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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1085/2011, της Mary Aina, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση των ιρλανδικών αρχών να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου για τον 
νιγηριανό σύζυγό της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η ιρλανδική πρεσβεία στην Αμπούζα αρνήθηκε να εκδώσει θεώρηση εισόδου στον νιγηριανό 
σύζυγό της, διότι α) η αναφέρουσα δεν ασκούσε το δικαίωμα που της εκχωρείται από τη 
Συνθήκη στην Ιρλανδία (σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής) και β) δεν υπήρχε οικογενειακή σχέση πριν από την 
υποβολή αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την άρνηση της Ιρλανδίας να εκδώσει θεώρηση εισόδου 
για τον νιγηριανό σύζυγό της ο οποίος επιθυμούσε να τη συνοδεύσει στην Ιρλανδία. Οι 
ιρλανδικές αρχές στήριξαν την απόφασή τους στο γεγονός ότι η αναφέρουσα δεν κατάφερε 
να αποδείξει ότι διαμένει στην Ιρλανδία, όπως ορίζει το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και την απαίτηση να αποδειχθεί η νομιμότητα του 
γάμου τους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
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ότι κάθε πολίτης 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 
συναφείς περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ1.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν, όταν 
πολίτης της ΕΕ ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτειά 
τους, να απαιτήσουν από το μέλος της οικογενείας που είναι υπήκοος τρίτου κράτους μέλους 
να διαθέτει θεώρηση εισόδου. 

Όπως επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, αυτά τα μέλη 
οικογενείας έχουν, όχι απλώς το δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του κράτους μέλους αλλά 
επίσης το δικαίωμα να αποκτούν θεώρηση εισόδου προς τούτο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα πάσα διευκόλυνση για να αποκτούν τις απαραίτητες 
θεωρήσεις, οι οποίες πρέπει να εκδίδονται ατελώς, το συντομότερο δυνατόν και βάσει 
ταχείας διαδικασίας.

Επειδή αυτό το δικαίωμα απορρέει μόνον από τους οικογενειακούς δεσμούς, το κράτος μέλος 
υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τα μέλη της οικογενείας που υποβάλλουν αίτηση για 
θεώρηση εισόδου να παρουσιάσουν το εν ισχύι διαβατήριό τους και αποδεικτικό στοιχείο του 
οικογενειακού δεσμού. Δεν μπορεί να ζητηθεί κανένα άλλο έγγραφο, όπως απόδειξη 
καταλύματος, επαρκείς πόροι, γραπτή πρόσκληση ή εισιτήριο επιστροφής.

Το δικαίωμα απόκτησης θεώρησης εισόδου δεν είναι, ωστόσο, άνευ όρων: βάσει του δικαίου 
της ΕΕ, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να απαγορεύουν σε μέλη της οικογενείας 
πολίτη της ΕΕ να εισέρχονται στην επικράτειά τους εάν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια τάξη, 
η δημόσια ασφάλεια ή η δημόσια υγεία υπό την έννοια του κεφαλαίου VI της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ ή σε περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης, όπως σε περίπτωση 
εικονικού γάμου.

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία από την ίδια την αναφέρουσα στις 21 Ιουλίου 2011. Απάντησε 
στις 23 Αυγούστου και στις 20 Οκτωβρίου 2011, παρέχοντας την παραπάνω ανάλυση του 
δικαίου της ΕΕ και απαριθμώντας ρητώς τα έγγραφα που είχαν δικαίωμα να ζητήσουν οι 
ιρλανδικοί αρχές από τον σύζυγό της, μαζί με την αίτηση που υπέβαλε για την έκδοση 
θεώρησης εισόδου.

 αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας – π.χ. το εν ισχύι νιγηριανό διαβατήριό του - έτσι οι 
ιρλανδικές αρχές θα μπορούν να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκει η αίτηση που 
εξετάζουν·

 αποδεικτικό έγγραφο για την ύπαρξη οικογενειακών δεσμών – πχ. ένα έγκυρο 
πιστοποιητικό γάμου - έτσι οι ιρλανδικές αρχές θα μπορούν να εξακριβώσουν ότι ο 
αιτών είναι μέλος οικογενείας πολίτη της ΕΕ·

                                               
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 30/4/2004, σελ. 77.
2  Βλέπε μεταξύ άλλων την απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-503/03 
Επιτροπή κατά της Ισπανίας (Συλλογή 2006, σ. I-1097).



