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άδεια διαμονής για την ταϊλανδή σύζυγό του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πολίτης Γερμανίας. Παντρεύτηκε στη Δανία ταϊλανδή, η οποία είχε έλθει 
στη Γερμανία με θεώρηση Σένγκεν 90 ημερών που είχε εκδοθεί από τη γερμανική πρεσβεία 
στη Μπανγκόκ. Μετά το γάμο, η σύζυγος του αναφέροντα υπέβαλε αίτηση για άδεια 
διαμονής στη Γερμανία. Η αίτησή της δεν έγινε δεκτή από τις γερμανικές αρχές λόγω του ότι 
είχε παράσχει εσφαλμένες πληροφορίες στην αίτηση θεώρησής της. Εξαιτίας αυτού, θα 
μπορούσε ακόμη και να απελαθεί. Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι ο γάμος που τελέστηκε 
στη Δανία δεν αναγνωρίζεται από τις γερμανικές αρχές. Αναρωτιέται εάν η θεώρηση Σένγκεν 
της συζύγου του είναι έγκυρη μόνο για τη Γερμανία και εάν η μη αναγνώριση του 
πιστοποιητικού γάμου του στη Δανία είναι σύμμορφη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης θεωρεί 
ότι οι απαιτήσεις για τη γλώσσα που επιβάλλονται στη σύζυγό του συνιστούν άνιση 
μεταχείριση. Οι σύζυγοι πολιτών της ΕΕ οι οποίοι επανενώνονται με τους συντρόφους τους 
στη Γερμανία δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με τη γλώσσα, ενώ οι πολίτες χωρών 
εκτός ΕΕ οι οποίοι επιθυμούν να επανενωθούν με τους συντρόφους τους στη Γερμανία πρέπει 
πρώτα να ολοκληρώσουν μάθημα γερμανικής γλώσσας (Α1). Ο αναφέρων επίσης πιστεύει 
ότι έχει παραβιαστεί το δικαίωμα προστασίας του γάμου. Επιπλέον, αδυνατεί να κατανοήσει 
την επιμονή των γερμανικών αρχών να εγκαταλείψει η σύζυγός του τη Γερμανία προκειμένου 
να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής από το εξωτερικό. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Η λεγόμενη θεώρηση Σένγκεν (θεώρηση τύπου C) ισχύει κατ' αρχήν για την επικράτεια όλων 
των κρατών Σένγκεν. Εκδίδεται μόνο για προβλεπόμενες διαμονές στον χώρο Σένγκεν, που 
δεν υπερβαίνουν τις 90 ημέρες για οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών. Δεν εκδίδεται για 
διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας, όπως στην περίπτωση εγκατάστασης για τέλεση γάμου ή 
για οικογενειακή επανένωση. Όσον αφορά τη διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας, ισχύει η 
εθνική νομοθεσία (βλ. κατωτέρω) και οι γερμανικές αρχές έχουν το δικαίωμα να 
αξιολογήσουν το κατά πόσον έχουν γίνει ψευδείς δηλώσεις και ποιες θα πρέπει να είναι οι 
συνέπειες. Κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται αίτηση για θεώρηση Σένγκεν 
προκειμένου να παρακαμφθούν οι εθνικοί κανόνες περί εισδοχής με σκοπό την οικογενειακή 
επανένωση / γάμο. 

Στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, οι διατάξεις που αφορούν την οικογενειακή επανένωση 
ορίζονται στην οδηγία 2003/86/ΕΚ1 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των 
υπηκόων τρίτων χωρών και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ2 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. 

Η οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου ισχύει μόνο για υπηκόους τρίτων χωρών και για τα 
μέλη των οικογενειών τους, και όχι για πολίτες της ΕΕ. Ο αναφέρων είναι πολίτης της ΕΕ και 
επομένως η οδηγία 2003/86/ΕΚ δεν ισχύει γι' αυτόν.

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ ισχύει μόνο 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 που τους συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους συναντήσουν. Μόνον 
τέτοιοι «μετακινούμενοι» πολίτες της ΕΕ μπορούν να επικαλεστούν το δικαίωμα, δυνάμει της 
εν λόγω οδηγίας, να τους ακολουθήσουν ή συνοδεύσουν μέλη της οικογένειάς τους, όπως οι 
σύζυγοι τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των εν λόγω μελών. Ο αναφέρων είναι 
γερμανός πολίτης που διαμένει στη Γερμανία και επομένως η οδηγία 2004/38/ΕΚ δεν ισχύει 
γι' αυτόν.

Η οικογενειακή επανένωση «μη μετακινούμενων» πολιτών της ΕΕ δεν καλύπτεται από το 
ενωσιακό δίκαιο· το ενδεχόμενο δικαίωμά τους σε οικογενειακή επανένωση εξακολουθεί να 
αποτελεί θέμα της εθνικής νομοθεσίας.

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος που διαμένει στη Γερμανία και επιθυμεί να τον 
ακολουθήσει η σύζυγός του που προέρχεται από τρίτη χώρα. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που 
διέπουν την κατάσταση αυτή από πλευράς αδειών διαμονής, υπόκεινται πλήρως στην 
αρμοδιότητα της γερμανικής εθνικής νομοθεσίας. Οι κανόνες σχετικά με το πώς και το πότε 
πρέπει να υποβάλλεται μια αίτηση αποτελούν αρμοδιότητα των γερμανικών αρχών. 
Εναπόκειται στις γερμανικές αρχές να αποφασίζουν την έγκριση ή άρνηση εισόδου στην 
επικράτειά τους. Τέλος, και η απαίτηση περί επιτυχούς γλωσσικής δοκιμασίας ως 
προϋπόθεση για την οικογενειακή επανένωση εμπίπτει στην αρμοδιότητα των γερμανικών 
αρχών.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EL:PDF
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EL:PDF.
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Η Επιτροπή γνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια 
κατάσταση στην οποία οι υπήκοοί τους που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα στην ελεύθερη 
κυκλοφορία βρίσκονται σε διαφορετική - μερικές φορές και μειονεκτικότερη - νομική θέση 
σε σύγκριση με τα άτομα που καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει ένδειξη στην αναφορά ότι η περίπτωση του αναφέροντος καλύπτεται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την οικογενειακή επανένωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει καμία αρμοδιότητα παρέμβασης για λογαριασμό του αναφέροντος σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ.


