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Προς: Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
της Χώρας
Γεν. ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση Αστικής Κατάστασης &
Κοινωνικών Υποθέσεων
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Κοιν.:

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
α) Κεντρική Υπηρεσία
Τµήµα Μελετών
Ακαδηµίας 68, Τ.Κ.10678
β) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου στο
Υπουργείο Εσωτερικών

Εγκύκλιος αριθµ.3
Θέµα: Αποδοχή της αριθµ.401/2013 γνωµοδότησης του Ε’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3838/2010.
Σχετ.:

1. Το αριθµ.πρωτ.1378/Φ.ΕΡ.10/2013/27-11-2013 έγγραφο του Γραφείου Ν.Σ. στο
ΥΠ.ΕΣ και η συν/νη υπ’ αριθµ.401/2013 γνωµοδότηση.
2. Τα αριθµ.πρωτ.Φ.76210/22108/20-08-2013, Φ.76210/18913/01-07-2013,
Φ.76210/36740/26-11-2010, Φ.76210/73216/06-12-2007, Φ.76210/28768/26-062007, Φ.76210/15074/02/06-07-2004 έγγραφά µας.
3. Το αριθµ.πρωτ.Φ.1073/6292/05-07-2012 της Α.∆. Αττικής και τα συν/να του.
4. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Σας αποστέλλουµε για ενηµέρωσή σας φωτοαντίγραφο της αριθµ.401/2013 γνωµοδότησης του
Ε’ Τµήµατος του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
την 17/1/2014, σχετικά µε τα κωλύµατα πολιτογράφησης αλλοδαπών (άρθρο 5§1 περ.β, Ν.
Ν.3284/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το άρθρο 2 του Ν.3838/2010) σε
συνδυασµό µε το άρθρο 128§2 Κ.Π.∆.
Συνοπτικά συγκρατείται ότι σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση, η καταδίκη, κατ’
έφεση συνεκδίκασης περισσοτέρων της µία υποθέσεων, σε ποινή στερητικής της
ελευθερίας συνολικά δώδεκα (12) µηνών δεν συνιστά κώλυµα πολιτογράφησης,
υπό την προϋπόθεση των ακόλουθων συνθηκών:
- από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1 και 114 του Π.Κ., προκύπτει
ότι οι ποινές που προσµετρώνται σε µία συνολική ποινή διατηρούν την αυτοτέλειά
τους και µετά τον καθορισµό της συνολικής ποινής και δεν απορροφώνται από
αυτήν. Έτσι, ως ποινή η οποία παραγράφεται νοείται όχι η συνολική ποινή, αλλά καθεµία
από τις ποινές που προσµετρήθηκαν στη συνολική ποινή.
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- Βάσει των στοιχείων του φακέλου του εξετασθέντος ερωτήµατος διαπιστώθηκε ότι µε
απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εφέσεων
της καταδικασθείσας οµογενούς αλλοδαπής κατά τεσσάρων καταδικαστικών αποφάσεων
του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών και κατόπιν συνεκδίκασης αυτών (κατά τη
δικονοµική δυνατότητα του άρθρου 128§2 Κ.Π.∆.), επιβλήθηκε ποινή συνολικά ενός έτους
µε αναστολή για αδικήµατα που αφορούσαν παραβάσεις της νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων
κτισµάτων του Ν.1337/1983. Κάθε µία δε από τις επιδικασθείσες ποινές ανερχόταν στην
ποινή της φυλάκισης τριών µηνών, η οποία δεν εµπίπτει ούτως ή άλλως στα κωλύµατα
πολιτογράφησης του άρθρου 5§1 περ.β, Ν. Ν.3284/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήµερα. Παρέλκει συνεπώς, σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση, ως άνευ σηµασίας
η εξέταση λοιπών ζητηµάτων σχετικών µε τη χορήγηση αναστολής ή το χρόνο διάρκειας
αυτής.
Η ∆ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,
στην οποία κοινοποιείται οµοίως η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να προχωρήσει
αντιστοίχως στην ολοκλήρωση εξέτασης της υπόθεσης της ενδιαφεροµένης οµογενούς
αλλοδαπής υπηκόου Αλβανίας σύµφωνα µε τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στη σχετική
γνωµοδότηση.
Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούµε για την κατάλληλη ενηµέρωση των καθύλη αρµόδιων
Υπηρεσιών σας.
Ο Γενικός Γραµµατέας

