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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0834/2011 του Ømer Cakmak, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με την
κατάσχεση από τις βουλγαρικές αρχές του αυτοκίνητου οχήματός του που 
είναι ταξινομημένο στη Δανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι το 2008, επιστρέφοντας οδικώς με την οικογένειά του στη Δανία 
μετά από διακοπές στην Τουρκία, τον σταμάτησαν οι βουλγαρικές συνοριακές αρχές και τον 
κατηγόρησαν για διακίνηση λαθρομεταναστών επειδή το δανικό διαβατήριο του γιου του δεν 
έφερε σφραγίδα εξόδου από την Τουρκία. Οι βουλγαρικές αρχές συνέλαβαν την οικογένεια, 
κατέσχεσαν το όχημα που ήταν ταξινομημένο στη Δανία, απαίτησαν υψηλό χρηματικό ποσό 
από την αναφέροντα και του επέβαλαν ποινή φυλάκισης με αναστολή. Ο αναφέρων και η 
οικογένειά του έλαβαν άδεια εξόδου από τη Βουλγαρία μετά από δύο μήνες. Δεδομένου ότι 
δεν έχει επιστραφεί ακόμα στον αναφέροντα το αυτοκίνητό του και ότι, λόγω της κατάστασης 
αυτής, ο ίδιος υπέστη οικονομική και διοικητική επιβάρυνση, ο αναφέρων ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραθέτοντας το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την κατάσχεση οχημάτων από τις 
ελληνικές αρχές, οι συστάσεις του οποίου θα μπορούσαν να είναι, κατά την εκτίμησή του, 
εφαρμοστέες και στην παρούσα υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την εντελώς απαράδεκτη, κατά την άποψή του, κατηγορία 
της παράνομης εμπορίας παιδιών, την οποία διατύπωσαν οι βουλγαρικές συνοριακές αρχές, 
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οι οποίες σταμάτησαν αυτόν και την οικογένειά του κατά την επιστροφή τους από την 
Τουρκία στη Δανία με αυτοκίνητο. Επιπλέον, θεωρεί τις ενέργειες των βουλγαρικών αρχών 
(μεταξύ άλλων κατάσχεση του αυτοκινήτου του, κράτηση, επιβολή προστίμου και 
επαναπροώθηση στην Τουρκία) εντελώς δυσανάλογες, δεδομένου ότι τα στοιχεία που 
στοιχειοθετούσαν παρατυπία εκ μέρους του ήσαν αμελητέα, συγκεκριμένα η απουσία 
τουρκικής σφραγίδας εξόδου στο διαβατήριο ενός από τα τρία παιδιά στο αυτοκίνητο. 
Δηλώνει ότι η επίσημη εκδοχή των γεγονότων, όπως του μεταφέρθηκαν εκ των υστέρων από 
τις αντίστοιχες αρχές της Δανίας μικρή σχέση έχει με ό,τι πραγματικά συνέβη. Ιδιαίτερα τον 
λύπησε η απώλεια του σχεδόν καινούργιου αυτοκινήτου του, μάρκας Audi A2. 

Με την εκτίμηση του αν στοιχειοθετείται ή όχι παράνομη εμπορία ανθρώπων ασχολούνται οι 
αρμόδιες βουλγαρικές αρχές. Η Επιτροπή δεν τοποθετείται σχετικά με τη διερεύνηση 
μεμονωμένων περιπτώσεων από εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Ο αναφέρων μπορεί να 
καταθέσει προσφυγή, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατά των μέτρων που έλαβαν οι 
βουλγαρικές αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης του 
αυτοκινήτου. 

Σε ό,τι αφορά ειδικά την εμπορία ανθρώπων, η σχετική νομική πράξη σε επίπεδο ΕΕ είναι η 
οδηγία 2011/36/EΕ 1 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Αυτή η οδηγία ωστόσο δεν υπεισέρχεται σε λεπτομερείς 
διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζουν οι συνοριακές αρχές για τη στοιχειοθεσία εικαζόμενης 
εμπορίας ανθρώπων. Η προθεσμία για τη μεταφορά αυτής της οδηγίας είναι η 6η Απριλίου 
2013.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ασχοληθεί περισσότερο με το ζήτημα. Η νομική 
πράξη της ΕΕ που μπορεί να αφορά την περίπτωση δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή στα 
κράτη μέλη και, ακόμη και αν είχε τεθεί, τα καταγγελλόμενα γεγονότα συνέβησαν πολύ πριν 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. 
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