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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0966/2012, του Kent Cooper, αμερικανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις εκ μέρους των δανικών αρχών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, που είναι μόνιμος κάτοικος Δανίας από το 2001, έχει πάρει διαζύγιο από τη 
Δανή σύζυγό του, με την οποία έχει τρία παιδιά. Υποστηρίζει ότι είναι θύμα διακρίσεων των 
δανικών αρχών και ότι αυτές τον απειλούν από το 2010 με απέλαση από τη Δανία, κάτι που 
θα του στερήσει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα παιδιά του. Καταγγέλλει επίσης ότι οι 
δανικές αρχές επιμένουν να επικοινωνούν μαζί του στα δανικά, γλώσσα που δεν κατέχει 
πλήρως. Παραπέμποντας στη νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-127/08, ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013

Ο αναφέρων είναι αμερικανός πολίτης ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Δανία με την οικογένειά 
του το 2001 αλλά πήρε διαζύγιο από τη Δανή σύζυγό του, με την οποία είχε αποκτήσει τρία 
παιδιά. Διαμαρτύρεται για τη μεταχείριση που υφίστανται οι γονείς μη δανικής ιθαγένειας 
στη Δανία, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες περί μετανάστευσης και την απειλή απέλασης και 
χωρισμού από τα τρία παιδιά του. Από την επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή, κατέστη 
γνωστό ότι μετακόμισε με την οικογένειά του από το ΗΒ όπου είχαν διαμείνει για δύο έτη. 
Τα παιδιά ζουν επί του παρόντος με τη μητέρα τους με την οποία διατηρεί από κοινού την 
επιμέλεια. 
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και το δικαίωμα 
διαμονής γονέων που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ διέπει το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών. Ειδικότερα, η οδηγία προβλέπει τη διατήρηση του δικαιώματος διαμονής από τα μέλη 
της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του 
γάμου ή λήξης της καταχωρισμένης συμβίωσης. Το άρθρο 13 ορίζει ότι το διαζύγιο δεν θίγει 
το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της Ένωσης εάν ο 
γάμος είχε διαρκέσει τουλάχιστον τρία έτη, εκ των οποίων ένα έτος στο κράτος μέλος 
υποδοχής, ή όταν έχει ανατεθεί στο/στη σύζυγο που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους η 
επιμέλεια των τέκνων του πολίτη της Ένωσης. Ωστόσο, δεν διαφαίνεται από τις πληροφορίες 
που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή εάν ο αναφέρων πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.

Μη εφαρμογή της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στη Δανία σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι 
επί μακρόν διαμένοντες.

Η οδηγία 2003/109/EΚ έχει ως αντικείμενο την κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες και προβλέπει για το δικαίωμα διαμονής τους. 
Ωστόσο, η Δανία επέλεξε την εξαίρεσή της από τον τίτλο V του Μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Στην περίπτωση των υπηκόων τρίτων χωρών, γονέων τέκνων δανικής 
ιθαγένειας, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 
εφαρμόζεται αποκλειστικά το εθνικό δίκαιο.

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεσμεύονται από τον Χάρτη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης.

Ειδικότερα, το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(στο εξής: Χάρτης), το οποίο αφορά το δικαίωμα για σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, προβλέπει δικαιώματα ανάλογα προς αυτά που έχουν κατοχυρωθεί με το 
άρθρο 8, παράγραφος 1, της ΕΣΔΑ και ότι συνεπώς στο άρθρο 7 του Χάρτη πρέπει να 
προσδοθεί η ίδια έννοια και το ίδιο περιεχόμενο όπως και στο άρθρο 8, παράγραφος 1, της 
ΕΣΔΑ, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (απόφαση Dereci της 15ης Νοεμβρίου 2011, υπόθεση C-256/11, 
σημείο 70).

Το ΔΕΕ επισημαίνει ότι, στις περιπτώσεις αυτές -δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών 
οι οποίοι είναι γονείς τέκνων της ΕΕ- η διάταξη αυτή του Χάρτη πρέπει να ερμηνευθεί σε 
συνδυασμό με την υποχρέωση συνεκτιμήσεως του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, η 
οποία αναγνωρίζεται με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του Χάρτη, καθώς και με την 
αναγκαιότητα του τέκνου να διατηρεί τακτικώς προσωπικές σχέσεις με τους δύο γονείς του, 
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για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 (απόφαση Ο και S, 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-356/11 και C-357/11, σημείο 76).

