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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1784/2008, του κ. Shina Memud, νιγηριανής ιθαγένειας και κατοίκου 
της Ρουμανίας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, νιγηριανής ιθαγένειας και σύζυγος ρουμάνας υπηκόου, ισχυρίζεται ότι η 
πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Ρουμανία απέρριψε δύο φορές αίτησή του για 
χορήγηση θεώρησης, προκειμένου να μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει με την 
σύζυγό του, η οποία εργάζεται και σπουδάζει εκεί. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, στην πρώτη 
τους απάντηση, οι βρετανικές αρχές υποστήριξαν ότι δεν διέθετε ρουμανικό δελτίο διαμονής 
και, συνεπώς, δεν μπορούσε να αποδείξει την πρόθεσή του να διαμείνει στη Ρουμανία. Ο 
αναφέρων διευκρινίζει ότι υπέβαλε εκ νέου αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης, αφού 
απέκτησε το ρουμανικό δελτίο διαμονής, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε και πάλι, διότι οι 
βρετανικές αρχές εκτίμησαν ότι δεν μπορούσε να παράσχει επαρκείς αποδείξεις ότι ο γάμος 
του είναι πραγματικός και όχι απλώς τυπικός. Ο αναφέρων, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η 
σύζυγός του είναι έγκυος και χρειάζεται επειγόντως τη βοήθειά του, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ενδεχόμενο παραβιάσεων της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από το 
Ηνωμένο Βασίλειο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
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Ο αναφέρων, νιγηριανός υπήκοος παντρεμένος με ρουμάνα υπήκοο, διαμαρτύρεται ότι οι 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παραβίασαν τα δικαιώματά του που απορρέουν από την 
οδηγία 2004/38/ΕΚ1 αρνούμενες να του χορηγήσουν θεώρηση εισόδου ισχυριζόμενες ότι ο 
γάμος του είναι εικονικός και μη απαλλάσσοντάς τον από την υποχρέωση θεώρησης.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, όταν ένας πολίτης 
της Ένωσης ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους, τότε αυτό το κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει θεώρηση εισόδου από το 
μέλος της οικογένειάς του που είναι υπήκοος τρίτης χώρας. Όπως επιβεβαιώνει το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, σε αυτήν την περίπτωση τα μέλη της οικογένειας 
όχι μόνον έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στην επικράτεια του κράτους μέλους, αλλά και να 
αποκτήσουν θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτόν.

Καθώς το δικαίωμα έκδοσης θεώρησης εισόδου βάσει της οδηγίας απορρέει από τους 
οικογενειακούς δεσμούς και μόνο, το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαιτήσει από τα 
μέλη της οικογένειας που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση εισόδου να επιδείξουν το ισχύον 
διαβατήριό τους και ένα αποδεικτικό στοιχείο των οικογενειακών δεσμών. Δεν μπορεί να 
απαιτηθεί κανένα άλλο έγγραφο, όπως βεβαίωση φιλοξενίας, επαρκών πόρων, επιστολή 
πρόσκλησης ή εισιτήριο επιστροφής. Αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διερευνούν, εάν 
υπάρχουν δικαιολογημένες αμφιβολίες, εάν το μέλος της οικογένειας που είναι υπήκοος 
τρίτου κράτους έχει συνάψει εικονικό γάμο, όπως προβλέπει το άρθρο 35 της οδηγίας. Η 
απαίτηση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου να προσκομίσει ο αναφέρων αποδείξεις της 
επικοινωνίας του με τη νυν σύζυγό του πριν από τον γάμο τους δεν αντίκειται αυτή καθαυτή 
στην κοινοτική νομοθεσία.

Το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας εξαιρεί τα μέλη της οικογένειας από την υποχρέωση 
έκδοσης θεώρησης εάν διαθέτουν έγκυρο δελτίο διαμονής βάσει του άρθρου 10 της οδηγίας. 
Ωστόσο, τέτοια δελτία διαμονής χορηγούνται σε μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ 
που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και έχουν μετοικήσει σε 
κράτος μέλος άλλο από το κράτος του οποίου έχουν την ιθαγένεια. Ο αναφέρων δεν είναι 
κάτοχος τέτοιου δελτίου διαμονής, δεδομένου ότι το δελτίο διαμονής του εκδόθηκε βάσει της 
ρουμανικής νομοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση με ημεδαπούς υπηκόους.

Η Επιτροπή έλαβε απευθείας την καταγγελία του αναφέροντα και του απέστειλε την ανάλυσή 
της βάσει της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας στις 10 Δεκεμβρίου 2008 και στις 23 
Φεβρουαρίου 2009. Οι απαντήσεις κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι δεν 
συντρέχει παραβίαση της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
παρέμβει ή να δώσει συνέχεια στην καταγγελία του.

                                               
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, ΕΕ L 158 της 30ής Απριλίου 2004, σ. 77.

2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-503/03 Επιτροπή 
κατά Ισπανίας (Συλλογή 2006, σ. Ι-1097)


