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Θέμα: Αναφορά 1041/2009, του M.M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα με την αίτηση ρώσου υπηκόου για έκδοση θεώρησης 
προκειμένου να επισκεφθεί τη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν να εκδώσουν θεώρηση σε 
ρώσο υπήκοο, τον οποίο έχει καλέσει η οικογένειά του να την επισκεφθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η μητέρα του αναφέροντος, η οποία κατοικεί στη Γερμανία, κάλεσε έναν ρώσο πολίτη στη 
Γερμανία. Ωστόσο, η αίτηση θεώρησης εισόδου του τελευταίου απορρίφθηκε από το αρμόδιο 
γερμανικό προξενείο στη Ρωσία. Ο αναφέρων δεν δηλώνει την αιτία της απόρριψης και 
επικαλείται τη συμφωνία ΕΚ-Ρωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων1.

Οι κανόνες και οι όροι για την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν για παραμονή μικρής διαρκείας 
(παραμονή έως 90 ημέρες ανά διάστημα 180 ημερών) ορίζονται επί του παρόντος στην κοινή 
προξενική εγκύκλιο (ΚΠΕ)2. Σύμφωνα με το μέρος IV της ΚΠΕ, ενιαία θεώρηση Σένγκεν 

                                               
1 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ΕΕ L129/27 της 
17.5.2007.
2 Κοινή προξενική εγκύκλιος προς τις διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές, ΕΕ C 326/1 της 22.12.2005.
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μπορεί να εκδοθεί μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν1. Η ΚΠΕ θα καταργηθεί από τον κώδικα 
θεωρήσεων2 όταν καταστεί εφαρμοστέος στις 5 Απριλίου 2010· ωστόσο, οι προϋποθέσεις 
εισόδου εξακολουθούν να είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 5 του κώδικα συνόρων 
Σένγκεν.

Σύμφωνα με τις εν λόγω προϋποθέσεις εισόδου, ο αλλοδαπός πρέπει: α) να κατέχει ισχυρό 
ταξιδιωτικό έγγραφο, β) και ισχυρή θεώρηση, αν κρίνεται απαραίτητο (αυτό δεν ισχύει για 
την έκδοση της θεώρησης), γ) να αιτιολογεί τον σκοπό και τους όρους της προβλεπόμενης 
παραμονής και να διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης, δ) να μην είναι καταχωρημένος στον 
κατάλογο ανεπιθύμητων στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ή στα εθνικά συστήματα 
(απαγόρευση εισόδου) και ε) να μην θεωρείται ότι μπορεί να απειλήσει τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΠΕ, το εθνικό δίκαιο του σχετικού κράτους μέλους ορίζει 
αν τα προξενεία οφείλουν ή όχι να αιτιολογούν την απόρριψη και αν ένα κράτος μέλος 
προβλέπει ή όχι τη δυνατότητα προσφυγής κατά της απόρριψης αίτησης θεώρησης. Ο 
προαναφερθείς κώδικας θεωρήσεων θα θεσπίσει την υποχρέωση όλα τα κράτη μέλη να 
παρέχουν αιτιολογία απόρριψης με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου και να προβλέπουν 
δυνατότητα προσφυγής. Ενώ οι συγκεκριμένες διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων θα 
καταστούν εφαρμοστέες μετά από ένα έτος, στις 5 Απριλίου 2011, η Επιτροπή σημειώνει ότι 
η γερμανική νομοθεσία προβλέπει ήδη υποχρέωση να παρέχεται αιτιολογία για την 
απόρριψη, καθώς και δυνατότητα προσφυγής. Συνεπώς, αν ο αιτών θεώρηση θεωρεί ότι η 
απόφαση του γερμανικού προξενείου να απορρίψει την αίτηση θεώρησής του είναι αβάσιμη, 
μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόρριψης αυτής, όπως προβλέπεται από τη 
γερμανική νομοθεσία. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρεμβαίνει σε 
μεμονωμένες υποθέσεις απόρριψης χορήγησης θεώρησης.

Η συμφωνία απλούστευσης έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΚ και της Ρωσίας, την οποία 
επικαλείται ο αναφέρων, διευκολύνει την έκδοση θεωρήσεων παραμονής μικρής διάρκειας 
για όλους τους πολίτες της ΕΕ και της Ρωσίας βάσει αμοιβαιότητας. Η συμφωνία προβλέπει 
διαδικαστικές διευκολύνσεις όπως μειωμένο τέλος θεώρησης 35 ευρώ και μέγιστο χρόνο 
επεξεργασίας της αίτησης τις δέκα ημερολογιακές ημέρες. Ωστόσο, η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις εισόδου και τους κανόνες σχετικά με την 
απόρριψη αιτήσεων θεώρησης. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της συμφωνίας, 
"το εθνικό δίκαιο […] των κρατών μελών ή το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζονται σε θέματα που 
δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως η άρνηση έκδοσης 
θεώρησης […]" (η έμφαση είναι του συντάκτη).

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 
για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν), ΕΕ L 105/1 της 13.4.2006.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων), ΕΕ L 243 της 15.09.2009, σ. 1.


