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Η αώλεια της ελληνικής ιθαγένειας βάσει του ρώην
άρθρου 19 ΚΕΙ και η διαδικασία εανάκτησής της

Α7όφαση της Ολοµέλειας της Εθνικής Ε7ιτρο7ής ε7ί του 5ου θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης της 30.10.2003: Η αώλεια της Ελληνικής
Ιθαγένειας βάσει του ρώην άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ΚΕΙ) και η διαδικασία εανάκτησής της.
Η Ε7ιτρο7ή σε Ολοµέλεια,
Έλαβε υ7όψη τη σχετική 7ρόταση των Β’ και Γ’ Τµηµάτων της
ΕΕ∆Α 7ου είχε στηριχθεί στην εισήγηση του Ε7ιστηµονικού Συνεργάτη, κ.
Ν. Σιταρό7ουλου και είχε α7οσταλεί ταχυδροµικώς 7ρο της συζήτησης σε
όλα τα µέλη της Ε7ιτρο7ής.
Τα κύρια σηµεία της 7ρότασης των Β’ και Γ’ Τµηµάτων είναι τα εξής:

1. Σύµφωνα µε το 7ρώην άρθρο 19 ΚΕΙ (Ν∆ 3370/1955), «Αλλογενής
εγκαταλι7ών το Ελληνικό έδαφος άνευ 7ροθέσεως 7αλιννοστήσεως δύναται
να κηρυχθεί α7ολέσας την Ελληνικήν ιθαγένειαν». «Αλλογενής», στο
7λαίσιο του ως άνω νόµου, σήµαινε το 7ρόσω7ο εκείνο 7ου έχει µεν την
ελληνική ιθαγένεια αλλά «δεν κατάγεται α7ό Έλληνες, δεν έχει ελληνική
συνείδηση και δεν συµ7εριφέρεται ως Έλληνας [και ως εκ τούτου]
τεκµαίρεται ότι ο δεσµός του µε το ελληνικό έθνος είναι εντελώς χαλαρός
και εύθραυστος». Η κήρυξη της α7ώλειας της ελληνικής ιθαγένειας δεν
ήταν αυτοδίκαιη αλλά γινόταν µε α7όφαση του Υ7ουργού Εσωτερικών µετά
α7ό σύµφωνη γνώµη του «Συµβουλίου Ιθαγένειας» (άρθρο 19 ΚΕΙ εδ. 4).
2. Αν και κατά γενική οµολογία «αντισυνταγµατικό», ερχόµενο σε
σύγκρουση µε το άρθρο 4 7αρ. 3 εδ. 2 Σ, το άρθρο 19 ΚΕΙ διατηρήθηκε σε

ισχύ βάσει της µεταβατικής διάταξης του άρθρου 111 7αρ. 6 Σ 7ου
7ροέβλεψε ότι το άρθρο 19 ΚΕΙ «εξακολουθεί να ισχύει ώσ7ου να
καταργηθεί µε νόµο». Α7ό το 1955 µέχρι το 1998, όταν καταργήθηκε το
άρθρο 19 ΚΕΙ µε το άρθρο 9 7αρ. 14 του Ν. 2623/1998, το σύνολο των
7ροσώ7ων 7ου α7ώλεσαν την ελληνική ιθαγένεια βάσει του άρθρου 19 του
ΚΕΙ ανήλθε σε 60.000 7ερί7ου.
3. O Ν. 2638/1998 κατάργησε µεν το άρθρο 19 ΚΕΙ αλλά δεν
7ροέβλεψε καµία διαδικασία βάσει την ο7οίας οι 7ρώην Έλληνες υ7ήκοοι
θα µ7ορούσαν να ανακτήσουν την ελληνική ιθαγένειά τους.
Σήµερα, σύµφωνα µε το ΥΠΕΣ∆∆Α, «η τυχόν υ7οβληθείσα αίτηση
ανάκτησης εξετάζεται κατ’ αρχήν α7ό το Συµβούλιο Ιθαγένειας, 7ου εδρεύει
στο ΥΠΕΣ∆∆Α, το ο7οίο ερευνά αν συντρέχουν οι 7ροϋ7οθέσεις για την
ανάκληση της α7οστερητικής α7όφασης βάσει των γενικών αρχών του
δικαίου 7ερί ανακλήσεως µη νοµίµως εκδοθεισών διοικητικών 7ράξεων.
Σε

