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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-200/02 
 

Man Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu κατά Secretary of State for the Home Department 
 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ TIZZANO, ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΕΧΕΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΑΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ  

 
Η απόρριψη αίτησης για τη χορήγηση σταθερής παραµονής την οποία υπέβαλε η µητέρα � που έχει την 

ιθαγένεια τρίτης χώρας�  θα αναιρούσε την πρακτική αποτελεσµατικότητα του δικαιώµατος 
παραµονής του κοριτσιού και θα συνιστούσε δυσµενή διάκριση λόγω ιθαγένειας, δεδοµένου ότι το ίδιο 
δικαίωµα θα αναγνωριζόταν σε µια εξωκοινοτική µητέρα ενός κοριτσιού µε βρετανική ιθαγένεια  

 
 

Η Kunqian Catherine Zhu γεννήθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 2000 στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία 
(Ηνωµένο Βασίλειο), από γονείς Κινέζους που εργάζονται για µια εταιρία που έχει έδρα στη Λαϊκή 
∆ηµοκρατία της Κίνας.   
 
Η Κα Chen, ήδη µητέρα ενός παιδιού που γεννήθηκε στην Κίνα το 1998 �επιθυµώντας ν� αποκτήσει 
δεύτερο τέκνο, παρά τη λεγόµενη πολιτική του «ενός παιδιού» την οποία εφαρµόζει η Κίνα� πήγε, 
κατόπιν υποδείξεως δικηγόρων τους οποίους συµβουλεύτηκε, να γεννήσει στο Belfast, µε σκοπό ν� 
αποκτήσει η κόρη της την ιθαγένεια της ∆ηµοκρατίας της Ιρλανδίας και να εξασφαλίσει έτσι τη 
δυνατότητα να εγκατασταθεί µαζί της στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Η Catherine, εποµένως, έχει την ιρλανδική ιθαγένεια  και, κατά συνέπεια, την ιθαγένεια της 
Ένωσης· αντιθέτως, δεν απέκτησε τη βρετανική ιθαγένεια και δεν µπορεί να έχει ούτε την κινεζική. 
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1 Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, όποιος γεννιέται στο έδαφος της νήσου της Ιρλανδίας, έστω και εκτός των πολιτικών 
συνόρων της Ιρλανδίας (Éire), αποκτά την ιρλανδική ιθαγένεια. 



Επί του παρόντος, µητέρα και κόρη ζουν στο Cardiff (Ουαλία, Ηνωµένο Βασίλειο), όπου η µικρή 
δέχεται ιατρικές υπηρεσίες και βρεφονηπιακές φροντίδες επί πληρωµή. Οι βρετανικές αρχές 
(Secretary of State for the Home Department) απέρριψαν όµως τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση 
άδειας σταθερής παραµονής στο Ηνωµένο Βασίλειο.  
 
Η Immigration Appellate Authority, στην οποία προσέφυγαν, εστράφη, µε προδικαστική 
παραποµπή, στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ερωτώντας αν η µικρή Catherine, που 
έχει την ιθαγένεια της Ένωσης, αντλεί δικαίωµα παραµονής απευθείας από την κοινοτική έννοµη 
τάξη και αν η µητέρα της απολαύει δικαιώµατος απορρέοντος από το δικαίωµα της κόρης της [ως 
κύρια υπεύθυνη για την επιµέλεια και την ανατροφή της]. 
 
Ο πρώτος γενικός εισαγγελέας Tizzano αναπτύσσει σήµερα τις προτάσεις του επί της υποθέσεως. 
 
Ο γενικός εισαγγελέας υπενθυµίζει κατ� αρχάς ότι, παρ� όλον ότι οι προσφεύγουσες ουδέποτε 
έφυγαν από το Ηνωµένο Βασίλειο για να µεταβούν σε άλλο κράτος µέλος και, εποµένως, ουδέποτε 
έκαναν χρήση της ελεύθερης κυκλοφορίας, η κατοχή της ιθαγένειας κράτους µέλους διαφορετικού 
από εκείνο της διαµονής στοιχειοθετεί δεσµό µε το κοινοτικό δίκαιο ικανό να επιφέρει την 
εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων περί του δικαιώµατος παραµονής, έστω και αν το πρόσωπο 
ουδέποτε βγήκε από τα σύνορα του κράτους µέλους στο οποίο διαµένει. 
 
Το δικαίωµα παραµονής της µικρής Catherine 
 
Ο ανήλικος (και βρεφικής ακόµη ηλικίας), ως υποκείµενο δικαίου που αποκτά την ικανότητα 
δικαίου διά της γεννήσεως, µπορεί να διαθέτει το δικαίωµα κυκλοφορίας και παραµονής εντός της 
Κοινότητας .  
 
Συγκεκριµένα όµως, ο γενικός εισαγγελέας αποκρούει τη θεµελίωση του δικαιώµατος παραµονής 
επί του γεγονότος ότι η µικρή δέχεται βρεφονηπιακές φροντίδες και ιατρικές υπηρεσίες: δεν χωρεί 
επίκληση της ελευθερίας αποδοχής υπηρεσιών προκειµένου περί δραστηριοτήτων συνεχούς 
χαρακτήρα (όπως οι βρεφονηπιακές υπηρεσίες)· όσο για τις ιατρικές υπηρεσίες, µπορούν να 
θεµελιώσουν δικαίωµα παραµονής στο Ηνωµένο Βασίλειο µόνο για το χρονικό διάστηµα που 
απαιτείται για την παροχή τους.  
 
