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Αντικείμενο Παραπόνου- Ιστορικό
1. Οι δικηγόροι
,
,; Δ.Ε.Π.Ε, με επιστολή τους ημερομηνίας
4 Ιανουάριου 2016, υπέβαλαν στο Γραφείο μου παράπονο εκ μέρους του πελάτη
τους κ.
εναντίον του Τμήματος Αρχείου
„ * Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Τ.Α.Π.Μ). Το παράπονο „ αφορούσε στην
καθυστέρηση που παρατηρείτο στην επανεξέταση της αίτησης του κ.
; για
απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητα, μετά από σχετική ακυρωτική απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου (αρ. υπ. 1665/2006), επί της αρχικής απορριπτικής
απόφασης του Τμήματος.
2.

Αντίγραφο της αναφερόμενης δικαστικής απόφασης τέθηκε υπόψη μου. Με βάση
στοιχεία που προκύπτουν από την απόφαση, ο κ.
βρίσκεται στην Κύπρο
από το 1996 και στις 23 Οκτωβρίου 2002 τέλεσε γάμο με κύπρια πολίτιδα. Το
2003, υπέβαλε αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με
πολιτογράφηση, στη βάση της μακρόχρονης παραμονής του στη χώρα. Η αίτησή
του, ωστόσο, απορρίφθηκε το 2006 οπότε προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο
με την καταχώρηση σχετικής προσφυγής. Το Δικαστήριο, με απόφασή του
ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2008, δικαίωσε τον παραπονούμενο, ακυρώνοντας την
απορριπτική απόφαση του Τ.Α.Π.Μ. Όπως έκρινε το Δικαστήριο, η επίμαχη
απόφαση ήταν προϊόν «μη δέουσας έρευνας».

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου, εναντίον της πιο πάνω
απόφασης καταχωρήθηκε η Έφεση υπ. αρ. 116/2008, η οποία, όμως,
αποσύρθηκε τελικά στις 15 Ιουνίου 2011. Πρακτικό του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
είναι σχετικό.
4. Μέχρι την υποβολή του παραπόνου, η επανεξέταση της αίτησης του κ. Girgis
εκκρεμούσε, ενώ, όπως διαπιστώθηκε στην πορεία, ο ίδιος αντιμετώπισε σειρά
δυσκολιών στην ανανέωση της άδειας παραμονής του. Υπόψη μου τέθηκαν και
αντίγραφα επιστολών των δικηγόρων του παράπονού μενού τόσο προς το
Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Τ.Α.Π.Μ σε σχέση με το θέμα της
εκκρεμούσης επανεξέτασης της αίτησης του κ.
. Σημειώνω σχετική επιστολή
των δικηγόρων με ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015 προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
με την οποία ζητείται όπως δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες για σκοπούς
συμπλήρωσης της επανεξέτασης της αίτησης του πελάτη τους, όπως και σχετική
απάντηση του Υπουργείου ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2015, στην οποία
σημειώνεται ότι το θέμα διαβιβάστηκε στο Τ.Α.Π.Μ ώστε «[...], η εν θέματι αίτηση
εξεταστεί το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των πραγματικών δυνατοτήτων του
Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.».
5. Όπως σημείωσαν οι δικηγόροι του παραπονούμενου, η ενημέρωση που είχαν
από το Τ.Α.Π.Μ ήταν ότι ο φάκελος του τελευταίου δεν μπορούσε να εντοπιστεί
και, ως εκ τούτου, δεν καθίστατο δυνατή η επανεξέταση της υπόθεσης.
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6. Σε τηλεφωνική δε, επικοινωνία που το Γραφείο μου είχε με τους δικηγόρους του
παραπονούμενου, οι τελευταίοι ανέφεραν ότι τα δεδομένα δεν έχουν, μέχρι
σήμερα, διαφοροποιηθεί. Το Τ.Α.Π.Μ εξακολουθεί να μην έχει προχωρήσει σε
επανεξέταση της περίπτωσης, ενώ από τηλεφωνικές επαφές που οι δικηγόροι
είχαν μαζί τους, διαφάνηκε ότι η εξέταση της υπόθεσης δεν προωθήθηκε με την
αιτιολογία ότι ο φάκελος της περίπτωσης δεν μπορούσε να εντοπιστεί και, ως, εκ
τούτου, γίνονταν προσπάθειες για δημιουργία αντιγράφου του φακέλου.