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή έχει ήδη επικοινωνήσει με τον αναφέροντα για να εξακριβώσει εάν η υπόθεση 
εμπίπτει στην εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/EΚ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Από συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων προκύπτει ότι στο διάστημα 
μεταξύ της μετακόμισης της οικογένειας στη Δανία, ύστερα από δυο χρόνια διαμονής στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, το Νοέμβριο του 2001 και του διαζυγίου του από τη δανή σύζυγό του τον 
Ιανουάριο του 2012, ο αναφέρων είχε εγκαταλείψει τη Δανία το Μάιο του 2005 για τρία 
χρόνια, χωρίς την οικογένειά του, για να εργαστεί στις ΗΠΑ. Επέστρεψε στη Δανία τον 
Απρίλιο του 2008. Η σύζυγός του, που εξασφάλιζε τα έσοδα για την οικογένεια, επιβεβαίωσε 
προς τις δανικές αρχές ότι είχε την οικονομική ευθύνη για τον σύζυγό της. Κατά τα 
φαινόμενα, οι αρμόδιες για την μετανάστευση δανικές αρχές απέρριψαν την αίτηση του 
αναφέροντος για επανένωση οικογένειας σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ τον Μάρτιο του 
2009. Ο αναφέρων παρακολούθησε πρόγραμμα Μάστερ στη Δανία από το Σεπτέμβριο του 
2009 έως το 2012, για το οποίο φαίνεται ότι ελάμβανε κάποια κρατική επιδότηση.

Μετά από την προσφυγή που άσκησε ο αναφέρων κατά της απόρριψης της αίτησής του για 
επανένωση οικογενείας το Δεκέμβριο του 2011, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψε την 
υπόθεση στις αρμόδιες για την μετανάστευση υπηρεσίες ενόψει της λήψης νέας απόφασης το 
Μάρτιο του 2013. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες για την μετανάστευση υπηρεσίες του 
ζήτησαν περαιτέρω πληροφορίες το Μάιο του 2013, για να αποδείξει αφενός τη γνήσια και 
πραγματική διαμονή της συζύγου του στο ΗΒ, και αφετέρου ότι και οι δύο είχαν επαρκή 
έσοδα, όπως ένας μισθός ή αποταμιεύσεις, κατά τη στιγμή της μετανάστευσής τους στη 
Δανία το Νοέμβριο του 2001. Ενημέρωσαν τον αναφέροντα ότι θα ληφθεί σχετική απόφαση 
εντός τριών μηνών από την παραλαβή των εγγράφων. Ο αναφέρων ενημέρωσε τις αρχές ότι 
δεν επρόκειτο να τους παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες καθότι θεωρεί ότι μάλλον οι 
αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι η πρώην σύζυγός του δεν έζησε στο ΗΒ εκείνη την εποχή.
Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και των όρων που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και των διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι 
εν λόγω περιορισμοί και οι προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 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. 

Το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση στην περίπτωση των επιστρεφόντων πολιτών

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 της, η οδηγία 2004/38/ΕΕ ισχύει για τους πολίτες της 
ΕΕ οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του οποίου είναι 
υπήκοοι καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους. Κατ’ αρχήν πολίτες της ΕΕ που 
διαμένουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν απολαύουν των δικαιωμάτων 
αυτών.
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Ωστόσο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξέτεινε την ευνοϊκή μεταχείριση που 
προβλέπει η οδηγία στους πολίτες της Ένωσης που επιστρέφουν στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους μετά από την άσκηση του δικαιώματός τους και τη διαμονή τους σε άλλο 
κράτος μέλος1. Πιο συγκεκριμένα2 το Δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης που έχουν ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε κάποιο κράτος μέλος και 
επιθυμούν να επιστρέψουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι να συνοδεύονται από 
τα μέλη της οικογένειάς τους που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, τουλάχιστον κάτω από τις ίδιες 
προϋποθέσεις με εκείνες που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο για τους υπηκόους της 
Ένωσης από άλλα κράτη μέλη. Επομένως, η οδηγία 2004/38/EΚ μπορεί να θεωρηθεί ότι 
θέτει τα ελάχιστα πρότυπα δικαιωμάτων που πρέπει να παραχωρούν τα κράτη μέλη στους 
υπηκόους τους που επιστρέφουν σε αυτά, παρόλο που δεν τους αφορά ευθέως.

Η εν λόγω νομολογία καταρχήν εφαρμόζεται, επίσης, κατ’ αναλογία σε υπηκόους της 
Ένωσης που επιστρέφουν αφού έχουν διαμείνει νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα εκεί. Αυτό το συμπέρασμα στηρίζεται από το γεγονός
ότι το ενωσιακό δίκαιο δεν απαιτεί από τους υπηκόους της Ένωσης να ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα προκειμένου να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που παρέχει η ιθαγένεια της 
Ένωσης. 

