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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0280/2006, του κ. Aboulgasm Omar Younes Said, λιβανέζικης ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανάκληση της ελευθερίας κυκλοφορίας του στη Μάλτα μετά το διαζύγιό 
του από την μαλτέζικης ιθαγένειας σύζυγό του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, λιβανέζικης ιθαγένειας, διαζευγμένος από την μαλτέζικης ιθαγένειας σύζυγό 
του και πατέρας δύο παιδιών, θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του 
επειδή, μετά το διαζύγιό του, τέθηκε υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κίνδυνο απέλασης από 
τη Μάλτα βάσει του νόμου περί μετανάστευσης της Μάλτας. Ο αναφέρων, ο οποίος ζει στη 
Μάλτα από τον Σεπτέμβριο του 1999, απέκτησε άδεια παραμονής μετά τον γάμο του το 2001. 
Ωστόσο, μετά το διαζύγιό του δεν υπέβαλε αίτηση για θεώρηση και δεν ανανέωσε το 
διαβατήριό του που είχε λήξει, καθώς δεν σκόπευε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Επί του
παρόντος, ο αναφέρων αναμένει το αποτέλεσμα της προσφυγής που υπέβαλε κατά της 
απόφασης απέλασής του από τη Μάλτα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Αυγούστου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Τα πραγματικά περιστατικά

Ο αναφέρων, κ. Younes Said, είναι λιβανέζος υπήκοος, ο οποίος έφτασε στη Μάλτα το 1999. 
Στις 20 Ιουνίου 2001 σύναψε γάμο με την κ. Larissa Cardona, υπήκοο της Μάλτας. Το ζεύγος 
έχει δίδυμες κόρες, την Jamela και την Miriam, οι οποίες έχουν μαλτέζικη ιθαγένεια. Η κ. 
Cardona κίνησε διαδικασία έκδοσης διαζυγίου και ακύρωσης του γάμου ενώπιον των 
αστικών δικαστηρίων της Μάλτας, η οποία οδήγησε στην ακύρωση του γάμου στις 28 
Νοεμβρίου του 2004.
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Το διαβατήριο του κ. Younes έληξε και δεν έχει υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας 
παραμονής του στη Μάλτα. 

Το 2006 οι μαλτέζικες αρχές εξέδωσαν απόφαση απέλασης του κ. Younes Said δυνάμει του 
άρθρου 4, παράγραφος 1, σημείο ζ του νόμου περί μετανάστευσης με την αιτιολογία ότι 
χρειάζεται άδεια παραμονής στη Μάλτα εφόσον δεν είναι πλέον νυμφευμένος με Μαλτέζα 
υπήκοο. Ο αναφέρων βρίσκεται υπό κράτηση εν αναμονή του αποτελέσματος της προσφυγής 
που άσκησε κατά της απόφασης απέλασής του. Ισχυρίζεται ότι η παρούσα κατάστασή του 
καθώς και η απέλασή του από τη Μάλτα θα εμποδίσουν την τακτική επαφή του με τις κόρες 
του.

Στην αναφορά του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κ. Younes Said αμφισβητεί τη 
νομιμότητα της απόφασης που έλαβαν οι αρχές της Μάλτας, η οποία επηρεάζει το δικαίωμα 
του ιδίου και των παιδιών του στην οικογενειακή ζωή. Επικαλείται το άρθρο 7 και το άρθρο 
52, παράγραφος 3, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οδηγία 
2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου του 2003 σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης και την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου του 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί 
μακρόν διαμένοντες. Ο αναφέρων επισυνάπτει το πιστοποιητικό του γάμου του και τα 
πιστοποιητικά γέννησης των θυγατέρων του. 

Για σκοπούς ενημέρωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισυνάπτει στην αναφορά αντίγραφο 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ της 29ης Απριλίου του 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.  

Νομική αξιολόγηση

Η πρώην σύζυγος του κ. Younes, κ. Cardona, είναι υπήκοος της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 17 
της Συνθήκης ΕΚ από την 1η Μαΐου του 2004, ημερομηνία ένταξης της Μάλτας στην ΕΕ. 
Διαμένει μόνιμα στη Μάλτα.

Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην οικογενειακή επανένωση στο κράτος μέλος του 
οποίου είναι υπήκοοι εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του κράτους μέλους προέλευσης. 

Η περίπτωση του αναφέροντα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ της
29ης Απριλίου του 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, διότι η κ. Cardona δεν διαμένει επί του παρόντος ούτε διέμεινε κατά τη διάρκεια του 
γάμου της με τον κ. Younes Said σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ εκτός από το κράτος μέλος 
προέλευσής της. 

Η περίπτωσή του δεν εμπίπτει ούτε στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/86/ΕΚ της 22ας 
Σεπτεμβρίου του 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. Σκοπός της εν 
λόγω οδηγίας είναι ο καθορισμός των όρων υπό τους οποίους είναι δυνατή η άσκηση του 
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δικαιώματος στην οικογενειακή επανένωση από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι 
διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 
1, της οικείας οδηγίας, το συγκεκριμένο δικαίωμα ισχύει όταν «(…) ο συντηρών κατέχει 
άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος διάρκειας ισχύος ανώτερης ή ίσης με ένα 
έτος, ο οποίος έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον τα 
μέλη της οικογένειάς του/της είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
τους» Εντούτοις, στην προκειμένη περίπτωση τα μέλη της οικογένειας του κ. Younes Said 
είναι υπήκοοι της ΕΕ, όχι τρίτης χώρας.

Τέλος, η οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου του 2003 καθορίζει τους 
όρους για τη χορήγηση ή την αφαίρεση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντα από ένα 
κράτος μέλος όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά 
του καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από το εν λόγω καθεστώς. Προκειμένου να 
χορηγηθεί αυτό το καθεστώς στον αναφέροντα, απαιτείται νόμιμη διαμονή ελάχιστης 
διάρκειας μόνον 5 ετών, προϋπόθεση, η οποία ωστόσο δεν πληρείται στην προκειμένη 
περίπτωση, δεδομένου ότι η νόμιμη διαμονή του αναφέροντα στη Μάλτα διήρκεσε από τις 
20/6/2001 (γάμος) έως τις 28/11/2004 (διαζύγιο).

Στην πρόταση οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM 2005(391) της 1ης Σεπτεμβρίου 
του 2005), η Επιτροπή πρότεινε κοινούς κανόνες για την έκδοση και την επιβολή αποφάσεων 
επιστροφής στο κράτος μέλος. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, το κράτος μέλος πρέπει να 
λάβει δεόντως υπόψη τη φύση και τη σταθερότητα των οικογενειακών σχέσεων του υπηκόου 
τρίτης χώρας και τη διάρκεια της διαμονής τους κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Η εν λόγω 
οδηγία εξετάζεται επί του παρόντος από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Δεδομένου ότι η έγκρισή της εκκρεμεί, δεν απορρέουν οποιαδήποτε δικαιώματα από αυτήν. 

Συμπέρασμα

Για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, δυστυχώς δεν είναι δυνατή η παροχή βοήθειας 
προς τον αναφέροντα επί τη βάσει του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου.  

Ωστόσο, αν ένα άτομο θεωρεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά του/της – όπως καθορίζονται 
στην ευρωπαϊκή σύμβαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα – έχουν παραβιαστεί, έχει τη 
δυνατότητα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού 
εξαντλήσει όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα.