θετική

7ερί7τωση

η

α7όφαση

ανακαλείται…Σε

αρνητική

7ερί7τωση και εφ’ όσον ο αιτών ζει στη χώρα µας ως ανιθαγενής (δηλαδή του
έχει χορηγηθεί ∆ελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς) του συστήνεται η
διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας µε 7ολιτογράφηση. Μέχρι [τον
Ιούνιο 2003 είχαν] υ7οβληθεί 111 αιτήσεις εκ των ο7οίων [έγιναν] δεκτές
61 [ενώ] 40 αιτήσεις [βρίσκονταν] στη διαδικασία της εξέτασης…»
4. Η Ε7ιτρο7ή των Ηνωµένων Εθνών για την Κατάργηση Όλων των
Μορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων (CERD) και η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή κατά
του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) έχουν υ7ογραµµίσει σε
7ρόσφατες εκθέσεις τους ότι η Ελλάδα, µετά την κατάργηση του άρθρου 19
ΚΕΙ,

θα
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κατάλληλα

µέτρα

α7οκατάστασης,

συµ7εριλαµβανοµένης της δυνατότητας ανάκτησης της ιθαγένειας των
7ροσώ7ων 7ου την α7ώλεσαν στο 7αρελθόν βάσει του άρθρου 19».
Οι συγκεκριµένες 7ροτάσεις 7ου 7εριλαµβάνονται στην 7ρόταση των
Β’ και Γ’ Τµηµάτων για τη διόρθωση της εκτεθείσας 7αρα7άνω κατάστασης
είναι οι εξής:
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Η ΕΕ∆Α
(α) Εκφράζει την ανησυχία της διότι η ελληνική Πολιτεία δεν
µερίµνησε και δεν 7ροέβλεψε µε τυ7ικό νόµο τη δυνατότητα ε7ανάκτησης
της ελληνικής ιθαγένειας των ανωτέρω 7ροσώ7ων, 7ου είχαν α7ολέσει βάσει
νοµοθεσίας αντίθετης 7ρος το Σύνταγµα και το διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων
του ανθρώ7ου.
(β) Θεωρεί α7αραίτητη την άµεση θέσ7ιση ειδικής νοµοθεσίας 7ου θα
7ροβλέ7ει ρητώς και µε σαφήνεια τη διαδικασία ε7ανάκτησης της
ελληνικής ιθαγένειας όλων των 7ροσώ7ων 7ου την α7ώλεσαν δυνάµει του
καταργηθέντος άρθρου 19 ΚΕΙ και 7ου ε7ιθυµούν να την ε7ανακτήσουν.
(γ) ∆ε θεωρεί ικανο7οιητική τη διαδικασία ανάκτησης της ελληνικής
ιθαγένειας βάσει 7ολιτογράφησης, σύµφωνα µε το άρθρο 58 ε7. του Ν.
2910/2001, δεδοµένου ότι τα υ7ό εξέταση 7ρόσω7α κατείχαν, κατά κανόνα
ε7ί σειρά ετών, την ελληνική ιθαγένεια την ο7οία α7ώλεσαν δυνάµει µίας
νοµοθετικής διάταξης 7ου ήταν αντίθετη 7ρος το Σύνταγµα και το διεθνές
δίκαιο. Σε 7ερί7τωση όµως 7ου η Πολιτεία εξακολουθήσει να εφαρµόζει τη
διαδικασία της 7ολιτογράφησης, θεωρείται α7αραίτητο να θεσµοθετηθούν
µε τυ7ικό νόµο ειδικές, ευνοϊκές διατάξεις 7ου θα εξασφαλίζουν την ταχεία
ε7ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας των 7ροσώ7ων 7ου έχουν θιγεί α7ό
την εφαρµογή του 7ρώην άρθρου 19 ΚΕΙ, κατό7ιν σχετικής αίτησής τους
και εφόσον θα 7ληρούνται οι 7ροϋ7οθέσεις του σχετικού νόµου.
(δ) Καλεί την Πολιτεία να 7ροβεί στην κύρωση της Σύµβασης του
ΟΗΕ για τη Μείωση της Ανιθαγένειας (1961, σε ισχύ α7ό το 1975), ό7ως
ε7ίσης στην κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώ7ης 7ερί
Ιθαγένειας (1997, σε ισχύ α7ό το 2000) 7ου υ7έγραψε η Ελλάδα στις
06/11/1997.
A7ό τη γενική συζήτηση του θέµατος 7ροέκυψε ότι κρίνεται
α7αραίτητη η άµεση θέσ7ιση ειδικής νοµοθεσίας για τη διαδικασία
ε7ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας α7ό τα ως άνω 7ρόσω7α.
Ο κ. Σισιλιάνος, εκ7ρόσω7ος του Ιδρύµατος Μαραγκο7ούλου για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώ7ου στην ΕΕ∆Α, δήλωσε ότι η κατάργηση του
αντισυνταγµατικού άρθρου 19 του ΚΕΙ α7οτελεί σηµαντικό βήµα,
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7ληροφόρησε όµως τα µέλη ότι 7ρόσφατη έκθεση του Ευρω7αϊκού
Κοινοβουλίου κατηγορεί την Ελλάδα ότι έλαβε «ηµίµετρο», καθώς δεν
υ7ήρξε 7ρόβλεψη για τη διαδικασία ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
∆ήλωσε