Κατά συνέπεια, το κράτος μέλος ιθαγένειας πρέπει να χορηγεί άδεια εισόδου και διαμονής 
στα μέλη της οικογένειας των υπηκόων του που επιστρέφουν αφού έχουν ασκήσει το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, τουλάχιστον κάτω 
από τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο, ανεξάρτητα 
από την ιδιότητα με την οποία διέμειναν στο κράτος μέλος υποδοχής δυνάμει της οδηγίας 
2004/38/EΚ, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και σέβονται τους περιορισμούς της 
εν λόγω οδηγίας. 

Γνήσια και πραγματική άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας από επιστρέφοντες 
πολίτες της ΕΕ

Ωστόσο, προκειμένου να επωφεληθούν από την ευνοϊκή μεταχείριση που προβλέπει το 
ενωσιακό δίκαιο, πρέπει η άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας στο κράτος 
μέλος από το οποίο επιστρέφουν οι υπήκοοι της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους να 
είναι γνήσια και πραγματική. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την 
καλύτερη ενσωμάτωση και την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/EΚ3 παρέχουν καθοδήγηση 
σχετικά με τα δικαιώματα των υπηκόων της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους που 
επιστρέφουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι, αφού έχουν ασκήσει το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σε άλλο κράτος μέλος. Κατά συνέπεια, οι αρχές του 

                                               
1 Αποφάσεις του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση C-370/90 Singh

(Συλλογή 1992, σ. I-4265) και της 11ης Δεκεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-291/05 
Eind (Συλλογή 2007, σ. I-10719).

2 Αποφάσεις του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση C-370/90 Singh
(Συλλογή 1992, σ. I-4265) και της 11ης Δεκεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-291/05 
Eind (Συλλογή 2007, σ. I-10719).

3 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, που εγκρίθηκαν τη 2α Ιουλίου 2009, για την 
καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, COM(2009)313 
τελικό της 2.7.2009, σημείο 4.3.
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κράτους μέλους καταγωγής, κατά την αξιολόγηση του γνήσιου και πραγματικού χαρακτήρα 
της διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής, πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή σε όλες τις 
συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μια δέσμη 
ενδεικτικών κριτηρίων και αντικειμενικών στοιχείων, τα οποία θα εφαρμόζονται με σκοπό τη 
διάκριση ανάμεσα στη γνήσια χρήση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, 
το οποίο προστατεύεται από το ενωσιακό δίκαιο, και στην κατάχρηση του εν λόγω 
δικαιώματος. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να ζητήσουν έγγραφα για τη γνήσια και 
πραγματική άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στο κράτος μέλος υποδοχής, 
συμπεριλαμβανομένης π. χ. της δήλωσης διαμονής σε άλλο κράτος μέλος ή αποδείξεων 
ενοικίου. 

Κενό μεταξύ της επιστροφής ενός πολίτη της ΕΕ και της υποβολής αίτησης για οικογενειακή 
επανένωση

Η αίτηση για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο αφορά την 
επιστροφή του αναφέροντος στην Δανία από τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2008, τρία χρόνια 
αφού είχε αναχωρήσει μόνος από τη Δανία στις ΗΠΑ και 6,5 χρόνια αφού είχε μετακομίσει 
από το ΗΒ στη Δανία με την δανή σύζυγό του. 

Στο μέτρο που η επιστροφή στη Δανία και η αίτηση για οικογενειακή επανένωση δεν 
συνέπεσαν λοιπόν χρονικά με την επιστροφή της συζύγου του, που είναι πολίτης της ΕΕ, στη 
Δανία από το ΗΒ, πρέπει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί κατά 
πόσο η επέκταση της ευνοϊκής μεταχείρισης ως προς την οικογενειακή επανένωση σε 
επιστρέφοντες πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους εφαρμόζεται επίσης όταν 
υπάρχει κενό μεταξύ της επιστροφής του πολίτη της ΕΕ και της υποβολής της αίτησης για 
οικογενειακή επανένωση. Ένα προδικαστικό ερώτημα που εκκρεμεί επί του παρόντος 
ενώπιον του Δικαστηρίου1 ενδέχεται να παράσχει διευκρινίσεις ως προς το θέμα αυτό.

Κατά την άποψη της Επιτροπής το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με το 
δίκαιο της ΕΕ δεν πρέπει να εξαρτηθεί από την ταυτόχρονη επιστροφή του πολίτη της ΕΕ και 
του μέλους της οικογένειάς του στην χώρα υπηκοότητας του πολίτη της ΕΕ. Οι αρχές πρέπει 
να εξετάζουν κάθε μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ο οικογενειακός δεσμός πρέπει να υπήρχε 
ήδη πριν από την επιστροφή.

