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Θέμα: Αναφορά 0060/2013 του Cyrille Gbemanse, άγνωστης ιθαγένειας, σχετικά με 
το δικαίωμά του σε άδεια διαμονής στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι αφρικανικής καταγωγής και ήταν παντρεμένος με Γερμανίδα για διάστημα 
τρεισήμισι ετών. Ο γάμος διαλύθηκε και ο αναφέρων και η σύζυγός του θα πάρουν διαζύγιο. 
Ανησυχεί ότι τώρα θα χάσει το δικαίωμά του για άδεια διαμονής στη Γερμανία. Πιστεύει ότι, 
βάσει της οδηγίας 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι επί μακρόν διαμένοντες, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ οι διατάξεις σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες καθορίζονται στην οδηγία 2003/109/ΕΚ1.

Η οδηγία 2003/109/ΕΚ καθορίζει τους όρους για την χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος του κατοίκου μακράς διαρκείας που χορηγείται από ένα κράτος μέλος σε σχέση 
με υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά του, καθώς και των 
συναφών δικαιωμάτων. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:en:pdf
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Ο στόχος της οδηγίας είναι η ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοικοι 
μακράς διαρκείας στο κράτος μέλος. Για τον σκοπό αυτό, η οδηγία θεσπίζει μια σειρά από 
προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση καθεστώτος κατοίκου μακράς διαρκείας σε 
άτομα τα οποία διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία έχουν εδραιώσει την 
παραμονή τους σε κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας, ένα κράτος μέλος 
παρέχει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 
στην επικράτειά του νόμιμα και αδιάλειπτα κατά τα πέντε τελευταία έτη αμέσως πριν από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης. Το άρθρο 5 καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του 
καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
υπήκοο τρίτης χώρας να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει για τον ίδιο, και για 
τα εξαρτώμενα από αυτόν μέλη της οικογενείας του, σταθερούς και τακτικούς πόρους καθώς 
και ασφάλιση ασθένειας. 

Στην περίπτωση που ο αναφέρων έχει διαμείνει νόμιμα και αδιάλειπτα για τα πέντε τελευταία 
έτη στη Γερμανία θα είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για καθεστώς επί μακρόν 
διαμένοντος προσώπου. Από τις πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί, εμφαίνεται ότι ο 
αναφέρων έχει διαμείνει στη Γερμανία μόνον από τον Μάρτιο του 2011. Η ελάχιστη περίοδος 
για νόμιμη και αδιάλειπτη διαμονή στην επικράτεια του κράτους μέλους που καθορίζεται από 
την οδηγία δεν εμφανίζεται να ισχύει για την περίπτωση του αναφέροντος και, ως εκ τούτου, 
δεν θα είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα 
με την οδηγία 2003/109/ΕΚ.  

Συμπέρασμα

Από τις πληροφορίες που παρέχονται δεν υφίσταται ένδειξη ότι ο αναφέρων έχει διαμείνει 
στη Γερμανία νόμιμα και αδιάλειπτα για περίοδο το λιγότερο πέντε ετών. Ως εκ τούτου, δεν 
θα είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στη Γερμανία 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ που αφορά το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ. 


