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Η ιθαγένεια της Ένωσης επιβάλλει στο κράτος µέλος να επιτρέψει στους υπηκόους
τρίτης χώρας, γονείς τέκνου που έχει την ιθαγένεια του ως άνω κράτους µέλους, να
διαµένουν και να εργάζονται σε αυτό, καθόσον η µη χορήγηση τέτοιας άδειας θα
εµπόδιζε το ως άνω τέκνο να απολαύσει πράγµατι, κατά το ουσιώδες µέρος τους,
τα δικαιώµατα που συναρτώνται προς την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης
Η επιταγή αυτή ισχύει έστω και αν το τέκνο ουδέποτε άσκησε το δικαίωµά του να κυκλοφορεί
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών µελών
Ο G. Ruiz Zambrano και η σύζυγός του, αµφότεροι Κολοµβιανοί υπήκοοι, υπέβαλαν αίτηση
ασύλου στο Βέλγιο λόγω της καταστάσεως εµφυλίου πολέµου που επικρατούσε στην Κολοµβία. Οι
βελγικές αρχές αρνήθηκαν να τους αναγνωρίσουν το καθεστώς του πρόσφυγα και τους διέταξαν
να εγκαταλείψουν το βελγικό έδαφος.
Ενώ το ζεύγος εξακολουθούσε να κατοικεί στο Βέλγιο περιµένοντας την έκβαση της αιτήσεώς τους
για τακτοποίηση της διαµονής τους, η σύζυγος του G. Ruiz Zambrano γέννησε δύο τέκνα τα οποία
απέκτησαν τη βελγική ιθαγένεια.
Μολονότι δεν κατείχε άδεια εργασίας, ο G. Ruiz Zambrano συνήψε σύµβαση εργασίας αορίστου
χρόνου και πλήρους απασχολήσεως µε επιχείρηση που ήταν εγκατεστηµένη στο Βέλγιο. Χάρη στη
θέση αυτή διέθετε, κατά τον χρόνο της γεννήσεως του πρώτου τέκνου του που είχε τη βελγική
ιθαγένεια, επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του. Επιπλέον, για την επαγγελµατική αυτή
δραστηριότητα καταβάλλονταν κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, καθώς και εργοδοτικές εισφορές.
Στη συνέχεια ο G. Ruiz Zambrano έµεινε επανειληµµένα άνεργος και υπέβαλε ως εκ τούτου
αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας. Οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν διότι, σύµφωνα µε τις βελγικές
αρχές, δεν πληρούσε τους όρους της βελγικής νοµοθεσίας σχετικά µε τη διαµονή των αλλοδαπών
και δεν είχε το δικαίωµα να εργάζεται στο Βέλγιο.
Ακόµη, ο κύριος και η κυρία Ruiz Zambrano υπέβαλαν, ως ανιόντες Βέλγων υπηκόων, αίτηση
εγκαταστάσεως στο Βέλγιο. Εντούτοις, οι βελγικές αρχές απέρριψαν την εν λόγω αίτηση,
εκτιµώντας ότι αυτοί εσκεµµένως δεν προέβησαν στις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον των
κολοµβιανών αρχών για την αναγνώριση της κολοµβιανής ιθαγένειας των τέκνων τους,
αποβλέποντας ακριβώς στη νοµιµοποίηση της δικής τους διαµονής στην ηµεδαπή.
Ο G. Ruiz Zambrano προσέφυγε δικαστικώς κατά των αποφάσεων που απέρριπταν την αίτηση
εγκαταστάσεως και τις αιτήσεις καταβολής επιδοµάτων ανεργίας, για τον λόγο ιδίως ότι, ως ανιών
ανηλίκων τέκνων που ήταν Βέλγοι υπήκοοι, θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να διαµένει και να
εργάζεται στο Βέλγιο.
Το tribunal du travail de Bruxelles [Εργατοδικείο Βρυξελλών] (Βέλγιο), ενώπιον του οποίου έχουν
προσβληθεί οι απορριπτικές αποφάσεις για τα επιδόµατα ανεργίας, ερωτά το ∆ικαστήριο αν ο G.