CM\899894EL.doc 3/3 PE487.873v01-00

EL

 αποδεικτικό έγγραφο ότι η αναφέρουσα ασκεί επί του παρόντος τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στη Συνθήκη στην Ιρλανδία ή ότι θα τα ασκεί κατά την άφιξή του 
συζύγου της – π.χ. τρέχουσα σύμβαση εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό 
έγγραφο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας ή δήλωση ότι θα ταξιδέψει 
μαζί του στην Ιρλανδία ή ότι θα την συναντήσει εκεί λίγο μετά την άφιξή της – έτσι οι 
ιρλανδικές αρχές θα μπορούν να εξακριβώσουν ότι ο αιτών θα διαμείνει στην 
Ιρλανδία μαζί με πολίτη της ΕΕ.

Όσον αφορά την άρνηση των ιρλανδικών αρχών επειδή η αναφέρουσα δεν κατάφερε να 
αποδείξει ότι ασκεί στην Ιρλανδία τα προβλεπόμενα στη Συνθήκη δικαιώματα, η Επιτροπή 
συμπέρανε ότι η άρνησή της είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ και ότι η ίδια δεν είναι σε 
θέση να εκτιμήσει αν τα έγγραφα που προσκομίστηκαν μαζί με την αίτηση για την έκδοση 
θεώρησης επαρκούν για να αποδειχτούν τα ανωτέρω στοιχεία.

Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι το άρθρο 35 της οδηγίας επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αρνούνται, να τερματίζουν 
ή να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα αναγνωριζόμενο από τη παρούσα οδηγία σε 
περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης, όπως π.χ. σε περίπτωση εικονικού γάμου. 

Το βάρος της απόδειξης φέρουν οι ιρλανδικές αρχές οι οποίες υποψιάζονται ότι ένας 
συγκεκριμένος γάμος είναι εικονικός. 
Πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώσουν πειστικά αποδεικτικά στοιχεία, τηρώντας 
ταυτόχρονα όλες τις ουσιαστικές εγγυήσεις του δικαίου της ΕΕ.
 Σε περίπτωση προσφυγής, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να επαληθεύουν την ύπαρξη 
κατάχρησης σε μεμονωμένες περιπτώσεις, της οποίας οι αποδείξεις πρέπει να 
προσκομίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου, εφόσον τούτο δεν θίγει την 
πρακτική αποτελεσματικότητα του δικαίου της ΕΕ.

Προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσει αν οι ιρλανδικές αρχές έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα, η 
Επιτροπή ζήτησε από την αναφέρουσα να προσκομίσει αντίγραφο της απόφασης βάσει της 
οποίας η Ιρλανδία αρνείται την έκδοση θεώρησης. Την συμβουλεύει, επίσης, να προσφύγει 
στο SOLVIT το οποίο είναι το πλέον αρμόδιο στο συγκεκριμένο στάδιο. Η Επιτροπή 
προτείνει επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημα από το SOLVIT ή σε 
περίπτωση που η αναφέρουσα θεωρήσει ότι η προτεινόμενη λύση είναι μη αποδεκτή, έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεδομένου ότι η αναφέρουσα δεν ανταπάντησε, η υπόθεση περατώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 
2012.

Συμπέρασμα

Η αναφέρουσα έχει ήδη επικοινωνήσει με την Επιτροπή η οποία της παρουσίασε τη νομική 
ανάλυση και της πρότεινε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επίλυση του προβλήματός 
της. Σε επιστολή της τής 20ης Οκτωβρίου 2011, πρότεινε στην αναφέρουσα να αποταθεί εκ 
νέου στην Επιτροπή σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα, κάτι το οποίο δεν συνέβη.


