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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 370/2000, του κ. Özkan Nissen ( γερμανού, τούρκου και αλβανού 
υπηκόου) σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει για να ταξιδεύσει σε 
διάφορα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, για λόγους ασφαλείας 
– ΑΝΑΘ. -

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, παντρεμένος με Γερμανίδα, έχει τρεις υπηκοότητες (γερμανική, τουρκική και 
αλβανική) και διαφορετική ταυτότητα σε κάθε χώρα. Επιπλέον, στο γερμανικό του 
διαβατήριο, που έχει εκδοθεί στην Αυστρία, αναφέρεται με ονόματα διαφορετικής 
προέλευσης. Όλα αυτά του δημιούργησαν προβλήματα για να ταξιδεύσει σε ορισμένα κράτη 
μέλη κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Εκτός από την περίπτωση της Δανίας, από όπου 
απελάθηκε το 1981, οι αρχές των κρατών αυτών τον συμβούλευσαν να ταξιδεύει με το 
τουρκικό διαβατήριο και μια θεώρηση εισόδου (βίζα), πράγμα που έλυνε το πρόβλημα. 
Σήμερα, ο αναφέρων διαμαρτύρεται που δεν μπορεί να ταξιδεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ούτε με το γερμανικό του διαβατήριο ούτε με τη θεώρηση εισόδου, διότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση της τελευταίας, μεταξύ άλλων την 
παρουσίαση άδειας διαμονής, την οποία δεν διαθέτει εφόσον έχει γερμανική υπηκοότητα. 
Προσθέτει ακόμη ότι τα τέλη για την απόκτηση της θεώρησης εισόδου είναι υπερβολικά 
υψηλά.

2. Παραδεκτό

II. Κρίθηκε παραδεκτή  στις  4 Οκτωβρίου 2000 και η Επιτροπή  κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 175, παράγραφος 3, του Κανονισμού. 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Φεβρουαρίου 2001:
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Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει στη Γερμανία και είναι παντρεμένος με Γερμανίδα, έχει τρεις 
υπηκοότητες (γερμανική, αλβανική και τουρκική). Οι διαφορές ανάμεσα στις εθνικές 
νομοθεσίες που εφαρμόζονται στο θέμα του πατρωνύμου έχουν ως αποτέλεσμα η ταυτότητα 
του να μην είναι η ίδια στα ταξιδιωτικά του έγγραφα (Ali Özkan Nissen στο γερμανικό 
διαβατήριο, Ali Özkan Kayaturk στο τουρκικό).
Οι ιδιαιτερότητες αυτές δημιούργησαν επανειλημμένως δυσκολίες στον αναφέροντα σε 
περιπτώσεις ταξιδίου, τόσο με τις αρμόδιες αρχές συνοριακών ελέγχων όσο και με τις 
αεροπορικές εταιρείες. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι πολλά κράτη τον συμβούλευσαν να 
χρησιμοποιεί το τουρκικό διαβατήριο, προκειμένου να αποφεύγει τα προβλήματα.

