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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1137/2007, της Adebayo Kelly (βρετανικής ιθαγένειας), σχετικά με 
την απόρριψη αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, Βρετανή υπήκοος η οποία κατοικεί στην Ιρλανδία με τον Νιγηριανό σύζυγό 
της, στον οποίο έχει χορηγηθεί πενταετής άδεια παραμονής, επισημαίνει ότι, όταν στις 
29 Αυγούστου 2007 υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο Βέλγιο, το 
προσωπικό της πρεσβείας την ενημέρωσε ότι η αίτησή της ήταν μη παραδεκτή, καθώς ο 
σύζυγός της χρειαζόταν θεώρηση εισόδου επιστροφής για την Ιρλανδία. Οι υπάλληλοι της 
πρεσβείας αρνήθηκαν να της χορηγήσουν θεώρηση εισόδου, παρά το γεγονός ότι η 
αναφέρουσα είχε παράσχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

2. Παραδεκτόν

Κρίθηκε παραδεκτή την 25η Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 192 (4).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 26η Σεπτεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα, Βρετανή υπήκοος που κατοικεί στην Ιρλανδία με τον Νιγηριανό σύζυγό της, 
ισχυρίζεται ότι η βελγική πρεσβεία απέρριψε την αίτηση του συζύγου της για χορήγηση 
θεώρησης εισόδου, τον Αύγουστο του 2007, γιατί θα χρειαζόταν θεώρηση επανεισόδου στην 
Ιρλανδία. Οι βελγικές αρχές ζήτησαν από τον αιτούντα να υποβάλλει αεροπορικό εισιτήριο 
και αποδεικτικό κράτησης σε ξενοδοχείο και στη συνέχεια αρνήθηκαν να χορηγήσουν 
θεώρηση εισόδου.

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, τα μέλη της οικογένειας έχουν το δικαίωμα να 
συνοδεύουν ή να συναντούν πολίτη της ΕΕ σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό της 
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ιθαγένειάς του. Αυτό το δικαίωμα προέρχεται από τον οικογενειακό δεσμό τους με τον πολίτη 
της ΕΕ.

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5(2) της οδηγίας, τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001, όπως το Βέλγιο, μπορούν, όταν ο πολίτης της ΕΕ ασκήσει 
το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφός τους, να απαιτήσουν από το 
μέλος της οικογένειας που είναι υπήκοος τρίτης χώρας να διαθέτει θεώρηση εισόδου 
σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

Όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο1, αυτά τα μέλη της οικογένειας έχουν 
όχι μόνο το δικαίωμα εισόδου στο έδαφος του κράτους μέλους, αλλά και το δικαίωμα να 
αποκτήσουν θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα εν 
λόγω πρόσωπα κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες θεωρήσεις, 
οι οποίες πρέπει να εκδίδονται δωρεάν, το ταχύτερο δυνατόν και βάσει ταχείας διαδικασίας.

Καθώς το δικαίωμα αυτό απορρέει μόνο από τον οικογενειακό δεσμό, το κράτος μέλος 
υποδοχής μπορεί να απαιτήσει από τα μέλη της οικογένειας, που υποβάλλουν αίτηση για 
θεώρηση εισόδου, να προσκομίσουν έγκυρο διαβατήριο και απόδειξη οικογενειακού δεσμού. 
Δεν μπορεί να ζητηθεί κανένα άλλο έγγραφο, όπως απόδειξη για τη διαμονή, επαρκών 
οικονομικών πόρων, επιστολή πρόσκλησης ή εισιτήριο επιστροφής.

Το Άρθρο 5(2) της οδηγίας ορίζει ότι η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής που προβλέπεται 
από το Άρθρο 10 της οδηγίας απαλλάσσει από την απαίτηση θεώρησης τα μέλη της 
οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και συνοδεύουν ή 
συναντούν τον πολίτη σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό της ιθαγένειάς του.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της διαθέτει ένα τέτοιο δελτίο διαμονής, που έχει 
εκδοθεί από τις ιρλανδικές αρχές. Επομένως, ο σύζυγός της δεν θα χρειαζόταν να αποκτήσει 
θεώρηση εισόδου για να ταξιδέψει μαζί με την αναφέρουσα στο Βέλγιο ή για να τη 
συναντήσει εκεί.

Ο σύζυγός της δεν θα χρειαζόταν επίσης θεώρηση επανεισόδου στην Ιρλανδία, καθώς 
διαθέτει ισχύουσα άδεια παραμονής πέντε ετών. 

Καθώς η αναφορά φαίνεται ότι αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής 
των κοινοτικών κανόνων από εθνικές αρχές, το πιο αποτελεσματικό μέσο προσφυγής είναι η 
επικοινωνία με το δίκτυο SOLVIT2. Το SOLVIT ένα δίκτυο διαδικτυακής επίλυσης 
προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων 
που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις 
δημόσιες αρχές. Τα κέντρα SOLVIT αποτελούν μέρος της εθνικής διοίκησης και έχουν ως 
αποστολή να παρέχουν ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα μέσα σε ένα μικρό 
χρονικό διάστημα δέκα εβδομάδων. Οι υπηρεσίες SOLVIT παρέχονται δωρεάν. 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-503/03 Επιτροπή κατά Ισπανίας

(Συλ νομολ. 2006, σ. I-1097)

2 Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυο SOLVIT διατίθενται στον ιστότοπο 
http://ec.europa.eu/solvit.
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Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν λυθεί ή σε περίπτωση που η αναφέρουσα θεωρήσει ότι η 
προτεινόμενη λύση δεν είναι αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει επίσημη καταγγελία1

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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