Αντιθέτως, ο γενικός εισαγγελέας υπενθυµίζει ότι η µικρή Catherine καλύπτεται από υγειονοµική 
ασφάλιση και διαθέτει, µέσω της οικογενείας της, πόρους που της επιτρέπουν να µη γίνει, κατά την 
παραµονή της, βάρος για τα δηµόσια οικονοµικά του φιλοξενούντος κράτους µέλους. Κατά 
συνέπεια, µπορεί να θεµελιώσει δικαίωµα παραµονής τόσο στην οδηγία σχετικά µε το δικαίωµα 
κυκλοφορίας και παραµονής για µη οικονοµικώς ενεργά πρόσωπα 2, όσο και στον κανόνα της 
Συνθήκης που καθιερώνει την ελεύθερη κυκλοφορία και παραµονή ως θεµελιώδες δικαίωµα 
των πολιτών της Ένωσης.  
 
Το δικαίωµα παραµονής της µητέρας 
 
Η νοµολογία του ∆ικαστηρίου θεωρεί «συντηρούµενο» µέλος της οικογενείας εκείνο που �για την 
ικανοποίηση των υλικών του αναγκών� εξαρτάται από την υποστήριξη που του παρέχει άλλο µέλος 
της οικογενείας: η Κα Chen, κατά την άποψη του γενικού εισαγγελέα, δεν µπορεί, εποµένως, να 
επικαλεστεί το δικαίωµα παραµονής, το οποίο προβλέπεται, ασχέτως ιθαγένειας, υπέρ των 

                                                 
2 Οδηγία 90/364/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 



«συντηρουµένων» ανιόντων ενός κοινοτικού πολίτη ο οποίος είναι κάτοχος του δικαιώµατος 
παραµονής. 
 
Μπορεί η µητέρα να επικαλεστεί δικαίωµα παραµονής απορρέον από το αντίστοιχο δικαίωµα της 
κόρης της; 
 
Χάριν προστασίας του συµφέροντος του ανηλίκου, η νοµολογία του ∆ικαστηρίου αναφέρει ότι, αν 
τα τέκνα απολαύουν του δικαιώµατος παραµονής στο φιλοξενούν κράτος µέλος, το κοινοτικό δίκαιο 
επιτρέπει στον έχοντα την επιµέλεια γονέα, ασχέτως της ιθαγενείας του, να ζει µαζί τους, ώστε να 
διευκολυνθεί η άσκηση αυτού του δικαιώµατος.  
 
Το ίδιο σκεπτικό ισχύει κατά µείζονα λόγο στην περίπτωση ενός κοριτσιού παιδικής ηλικίας. Αν η 
Κα Chen ασκούσε µεν εξ ονόµατος και για λογαριασµό της θυγατέρας της το δικαίωµα 
εγκαταστάσεως στο βρετανικό έδαφος, αλλ� ακολούθως εµποδιζόταν να ασκήσει η ίδια το δικαίωµα 
παραµονής στο ίδιο κράτος, αυτό θα ήταν προδήλως αντίθετο προς το συµφέρον της θυγατέρας 
της και θα αντέβαινε προς την αρχή του σεβασµού της οικογενειακής ζωής : εν τοιαύτη 
περιπτώσει, η µικρή θα έπρεπε αυτοµάτως να εγκαταλειφθεί. Εποµένως, η µητέρα πρέπει να µπορεί 
να επικαλεστεί δικαίωµα παραµονής απορρέον από το της µικρής, διότι άλλως το δικαίωµα της 
τελευταίας θα εστερείτο πάσης πρακτικής αποτελεσµατικότητας. Εφόσον, δηλαδή, δεν θα µπορούσε 
να µείνει µόνη της στο Ηνωµένο Βασίλειο, η Catherine δεν θα µπορούσε τελικά να απολαύσει του 
δικαιώµατος παραµονής το οποίο της απονέµει η Συνθήκη. 
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Από την άλλη πλευρά, ο γενικός εισαγγελέας επισηµαίνει ότι µια µητέρα, που έχει την ιθαγένεια 
τρίτης χώρας, θα είχε δικαίωµα να παραµείνει µε την κόρη της στο Ηνωµένο Βασίλειο, αν η κόρη 
της είχε βρετανική ιθαγένεια. Αν στην περίπτωση της µικρής Chen ακολουθείτο διαφορετική λύση, 
θα υπήρχε διαφορά µεταχείρισης µη δικαιολογούµενη από κανένα αντικειµενικό λόγο.  
 
Ο γενικός εισαγγελέας προτείνει, εποµένως, στο ∆ικαστήριο να κρίνει ότι τα βρετανικά µέτρα 
συνιστούν δυσµενή διάκριση λόγω ιθαγένειας, αντίθετη προς τη Συνθήκη ΕΚ. 
 
 
Σηµείωση: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του γενικού 
εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση για την 
υπόθεση που του έχει ανατεθεί.  
 
Η υπόθεση βρίσκεται τώρα υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί εν ευθέτω 
χρόνω. 
 
 

 
Ανεπίσηµο έγγραφο προς χρήση του Τύπου, που δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο  

∆ιατίθεται στις γλώσσες: γερµανική, ελληνική, αγγλική, ισπανική, γαλλική, ιταλική. 
 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα Internet http:///www.curia.eu.int , την 
οποία µπορείτε να επισκέπτεσθε από ώρα 12µ. (ώρα κεντρικής Ευρώπης)  της ηµέρας της ανάγνωσής 

τους . 
 

                                                 
ης

3  Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και απόφαση του 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-60/00, Carpenter (βλ. Ανακοινωθέν για τον Τύπο της 11   Ιουλίου 2002). 



Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθύνεσθε στην Κα.E. Cigna 
τηλ. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674 

 


