίρεση χορήγησης 
της ζητούμενης αναστολής.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Επιτροπή έκρινε ότι δεν συντρέχει  
λόγος απόκλισης από την αρχή επειδή ναι  μεν ο αιτών επικαλείται  κίνδυνο ζωής του αν επι-
στρέψει στην πατρίδα του λόγω του ότι ανήκει σε καταδιωκόμενη φυλή,  με την προσβαλλόμενη 
όμως πράξη δεν διατάσσεται η προώθηση του αιτούντα στη χώρα του, αλλά η απομάκρυνσή του 
από το Ελληνικό έδαφος, και η προώθησή του σε Τρίτη χώρα για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα αναστολής.

Σημείωση : ο αιτών επανήλθε με νέα αίτηση αναστολής στο Δικαστήριο υποβάλλοντας συμπλη-
ρωματικά βεβαίωση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες  από την 
οποία προκύπτει ότι είναι πρόσφυγας εντολής και ότι προσπάθησε στο παρελθόν να μεταναστεύ-
σει σε τρίτη χώρα, αλλά οι προσπάθειές του ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Η Επιτροπή,  με την υπ' 
αριθμ. 574/1992 απόφασή της, εκτίμησε ότι το αποδεικτικό στοιχείο που υπέβαλε ο αιτών δεν 
αποτελεί ικανή βάση χορήγηση αναστολής εκτέλεσης. 


