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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0719/2012 του Veikko Turkki, (φινλανδικής ιθαγένειας), σχετικά με 
φερόμενα εμπόδια στον γάμο του με ταϊλανδή υπήκοο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτάσσεται στην άρνηση της Πρεσβείας της Φινλανδίας στην Μπανγκόκ να 
επιτρέψει στην ταϊλανδή αρραβωνιαστικιά του να μεταβεί στη Φινλανδία για να 
παντρευτούν. Ισχυρίζεται ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμά του να παντρευτεί όποια επιθυμεί, 
επισημαίνοντας ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει αρνηθεί το αίτημά του να ερευνήσει 
το θέμα. Ως εκ τούτου, ζητά τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να 
διασφαλιστεί η διερεύνηση του θέματος από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων, Φινλανδός υπήκοος, αντιτάσσεται στην άρνηση της Πρεσβείας της Φινλανδίας 
στην Μπανγκόκ να επιτρέψει στην ταϊλανδή αρραβωνιαστικιά του να μεταβεί στη Φινλανδία 
για να παντρευτούν. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η φιλανδική πρεσβεία στην Μπανγκόγκ, 
αρνήθηκε να εκδώσει στην Ταϊλανδή αρραβωνιαστικιά του θεώρηση διαβατηρίου επειδή
στην αίτηση δεν αναφερόταν σαφώς ο σκοπός της επίσκεψης. Ισχυρίζεται ότι είναι 
θεμελιώδες δικαίωμά του να παντρευτεί όποια επιθυμεί. Επισημαίνει ότι ο Φινλανδός 
Διαμεσολαβητής αρνήθηκε το αίτημά του να ερευνήσει το θέμα. 

Η νομοθεσία που εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή εξαρτάται από την πρόθεση του 
ενδιαφερόμενου ζεύγους.
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Αν ο σχεδιασμός ήταν η αρραβωνιαστικιά του αναφέροντος να μεταβεί στη Φιλανδία για 
περιορισμένο χρόνο (90 ημερών σε συνολική διάρκεια 180 ημερών) για να παντρευτεί τον 
αναφέροντα και, εν συνέχεια, να επιστρέψει με αυτόν στην Ταϊλάνδη να ζήσει ή να 
εγκαταλείψει τη Φινλανδία μαζί του για να διαμείνει σε άλλη χώρα εκτός του χώρου Σένγκεν, 
τότε ο γενικός κανόνας που διέπει την έκδοση μικρής διάρκειας θεώρησης διαβατηρίου 
Σένγκεν είναι αυτός που αναφέρεται στον κώδικα θεωρήσεων1.

Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός ήταν η αρραβωνιαστικιά του αναφέροντος να μεταβεί στη 
Φινλανδία να παντρευτεί και, εν συνεχεία, να ζήσει με τον αναφέροντα στη Φινλανδία, δεν 
ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων, καθόσον αυτός αφορά μόνον τις μικρής 
διάρκειας θεωρήσεις διαβατηρίου. Η οδηγία του Συμβουλίου 2004/38/EΚ 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, επίσης δεν εφαρμόζεται καθόσον 
καλύπτει αποκλειστικά περιπτώσεις πολιτών της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, δηλαδή να διαμένουν ή να ταξιδεύουν σε κράτος μέλος της ΕΕ πέραν αυτού 
του οποίου έχουν την υπηκοότητα. Η οδηγία 2003/86/EΚ σχετικά με την οικογενειακή
επανένωσης επίσης δεν ισχύει, καθόσον το εν λόγω νομικό μέσο αφορά τα δικαιώματα
υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ και έχουν το δικαίωμα να ενωθούν με 
τις οικογένειές τους στο εν λόγω κράτος μέλος. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται 
μόνο ο φινλανδικός νόμος περί οικογενειακής επανένωσης. 

Σύμφωνα με την επιστολή πρόσκλησης που συνέταξε ο αναφέρων, πρόθεση του ζεύγους ήταν 
να μεταβεί στη Φινλανδία για περίοδο 89 ημερών και να παντρευτεί εκεί και, εν συνεχεία, να 
επιστρέψει στην Ταϊλάνδη και, σε μεταγενέστερο στάδιο, να μετακομίσει στη Φινλανδία. Οι 
κανόνες του κώδικα θεωρήσεων, κατ’ αρχάς, εφαρμόζονται για την αρχική μικρή περίοδο 
διαμονής στη Φιλανδία των 89 ημερών.

Οι προξενικές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των γενικών 
κανόνων που διέπουν την έκδοση μικρής διάρκειας θεωρήσεων Σένγκεν και την αξιολόγηση 
των ατομικών αιτήσεων. Οι κανόνες που διέπουν την έκδοση μικρής διάρκειας θεωρήσεων 
Σένγκεν, όπως ορίζονται στον κώδικα θεωρήσεων, απαιτούν από τους υποβάλλοντες αίτηση 
να υποβάλλουν ορισμένα δικαιολογητικά προκειμένου να αιτιολογήσουν ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζει ο συνοριακός κώδικας Σένγκεν, για να παρασχεθεί 
δυνατότητα αξιολόγησης της πρόθεσης των αιτούντων να εγκαταλείψουν την επικράτεια των 
κρατών μελών πριν από τη λήξη της θεώρησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση. Τα εν 
λόγω δικαιολογητικά πρέπει να αναφέρουν τον σκοπό του ταξιδιού, να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή, να αποδεικνύουν ότι ο αιτών διαθέτει επαρκή μέσα 
επιβίωσης για τη διάρκεια παραμονής καθώς και την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή 
κατοικίας ή τη διαμετακόμιση σε τρίτη χώρα. Σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 1, 
εδάφιο (β) του κώδικα θεωρήσεων, αρνητική απάντηση σε αίτηση για την έκδοση θεώρησης 
πρέπει να χορηγείται όταν το προσωπικό του προξενείου έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με 
την αυθεντικότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο αιτών ή την αλήθεια του 
περιεχομένου τους, την αξιοπιστία των δηλώσεων που υποβάλλει ο αναφέρων ή την πρόθεσή 
του να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών μελών πριν από τη λήξη της αιτούμενης 

                                               
1 Κανονισμός 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 
Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων.
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θεώρησης.

Σύμφωνα με το έγγραφο που συνοδεύει την αναφορά, η φιλανδική πρεσβεία κοινοποίησε ότι 
αρνήθηκε τη χορήγηση θεώρησης στην αρραβωνιαστικιά του αιτούντος με βάση το 
προαναφερόμενο άρθρο 32, παράγραφος 1, εδάφιο (β) του κώδικα θεωρήσεων. Με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο της αίτησής της και την επιστολή πρόσκλησης 
(βλέπε ανωτέρω), η πρεσβεία θεώρησε ότι ο αιτών δεν παρέσχε επαρκή αιτιολόγηση όσον 
αφορά τον σκοπό και τους όρους της προβλεπόμενης παραμονής.

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή δεν δικαιούται να παρεμβαίνει σχετικά με αποφάσεις προξενικών αρχών των 
κρατών μελών σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εκτός εάν υπάρχει παραβίαση της ενωσιακής 
νομοθεσίας. Στην προκειμένη περίπτωση, και με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν 
φαίνεται να υπάρχει τέτοιου είδους παραβίαση.