Έρευνα
7. Για σκοπούς διερεύνησης του παραπόνου, ζητήθηκαν - με επιστολή ημερομηνίας
2 Μαρτίου 2016- τα σχόλια και οι απόψεις του Αναπληρωτή Διευθυντή Τ.Α.Π.Μ,
σε σχέση με τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς. Ειδικότερα, ζητήθηκε όπως
τεθούν υπόψη του Γραφείου μου οι λόγοι για τους οποίους η υπόθεση παρέμενε
σε εκκρεμότητα, δεδομένης της απόσυρσης της σχετικής Έφεσης , από τον Ιούνιο
του 2011, και της υπό το φως της υποχρέωσης του Τμήματος να επανεξετάσει
την υπόθεση, μετά τη σχετική ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
τον Ιούνιο του 2008.
8. Δεδομένου ότι η αναφερόμενη επιστολή του Γραφείου μου δεν απαντήθηκε από
το Τ.Α.Π.Μ, ακολούθησε η αποστολή άλλων τριών σχετικών υπενθυμητικών
επιστολών. Στην τελευταία, δε, επιστολή ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, η
προκάτοχός μου σημείωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην υποβολή
σχετικής Έκθεσης, σε περίπτωση που δεν υπήρχε ανταπόκριση του Τμήματος.
9. Παρά τις προσπάθειες του Γραφείου μου, δεν κατέστη, μέχρι σήμερα, δυνατή η
εξασφάλιση των απόψεων του Τ.Α.Π.Μ.
10. Παρά το γεγονός της παράλειψης του Τ.Α.Π.Μ να απαντήσει στις επιστολές μας
και να θέσει υπόψη μας τη δική του τοποθέτηση αναφορικά με το παράπονο,
έκρινα σκόπιμη την ετοιμασία και υποβολή της παρούσας Έκθεσης, χωρίς τα
σχόλια και τις απόψεις της υπηρεσίας καθότι το υπό εξέταση θέμα άπτεται
κυρίως νομικού ζητήματος .
11. Επί της ουσίας, του παραπόνου, τη μη επανεξέταση, δηλαδή, της περίπτωσης
μετά από ακυρωτική απόφαση Δικαστηρίου επειδή δεν εντοπιζόταν ο διοικητικός
φάκελος, εν τη απουσία αντίλογου από την αρμόδια υπηρεσία, βασίζω τις
διαπιστώσεις μου στα στοιχεία και τις αποδείξεις που παρατέθηκαν από τους
δικηγόρους του παραπονούμενου1, αλλά και τις Αρχές του Διοικητικού Δικαίου
που διέπουν την υποχρέωση της διοίκησης για επανεξέταση μετά από κάθε
ακυρωτική απόφαση .

1Σχετική αλληλογραφία των Δικηγόρων με το Τ.Α.Π.Μ και Υπουργείο Εσωτερικών και σχετική απόφαση

του Δικαστηρίου.
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Νομικό Πλαίσιο
•

Σύντανυα - περί Γενικών Αργών Διοικητικού Δικαίου

12. Το άρθρο 146 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες του
Ανώτατου Δικαστηρίου, ορίζει μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 5, ότι η απόφαση
του Δικαστηρίου που εκδίδεται στα πλαίσια εξέτασης μιας αίτησης ακύρωσης ότι :
«[...]δεσμεύει παν δικαστήριο, όργανον ή αρχή εν τη Δημοκρατία, και τα περί ων
πρόκειται όργανα, αρχαί ή πρόσωπα υποχρεούνται εις ενεργόν συμμόρφωσιν
προς ταυτην.»

13. Το Μέρος XI των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου2 αφορά
στο θέμα της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις του Ανωτάτου
Δικαστηρίου και το δεδικασμένο.
14. Σύμφωνα δε με το άρθρο 57 του πιο πάνω αναφερθέντος νόμου:
«Έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση
υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν
από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.»