Ευ. Συρίγος

Συνηµµένα:
1. Φ/α αριθµ.401/2013 γνωµοδότησης (σελ.6)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής
4. Γεν. ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
5. ∆/νση Ιθαγένειας (για την ενηµέρωση των υπαλλήλων)
 Τµήµα Πολιτογραφήσεων Οµογενών Αλλοδαπών (ένα αντίγραφο για το αρχείο)
6. ∆/νση Μ.Η.Ε.Σ. (µε την παράκληση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ υπ’ αριθ. 401/2013
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ε΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συνεδρίαση της 26-11-2013
Σύνθεση :

Πρόεδρος :

Ιωάννης Τρίαντος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

Μέλη: Νοµικοί Σύµβουλοι: Κωσταντίνος Χαραλαµπίδης, Γεώργιος Ανδρέου,

∆ηµήτριος Αναστασόπουλος, Αδαµαντία Καπετανάκη.

Αριθµός Ερωτήµατος:

A.Π. Φ. 76210/18913/1-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Περίληψη Ερωτήµατος: Αν συνιστά ή όχι κώλυµα για την πολιτογράφηση
αλλοδαπής η αµετάκλητη καταδίκη της σε ποινή
στερητική της ελευθερίας ενός, συνολικά, έτους που της
επιβλήθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 128 παρ. 2 Κ.Π.∆.

Εισηγητής:

Κων/νος Χαραλαµπίδης, Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους.

_________. ________.

Σχετικά µε το παραπάνω Ερώτηµα, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Τµήµα
Ε΄) γνωµοδότησε ως ακολούθως:
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Ι. Στο πλαίσιο εξέτασης αιτήµατος πολιτογράφησης οµογενούς αλλοδαπής από
την Αλβανία ζητήθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης η αποστολή αντιγράφου Ποινικού της Μητρώου ∆ικαστικής Χρήσης. Το
αριθ. 49485 Ποινικό Μητρώο απεστάλη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής στις
12-6-2012 και µεταξύ των υπολοίπων ποινών που αναγράφονται σε αυτό,
αναγράφεται

και

η

αριθµ.

42590/13-5-2010

απόφαση

του

Τριµελούς

Πληµµελειοδικείου Αθηνών, µε την οποία επιβλήθηκε στην συγκεκριµένη αλλοδαπή
ποινή φυλάκισης δώδεκα µηνών µε τριετή αναστολή για παράβαση του Ν. 1337/83.
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε µετά από συνεκδίκαση των εφέσεων που άσκησε η
ανωτέρω