Δυσκολίες με το Ηνωμένο Βασίλειο :
- το 1990, μετά την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο, ο αναφέρων θέλησε να μεταβεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούσαν την εποχή εκείνη (απειλές 
από τρομοκράτες που χρησιμοποιούσαν ευρωπαϊκά διαβατήρια) φαίνεται ότι ο αναφέρων 
δέχτηκε την προτροπή να χρησιμοποιεί το τουρκικό διαβατήριό του. Ο αναφέρων, με το 
τουρκικό του διαβατήριο, ζήτησε θεώρηση εισόδου την οποία και έλαβε.
- το 1997, ο αναφέρων αναγκάστηκε να μεταβεί αιφνιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επειδή η 
κατάσταση ήταν επείγουσα, δεν πρόλαβε να ζητήσει θεώρηση εισόδου κι επιχείρησε να 
πραγματοποιήσει το ταξίδι εφοδιασμένος με γερμανικά έγγραφα (διαβατήριο και ταυτότητα). 
Στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, η εταιρεία British Airways, μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία με τις υπηρεσίες μετανάστευσης στο Λονδίνο, του απαγόρευσε την επιβίβαση. 
Φαίνεται ότι προηγούμενο ταξίδι με θεώρηση εισόδου (σε τουρκικό διαβατήριο) ήταν η αιτία 
απαγόρευσης της επιβίβασης. 
- τον Οκτώβριο του 1999, ο αναφέρων ζήτησε από τις βρετανικές αρχές να του χορηγηθεί 
θεώρηση εισόδου, εν όψει μετάβασης σε πτήση με προορισμό τις Φιλιππίνες, η οποία 
προβλεπόταν για τον Φεβρουάριο του 2000. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν διάφορα 
δικαιολογητικά (γερμανική άδεια διαμονής, βεβαίωση εργοδότου ή εγγραφή στο μητρώο 
επαγγελματιών, βεβαίωση αποδοχών, πρόσκληση στο Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και την 
καταβολή υψηλών τελών για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου. Ο αναφέρων δεν μπόρεσε να 
προσκομίσει ορισμένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως για παράδειγμα την άδεια 
διαμονής, καθώς είναι γερμανός) και προφανώς δεν κατόρθωσε να αποκτήσει θεώρηση 
εισόδου. Την ημέρα της αναχώρησης, η  British Airways του απαγόρευσε αρχικά την 
επιβίβαση. Εν συνεχεία, η κατάσταση διευθετήθηκε, χάρη στην παρέμβαση της γερμανικής 
μεθοριακής αστυνομίας και την τηλεφωνική επικοινωνία με τις βρετανικές υπηρεσίες 
μετανάστευσης, και ο αναφέρων κατόρθωσε να επιβιβαστεί.  

Δυσκολίες με τη Γερμανία:
Ο αναφέρων φαίνεται ότι αντιμετώπισε πολλές φορές δυσκολίες κατά την επιστροφή του στη 
Γερμανία. Ζήτησε και πέτυχε (έως το Μάιο του 1998) η ταυτότητά του να περιλαμβάνεται σε 
αρχείο της αστυνομίας, ώστε, παραδόξως, να αποφευχθούν τα προβλήματα που του 
δημιουργούν οι ιδιαιτερότητες σχετικά με το όνομά του και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, όταν 
διασχίζει τα γερμανικά σύνορα. Εξάλλου, οι αρχές της πόλης Neumünster του χορήγησαν τον 
Μάιο του 1997, Βεβαίωση προς τη μεθοριακή αστυνομία και τις αεροπορικές εταιρείες για τη 
διέλευση των γερμανικών συνόρων. Η βεβαίωση αυτή περιγράφει την ιδιαίτερη κατάσταση 
του αναφέροντος σχετικά με την υπηκοότητα και το πατρώνυμό του. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο:

Σύμφωνα με το φάκελο, καθίσταται σαφές ότι ο αναφέρων έχει, μεταξύ άλλων, γερμανική 
υπηκοότητα. Συνεπώς, θεωρείται πολίτης της Ένωσης και μπορεί να προβάλλει όλα τα 
δικαιώματα που προκύπτουν από αυτό. Κυρίως όμως έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να 
διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών (βλ. Άρθρο 18 Συνθήκη ΕΚ).    
Το γεγονός, εξάλλου, ότι έχει μία ή περισσότερες υπηκοότητες δεν πρέπει να του στερεί τα 
δικαιώματά του ως πολίτη της Ένωσης, ούτε να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την άσκηση 
των δικαιωμάτων αυτών. (βλ. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-369/90, 
Micheletti).