15. Επίσης, το άρθρο 59 του νόμου ορίζει ότι :
«(1) Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχουν ισχύ δεδικασμένου. Η
ακυρωτική απόφαση ισχύει έναντι όλων. Η απορριπτική απόφαση ισχύει έναντι
του αιτούντος.
(2) Κατά την επανεξέταση, η διοίκηση δεσμεύεται από το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης και από τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου για την ύπαρξη
ορισμένων νομικών και πραγματικών καταστάσεων που υφίσταντο κατά το χρόνο
της έκδοσης της πράξης στις οποίες στηρίχτηκε το διατακτικό της απόφασης. »

•

Νουολονία Ανωτάτου Δικαστηρίου
Στην υπόθεση Κ.Ρ. Parpas Enterprises Ltd ν. Αρχής Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου3 το Ανώτατο Δικαστήριο, αναφερόμενο σε παλαιότερη νομολογία,
σημείωσε ότι «[...]παράλειψη αποκατάστασης της νομιμότητας με την εξαφάνιση
της πράξης, συνιστά παράλειψη εκπλήρωσης υποχρέωσης που θέτει το άρθρο
146.5 του Συντάγματος που επιβάλλει την ενεργό συμμόρφωση με την ακυρωτική
απόφαση, και συνιστά παράλειψη υποκείμενη σε αναθεώρηση βάσει του Άρθρου

2 Ν. 158(Ι)/1999 ·
3 Υπόθεση αρ. 945/2002, απόφαση ημερομ. 6/2/2004, (2004)4 Α.Α.Δ.75 ·
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146.1 του Συντάγματος» (βλ. Εγγλεζάκης κ.α. ν. Γενικού Εισαγγελέα (1992) 1
Α.Α.Δ. 697, 702 (απόφαση Πική, Δ., όπως ήταν τότε).»
Το Δικαστήριο προχώρησε, περαιτέρω, στο να σημειώσει ότι «[...] για να
σημειωθεί συμμόρφωση πρέπει η διοίκηση να επανεξετάσει το θέμα και να
καταλήξει σε απόφαση [...]», ενώ «[.. ]η συμμόρφωση με την ακυρωτική
απόφαση πρέπει να λαμβάνει χώραν εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος. Το τι αποτελεί εύλογο χρονικό διάστηβα εξαρτάται πάντοτε από τα
γεγονότα και περιστατικά της υπόθεσης.»

16. Στην προαναφερθείσα απόφαση , το Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσο η μη
ολοκλήρωση της επανεξέτασης από την έκδοση της ακυρωτικής απόφασης στις
5/6/2002 μέχρι την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής στις 10/10/2002 (και την
ημερομηνία επιφύλαξης της απόφασης στις 15/1/2004), μπορούσε να θεωρηθεί
εύλογη, στη βάση της αιτιολογίας που παρέθεσε η καθ’ ης η αίτηση, της
απουσίας, δηλαδή, των σχετικών φακέλων λόγω κατάθεσής τους στο Δικαστήριο.
Κατάληξη του Δικαστηρίου ήταν ότι «[...] η απουσία των φακέλων δεν αποτελεί
περίσταση η οποία δικαιολογούσε την μη επανεξέταση του Θέματος μέχρι
την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής.» Έκρινε, ως εκ τούτου, ότι ο χρόνος
που παρήλθε από την έκδοση της ακυρωτικής απόφασης μέχρι την άσκηση της
προσφυγής δεν ήταν εύλογος και, συνακόλουθα, είχε σημειωθεί, στην προκειμένη
περίπτωση, παράλειψη συμμόρφωσης με την ακυρωτική απόφαση κατά
παράβαση του άρθρου 146.5 του Συντάγματος.
17. Στην απόφαση δε του Ανώτατου Δικαστήριο στην υπόθεση Επαμεινώνδα κ.α.
ν. Δήμου Λεμεσού4, το Δικαστήριο παρέθεσε τις βασικές αρχές σε σχέση με το
θέμα της συμμόρφωσης της διοίκησης με τις ακυρωτικές αποφάσεις και ανέφερε,
ότι:
«[...] Η απουσία μηχανισμού για αποτελεσματική εφαρμογή των δικαστικών
αποφάσεων, [...] ορθά δεν αμβλύνει την απόλυτη υποχρέωση της διοίκησης
προς συμμόρφωση. Η αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης περιλαμβάνει
και την εφαρμογή των διοικητικών δικαστικών αποφάσεων [...]. Η καταδικαστική
απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Hornsby ν. Greece, application no.
18357/91. ημερομ. 19.3.1997, έφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της μη
συμμόρφωσης των διοικητικών αρχών προς τις δικαστικές αποφάσεις. Κρίθηκε
πως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη θα ήταν άνευ περιεχομένου εάν η εθνική έννομη
τάξη ενός συμβαλλόμενου κράτους επέτρεπε τη μη εφαρμογή μιας οριστικής
δεσμευτικής δικαστικής απόφασης, ενώ υποδείχθηκε παράλληλα η σύμπτωση
των συμφερόντων των διοικητικών αρχών, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό
στοιχείο κράτους υποκείμενου στο κράτος δικαίου, με την ανάγκη για την ορθή
απονομή 7ης δικαιοσύνης. Η αποτελεσματική προστασία ενός διάδικου, ειδικά σε °
διοικητικές διαδικασίες, και η αποκατάσταση της νομιμότητας προϋποθέτουν την
υποχρέωση των διοικητικών αρχών να συμμορφωθούν με δικαστικές αποφάσεις.
Όταν οι διοικητικές αρχές αρνούνται ή αποτυγχάνουν ή καθυστερούν να
συμμορφωθούν, οι εγγυήσεις που απολαμβάνει ο διάδικος δυνάμει του άρθρου 6

