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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0256/2011, του Harry Nduka, νιγηριανής ιθαγένειας, σχετικά με το 
δικαίωμά του για διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το 
διαζύγιό του από πολίτη της ΕΕ, παρόλο που έχει αποκτήσει παιδιά από τον γάμο, τα οποία 
θα πρέπει να αφήσει πίσω. Το εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε την απόφαση. 
Ο αναφέρων κατέθεσε καταγγελία στο ΕΔΑΔ προτού εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα σε 
εθνικό επίπεδο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Δικαίωμα διαμονής

Ο αναφέρων μπορεί να έχει δικαίωμα διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/EΚ για δύο 
διαφορετικούς λόγους: 
- Πριν από την έναρξη των διαδικασιών διαζυγίου, ο γάμος είχε διαρκέσει τουλάχιστον τρία 
έτη, συμπεριλαμβανομένου ενός έτους στο κράτος μέλος υποδοχής, 
- Βάσει συμφωνίας ή δικαστικής απόφασης, ο αναφέρων έχει την επιμέλεια των τέκνων του 
ζευγαριού. 

Η αναφορά δεν περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παροχή ουσιαστικής 
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απάντησης. Συγκεκριμένα, η διάρκεια του γάμου στην επικράτεια του κράτους μέλους 
υποδοχής δεν είναι σαφής. 
Επιπλέον, στην αναφορά δεν διευκρινίζεται εάν ο αναφέρων είναι ο κύριος κηδεμόνας των 
ανηλίκων που έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ. 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο αναφέρων κάνει χρήση των μέσων δικαστικής 
προσφυγής που υφίστανται βάσει της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτό το 
πλαίσιο, φαίνεται ότι έχει παραπεμφθεί συναφές ερώτημα βάσει του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, δεν παρασχέθηκαν λεπτομερείς 
πληροφορίες. Ο αναφέρων κατέθεσε καταγγελία στο ΕΔΑΔ προτού εξαντλήσει όλα τα ένδικα 
μέσα σε εθνικό επίπεδο. 

Κατακράτηση του διαβατηρίου του αναφέροντος
Η Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την 
πλήρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας 2004/38/EΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
κατακράτησης των διαβατηρίων πολιτών της ΕΕ και μελών των οικογενειών τους. Σύμφωνα 
με την άποψη της Επιτροπής, η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία προβλέπει ότι 
το δελτίο διαμονής θα πρέπει να εκδίδεται υπό τη μορφή σφραγίδας στο διαβατήριο οδηγεί σε 
αδικαιολόγητη κατακράτηση του διαβατηρίου του αιτούντος. 
Στις 22 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά, μεταξύ άλλων ζητημάτων, την εσφαλμένη μεταφορά του 
άρθρου 10, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/EΚ. 

Συμπέρασμα
Δικαίωμα διαμονής
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή μιας ικανοποιητικής απάντησης, λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, είναι απαραίτητη η 
λήψη περαιτέρω πληροφοριών για τον φάκελο της αναφοράς. Συγκεκριμένα, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να ληφθούν τα εξής έγγραφα: 

1. Αντίγραφο των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, 
συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής απόφασης που αφορά το διαζύγιο και την επιμέλεια 
των τέκνων του ζευγαριού· 

2. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες αφορούν, ειδικότερα, πληροφορίες για την παρούσα 
φάση της εθνικής δικαστικής διαδικασίας και επιβεβαιώνουν εάν είχαν ήδη παραπεμφθεί 
προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατακράτηση του διαβατηρίου του αναφέροντος
Στις 22 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε προειδοποιητική επιστολή κατά του Ηνωμένου 
Βασιλείου και αναμένει την απάντηση. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

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 στην 
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επικράτεια των κρατών μελών με την επιφύλαξη των περιορισμών και των προϋποθέσεων 
που προβλέπονται στις Συνθήκες και τα μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι 
αντίστοιχοι 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.

