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Θέμα:  Αναφορά αριθ. 0413/2019, του Nial Pickering, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι στην Ιρλανδία παραβιάζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Ο αναφέρων, Βρετανός πολίτης 
που ζει στην Τουρκία με τη σύζυγό του, η οποία είναι υπήκοος Βιετνάμ, και την κόρη του, η 
οποία έχει διπλή ιθαγένεια, ισχυρίζεται ότι οι ιρλανδικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν 
θεώρηση στη σύζυγό του λόγω εικαζόμενης παράκαμψης της εθνικής νομοθεσίας περί 
μετανάστευσης. Κατά την άποψη του αναφέροντος, η άρνηση αυτή παραβιάζει το δικαίωμά 
του στην ελεύθερη κυκλοφορία και το δικαίωμα του στην οικογενειακή ζωή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Οκτωβρίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Ιανουαρίου 2020

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία σχετικά με το ίδιο θέμα από τον αναφέροντα, τον Μάιο του 
2019, και του έστειλε απάντηση, όπου αναλύθηκε η καταγγελία του υπό το πρίσμα του 
εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου. Στην καταγγελία αναφερόταν συγκεκριμένα ότι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο επιβλήθηκε ταξιδιωτική απαγόρευση στη σύζυγο του αναφέροντος λόγω 
υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής στο εν λόγω κράτος μέλος το 2010. Βάσει 
των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, κρίθηκε ότι η αίτηση θεώρησης δεν 
απορρίφθηκε αποκλειστικά βάσει των λόγων αυτών. Η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος 
σε διάλογο με τις ιρλανδικές αρχές όσον αφορά το γενικό ζήτημα της μεταφοράς της οδηγίας 
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2004/38/ΕΚ1 στο ιρλανδικό δίκαιο, καθώς και όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας όσον 
αφορά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για τις θεωρήσεις εισόδου που υποβάλλονται από μέλη 
της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Όσον αφορά την άρνηση της Ιρλανδίας να χορηγήσει θεώρηση βάσει της ύπαρξης 
απαγόρευσης εισόδου που είχε επιβληθεί από άλλο κράτος μέλος λόγω προηγούμενης 
υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής κατά παράβαση των κανόνων 
μετανάστευσης του τελευταίου κράτους μέλους, η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις.

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι 
σχετικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν, όταν ο πολίτης 
της ΕΕ ασκεί το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτειά της, να 
απαιτούν από το μέλος της οικογένειας που δεν είναι υπήκοος της ΕΕ να διαθέτει θεώρηση 
εισόδου. Όπως επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, τα εν λόγω μέλη 
της οικογένειας έχουν όχι μόνο το δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του κράτους μέλους, 
αλλά επίσης το δικαίωμα απόκτησης θεώρησης εισόδου για τον σκοπό αυτό. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα πάσα διευκόλυνση για να λαμβάνουν τις 
απαραίτητες θεωρήσεις, οι οποίες πρέπει να εκδίδονται ατελώς, το συντομότερο δυνατόν και 
βάσει ταχείας διαδικασίας. 

Οι ενωσιακοί κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη να αρνούνται να χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δεόντως τηρηθεί οι ουσιαστικές και οι διαδικαστικές 
εγγυήσεις του κεφαλαίου VI της οδηγίας. Το άρθρο 27 παράγραφος 2 ορίζει ότι κάθε μέτρο 
που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να τηρεί την αρχή 
της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του 
αφορώμενου ατόμου. Η οδηγία αναφέρει συγκεκριμένα ότι η προσωπική συμπεριφορά του 
αφορώμενου ατόμου πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, 
στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Κάθε τέτοιο μέτρο πρέπει να είναι 
αναλογικό και να υπόκειται στις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 
31 της οδηγίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε περιοριστική απόφαση πρέπει να κοινοποιείται 

1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την 
κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 
90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 158 της 
30.4.2004, σ. 77-123.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-503/03 Επιτροπή κατά Ισπανίας (Συλλ. 
2006, σ. I-1097).
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εγγράφως, και ότι με κάθε τέτοια απόφαση πρέπει να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, με 
ακρίβεια και πληρότητα, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ελήφθη η απόφαση στην 
περίπτωσή τους, πρέπει, επίσης, να προσδιορίζεται το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, καθώς και να αναφέρεται η προθεσμία για την 
άσκηση της προσφυγής.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διευκρινίσει ότι η διασάλευση της κοινωνικής 
τάξης, η οποία απορρέει από οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου, δεν αρκεί για να συνιστά 
πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους 
συμφέροντος της κοινωνίας. Το Δικαστήριο διευκρίνισε περαιτέρω ότι η παράλειψη της 
τηρήσεως των νομίμων διατυπώσεων σχετικά με την είσοδο, τη μετακίνηση και τη διαμονή 
των αλλοδαπών δεν μπορεί καθαυτή να αποτελέσει προσβολή της δημοσίας τάξης και της 
δημοσίας ασφαλείας, κατά την έννοια της Συνθήκης ούτε να συνεπάγεται την εφαρμογή 
μέτρων που λαμβάνονται για λόγους δημοσίας τάξεως3.