4 Αναθεωρητική Έφεση αρ. 27/2009, ημερομ. 28 Μαρτίου 2016.
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της ΕΣΔΑ κατά τη δικαστική φάση της διαδικασίας στερούνται του σκοπού τους
(devoid of purpose).»

18. Το γεγονός ότι ενεργός συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση προϋποθέτει τόσο
παραμερισμό της ακυρωθείσας πράξης όσο και επανεξέταση του αντικειμένου της
προηγούμενης απόφασης και η γένεση νέας διοικητικής απόφασης,
επιβεβαιώθηκε και στην απόφαση Κ.Ο.Α ν. Ελίνας Χριστοφίδου5. Όπως,
χαρακτηριστικά επισημάνθηκε από το Δικαστήριο <?την εν λόγω απόφασή του:
« [...] η διοίκηση ύστερα από ακυρωτική απόφαση , βαρύνεται με διπλό καθήκον
προς συμμόρφωση: Αφενός να αποκαταστήσει τη νομιμότητα με την εξαφάνιση
■ της ακυρωθείσας πράξης και αφετέρου να προβεί το ταχύτερο δυνατό σε
επανεξέταση και λήψη νέας απόφασης.»

•

Περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόυος

19.0 θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως, ή Ombudsman όπως είναι διεθνώς
γνωστός, αποτελεί, σήμερα, την πιο διαδεδομένη - σε ευρωπαϊκό επίπεδο μορφή εξωδικαστικού ελέγχου της διοίκησης και στοχεύει στη διασφάλιση της
εφαρμογής των αρχών της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης. Βασικό
στοιχείο στη λειτουργία του θεσμού είναι η υποχρέωση των φορέων/υπηρεσιών
που εμπίπτουν στο πεδίο του διοικητικού ελέγχου του Ombudsman, να
συνδράμουν στις έρευνες που διενεργεί.
20.Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Διοικήσεως καθορίζεται στον περί
Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμο6. Βασική αρμοδιότητα του Επιτρόπου, είναι να
διερευνά παράπονα εναντίον οποιοσδήποτε υπηρεσίας ή λειτουργού που ασκεί
εκτελεστική ή διοικητική λειτουργία, σε σχέση με ενέργειά τους που ασκήθηκε
κατά παράβαση των νόμων ή των κανόνων της χρηστής διοίκησης και της ορθής
συμπεριφοράς προς τους πολίτες7 . Βάσει του Νόμου, όλες οι υπηρεσίες
υποχρεούνται όπως, αν τους ζητηθεί από τον Επίτροπο, να παρέχουν κάθε
συνδρομή στις έρευνες που διενεργεί8, ενώ, η διαδικασία διερεύνησης ενός
παραπόνου είναι αυτή που ο Επίτροπος θεωρεί πρέπουσα, ανάλογα με τις
περιστάσεις της υπόθεσης.9

5Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 146/2014, ημερομ. 12 Ιουλίου 2016.

