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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1095/2003, του Karl Heinz Duthel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με προβλήματα ως προς τη χορήγηση άδειας παραμονής για τη μητέρα των 
παιδιών του στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εδώ και 12 χρόνια ζει με γυναίκα από την Ταϊλάνδη και έχει εγκατασταθεί 
πλέον στην Ισπανία μαζί με τα παιδιά τους. Η σύντροφός του έκανε αίτηση για χορήγηση 
θεώρησης για την Ισπανία προκειμένου να ζήσει μαζί με την οικογένειά της. Η αίτησή της 
απορρίφθηκε. Προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια παραμονής στην Ισπανία, θα πρέπει, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε θέματα οικογενειακής επανένωσης, να είναι 
παντρεμένη με τον πατέρα των παιδιών της. Ο αναφέρων θεωρεί αυτή την προϋπόθεση 
παράλογη και παρωχημένη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2004

«Ο κ. Karl-Heinz Duthel είναι γερμανός ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος εγκαταστάθηκε 
στην Ισπανία με τα δύο παιδιά του γερμανικής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο αναφέρων, η σύντροφός του, κ. Chulikon 
Chaosuan, είναι ταϊλανδικής καταγωγής και κατοικεί στη Γερμανία. Είναι η μητέρα των δύο 
προαναφερθέντων παιδιών και θα επιθυμούσε να ζήσει με τον σύντροφό της στην Ισπανία, 
αλλά η αίτηση της δεν έγινε δεκτή από τις ισπανικές αρχές.
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Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητά του ως ελεύθερου επαγγελματία, το δικαίωμα παραμονής 
του αναφέροντος καθώς και των μελών της οικογενείας του υπόκειται στην οδηγία αριθ. 
73/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1973.

Δυνάμει αυτής της οδηγίας, μόνο τα μέλη της οικογένειας (σύζυγος και παιδιά κατά κύριο 
λόγο) ενός πολίτη της Ένωσης χαίρουν του δικαιώματος παραμονής στη χώρα μέλος 
υποδοχής. Τα δύο παιδιά του αναφέροντα, τα οποία είναι γερμανοί υπήκοοι, έχουν συνεπώς 
την δυνατότητα να απολαύουν το δικαίωμα παραμονής στην Ισπανία σύμφωνα με τις 
διατάξεις της προαναφερθείσας οδηγίας.

Όμως, η μητέρα των δύο παιδιών, Ταϊλανδή υπήκοος, δεν είναι παντρεμένη με τον 
αναφέροντα κ. Duthel. Συνεπώς, η ουσιαστική της ένωση («Lebensgemeinschaft» στο 
γερμανικό κείμενο της αναφοράς) με τον αναφέροντα δεν επιτρέπει στην τελευταία να 
αποκτήσει δικαίωμα παραμονής στην Ισπανία, καθώς οι ισχύουσες επί του παρόντος 
διατάξεις της εν λόγω οδηγίας αριθ. 73/148/ΕΟΚ προβλέπουν δικαίωμα παραμονής μόνο για 
τη σύζυγο, όποια και αν είναι η ιθαγένειά της, πράγμα που δεν ισχύει επί του παρόντος στην 
περίπτωση της κ. Chulikon. Η κατάσταση θα αλλάξει την ημέρα μεταφοράς στην εθνική 
νομοθεσία της νέας οδηγίας αριθ. 38/2004/ΕΚ (τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 
προθεσμία μέχρι τον Απρίλιο του 2006), η οποία προβλέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
δικαίωμα παραμονής και για μη παντρεμένους συντρόφους.

Το γενικότερο πρόβλημα του δικαιώματος παραμονής της «μητέρας ενός πολίτη της Ένωσης, 
υπηκόου τρίτης χώρας» είναι και το αντικείμενο της Υπόθεσης C-200/02 “Man Lavette Chen, 
Kunqian Catherine Zhu κατά Υπουργού Εσωτερικών”. Τα συμπεράσματα του γενικού 
εισαγγελέα δημοσιεύτηκαν στις 18 Μαΐου 2004. Εντούτοις, την ημερομηνία αποστολής της 
παρούσας απάντησης (Αύγουστος 2004), το Δικαστήριο δεν έχει ακόμα αποφανθεί σχετικά 
με αυτή την υπόθεση. 

Υπό το φως της απόφασης του Δικαστηρίου, η Επιτροπή θα διαβιβάσει συμπληρωματική 
ανακοίνωση.»

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η ισπανική νομοθεσία συμμορφώνεται προς την οδηγία 2004/38/ΕΚ – που μεταφέρθηκε στο 
ισπανικό δίκαιο με το βασιλικό διάταγμα 240/2007 – και εφαρμόζει εκτεταμένη ερμηνεία του 
δικαιώματος παραμονής που αναγνωρίζεται στους εξαρτώμενους ανιόντες συγγενείς ως 
απαίτησε το ΕΔ στην υπόθεση C-200/02 Kunqian Catherine Zhu και Man Lavette Chen v 
Υπουργού Εσωτερικών στις 19 Οκτωβρίου 2004.

Πέραν τούτου, η "Disposición final tercera" του βασιλικού διατάγματος 240/2007 
αναγνωρίζει το δικαίωμα παραμονής στην Ισπανία στο σύντροφο με τον οποίο ο πολίτης της 
Ένωσης έχει μόνιμη σχέση.