Όσον αφορά τη χορήγηση θεώρησης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε4 ότι θα 
ήταν αντίθετο προς την οδηγία 2004/38/ΕΚ ένα κράτος μέλος να αρνείται τη χορήγηση 
θεώρησης σε σύζυγο υπηκόου της ΕΕ με μόνη αιτιολογία ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που είναι 
καταχωρημένο ως ανεπιθύμητο στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και με βάση αυτή 
την αιτιολογία να αρνούνται την είσοδο ή την παραμονή του εν λόγω προσώπου ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Η απόφαση αυτή συνεπάγεται ότι, για τους σκοπούς της άρνησης 
χορήγησης θεώρησης, οι εθνικές αρχές πρέπει να επαληθεύουν κατά πόσον η παρουσία των εν 
λόγω προσώπων συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη 
κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Επιπλέον, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έκρινε5 ότι τα μέλη της οικογένειας μετακινούμενων πολιτών που δεν είναι υπήκοοι 
της ΕΕ μπορούν να κυκλοφορούν και να διαμένουν με πολίτη της ΕΕ στην Ένωση χωρίς να 
έχουν διαμείνει ήδη νομίμως σε έδαφος κράτους μέλους.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη νομολογία, το ερώτημα που μπορεί να προκύψει αφορά 
το κατά πόσον θα ήταν σύμφωνη με την προαναφερόμενη νομολογία η άρνηση χορήγησης 
θεώρησης που βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη απαγόρευσης εισόδου η οποία επιβλήθηκε 
από άλλο κράτος μέλος συνέπεια της υπέρβασης της επιτρεπόμενης άδειας παραμονής, συμβάν 
που έλαβε χώρα πριν από 8 ή 9 έτη (όπως διαφαίνεται από την καταγγελία που έλαβε η 
Επιτροπή).

Δυνάμει του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μπορούν να συνεχίσουν να συνομολογούν 
ρυθμίσεις μεταξύ τους σχετικά με την κυκλοφορία προσώπων μεταξύ των εδαφών τους («the 
Common Travel Area», Κοινή Ταξιδιωτική Περιοχή) υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το 
δικαίωμα εισόδου των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους, όπως 
αναγνωρίζεται από το ενωσιακό δίκαιο. Τέλος, ένα κράτος μέλος μπορεί να διερευνά 
μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται βάσιμη υπόνοια καταχρηστικής πρακτικής. 
Εντούτοις, η διαπίστωση ότι πρόκειται για καταχρηστική πρακτική προϋποθέτει, πρώτον, ότι  
από σύνολο αντικειμενικών περιστάσεων προκύπτει ότι, παρά την τυπική τήρηση των 

3 Απόφαση Royer, υπόθεση 48/75, ECLI:EU:C:1976:57, σκέψη 47· απόφαση MRAX, υπόθεση C-459/99, 
ECLI:EU:C:2002:461, σκέψη 79.
4 Απόφαση Επιτροπή κατά Ισπανίας, υπόθεση C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
5 Απόφαση Metock κ.λπ., υπόθεση C-127/08, EU:C:2008:449.
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προϋποθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, δεν επιτεύχθηκε ο επιδιωκόμενος με 
τη νομοθεσία αυτή σκοπός. Δεύτερον, πρέπει να διαφαίνεται η ύπαρξη βουλήσεως του 
ενδιαφερομένου να αποκομίσει αθέμιτο όφελος από τη νομοθεσία της Ένωσης δημιουργώντας 
τεχνηέντως τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άντληση του οφέλους αυτού6.

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δεν είναι 
σε θέση να αμφισβητήσει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σύζυγος του αναφέροντος 
συνιστούν αποτέλεσμα μιας εσφαλμένης μεταφοράς στην ιρλανδική έννομη τάξη της 
νομοθεσίας της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία, ιδίως όσον αφορά τους περιορισμούς 
για λόγους δημόσιας τάξης ή καταχρηστικής πρακτικής. Ως εκ τούτου, η περίπτωση του 
αναφέροντος θα μπορούσε να συνιστά περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής, η οποία παραβιάζει 
το δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά το δικαίωμα εισόδου. 

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει λάβει παρόμοια καταγγελία για το συγκεκριμένο θέμα (ήτοι 
άρνηση των ιρλανδικών αρχών να εκδώσουν θεώρηση βάσει της ύπαρξης απαγόρευσης 
εισόδου που επιβλήθηκε ως αποτέλεσμα αρχικής υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας 
παραμονής σε άλλο κράτος μέλος). Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι σε περίπτωση διοικητικής 
πρακτικής που παραβαίνει το ενωσιακό δίκαιο, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτεί από την Επιτροπή να παρέχει επαρκώς τεκμηριωμένα και λεπτομερή 
αποδεικτικά στοιχεία, την ύπαρξη παράτυπης διοικητικής πρακτικής, η οποία πρέπει, σε κάποιο 
βαθμό, να αποτελεί παραβατική πρακτική συνεχούς και γενικής φύσεως. Μια παράτυπη 
διοικητική πρακτική συνεχούς και γενικής φύσεως, κατά παράβαση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, 
δεν μπορεί να διαπιστωθεί με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων.

Συμπεράσματα

Σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του ιρλανδικού δικαίου, η σύζυγος του αναφέροντος 
μπορεί να ασκήσει τα ένδικα μέσα που διατίθενται βάσει του ιρλανδικού δικαίου.

Παράλληλα, η Επιτροπή βρίσκεται σε διάλογο με τις ιρλανδικές αρχές όσον αφορά το γενικό 
ζήτημα της μεταφοράς της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στο ιρλανδικό δίκαιο, καθώς και όσον αφορά 
την εφαρμογή της οδηγίας σε συνάρτηση με τον χειρισμό των αιτήσεων για τις θεωρήσεις 
εισόδου που υποβάλλονται από μέλη οικογενειών που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ δυνάμει της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

6 Υπόθεση Torresi κ.λπ., συνεδικασθείσες υποθέσεις C-58/13 και C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088, σκέψεις 44-
46.