κατά

τεσσάρων

προηγούµενων

καταδικαστικών

αποφάσεων

του

Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών και µε την οποία της επιβλήθηκε η ανωτέρω
ποινή.
∆εδοµένου ότι στο αρ. 5, παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3284/2004 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3838/2010 προβλέπεται ότι, προϋπόθεση για
την πολιτογράφηση είναι η ενδιαφερόµενη να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για
αδίκηµα που τέλεσε εκ δόλου κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή
της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός
έτους, η Υπηρεσία ερωτά εάν η ποινή που επιβλήθηκε στην αλλοδαπή υπήκοο κατ’
εφαρµογή της δικονοµικής δυνατότητας του άρθρου 128, παρ. 2 του Κ.Ποιν.∆.
συνιστά κώλυµα ή όχι για την πολιτογράφησή της.
ΙΙ. Το άρθρο 2 ν. 3838/10 (Α΄ 49/24-3-2010), ο οποίος τροποποίησε τον ν.
3284/04 (Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας), ορίζει µεταξύ άλλων, τα εξής:
«1. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης µε πολιτογράφηση
πρέπει: α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης
πολιτογράφησης.
β. Να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για αδίκηµα που τέλεσε εκ δόλου,
κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε
ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι µηνών και
ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήµατα
προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση
και επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και τη
διακίνηση ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
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διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας,
εγκλήµατα περί το νόµισµα, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία και την παιδική πορνογραφία (ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α) εγκλήµατα
συγκρότησης ή ένταξης ως µέλους σε εγκληµατική οργάνωση κατά την έννοια του
άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήµατα του άρθρου 187 Α του Ποινικού
Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας,
απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων,
πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής
δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την
προώθηση µεταναστών που στερούνται τίτλου παραµονής στο εσωτερικό της Χώρας
ή τη διευκόλυνση µεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύµατος σε
αυτούς για απόκρυψη.
γ. Να µην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεµότητα του καθεστώτος νόµιµης
παραµονής του στη Χώρα.
δ. Να διαµένει στην Ελλάδα νόµιµα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή
της αίτησης πολιτογράφησης…..
ε. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόµιµης διαµονής:…».
Εξάλλου, το άρθρο 51 Π.Κ. ορίζει τα εξής: «1. Ποινές στερητικές της ελευθερίας
είναι η κάθειρξη, η φυλάκιση, ο περιορισµός σε κατάστηµα κράτησης νέων, ο
περιορισµός σε ψυχιατρικό κατάστηµα και η κράτηση.
2. Για τις πρόσκαιρες ποινές στερητικές της ελευθερίας, η ηµέρα υπολογίζεται
σε 24 ώρες, η εβδοµάδα σε επτά ηµέρες, ο µήνας και το έτος σύµφωνα µε το
ηµερολόγιο που ισχύει.
3. Ο χρόνος της ποινής επιµετράται πάντοτε σε πλήρεις ηµέρες, εβδοµάδες,
µήνες και έτη».
Το άρθρο 128 Κ.Π.∆. προβλέπει, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
«1. Τα συναφή εγκλήµατα ανακρίνονται και εκδικάζονται από το ίδιο
δικαστήριο, αν η συνεκδίκαση δεν προκαλεί βλάβη. Το δικαστήριο που δικάζει το
βαρύτερο έγκληµα είναι στην περίπτωση αυτή αρµόδιο και για τα άλλα συναφή.
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2. Όταν τα συναφή εγκλήµατα δικάστηκαν χωριστά στον πρώτο βαθµό και
ασκήθηκαν εφέσεις, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει για όλα µε
µία µόνο απόφαση…».
Περαιτέρω το άρθρο 94 παρ. 1 Π.Κ. ορίζει τα εξής:
«1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων που πραγµατώθηκαν
µε δύο ή περισσότερες πράξεις και τιµωρούνται κατά το νόµο µε πρόσκαιρες
στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, µετά την επιµέτρησή τους συνολική
ποινή η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές
επαυξηµένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η
συνολική ποινή σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας απ’ αυτές. Η επαύξηση της
βαρύτερης ποινής για κάθε µία από τις συντρέχουσες ποινές δεν µπορεί να είναι
κατώτερη από:
α) τέσσερις µήνες, αν η συντρέχουσα ποινή είναι ανώτερη από δύο έτη.
β) ένα έτος αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη έως δέκα έτη. και
γ) δύο έτη, αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη ανώτερη από δέκα έτη.
