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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την άρνηση των γερμανικών αρχών να εκδώσουν στον αδελφό του 
θεώρηση, η οποία θα του επέτρεπε να ταξιδέψει από τη Συρία στη Γερμανία, υποστηρίζοντας 
ότι πρόκειται για παραβίαση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία. Η γερμανική 
πρεσβεία στη Δαμασκό αιτιολογεί τη συνεχιζόμενη άρνησή της να εκδώσει θεώρηση, με το 
σκεπτικό ότι διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τους επαγγελματικούς, οικονομικούς και 
κοινωνικούς δεσμούς του αδελφού του με τη Συρία. Ωστόσο, ο αδελφός του αναφέροντος και 
η σύζυγός του έχουν παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατέχουν αμφότεροι θέσεις 
στον δημόσιο τομέα της Συρίας, με αμοιβές άνω του μέσου όρου βάσει των τοπικών 
κριτηρίων, και ότι τα παιδιά τους ζουν στη Συρία. Ο ίδιος ο αναφέρων έχει προσφερθεί να 
μεσολαβήσει ως εγγυητής για οτιδήποτε ενδέχεται να συμβεί στον αδελφό του και τη σύζυγο 
του τελευταίου κατά την παραμονή τους στη Γερμανία, καθώς και για την απόκτηση 
ασφάλισης υγείας εκ μέρους τους. Ισχυρίζεται ότι οι γερμανικές αρχές δικαιολογούν 
ουσιαστικά τη στέρηση ενός ανθρώπινου δικαιώματος, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που 
σχετίζονται με τη φυσιολογική καθημερινότητα των εν λόγω ατόμων. Για τον λόγο αυτόν, 
ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.
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Ο κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων1 ορίζει τις διαδικασίες και τους όρους έκδοσης θεωρήσεων 
βραχείας διάρκειας. Σύμφωνα με τον κώδικα θεωρήσεων, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
αιτούντες να προσκομίσουν συγκεκριμένα έγγραφα προκειμένου να αιτιολογήσουν ότι 
πληρούν τους όρους εισόδου που ορίζονται από τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν2, και οι 
προξενικές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του κώδικα 
θεωρήσεων και την εξέταση των μεμονωμένων αιτήσεων. 

Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένας αιτών/μία αιτούσα θεώρηση πληροί αυτές τις 
προϋποθέσεις εισόδου, οι προξενικές αρχές εκτιμούν, μεταξύ άλλων, αν υπάρχει κίνδυνος 
παράνομης μετανάστευσης και αν σκοπεύει να αναχωρήσει από την επικράτεια των κρατών 
μελών πριν από τη λήξη της θεώρησης για την οποία υπέβαλε αίτηση.

Όταν το εξακριβώσει αυτό, το προξενείο πρέπει να εξετάσει διάφορους παράγοντες, όπως 
τους οικογενειακούς δεσμούς του αιτούντος/της αιτούσας στη χώρα προέλευσης, την 
οικογενειακή κατάστασή του/της, την εργασιακή κατάστασή του/της και τη σταθερότητα του 
εισοδήματος προκειμένου να διαπιστώσει π.χ. ότι η οικογενειακή επίσκεψη δεν αποτελεί 
πρόσχημα για μόνιμη παράνομη εγκατάσταση στα κράτη μέλη. Εναπόκειται στα προξενεία 
των κρατών μελών να αξιολογήσουν τα κριτήρια αυτά. Η Επιτροπή δεν εγκρίνει επιμέρους 
έργα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η άρνηση χορήγησης θεώρησης δεν 
εμποδίζει την εκ νέου υποβολή αίτησης και από 5ης Απριλίου 2011 τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να αιτιολογούν την άρνηση έκδοσης θεώρησης και να επιτρέπουν το δικαίωμα 
προσφυγής κατά τέτοιων αρνητικών αποφάσεων.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων, ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 
1.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης 

προσώπων από τα σύνορα, ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.