ε7ι7λέον

ότι

δικαίωµα

ε7ανάκτησης
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ιθαγένειας

δεν

7ροβλέ7εται α7ό τις διεθνείς συνθήκες αλλά έγκειται στη διακριτική
ευχέρεια της κάθε χώρας.
Ο κ. Θεοδωρίδης, εκ7ρόσω7ος του Συνασ7ισµού στην ΕΕ∆Α,
υ7οστήριξε ότι θεωρεί α7αραίτητη την άµεση θέσ7ιση ειδικής νοµοθεσίας
7ου θα 7ροβλέ7ει τη διαδικασία ε7ανάκτησης και 7ρότεινε να συµµετέχουν
στο Συµβούλιο Ιθαγένειας και άλλοι φορείς 7ου ασχολούνται µε τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώ7ου, ό7ως ο Συνήγορος του Πολίτη, η ΕΕ∆Α κ.λ.
Η Πρόεδρος ανέφερε ότι θεωρεί αναγκαία την άµεση θέσ7ιση ειδικής
νοµοθεσίας για την ε7ιτάχυνση των διαδικασιών καθώς και για την
α7οκατάσταση των 7ροσώ7ων 7ου α7ώλεσαν την ελληνική ιθαγένεια, έθιξε
όµως και τα εκκρεµή ζητήµατα των Ελλήνων σε συνέχεια των α7ελάσεών
τους α7ό την Τουρκία (1959, 1962). Παρατήρησε ε7ίσης ότι η Τουρκία δεν
έχει 7ροβεί στην καταβολή α7οζηµιώσεων στους οµογενείς για τις
7εριουσίες τους και ως εκ τούτου, α7ευθύνει τη σύσταση στην Πολιτεία να
διεκδικήσει την ικανο7οίηση α7ό την Τουρκία των α7αιτήσεων για την
ελληνική 7εριουσία και γενικά για τα κάθε είδους συµφέροντα των
εξαναγκασθέντων σε εγκατάλειψη του τουρκικού εδάφους και ιδίως της
Κωνσταντινού7ολης και των γύρω 7εριοχών.
Μετά α7ό συζήτηση, η Ολοµέλεια υιοθέτησε οµοφώνως τα 7αρα7άνω
σηµεία της 7ρότασης των Β’ και Γ’ Τµηµάτων και την ακροτελεύτια 7ρόταση
της Προέδρου για τα συµφέροντα των διωχθέντων ή εξαναγκασθέντων σε
εγκατάλειψη του τουρκικού εδάφους οµογενών.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003
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