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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0159/2006, της Ashley Binamungu, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης «Brides without Borders», σχετικά με το δικαίωμα των αλλοδαπών συζύγων 
να διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος της ανωτέρω οργάνωσης, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των βρετανικών αρχών προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 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, επισημαίνοντας ότι οι βρετανικές αρχές απαιτούν επί του παρόντος την 
επιστροφή των αλλοδαπών συζύγων στις χώρες καταγωγής τους και ζητούν την έκδοση 
αδειών διαμονής από τις εκεί βρετανικές προξενικές αρχές. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι, 
σε πολλές περιπτώσεις, οι εν λόγω τρίτες χώρες δεν είναι ασφαλείς και, επιπλέον, η 
παραμονή σε αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πρακτικής 
και οικονομικής φύσεως. Τέλος, αμφισβητεί το σκεπτικό των διατάξεων της οδηγίας σχετικά 
με το δικαίωμα άσκησης κερδοφόρας δραστηριότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Τα πραγματικά περιστατικά

Η αναφέρουσα, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία ενεργεί εξ ονόματος της προαναφερθείσας 
οργάνωσης, αναφέρει ότι οι βρετανικές αρχές επί του παρόντος απαιτούν από τους/τις
αλλοδαπούς/ές συζύγους των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί να επιστρέφουν στις 
χώρες καταγωγής τους και να ζητούν την έκδοση αδειών διαμονής από τις εκεί βρετανικές 
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προξενικές αρχές. Επισημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι εν λόγω τρίτες χώρες δεν είναι 
ασφαλείς ούτε για τους/τις συζύγους ούτε και για τους/τις πολίτες της ΕΕ. Επιπροσθέτως, 
δημιουργούνται μείζονα νομικά, πρακτικά και οικονομικά προβλήματα καθώς επιδιώκουν 
την επανένωση της οικογένειας συνοδεύοντας προσωρινά ή μόνιμα τους/τις συζύγους τους 
στις εν λόγω τρίτες χώρες.
Βασίζει την αναφορά της στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται στα άρθρα 17 και 18 της 
Συνθήκης ΕΚ και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ 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 και εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η εν λόγω οδηγία παρέχει περισσότερη προστασία του δικαιώματος στην οικογενειακή 
ζωή άλλων υπηκόων της ΕΕ από ό,τι προσφέρει στους βρετανούς υπηκόους η εθνική
νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Νομική εκτίμηση:

Η ρύθμιση του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ για οικογενειακή επανένωση με τους/τις 
συζύγους τους στο κράτος μέλος καταγωγής τους, που αποτελεί το θέμα της ερώτησης της 
αναφέρουσας, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εν λόγω κράτους μέλους.

Το κοινοτικό δίκαιο και, ειδικότερα, η οδηγία 2004/38/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 ισχύει 
μόνον όταν η οικογενειακή επανένωση με τους/τις συζύγους επιδιώκεται από πολίτες της ΕΕ 
που ασκούν το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα σε κράτος μέλος 
εκτός του δικού τους. Το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι στα μέλη της 
οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 ή, ενδεχομένως, με το εθνικό δίκαιο. Το 
άρθρο 5 προβλέπει, επίσης, ότι για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η κατοχή ισχύοντος 
δελτίου διαμονής προβλεπομένου στο άρθρο 10, απαλλάσσει τα εν λόγω μέλη της 
οικογένειας από την απαίτηση θεώρησης και ότι τα κράτη μέλη παρέχουν στα εν λόγω 
πρόσωπα κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις θεωρήσεις αυτές που 
εκδίδονται, ατελώς και βάσει ταχείας διαδικασίας. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών μόνο με την επίδειξη ισχύοντος διαβατηρίου, εγγράφου που 
πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγένειας με τον/την πολίτη της ΕΕ και, ενδεχομένως, της
βεβαίωσης εγγραφής του/της πολίτη της ΕΕ που συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή μπορεί συνεπώς να μην παρέμβει όσον αφορά τις προϋποθέσεις που ισχύουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης των πολιτών της ΕΕ οι οποίοι, όπως η αναφέρουσα, δεν άσκησαν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ.

Ωστόσο, αν η αναφέρουσα θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά της –
όπως προβλέπονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης–
μπορεί, αφού εξαντλήσει όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αποκατάσταση. 
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