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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, συνοδευόμενος από τη γερμανίδα σύζυγό του και ένα ζευγάρι γερμανών φίλων 
τους, επιχείρησε να διασχίσει τα γερμανο-γαλλικά σύνορα προκειμένου να επισκεφθεί τον 
εξάδελφό του στο Sessenheim. Επειδή είχε μαζί του μόνον το κροατικό δελτίο ταυτότητάς 
του, οι γάλλοι συνοριακοί υπάλληλοι ζήτησαν επίσης την άδεια οδήγησής του και τα έγγραφα 
του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια του ζήτησαν να τους ακολουθήσει και να υπογράψει ένα 
έγγραφο. Ο αναφέρων νόμισε ότι επρόκειτο να του εκδώσουν ημερήσια θεώρηση. 
Αντ’ αυτού, τον μετέφεραν στη γερμανική πλευρά των συνόρων. Δεν του δόθηκε καν η 
ευκαιρία να παραλάβει τα έγγραφα που του ζητήθηκαν ή να εξασφαλίσει την αποστολή τους 
μέσω φαξ για έγκριση. Ο αναφέρων θεωρεί ότι έτυχε άδικης μεταχείρισης και παραπέμπει 
σχετικά στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-459/99, η οποία 
αναφέρει ότι υπήκοος τρίτης χώρας που είναι σύζυγος υπηκόου κράτους μέλους καλύπτεται 
από την ελευθερία κυκλοφορίας ακόμη και αν δεν έχει διαβατήριο στην κατοχή του, αν ο εν 
λόγω σύζυγος μπορεί να αποδείξει την ταυτότητά του και τον συζυγικό του δεσμό και αν δεν 
υφίστανται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Ο αναφέρων παραπέμπει επίσης στο άρθρο 5, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο, πριν από την επιστροφή τους 
στα σύνορα, πρέπει να δίνεται στα πρόσωπα αυτά κάθε εύλογη δυνατότητα για την απόκτηση 
των αναγκαίων εγγράφων ή την αποστολή τους εντός ευλόγου προθεσμίας ή προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί με άλλα μέσα ότι καλύπτονται από το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ 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 στην παρούσα Συνθήκη και στις 
διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και 
προϋποθέσεις περιλαμβάνονται 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.
Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει ότι τα μέλη της οικογένειας ενός πολίτη της 
ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλος μπορούν να εισέρχονται στην επικράτεια ενός 
άλλου κράτους μέλους με ισχύον διαβατήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4, της 
οδηγίας, οσάκις μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοος κράτους 
μέλους δεν διαθέτει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το οικείο κράτος μέλος, πριν 
εφαρμόσει το μέτρο της επαναπροώθησης, παρέχει στα πρόσωπα αυτά κάθε εύλογη 
δυνατότητα για την απόκτηση των αναγκαίων εγγράφων ή την αποστολή τους ή προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί με άλλα μέσα ότι καλύπτονται από το δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής. Η συγκεκριμένη διάταξη κωδικοποιεί τη νομολογία 
του Δικαστηρίου1.

Αν επιβεβαιωθούν, οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι συνοριακοί υπάλληλοι όπως 
περιγράφονται από τον αναφέροντα δεν είναι σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία. Εν 
προκειμένω, και στο πλαίσιο του διμερούς διαλόγου με τα κράτη μέλη, ύστερα από μια 
έκθεση2 σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας, το συγκεκριμένο ζήτημα θα τεθεί 
στη Γαλλία. Η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία ένδειξη για την ύπαρξη γενικής και 
συστηματικής διοικητικής πρακτικής που παραβιάζει εν προκειμένω την κοινοτική 
νομοθεσία.

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 25ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση C-459/99 MRAX.
2 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
εφαρμογή της οδηγίας 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 - COM(2008) 840 τελικό.


