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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0481/2007, του William McLorn, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σοβαρή αμέλεια και καθυστερήσεις όσον αφορά την έκδοση άδειας διαμονής από 
τις βρετανικές μεταναστευτικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για καθυστερήσεις, παραλείψεις και γραφειοκρατική απραξία 
από μέρους των βρετανικών μεταναστευτικών αρχών που χειρίζονται την αίτησή του για 
οριστική άδεια διαμονής της συζύγου του, υπηκόου Βραζιλίας. Η διαδικασία εξέτασης της 
αίτησης διαρκεί περισσότερο από 18 μήνες, με σφάλματα και παραλείψεις από μέρους των 
αρμόδιων υπαλλήλων. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελευθερία κυκλοφορίας του 
ζεύγους, ακόμη και εντός της Ένωσης, εφόσον δεν διαθέτουν τα έγγραφα που θα τους 
επέτρεπαν την έξοδο από τη χώρα (έχουν κατασχεθεί για διοικητικούς λόγους)· επικαλείται, 
προς επίρρωση των ισχυρισμών του, το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων των Ανθρώπου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου.

Ο αναφέρων, βρετανός υπήκοος που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη σύζυγό του, 
υπήκοο Βραζιλίας, διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
κατακρατούν το διαβατήριο της συζύγου του επί δεκαοκτώ μήνες. Θεωρεί ότι οι αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου παραβιάζουν τα δικαιώματά του σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων των Ανθρώπου.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
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κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη και στις 
διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις 
περιέχονται 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 στην 
επικράτεια των κρατών μελών.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία 
ισχύει για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο 
από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους 
συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους συναντήσουν.

Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από τα δικαιώματα που χορηγούνται σε πολίτες της ΕΕ που άσκησαν το 
προαναφερθέν δικαίωμα και μετακόμισαν σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο επέκτεινε την εν λόγω ευνοϊκή μεταχείριση στους πολίτες της ΕΕ που 
επιστρέφουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους μετά από άσκηση του δικαιώματός τους και 
τη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος1, καθώς και στους πολίτες της Ένωσης που άσκησαν 
τα προστατευόμενα από τη Συνθήκη δικαιώματά τους σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να 
διαμένουν εκεί 2 (για παράδειγμα, παρέχοντας υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να 
διαμένουν σε αυτό).
Καθώς από την αναφορά δεν προκύπτει ότι οι αναφέρων βρίσκεται σε κατάσταση που 
καλύπτεται από το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής (διαμένει στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος), δεν μπορεί να επωφεληθεί 
από τα δικαιώματα που χορηγούνται στους πολίτες της ΕΕ που άσκησαν το δικαίωμά τους 
και μετακόμισαν σε άλλο κράτος μέλος.

Ελλείψει ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Ηνωμένου Βασιλείου να θεσπίζει κανόνες σχετικά με το δικαίωμα επανένωσης μελών 
οικογένειας υπηκόων τρίτης χώρας με πολίτες που έχουν την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων του αναφέροντος που απορρέουν 
από το πρωτόκολλο αριθ. 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων των Ανθρώπου, η 
Επιτροπή δεν έχει γενικές αρμοδιότητες να παρεμβαίνει σε υποθέσεις παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά μόνον εάν ανακύπτει ζήτημα κοινοτικού δικαίου. Δεν 
κατέστη δυνατό να τεκμηριωθεί, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, οιαδήποτε 
σχέση μεταξύ της κατάστασης που περιγράφεται και του κοινοτικού δικαίου.

                                               
1 Αποφάσεις του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση C-370/90 Singh (Συλλογή 1992, σ. I-

4265) και της 11ης Δεκεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-291/05 Eind (Συλλογή 2007, σ. I-10719)
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση C-60/00 Carpenter (Συλλογή 2002, σ. 
I-6279)
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