Τα εκτός ΕΕ μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα 
διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής σε περίπτωση διαζυγίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2 της οδηγίας. Επιπλέον, μετά από πέντε χρόνια συνεχούς διαμονής, αυτά τα 
μέλη της οικογένειας μπορεί να αποκτήσουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, όπως προβλέπεται 
στα άρθρα 16, παράγραφος 2 και 18 της οδηγίας.

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία του αναφέροντος τον Φεβρουάριο του 2010 και του απέστειλε 
πέντε απαντήσεις, στις οποίες ανέλυε την καταγγελία του επί τη βάσει της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας και του παρείχε συμβουλές σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να 
επιλύσει τα προβλήματά του.

Όσον αφορά την απόρριψη της αίτησής του αναφέροντος για χορήγηση δελτίου μόνιμης 
διαμονής, η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα ότι για να διατηρήσουν το δικαίωμα 
διαμονής μετά το διαζύγιο σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 της οδηγίας, τα μέλη της 
οικογένειας πρέπει να αποδείξουν, μεταξύ άλλων, ότι ο πολίτης της ΕΕ διέμενε νόμιμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής κατά την ημέρα του διαζυγίου. Η ερμηνεία αυτή υποστηρίζεται από 
το γεγονός ότι το άρθρο 12 της οδηγίας προβλέπει ξεχωριστούς όρους υπό τους οποίους το 
δικαίωμα διαμονής μπορεί να διατηρηθεί στην περίπτωση της αναχώρησης του ευρωπαίου 
πολίτη. Το βάρος της απόδειξης αναλαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας και η άρνηση 
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αποδείχτηκε πως συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το 
ενωσιακή νομοθεσία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν, στον αναφέροντα χορηγήθηκε δελτίο μόνιμης 
διαμονής, τον Ιούλιο του 2011, διότι ήταν σε θέση να παράσχει απόδειξη ότι η πρώην 
σύζυγος είχε εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Οκτώβριο 2005 έως τον Ιανουάριο 
2010.

Ωστόσο, το διαβατήριό του εξακολουθεί να παρακρατείται. Όσον αφορά τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα που παρακρατούνται, η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα ότι τα κράτη μέλη 
έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την γνησιότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων. Ωστόσο, η 
διοικητική πρακτική παρακράτησης των πρωτότυπων ταξιδιωτικών εγγράφων έως ότου 
ληφθεί η απόφαση σχετικά με την αίτηση άδειας διαμονής, αποτελεί αδικαιολόγητο εμπόδιο 
στο δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα και είναι αντίθετη προς την οδηγία, δεδομένου ότι αυτά τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα απαιτούνται βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1 και του άρθρου 5, 
παράγραφος 1 της οδηγίας, προκειμένου να ασκήσει ο δικαιούχος το δικαίωμα να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή συμβούλευσε τον αναφέροντα να κάνει χρήση των υπηρεσιών που έχουν 
δημιουργηθεί ειδικά από τις βρετανικές αρχές για την επιστροφή των ταξιδιωτικών 
εγγράφων.

Μετά την αδυναμία του αναφέροντος να αποκτήσει το διαβατήριό του, η Επιτροπή 



PE472.155v04-00 4/5 CM\1017786EL.doc

EL

επικοινώνησε με τις βρετανικές αρχές για το θέμα αυτό. Οι βρετανικές αρχές μας 
ενημέρωσαν στις 10 Φεβρουαρίου 2012, ότι το διαβατήριό του έχει εντοπισθεί και έχει πλέον 
επιστραφεί σε αυτόν. Εξέφρασαν τη λύπη τους για την καθυστέρηση αυτή να εντοπίσουν το 
έγγραφο, καθώς η Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKBA) είναι 
διατεθειμένη να λαμβάνει κάθε προφύλαξη προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των 
προσωπικών εγγράφων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή διαβίβασε στον αναφέροντα μια νομική ανάλυση και πρότεινε τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο για την επίλυση του προβλήματος που επί του παρόντος φαίνεται να 
έχει, εν τέλει, επιλυθεί.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 28 Ιουνίου 2013

