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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0635/2008, του Serguei Tchoubov, απάτριδος, σχετικά με προβλήματα 
που αντιμετωπίζει με τις γερμανικές υπηρεσίες αλλοδαπών αναφορικά με την 
έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, με καταγωγή από την πρώην ΕΣΣΔ, είναι αιτών άσυλο και διαμένει στη 
Γερμανία από το 1990. Τον Ιανουάριο του 2008 οι γερμανικές αρχές εξέδωσαν ταξιδιωτικό 
έγγραφο εξάμηνης ισχύος, όπου αναφέρεται ότι συνεπάγεται δικαίωμα εισόδου στη Γερμανία 
εντός διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα. Στο ταξιδιωτικό 
έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι στον αναφέροντα έχει χορηγηθεί «καθεστώς ανοχής» 
(«Duldung»), δηλαδή ότι η απέλασή του από τη Γερμανία αναβάλλεται. Αυτός ο 
χαρακτηρισμός συνεπάγεται ότι ο αναφέρων, δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 15, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα 
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν), όπου η εξέταση της αίτησης χορήγησης ασύλου θεωρείται 
μία εκ των εξαιρέσεων, δεν έχει δικαίωμα εισόδου στον χώρο Σένγκεν χωρίς απαίτηση 
θεώρησης. Καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι οι πληροφορίες που αναφέρουν οι γερμανικές 
αρχές δεν εμφανίζουν συνέπεια και καθώς οι πληροφορίες που χορηγήθηκαν στον ίδιο από 
τις προξενικές αρχές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ είναι αντίθετες προς αυτές, ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.
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«Το άρθρο 1, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, τρίτη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών 
μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1932/2006 του 
Συμβουλίου, ορίζει ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν θεώρηση οι 
απάτριδες και άλλα πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας, οι οποίοι 
κατοικούν σε κράτος μέλος και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου εκδοθέντος από το 
κράτος αυτό.

Κατά συνέπεια, το ταξιδιωτικό έγγραφο του αναφέροντος, το οποίο εκδίδεται για απάτριδες, 
του χορηγεί, εν γένει, το ως άνω δικαίωμα να ταξιδεύει στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς 
την απαίτηση θεώρησης.

Εντούτοις, από τα στοιχεία του φακέλου γίνεται αντιληπτό ότι είχε εκδοθεί κατά του 
αναφέροντος διαταγή απέλασης, η εκτέλεση της οποίας αναβλήθηκε με απόφαση («Duldung» 
– κατ’ εξαίρεση άδεια παραμονής που περιορίζεται στο έδαφος της Βαυαρίας) που 
αναγράφεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο του απάτριδος. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
κοινοποιούν όλες τις άδειες διαμονής που εκδίδουν σε υπηκόους τρίτων χωρών και οι οποίες 
επιτρέπουν, συνεπώς, την ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικά 
σύνορα. Η Γερμανία έχει κοινοποιήσει, δυνάμει του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 562/2006 (κώδικας συνόρων Σένγκεν), ότι μια τέτοια απόφαση «Duldung» δεν ισχύει 
για την είσοδο στη χώρα χωρίς θεώρηση. Αυτό σημαίνει ότι ο αναφέρων δεν δικαιούται να 
ταξιδέψει προς άλλο κράτος του χώρου Σένγκεν χωρίς θεώρηση, εάν το ταξιδιωτικό του 
έγγραφο φέρει σφραγίδα της απόφασης «Duldung».

Επιπλέον, οι γερμανικές αρχές συμπεριέλαβαν στο ταξιδιωτικό έγγραφο του αναφέροντος 
δύο σημειώσεις, εκ των οποίων η μία ορίζει ότι δικαιούται να επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ 
η δεύτερη διευκρινίζει ότι τούτο δεν ισχύει σε περίπτωση που ταξιδεύει προς άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ.

Οι προϋποθέσεις περί της παραμονής πέραν του τριμήνου και λοιπά σχετικά μέτρα έχουν 
εναρμονιστεί μόνον εν μέρει, προς το παρόν, σε επίπεδο ΕΕ. Η έκδοση αδειών διαμονής και 
οι προϋποθέσεις της εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε ζητήματα 
αυτού του είδους ή να προβαίνει σε εκτίμηση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Ο αναφέρων θα πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες γερμανικές αρχές για περαιτέρω 
διευκρινίσεις ή για το ενδεχόμενο προσφυγής κατά των αποφάσεών τους, εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο.»