Η στάση των βρετανικών αρχών στον αναφέροντα δεν είναι συνεπώς η ενδεδειγμένη σε 
σχέση προς το κοινοτικό δίκαιο. Οι αρχές αυτές, παρόλο που γνωρίζουν εδώ και δέκα χρόνια 
ότι ο αναφέρων έχει και τη γερμανική υπηκοότητα, εξακολουθούν να τον αντιμετωπίζουν ως 
τούρκο υπήκοο, μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης. Η στάση αυτή αντίκειται στο 
κοινοτικό δίκαιο και καταλήγει σε παραλογισμούς: με επιστολή τής 6.6.1991, το βρετανικό 
προξενείο στο Düsseldorf απαντά στον αναφέροντα σχετικά με την αίτηση για θεώρηση 
εισόδου την οποία υπέβαλε μαζί με το τουρκικό του διαβατήριο  και του διευκρινίζει ότι η 
θεώρηση εισόδου θα του χορηγηθεί δωρεάν καθώς είναι υπήκοος κράτους μέλους. 

Οι βρετανικές αρχές οφείλουν, δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, να θεωρούν τον αναφέροντα 
πολίτη της Ένωσης. Πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα τόσο από πλευράς οδηγιών προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες (προξενεία, υπηρεσίες συνοριακών ελέγχων) όσο και από πλευράς 
ενημέρωσης των αεροπορικών εταιρειών, ούτως ώστε να μπορεί ο αναφέρων να απολαμβάνει 
του δικαιώματός του να γίνεται δεκτός στο βρετανικό έδαφος με απλή επίδειξη της 
ταυτότητάς του ή του γερμανικού του διαβατηρίου, χωρίς να υποβάλλεται σε προηγούμενες 
διατυπώσεις θεώρησης εισόδου. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επιστήσουν την προσοχή των βρετανικών αρχών στην 
περίπτωση του αναφέροντος, υπενθυμίζοντάς τους τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το 
κοινοτικό δίκαιο. 

Η στάση των γερμανικών αρχών (εγγραφή στο αρχείο της αστυνομίας, βεβαίωση  ad hoc), 
ακόμη  και αν οφείλεται στην προσπάθεια να αποφευχθούν οι δυσκολίες για τον αναφέροντα, 
περιπλέκει ωστόσο την κατάσταση σε σχέση προς το κοινοτικό δίκαιο. Είναι πράγματι άξιον 
απορίας εάν η απαίτηση του κοινοτικού δικαίου (απλή επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου για 
τη διέλευση των συνόρων) τηρείται σε περίπτωση ανάλογη με εκείνη του αναφέροντος, όπου 
το γεγονός και μόνο των διαφορετικών ονομάτων εκτός από εκείνο που υπάρχει στο 
γερμανικό διαβατήριο και των διαφορετικών υπηκοοτήτων, εκτός από τη γερμανική, καθιστά 
στην πράξη ανεπαρκές το γερμανικό διαβατήριο από μόνο του για τη διέλευση των 
γερμανικών συνόρων και επιβάλλει συμπληρωματικά διαβήματα τα οποία, επιπλέον, δεν 
συμβαδίζουν διόλου με το πνεύμα της ιθαγένειας της Ένωσης. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο αναφέρων δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον δυσκολίες στα 
γερμανικά σύνορα με το γερμανικό του διαβατήριο. Εν πάση περιπτώσει, δεν αναφέρει 
προβλήματα μετά τις 16.5.1998,  ημερομηνία λήξης της εγγραφής του ονόματός του στο 
αρχείο της αστυνομίας. 
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι στο εξής δεν υπάρχει λόγος να υποβληθεί το αίτημα 
του αναφέροντος στις γερμανικές αρχές.

Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν εξαιρούν το γεγονός ότι ο αναφέρων συνέβαλε 
ορισμένες φορές άθελά του στη δημιουργία των προβλημάτων που αντιμετώπισε. Πράγματι, 
η χρήση διαφορετικών διαβατηρίων σε διαφορετικά στάδια του ιδίου ταξιδίου μπορεί να 
οδηγήσει σε σύγχυση τις αρχές συνοριακών ελέγχων, ανάλογα με το πατρώνυμο που 
εμφανίζεται στο αεροπορικό εισιτήριο ή στις κρατήσεις των ξενοδοχείων, και να δώσει το 
έναυσμα για έρευνες σε βάθος.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι γερμανικής και τουρκικής υπηκοότητας και διαμένει στη 
Γερμανία, παραπονείται για τις δυσκολίες που συνάντησε όταν προσπάθησε να επιβιβασθεί 
σε πτήση προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα προβλήματά του οφείλονται στο γεγονός ότι το 
όνομα του αναφέροντα διαφέρει από το γερμανικό στο τουρκικό διαβατήριο, χωρίς τούτο να 
είναι προφανώς παράνομο. Όταν ο ενδιαφερόμενος αγοράζει εισιτήριο, χρησιμοποιεί το 
όνομα που εμφαίνεται στο τουρκικό διαβατήριο, ενώ για την επιβίβαση του σε πτήση 
χρησιμοποιεί το γερμανικό διαβατήριο, οπότε το προσωπικό της εταιρίας του αρνείται την 
επιβίβαση με το γερμανικό διαβατήριο, επειδή το όνομα δεν συμπίπτει με το όνομα που 
αναφέρεται στην κατάσταση επιβατών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2(1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 5(1) της οδηγίας τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην 
επικράτειά τους σε κάθε πολίτη της Ένωσης ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή 
διαβατήριο. Καμία θεώρηση εισόδου ή άλλη ισοδύναμη διατύπωση δεν επιβάλλεται στους 
πολίτες της Ένωσης. Αντίθετα, για τους τούρκους υπηκόους απαιτείται θεώρηση εισόδου. Τα 
άτομα που με διπλή υπηκοότητα (κράτους μέλους της ΕΕ και τουρκική) μπορούν να 
επικαλούνται την ιδιότητά τους ως πολίτη της ΕΕ προκειμένου να ταξιδεύουν χωρίς 
θεώρηση.

Χάριν συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε 
σε ισχύ τους Κανονισμούς Περί Μετανάστευσης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) 2006. Οι 
ως άνω απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας μεταφέρθηκαν σωστά στη νομοθεσία του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Εις ό,τι αφορά το πρόβλημα του αναφέροντα, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
επιβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο να απαιτήσουν θεώρηση εισόδου εφόσον παρουσιάσει το 
γερμανικό του διαβατήριο κατά την επιβίβαση. Το πρόβλημα οφείλεται προφανώς στο 
γεγονός ότι χρησιμοποιεί το "τουρκικό" του όνομα για να αγοράσει το εισιτήριο και το 
"γερμανικό" για να επιβιβασθεί στο αεροπλάνο.
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Οι ως άνω διατάξεις της οδηγίας απευθύνονται στα κράτη μέλη και δεν θίγουν το δικαίωμα 
των αερομεταφορέων να θεσπίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο της 
ταυτότητας των επιβατών. Οι αεροπορικές εταιρίες είναι εξουσιοδοτημένες να διενεργούν 
ελέγχους σε εμπορικό πλαίσιο για λόγους ασφάλειας ή αναζήτησης προσώπων. Καμία 
διάταξη του κοινοτικού δικαίου δεν θα μπορούσε να τις υποχρεώσει να επιτρέψουν την 
επιβίβαση επιβατών που χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά ονόματα, ένα για την κράτηση και 
ένα δεύτερο στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Κατά συνέπεια, με το να αρνηθεί την επιβίβαση στον 
αναφέροντα, η αεροπορική εταιρία δεν παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ.

Προς αποφυγή παρομοίων καταστάσεων στο μέλλον, επισημαίνεται υπόψη του αναφέροντα 
ότι η ευκολότερη λύση θα ήταν να χρησιμοποιεί το γερμανικό του όνομα όταν αγοράζει 
αεροπορικά εισιτήρια.


