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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α), ανεξάρτητο 

συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, εκφράζει την έντονη έκπληξή της για το υπ’ αριθ. 965/15.11.2012 έγγραφο 

του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών προς τις αρµόδιες για ζητήµατα ιθαγένειας 

υπηρεσίες. 
 

Το έγγραφο αυτό έχει ως εξής: «Ενόψει προσεχούς δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του 

Συµβουλίου της Επικρατείας που αφορά στον έλεγχο της συνταγµατικότητας των άρθρων 

1
Α
 και 24 του ν. 3838/2010, παρακαλείσθε όπως αναστείλετε τη διαδικασία απονοµής 

ιθαγένειας (υποβολή νέων αιτηµάτων, εξέταση φακέλου, δηµοσίευση απόφασης, 

ορκωµοσία, εγγραφή στα δηµοτολόγια) όλων των σχετικών αιτήσεων που βασίζονται στα 

προαναφερθέντα άρθρα».  
 

Το έγγραφο αναφέρεται σε υπόθεση που εκκρεµεί ενώπιον της Ολοµέλειας του 

Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατόπιν παραποµπής µε την υπ’ αριθ. 350/2011 

απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του ΣτΕ. Πρόκειται για αίτηση ακυρώσεως υπουργικών 

αποφάσεων που έχουν χαρακτήρα κανονιστικό (δηλαδή, είναι γενικής εφαρµογής) και 

είναι σχετικές µε την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Οι αποφάσεις αυτές στηρίζονται 

σε διατάξεις του ν. 3838/2010, οι οποίες εισάγουν νέες προϋποθέσεις για την κτήση της 

ελληνικής ιθαγένειας. Η δε Ολοµέλεια του ΣτΕ πρόκειται να κρίνει τη συνταγµατικότητα 

των διατάξεων  αυτών. 
 

Εφόσον η απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ δεν έχει ακόµη εκδοθεί, οι υπουργικές 

αποφάσεις που προσβλήθηκαν είναι έγκυρες και πρέπει να εφαρµόζονται. Οι δε 

διατάξεις του ν. 3838/2010 είναι ισχυρές και δεσµευτικές για κάθε διοικητικό όργανο. 

Εάν η Ολοµέλεια του ΣτΕ κρίνει τις νοµοθετικές διατάξεις αντισυνταγµατικές, αρµόδιος 

για την τροποποίησή τους θα είναι ο Νοµοθέτης, και όχι η ∆ιοίκηση. Σε περίπτωση δε 

ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µεταβατικά 

µέτρα, ώστε να µην παγώσουν οι διαδικασίες απονοµής ιθαγένειας έως ότου 

τροποποιηθεί ο νόµος.  
 

Το προαναφερόµενο υπ’αριθ. 965/15.11.2012 έγγραφο προσβάλλει τη συνταγµατικά 

επιβεβληµένη διάκριση των εξουσιών. Αλλοίµονο, αν σε κάθε περίπτωση που 

υποβάλλεται σε δικαστική κρίση η συνταγµατικότητα νοµοθετικών διατάξεων, η 

∆ιοίκηση αναστέλλει την εφαρµογή τους. 
 

Είναι συνεπώς προφανές, ότι το προαναφερόµενο έγγραφο δεν έχει καµία νοµική 

υπόσταση. ∆εν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα και δεν δεσµεύει κανένα διοικητικό 

όργανο. Τουναντίον, η ∆ιοίκηση οφείλει να εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις, µολονότι 

έχει αµφισβητηθεί η συνταγµατικότητά τους και πρόκειται να κριθεί δικαστικά. Έτσι, τα 

αρµόδια διοικητικά όργανα οφείλουν να εφαρµόζουν τις διοικητικές πράξεις που 

προσβλήθηκαν και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια σχετική µε την κτήση ιθαγένειας, 

τυχόν δε άρνησή τους να το πράξουν θα αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

 

Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2012 


