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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0451/2011, του Noel Dolan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα οικογενειακής επανένωσης μεταξύ κατοίκου υπηκόου κράτους 
μέλους και πολίτη τρίτης χώρας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο ιρλανδός αναφέρων παντρεύτηκε υπήκοο Βολιβίας στην Ισπανία. Το ζευγάρι έκανε αίτηση 
για χορήγηση οικογενειακής κάρτας ΕΕ, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε από τις ιρλανδικές 
αρχές, επειδή η σύζυγος από τρίτη χώρα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις διαμονής, όπως 
ορίζονται από την οδηγία 2004/38/ΕΚ. Διατείνεται ότι πρόκειται για διακριτική μεταχείριση 
μεταξύ πολιτών της ΕΕ που τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης ανάλογα με το εάν 
κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου είναι ή δεν είναι υπήκοοι.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο αναφέρων, ιρλανδός υπήκοος παντρεμένος με βολιβιανή υπήκοο, διαμαρτύρεται για την 
εισαγωγή αντίστροφης δυσμενούς διάκρισης εκ μέρους των ιρλανδικών αρχών σε βάρος των 
ιρλανδών υπηκόων ως προς το δικαίωμά τους να διαμένουν μαζί με τα μέλη της οικογένειάς 
τους, τα οποία δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ, στην Ιρλανδία.

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) 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 με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την 
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εφαρμογή τους. Οι συναφείς περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ1.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας, η εν λόγω οδηγία ισχύει μόνο 
για τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο 
του οποίου είναι υπήκοοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν ή 
πηγαίνουν να τους συναντήσουν. 

Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από τα δικαιώματα που χορηγούνται σε πολίτες της ΕΕ που άσκησαν το 
παραπάνω δικαίωμα και μετακινήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επέκτεινε την εν λόγω ευνοϊκή μεταχείριση και στους πολίτες της ΕΕ 
που επιστρέφουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους μετά από άσκηση του δικαιώματός τους 
και τη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος, 2 καθώς και στους πολίτες της ΕΕ που άσκησαν 
τα προστατευόμενα από τη Συνθήκη δικαιώματά τους σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να 
διαμένουν εκεί 3 (για παράδειγμα, παρέχοντας υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να 
διαμένουν σε αυτό).

Τον Ιούλιο 2009, προκειμένου να βοηθήσει τα αφορώμενα κράτη μέλη σχετικά με το 
ενδεχόμενο κατάχρησης της εν λόγω νομολογίας ως προς την ορθή εφαρμογή των κανόνων, 
η Επιτροπή εξέδωσε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές4. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι 
περίπτωση κατάχρησης του δικαίου της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί επίσης να 
συντρέχει όταν πολίτες της ΕΕ που δεν κατέστη δυνατό να συνενωθούν με τα μέλη της 
οικογένειας που δεν έχουν ιθαγένεια της ΕΕ στο κράτος μέλος καταγωγής τους λόγω της
εφαρμογής των εθνικών κανόνων μετανάστευσης που απαγορεύουν κάτι τέτοιο, 
μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος με μόνο σκοπό να αποφύγουν, κατά την επιστροφή στο 
κράτος μέλος καταγωγής τους, τον εθνικό κανόνα που ματαίωσε τις προσπάθειες 
οικογενειακής τους επανένωσης, επικαλούμενοι τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
ΕΕ.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι τα χαρακτηριστικά της διάκρισης μεταξύ πραγματικής και 
καταχρηστικής χρήσης του δικαίου της ΕΕ πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση εάν η 
άσκηση των δικαιωμάτων της ΕΕ στο κράτος μέλος από το οποίο επιστρέφουν οι πολίτες της 
ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους ήταν πραγματική και αποτελεσματική. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι πολίτες της ΕΕ και οι οικογένειές τους προστατεύονται από το δίκαιο της ΕΕ 
για την ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εξέτασης 
της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

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

3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση C-60/02, Carpenter 
(Συλλ. 2002, σ. Ι-6279).