Παρά τις επαφές που είχαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
το 2012, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχή επιστροφή του διαβατηρίου του 
αναφέροντος, ο αναφέρων αντιμετώπισε νέα προβλήματα όσον αφορά την καταχώριση της 
κάρτας μόνιμης διαμονής του στο νέο του διαβατήριο.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν ανεπίσημα από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με την υπόθεση του αναφέροντος, το Νοέμβριο του 2012, αλλά 
δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν είχαν απάντηση.

Λόγω της συνέχισης των προβλημάτων του αναφέροντος στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να επικοινωνήσουν επίσημα με τις αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις 27 Μαΐου 2013 για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την 
υπόθεση του αναφέροντος και να αναζητήσουν λύσεις στα προβλήματά του. 

Συνήθως, απαιτείται διάστημα δέκα εβδομάδων για να απαντήσει ένα κράτος μέλος στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή με τη σειρά της έχει δέκα εβδομάδες για να αναλύσει την απάντηση 
που προτείνεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής σε 
εύθετο χρόνο.

6. Απάντηση της Επιτροπής (Αναθ. ΙΙΙ), που ελήφθη στις 01 Ιανουαρίου 2014.

Λόγω της συνέχισης των προβλημάτων του αναφέροντος στο ΗΒ, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής αποφάσισαν να επικοινωνήσουν επισήμως με τις βρετανικές αρχές μέσω του 
μηχανισμού EU Pilot στις 27 Μαΐου 2013 προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με 
την υπόθεση του αναφέροντος και να αναζητήσουν λύσεις στα προβλήματά του. 

Σε απάντησή τους στις 8 Οκτωβρίου 2013, οι βρετανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι 
ο αναφέρων υπέβαλε εκ νέου δύο αιτήσεις το 2012 για την καταχώριση του δελτίου μόνιμης 
διαμονής του στο διαβατήριό του που εκδόθηκε πρόσφατα.  Ωστόσο, σε καμία από τις δύο 
περιπτώσεις δεν προσκόμισε το πρωτότυπο, ισχύον δελτίο μόνιμης διαμονής που εκδόθηκε 
στις 25 Ιουλίου 2011, ούτε ήταν δεόντως σε θέση να υποδείξει τον λόγο για τον οποίο δεν το 
προσκόμισε (ισχυρίστηκε ότι το δελτίο είχε κλαπεί, αλλά δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει την 
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έκθεση της αστυνομίας). Επομένως, οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν και το διαβατήριο τού 
επεστράφη και στις δύο περιπτώσεις.
Προς αποφυγή της δόλιας χρήσης εγγράφων ασφαλείας, οι βρετανικές αρχές θεωρούν ότι δεν 
μπορούν να αντικαθιστούν έγγραφα ασφαλείας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν 
επισήμως τα έγγραφα που είχαν εκδοθεί προηγουμένως ή εφόσον δεν λαμβάνουν επίσημη 
επιβεβαίωση ότι τα προηγούμενα έγγραφα έχουν δηλωθεί στην αστυνομία ως απολεσθέντα ή 
κλαπέντα.

Οι βρετανικές αρχές ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για 
πολιτογράφησή του ως Βρετανού στις 7 Μαρτίου 2013 και απέκτησε τη βρετανική ιθαγένεια 
στις 5 Ιουνίου 2013. Ως βρετανός υπήκοος, δεν χρειάζεται πλέον το δελτίο μόνιμης διαμονής.

Συμπέρασμα

Μετά την πολιτογράφησή του, ο αναφέρων έχει αποκτήσει αδιαμφισβήτητο δικαίωμα 
διαμονής στο ΗΒ, το οποίο θα επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.