Οπωσδήποτε όµως η επαύξηση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από τα ¾ του
αθροίσµατος των άλλων συντρεχουσών ποινών, ούτε µπορεί η συνολική ποινή να
ξεπεράσει τα είκοσι πέντε έτη όταν πρόκειται για κάθειρξη, τα δέκα έτη όταν
πρόκειται για φυλάκιση, και τους έξι µήνες όταν πρόκειται για κράτηση».
Τέλος, το άρθρο 114 Π.Κ. ορίζει ότι: «Οι ποινές που επιβλήθηκαν αµετακλήτως,
αν έµειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται:
α) η ποινή του θανάτου και η ισόβια κάθειρξη µετά τριάντα έτη.
β) ο περιορισµός σε ψυχιατρικό κατάστηµα (άρθρο 38) και η κάθειρξη µετά
είκοσι έτη.
γ) η φυλάκιση, η χρηµατική ποινή και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα
κράτησης νέων (άρθρο 54) µετά δέκα έτη. και
δ) κάθε άλλη µικρότερη ποινή µετά δύο έτη».
ΙΙΙ. Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων, συνάγονται τα ακόλουθα:
Τυπικό κώλυµα πολιτογράφησης αλλοδαπού αποτελεί και η αµετάκλητη καταδίκη του
σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους για οποιοδήποτε ποινικό
αδίκηµα που ετέλεσε εκ δόλου. Κατά την έννοια της παραπάνω σχετικής διάταξης το
κώλυµα αυτό συντρέχει και επί καταδίκης, σε τέτοια ποινή, διάρκειας ακριβώς ενός
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έτους (βλ. Μ. Μαργαρίτη: Ερµηνεία Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, έκδ. 2008, υπ’ αρθ.
576 στοιχ. ∆) προς την οποία, όπως συνάγεται από τις παραγράφους 2 και 3 του άνω
άρθρου 51 Π.Κ., ισοδυναµεί και η ποινή διάρκειας 12 µηνών.
Περαιτέρω, από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1 και 114
Π.Κ. προκύπτει ότι οι ποινές που προσµετρώνται σε µία συνολική ποινή διατηρούν
την αυτοτέλειά τους και µετά τον καθορισµό της συνολικής ποινής και δεν
απορροφώνται από αυτήν. Έτσι, ως ποινή η οποία παραγράφεται νοείται όχι η
συνολική ποινή αλλά καθεµία από τις ποινές που προσµετρήθηκαν στη συνολική
ποινή (βλ. Α.Π. 993/12 που έκρινε ως άνω επί συρροής εγκληµάτων). Κατά τη γνώµη
του Τµήµατος η αυτή λύση αρµόζει, κατά µείζονα λόγο, και επί συνεκδίκασης, σε
δεύτερο βαθµό, πλειόνων αδικηµάτων, αφού αυτή (συνεκδίκαση), ως δικονοµική
δυνατότητα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ποινικού δικαστηρίου, η
άσκηση της οποίας, όµως, εκ µέρους του δεν νοείται να καθιστά, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, χειρότερη τη θέση του κατηγορουµένου από πλευράς εννόµων συνεπειών
επερχοµένων σε βάρος του βάσει διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
IV. Εν προκειµένω, κατά το ιστορικό και τα στοιχεία του φακέλου του
Ερωτήµατος, η υποβαλούσα, τον Ιούνιο του 2012, αίτηση πολιτογράφησης Αλβανή
υπήκοος, προσκόµισε αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης στην αρµόδια
υπηρεσία, από το οποίο προέκυπτε ότι µε την 42590/2010 απόφαση του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών, που δηµοσιεύθηκε, παρούσας της κατηγορούµενης
αλλοδαπής, την 13-5-2010, αυτή καταδικάσθηκε, σε δεύτερο βαθµό, κατόπιν
εφέσεων που είχε ασκήσει κατά τεσσάρων καταδικαστικών αποφάσεων του
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών και κατόπιν συνεκδίκασης αυτών, κατ’ άρθ.
128 παρ. 2 Κ.Π.∆., σε συνολική ποινή 12 µηνών µε τριετή αναστολή για αδικήµατα
που αφορούσαν παραβάσεις της νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κτισµάτων του ν.
1337/83. Το κατ’ έφεση, δηλαδή, δικάσαν ποινικό δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας
ένοχη αυτήν για τη διάπραξη τεσσάρων αδικηµάτων, καθένα εκ των οποίων επέσυρε
τελικά σε βάρος της ποινή φυλάκισης τριών µηνών, η οποία δεν συνιστά, ούτως ή
άλλως, κώλυµα πολιτογράφησης της συγκεκριµένης αλλοδαπής υπηκόου. Ενόψει
τούτου, παρέλκει και είναι άνευ σηµασίας, εν προκειµένω, η εξέταση ζητηµάτων
σχετιζοµένων, ενδεχοµένως, µε τη χορήγηση αναστολής, τον χρόνο διάρκειας αυτής
κ.λ.π.
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VΙ. Ενόψει όσων παραπάνω εκτέθηκαν το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
(Τµήµα Ε΄) γνωµοδοτεί, οµοφώνως, σχετικά µε το εν αρχή Ερώτηµα, ότι δεν
κωλύεται η πολιτογράφηση της συγκεκριµένης Αλβανής υπηκόου εκ του λόγου της
καταδίκης αυτής, αµετακλήτως, µε την υπ’ αρ. 42590/2010 απόφαση του,
(συνεκ)δικάσαντος κατ’ έφεση περισσότερες της µιας υποθέσεις, Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών σε ποινή στερητική της ελευθερίας 12, συνολικώς,
µηνών.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αθήνα, 27-11-2013
Ο Πρόεδρος

Ο Εισηγητής

Ιωάννης Τρίαντος

Κων/νος Χαραλαµπίδης

Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους
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