4 COM(2009) 313 τελικό



CM\896400EL.doc 3/4 PE485.958v01-00

EL

Ωστόσο, σε πρόσφατη νομολογία του, το Δικαστήριο εξέτασε περιπτώσεις που σχετίζονταν 
με τα δικαιώματα διαμονής που μπορούν να αποκτήσουν λόγω της ιθαγένειας της ΕΕ ενός 
πολίτη της ΕΕ, τα μέλη της οικογένειας του που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ και τα οποία 
διαμένουν στη χώρα καταγωγής τους.

Στην απόφαση Ruiz Zambrano1, το Δικαστήριο δήλωσε ότι το άρθρο 20 ΣΛΕΕ, που απονέμει 
σε κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ, 
απαγορεύει εθνικά μέτρα που έχουν ως αποτέλεσμα να εμποδίζονται οι πολίτες της Ένωσης 
να απολαύσουν πράγματι, κατά το ουσιώδες μέρος τους, τα δικαιώματα που αποκτούν από 
την ιδιότητά τους του πολίτη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, βάσει της εν λόγω διάταξης, προέκυψε το 
δικαίωμα διαμονής σε κράτος μέλος στους γονείς που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ αλλά 
έχουν ανήλικα συντηρούμενα τέκνα που είναι πολίτες της ΕΕ, καθώς σε άλλη περίπτωση τα 
εν λόγω τέκνα θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την επικράτεια της Ένωσης και ως εκ 
τούτου θα εμποδίζονταν να απολαύσουν πράγματι, κατά το ουσιώδες μέρος τους, τα 
δικαιώματα που αποκτούν από την ιδιότητά τους του πολίτη της ΕΕ.

Στην απόφαση Dereci2, το Δικαστήριο παρέχει επιπλέον διευκρινίσεις σε σχέση με τον 
κανόνα που όρισε στην απόφαση Ruiz Zambrano, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ειδικό 
κριτήριο που σχετίζεται με περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν δύναται να μην χορηγείται, κατ’ 
εξαίρεση, το δικαίωμα διαμονής σε μέλος της οικογένειας που δεν έχει την ιθαγένεια της ΕΕ 
και το οποίο είναι μέλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ, λόγω του ότι θα υπονομευόταν η 
αποτελεσματικότητα της ιθαγένειας της ΕΕ που απολαμβάνει ο εν λόγω πολίτης.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο δηλώνει ότι η επιθυμία και μόνο ενός πολίτη της ΕΕ να μπορούν 
τα μέλη της οικογένειάς του που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ να διαμείνουν μαζί του, για 
οικονομικούς λόγους ή για να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά του στην επικράτεια της 
Ένωσης, δεν επαρκεί για να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι ο εν λόγω πολίτης της ΕΕ θα 
αναγκαστεί να εγκαταλείψει την επικράτεια της Ένωσης εάν δεν χορηγηθεί το δικαίωμα 
διαμονής στα μέλη της οικογένειάς του. 

Δηλώνει, επιπλέον, ότι οι εθνικές αρχές ή δικαστήρια πρέπει να αξιολογούν κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά για να διαπιστώσουν κατά πόσο η άρνηση χορήγησης του δικαιώματος διαμονής 
υπονομεύει το δικαίωμα προστασίας του οικογενειακού βίου – ενόψει του άρθρου 7 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ, και ενόψει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ. 

Στην περίπτωση του αναφέροντα, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε κατά πόσο, βάσει της 
νομολογίας του Δικαστηρίου, θα χορηγείτο στη σύζυγό του το δικαίωμα διαμονής στην 
Ιρλανδία. Η υπόθεσή του πρέπει να αξιολογηθεί από τις ιρλανδικές αρχές και τα ιρλανδικά 
δικαστήρια που εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο.

Το πεδίο εφαρμογής του κανόνα Zambrano εξετάζεται προς το παρόν στο πλαίσιο των 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2011 στην υπόθεση C-34/09 Ruiz Zambrano 

(δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα)
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Νοεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-256/11 Dereci (δεν 

έχει δημοσιευθεί ακόμα)
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υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο 
όργανο που δύναται να παρέχει επίσημη ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι τυχόν δικαιώματα δυνάμει της ως άνω νομολογίας του Δικαστηρίου 
εξαρτώνται απόλυτα από την αξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης του κάθε αιτούντος, ο 
αναφέρων καλείται να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του ενώπιον των ιρλανδικών αρχών και 
των ιρλανδικών δικαστηρίων.