Ruiz Zambrano δύναται να διαµένει και να εργάζεται στο Βέλγιο επί τη βάσει του δικαίου της
Ένωσης. Με το ερώτηµα αυτό, το βελγικό δικαστήριο ζητεί ιδίως να διευκρινιστεί αν το δίκαιο της
Ένωσης έχει εν προκειµένω εφαρµογή, έστω και αν τα τέκνα του G. Ruiz Zambrano που είναι
Βέλγοι υπήκοοι ουδέποτε άσκησαν το δικαίωµά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος των
κρατών µελών.
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Με τη σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι µολονότι η ρύθµιση των
προϋποθέσεων κτήσεως της ιθαγένειας κράτους µέλους εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα
του κράτους αυτού, είναι αναµφισβήτητο ότι τα τέκνα του G. Ruiz Zambrano που γεννήθηκαν στο
Βέλγιο απέκτησαν τη βελγική ιθαγένεια. Συνεπώς, έχουν την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης, η
οποία τείνει να αποτελέσει τη θεµελιώδη ιδιότητα των υπηκόων των κρατών µελών.
Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι το δίκαιο της Ένωσης 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 Ένωσης. Τέτοιο αποτέλεσµα έχουν πάντως η άρνηση χορηγήσεως, σε
πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτου κράτους, άδειας διαµονής στο κράτος µέλος όπου κατοικούν
τα ανήλικα τέκνα του, που είναι υπήκοοι του ως άνω κράτους µέλους και τα οποία συντηρεί, καθώς
και η άρνηση χορηγήσεως άδειας εργασίας στο πρόσωπο αυτό.
Πράγµατι, πρέπει να θεωρηθεί ότι µια τέτοια άρνηση χορηγήσεως άδειας διαµονής θα έχει ως
συνέπεια να υποχρεωθούν τα τέκνα αυτά να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ένωσης προκειµένου
να συνοδεύσουν τους γονείς τους. Οµοίως, αν δεν χορηγηθεί άδεια εργασίας στους γονείς,
διατρέχουν τον κίνδυνο να µη διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των αναγκών τους και
των αναγκών της οικογένειάς τους, πράγµα που επίσης θα είχε ως συνέπεια να υποχρεωθούν τα
τέκνα τους, που είναι πολίτες της Ένωσης, να εγκαταλείψουν το έδαφός της. Υπ’ αυτές τις
συνθήκες, τα τέκνα αυτά αδυνατούν στην πράξη να ασκήσουν, κατά το ουσιώδες µέρος τους, τα
δικαιώµατα που αποκτούν από την ιδιότητά τους του πολίτη της Ένωσης.
Υπ’ αυτές τις περιστάσεις, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν επιτρέπει σε
κράτος µέλος να αρνηθεί, αφενός, να χορηγήσει σε υπήκοο τρίτου κράτους – ο οποίος συντηρεί τα
ανήλικα τέκνα του, που είναι πολίτες της Ένωσης – άδεια διαµονής στο κράτος µέλος στο οποίο
κατοικούν τα εν λόγω τέκνα και του οποίου έχουν την ιθαγένεια και, αφετέρου, να χορηγήσει στον
ως άνω υπήκοο τρίτου κράτους άδεια εργασίας, καθόσον οι αποφάσεις αυτές θα εµπόδιζαν τα εν
λόγω τέκνα να απολαύσουν πράγµατι, κατά το ουσιώδες µέρος τους, τα δικαιώµατα που
συναρτώνται προς την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της.
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη

(+352) 4303 2582

Στιγµιότυπα από την ανάπτυξη των προτάσεων διατίθενται από το "Europe by Satellite" 

www.curia.europa.eu

(+32) 2 2964106

