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ΘΕΜΑ: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών κτήσης ελληνικής ιθαγένειας
από ομογενείς χωρών της πρώην ΕΣΣΔ

Στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής αναφοράς ο Συνήγορος του Πολίτη σας
απέστειλε το υπ` αριθμ. πρωτ. 13804/07.2.3 από 30-01-2008 επισημαίνοντας το
πρόβλημα που υφίσταται με την καθυστέρηση στο χρόνο διεκπεραίωσης των
υποθέσεων ιθαγένειας που αφορούν ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
(καθορισμός και ιδιότυπη πολιτογράφηση του άρθρου 15 του Κ.Ε.Ι.), το οποίο
οφείλεται εν πολλοίς στις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά τη διακρίβωση της
γνησιότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών που εκδίδονται από τις χώρες
αυτές, ιδίως μάλιστα ορισμένες εξ αυτών όπως το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν ή
αυτόνομη Δημοκρατία της Αμπχαζίας (προβλήματα υπάρχουν βεβαίως ακόμη και με
τη Ρωσία και την Ουκρανία). Όπως σημείωνε ο Συνήγορος του Πολίτη, «[…] το
παραπάνω πρόβλημα ανακύπτει με ιδιαίτερη ένταση στις περιπτώσεις όπου το αίτημα
που εξετάζεται αφορά τον καθορισμό της ιθαγένειας ενός προσώπου και άρα δεν είναι
δυνατή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αναγνωρίζει ο νόμος στις ειδικές επιτροπές
που είναι αρμόδιες να κρίνουν τα προσκομιζόμενα «στοιχεία» για τη διαπίστωση της
ομογενειακής ιδιότητας προσώπων που αιτούνται την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας σύμφωνα με τις διαδικασίες της ιδιότυπης πολιτογράφησης του άρθρου 15
του ν.3282/2004[…]». Η Αρχή υποστήριζε δε ότι «[…] ο χρόνος διεκπεραίωσης των
υποθέσεων ιθαγένειας προσώπων που προέρχονται από τη χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
υπερβαίνει [στις επίμαχες περιπτώσεις] κατά πολύ την έννοια του ευλόγου με συνέπεια
οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις να προβληματίζουν σε σχέση με τις επιταγές της

αρχής της χρηστής διοίκησης[…]», ενώ έκρινε ότι «[…]είναι απαραίτητη η άμεση
αντιμετώπιση του σημερινού αδιεξόδου προς την κατεύθυνση του περιορισμού του
αριθμού των δικαιολογητικών που αποστέλλονται προς πιστοποίηση της γνησιότητάς
τους μέσω της Ιντερπόλ []». Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε ότι
«[…] α) στις περιπτώσεις αιτημάτων ιδιότυπης πολιτογράφησης του άρθρου 15 του
Κ.Ε.Ι. (ν.2790/2000) είναι δυνατή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αναγνωρίζει ο
νόμος στις ειδικές επιτροπές που είναι αρμόδιες να κρίνουν τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά ως «στοιχεία» για τη διαπίστωση της ομογενειακής ιδιότητας των
ενδιαφερόμενων προσώπων, β) σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος θα μπορούσε να
περιοριστεί στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ανακύπτει βάσιμη υποψία
πλαστότητας των προσκομιζόμενων εγγράφων. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, άλλωστε,
ιδίως μάλιστα οι αστυνομικές, έχουν πλέον πολυετή και πολύτιμη εμπειρία στα
ζητήματα αυτά, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη εν προκειμένω, γ) θα
μπορούσε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ελληνικών προξενικών αρχών για τον
έλεγχο της γνησιότητας των εγγράφων με υιοθέτηση τακτικής και ευέλικτης διαδικασίας
συνεργασίας με τις εγχώριες ελληνικές αρχές […]».
Ωστόσο, έως σήμερα η υπηρεσία σας δεν έχει απαντήσει στο από 30-01-2008
έγγραφο της Αρχής. Αντιθέτως, στο Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε το υπ` αριθμ.
πρωτ. Φ.21958/οικ.14101 από 15/07/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστικής
Κατάστασης της Περιφέρειας Αττικής προς την υπηρεσία σας, με το οποίο
αναδεικνύονται με πολύ συγκεκριμένο και σαφή τρόπο τα επίμαχα ζητήματα. Αξίζει
δε να επισημανθεί ότι στο εν λόγω έγγραφό της η Περιφέρεια Αττικής σημειώνει
ειδικά για τους ενδιαφερόμενους που προέρχονται από την Αμπχαζία: «Δεδομένων
όλων αυτών των προσκομμάτων σε μια σειρά από επαναλαμβανόμενες ενέργειες της
υπηρεσίας μας, του σημαντικού αριθμού αιτήσεων πολιτών αυτής της κατηγορίας που
εκκρεμούν σε εμάς, των γενικών διατάξεων του Διοικητικού Δικαίου περί
ικανοποίησης των αιτημάτων των πολιτών μέσα σε εύλογο χρόνο και των αρχών της
χρηστής διοίκησης, παρακαλούμε να έχουμε άμεσα τις απόψεις της Υπηρεσίας σας για
τη δυνατότητα της Υπηρεσίας μας να προβαίνει στον καθορισμό της ελληνικής
ιθαγένειας – άποψη που υιοθετεί και η Υπηρεσία μας – εφόσον ο σχετικός έλεγχος
γνησιότητας των συμβολαιογραφικών αντιγράφων ή επανεκδόσεων ειδικά για την
περιοχή της Αμπχαζίας έχει αποβεί κατ` επανάληψη άκαρπος».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και με δεδομένο ότι οκτώ (8) και πλέον
μήνες από την αποστολή του από 30/01/2008 εγγράφου της Αρχής η απάντηση επ`
αυτού παραμένει εκκρεμής, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Με τιμή,

Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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