ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΟΣ (κοινοτικού πολίτη)
Περίληψη
Ρουμάνος πολίτης, απελαθείς δικαστικώς, ζήτησε από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης τη χορήγηση άδειας επιστροφής στη Ελλάδα (κατ’ άρ. 74 § 3 Ποιν.
Κώδικα), για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (πολυετής παραμονή στην Ελλάδα
με σύζυγο και δύο ανήλικα τέκνα). Επικαλέστηκε επίσης την ένταξή του στην
ελληνική κοινωνία και αντιστοίχως την αποκοπή του από την αντίστοιχη
ρουμανική καθώς και την μη εμπλοκή του, στην Ελλάδα ή τη Ρουμανία, σε άλλη
αξιόποινη πράξη. Ωστόσο, η αίτηση αυτή, όπως και αντίστοιχη αίτηση
επανεξέτασης απορρίφθηκαν, αφού ο επικαλούμενος λόγος δεν κρίθηκε «ικανός
να κάμψει την αιτία για την οποία του επιβλήθηκε το μέτρο της απέλασης» «λόγω
της φύσης και της βαρύτητας των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε».
Κατά την άποψη του Συνηγόρου, ο αιτών, ως Ρουμάνος δηλ. κοινοτικός
πολίτης, προστατεύεται από το κοινοτικό δίκαιο, ως προς την απέλαση, και
συνεπώς πρέπει να συντρέχουν γι’ αυτόν οι αυξημένες απαιτήσεις / προϋποθέσεις
απέλασης κοινοτικού υπηκόου. Θα πρέπει δηλ. αυτός να συνιστά μια «πραγματική,
ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή στρεφόμενη κατά θεμελιώδους
συμφέροντος της πολιτείας» (άρ. 27 παρ. 2 εδ. β΄Οδηγ. 2004/38 ΕΚ).
Όμως, η καταδίκη του αιτούντος (σε ποινή 15 μηνών) έλαβε χώρα πριν από
εννέα χρόνια ενώ δεν ακολούθησε κάποια άλλη ποινική εμπλοκή του. Συνεπώς η
επίκληση της βαρύτητας του τελεσθέντος αδικήματος, στο στάδιο αυτό, όπως και
η απόδοση σ’ αυτόν της ικανότητας «να τελέσει νέα αδικήματα» δεν φαίνονται
ικανές να δικαιολογήσουν τη συνδρομή «πραγματικής, ενεστώσας και αρκούντως
σοβαρής απειλής κατά θεμελιώδους συμφέροντος της πολιτείας».
Ως εκ τούτου, εφόσον δεν αποδεικνύεται η συνδρομή εξόχως σοβαρών λόγων
στο πρόσωπο του αιτούντος για την εξακολούθηση της εκτέλεσης του εξαιρετικού
μέτρου ασφαλείας της δικαστικής απέλασης, εν όψει της ιδιότητάς του ως πολίτη
της Ε.Ε (άρθρο 18 της ΣυνθΕΚ), η χορήγηση άδειας επιστροφής χρήζει εκ νέου
εξέτασης.
Γενικότερα, ωστόσο, η Αρχή διαπιστώνει στο σχετικό πόρισμά της την απουσία
κριτηρίων για την άσκηση της αρμοδιότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης να δίδει
άδεια επανόδου. Προτείνει, ως εκ τούτου, την ανάληψη πρωτοβουλίας για την
εξειδίκευση της συγκεκριμένης διαδικασίας και την διασαφήνιση των σχετικών
προϋποθέσεων.
Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε τον
αιτούντα να υποβάλει νέα αίτηση, προκειμένου να επανεξετάσει την υπόθεση,
μετά και από σχετική έρευνα που θα διεξήγαγε το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.