6 Ν. 3/ 1991· ο
7Αρθρο 5( ι 5(α), Ν.3/1991·
8 Αρθρο 8(7) του Ν.3/91: «Τηρούμενων των διατάξεων του Νόμου αυτού, όλες οι υπηρεσίες υποχρεούνται
όπως, αν τους ζητηθεί τούτο από τον Επίτροπο, παρέχουν κάθε συνδρομή στο επιτελούμενο από αυτόν
έργο.».
9 Αρθρο 8 (5) του Ν.3/91: «Τηρούμενων των διατάξεων του Νόμου αυτού, η διαδικασία που θα τηρείται κατά
τη διεξαγωγή μιας έρευνας θα είναι αυτή που ο Επίτροπος θεωρεί πρέπουσα σύμφωνα με τις περιστάσεις της
υποθέσεως και, άνευ βλάβης της χενικότητας της διατάξεως αυτής, ο Επίτροπος έχει εξουσία όπως,
τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, λαμβάνει πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο κ α ι με
οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αυτός ορθό [...]»
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Συμπεράσματα - Εισηνησεκ

21. Όπως προαναφέρεται, οι θέσεις του Τ.Α.Π.Μ. σχετικά με το αντικείμενο του
παραπόνου δεν εξασφαλίστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, δεν διαβιβάστηκαν στοιχεία
στη βάση των οποίων να αιτιολογείται η παραμονή σε εκκρεμότητα, μέχρι και
σήμερα, της διαδικασίας επανεξέτασης της περίπτωσης για το χρονικό διάστημα
μετά την ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Ιούνιο του 2008.
22. Προτού αναφερθώ στο ουσιαστικό μέρος της παρούσας υπόθεσης, την μη
συμμόρφωση, δηλαδή, του Τ.Α.Π.Μ. με την ακυρωτική απόφαση του
Δικαστηρίου, θεωρώ απαραίτητο να σημειώσω ότι βασικό στοιχείο στη λειτουργία
του θεσμού του Ombudsman, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, είναι η καλή
συνεργασία με τους φορείς/υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του και
η έγκαιρη και ουσιαστική συνδρομή τους, στις έρευνες που διενεργεί. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο θεσμός αδυνατεί να εκπληρώσει αποτελεσματικά τον ελεγκτικό
ρόλο που ο νομοθέτης του ανέθεσε, προς όφελος του πολίτη και των
δικαιωμάτων του.
23. Στην προκειμένη περίπτωση, η ανταπόκριση του ΤΑΠΜ στη διερεύνηση της
παρούσας υπόθεσης δεν ήταν η οφειλόμενη υπό το φως της υποχρέωσης των
υπηρεσιών για συνδρομή των ερευνών που διενεργεί ο Επίτροπος Διοικήσεως.
Ειδικότερα, παρά τις επανειλημμένες επιστολές που διαβιβάστηκαν στο Τμήμα,
από την υποβολή του παραπόνου τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Νοέμβριο
του 2016, οπότε και αποστάληκε η τελευταία επιστολή του Γραφείο μου, καμία
γραπτή θέση της υπηρεσίες δεν τέθηκε υπόψη μου αναφορικά με τους
ισχυρισμούς του παράπονού μενού και τους λόγους για τους οποίους η υπόθεση
δεν προωθήθηκε για επανεξέταση.
24. Αναφορικά με το ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης, την παράλειψη, δηλαδή, του
Τ.Α.Π.Μ. να εκδώσει νέα διοικητική πράξη αναφορικά με την περίπτωση, υπό το
φως της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η μη ολοκλήρωση
της διαδικασίας επανεξέτασης βρίσκεται εκτός των παραμέτρων του
προαναφερόμενου νομικού πλαισίου και της συναφούς με το θέμα νομολογίας.
25. Η, δε, απώλεια του σχετικού διοικητικού φάκελου, δεν μπορεί να αποτελέσει
ικανοποιητική αιτιολογία για την μεγάλη καθυστέρηση που έχει προκύψει στην
ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, όπως έχει επιβεβαιωθεί και από
νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου Δικαστηρίου (βλ. πιο πάνω).
26. Ενόψει τούτου, θέση μου είναι ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
για τη διεκπεραίωση των όποιων εκκρεμοτήτων μπορεί να υπάρχουν και
εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης και να προωθηθεί η
άμεση λήψη σχετικής απόφασης για την περίπτωση, με βάσει τα ευρήματα της
ακυρωτική απόφασης, εάν δεν έχει ήδη γίνει.
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27. Η π ιο πάνω εισήγηση υποβάλλεται προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή Τμήματος
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
Επιπλέον, η παρούσα Έκθεση
υποβάλλεται και στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών για ενημέρωση
και τις όποιες δικές του ενέργειες κρίνει σκόπιμες για την υλοποίηση των
εισηγήσεων μου.

Μαρία Στυλτα^σύ^Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