Μια άλλη πτυχή, ωστόσο, αφορά το γεγονός ότι ο αναφέρων είχε ήδη διαμείνει στη Δανία με 
την οικογένειά του και αναχώρησε εν συνεχεία από τη Δανία, μόνος για μια τριετή σχεδόν 
περίοδο πριν να επιστρέψει και να ζητήσει την οικογενειακή επανένωση. Η απουσία αυτή 
είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τα χρονικά διαλείμματα τα οποία στην οδηγία θεωρούνται 
άνευ συνεπειών: πρόκειται για τις απουσίες διάρκειας 6 μηνών (και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ενός έτους) που θεωρούνται αδιάκοπη διαμονή για τους σκοπούς της επίτευξης 
μόνιμης διαμονής [άρθρο 16, παράγραφος 3], ή τις απουσίες διάρκειας άνω των δύο ετών 
πριν από την απώλεια του δικαιώματος μόνιμης διαμονής [άρθρο 16, παράγραφος 4]. 

Η περίπτωση του αναφέροντος πρέπει να εξεταστεί από τις εθνικές αρχές

Λαμβανομένου υπόψη ότι ο αναφέρων είχε την ιδιότητα του μέλους της οικογένειας μιας, 

                                               
1 Υπόθεση C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel κατά B, και O κατά 

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
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διαμένουσας στη Δανία, Δανής, δεν υπόκειται άμεσα στις διατάξεις της οδηγίας 2004/38.
Μόνο εφόσον η δανή σύζυγος μπορεί να θεωρηθεί επιστρέφων υπήκοος μετά από γνήσια και 
πραγματική άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στο ΗΒ, θα ήταν υποχρεωμένη 
η Δανία να του αναγνωρίσει τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα τα οποία προβλέπονται στην 
οδηγία. 

Οι εθνικές αρχές και τα δικαστήρια πρέπει να καθορίσουν, βάσει αξιολόγησης των ειδικών 
περιστάσεων της εν λόγω ατομικής περίπτωσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού μπορούν 
να ζητήσουν στοιχεία τεκμηρίωσης από τον αναφέροντα. Η επαλήθευση αυτή συνεχίζεται επί 
του παρόντος στο πλαίσιο της προσφυγής του αναφέροντος.

Στο μέτρο που ο αναφέρων αρνείται μα παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες επειδή 
είναι της άποψης ότι μάλλον οι δανικές αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι η σύζυγός του δεν 
έζησε στο ΗΒ, πρέπει να σημειωθεί ότι πράγματι εναπόκειται στον επιστρέφοντα πολίτη 
και/ή τα μέλη της οικογένειάς του να αποδείξουν ότι έχουν ασκήσει κατά τρόπο γνήσιο και 
πραγματικό το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο κράτος μέλος υποδοχής από το οποίο 
προέρχονται. Δεν υφίσταται καμία διάταξη στο ενωσιακό δίκαιο που να υποχρεώνει ρητά τις 
εθνικές αρχές να μοιράζονται το βάρος της απόδειξης με πολίτες της ΕΕ ή τα μέλη της 
οικογένειάς τους που υποβάλλουν αίτηση για έγγραφο περί διαμονής σύμφωνα με την 
οδηγία.

Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής σε περίπτωση διαζυγίου ή μόνιμης διαμονής

Μόνο αφού οι δανικές αρχές αναθεωρήσουν την απόφασή τους κατά τρόπο, ώστε να 
συναγάγουν το συμπέρασμα ότι ο αναφέρων θα είχε μπορέσει να επωφεληθεί από 
οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο μετά από την επιστροφή του στη 
Δανία το 2008, μπορούν να προβούν στο επόμενο βήμα για να εξετάσουν κατά πόσο πληροί 
τις προϋποθέσεως για να διατηρήσει το δικαίωμα διαμονής κατόπιν του διαζυγίου του, ή κατά 
πόσο πληροί τις προϋποθέσεις για μόνιμη παραμονή. Εδώ και πάλι πρόκειται για απόφαση 
που βασίζεται τελικά στην αξιολόγηση των περιστατικών της ατομικής περίπτωσης, την 
οποία μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν να πραγματοποιήσουν.

Συμπέρασμα

Αυτή τη στιγμή εναπόκειται στις δανικές αρχές να καθορίσουν κατά πόσο ο αναφέρων 
μπορεί να επωφεληθεί από την οικογενειακή επανένωση δυνάμει των κανόνων της ΕΕ ως 
μέλος της οικογένειας ενός επιστρέφοντος πολίτη, και πιο συγκεκριμένα εκτιμώντας κατά 
πόσο η πρώην σύζυγός του όντως διέμεινε κατά τρόπο γνήσιο και πραγματικό στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Η Επιτροπή ζήτησε από τον αναφέροντα να την τηρεί ενήμερη για περαιτέρω εξελίξεις στην 
υπόθεσή του, παρά το γεγονός ότι, κατά τις τελευταίες πληροφορίες που ελήφθησαν άμεσα εκ 
μέρους του αναφέροντος, ο τελευταίος αναχώρησε από τη Δανία και διαμένει τώρα στις 
ΗΠΑ.


