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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0280/2006, Aboulgasm Omar Younes Said, Libanonin kansalainen,
liikkumisvapautensa epäämisestä Maltalla hänen otettuaan avioeron Maltan 
kansalaisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Libanonin kansalainen ja kahden lapsen isä, oli aiemmin 
aviossa Maltan kansalaisen kanssa. Hän katsoo perusoikeuksiaan loukatun, sillä avioeron 
jälkeen hänet pidätettiin tarkoituksena poistaa hänet maasta Maltan siirtolaislain nojalla. 
Vetoomuksen esittäjä on asunut Maltalla syyskuusta 1999 lähtien ja sai oleskeluluvan
avioiduttuaan vuonna 2001. Hän ei kuitenkaan ole hakenut avioeron jälkeen Maltalta viisumia 
eikä uusinut vanhentunutta passiaan, sillä hän ei aikonut matkustaa ulkomaille. Vetoomuksen 
esittäjä on valittanut maastapoistamispäätöksestä ja odottaa muutoksenhaun tulosta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. elokuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007.

Tosiseikat

Vetoomuksen esittäjä Aboulgasm Younes Said, Libanonin kansalainen, saapui Maltalle 
vuonna 1999. Hän avioitui Maltan kansalaisen Larissa Cardonan kanssa 20. kesäkuuta 2001. 
Pariskunnan kaksostyttärillä Jamelalla ja Miriamilla on Maltan kansalaisuus. Larissa Cardona 
aloitti Maltan siviilituomioistuimessa menettelyt asumuseron saamiseksi ja avioliiton 
mitätöimiseksi, ja menettely johti avioliiton mitätöintipäätökseen 28. marraskuuta 2004.

Aboulgasm Younesin passi on vanhentunut, eikä hän ole hakenut viisumia Maltalla 
oleskelunsa jatkamiseksi.

Maltan viranomaiset antoivat vuonna 2006 siirtolaislain 4 pykälän 1 momentin g alamomentin 
nojalla Aboulgasm Younes Saidia koskevan maastapoistamismääräyksen sillä perusteella, että 
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hän tarvitsee viisumin Maltalla oleskelua varten, koska hän ei enää ole naimisissa Maltan 
kansalaisen kanssa. Hän on pidätettynä maastapoistamismääräyksestä tekemänsä valituksen 
käsittelyn aikana. Hän väittää, että nykyinen tilanne ja hänen maasta poistamisensa haittaa 
säännöllistä yhteydenpitoa hänen tyttäriinsä.

Euroopan parlamentille esittämässään vetoomuksessa Aboulgasm Younes Said kiistää Maltan 
viranomaisten päätöksen laillisuuden, sillä päätöksellä on vaikutusta hänen oikeuksiinsa sekä 
hänen tytärtensä oikeuteen perhe-elämään. Hän vetoaa EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklaan ja 
52 artiklan 3 kohtaan, ihmisoikeuksien suojaamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
8 artiklaan, 22. syyskuuta 2003 annettuun neuvoston direktiiviin 2003/86/EY oikeudesta 
perheenyhdistämiseen sekä 25. marraskuuta 2003 annettuun neuvoston direktiiviin 
2003/109/EY pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta. Vetoomuksen 
esittäjä on liittänyt vetoomukseen avioliittotodistuksensa sekä tytärtensä syntymätodistukset. 

Euroopan parlamentti on liittänyt vetoomukseen tiedoksi jäljennöksen 29. huhtikuuta 2004 
annetusta direktiivistä 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella.  

Lainsäädäntö

Aboulgasm Younesin entinen puoliso Larissa Cardona on EY:n perustamissopimuksen 17 
artiklan nojalla unionin kansalainen Maltan liityttyä EU:hun 1. toukokuuta 2004. Hän asuu 
Maltalla. 

Unionin kansalaisten oikeus perheenyhdistämiseen jäsenvaltiossa kuuluu alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaan. 

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 annettua direktiiviä 2004/38/EY ei 
sovelleta vetoomuksen esittäjän tapaukseen, sillä Larissa Cardona ei asu eikä asunut 
avioliittonsa aikana muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin omassa kotimaassaan. 

Myöskään oikeudesta perheenyhdistämiseen 22. syyskuuta 2003 annettua neuvoston 
direktiiviä 2003/86/EY ei sovelleta kyseiseen tapaukseen. Direktiivillä pyritään määrittämään 
olosuhteet, joissa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevat kolmansien maiden 
kansalaiset voivat käyttää oikeuttaan perheenyhdistämiseen. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
mukaan sitä sovelletaan "kun perheenkokoajalla on jäsenvaltion vähintään yhdeksi vuodeksi 
myöntämä oleskelulupa ja perustellut mahdollisuudet saada pysyvä oleskeluoikeus, silloin 
kun perheenkokoajan perheenjäsenet ovat kolmannen maan kansalaisia, heidän 
oikeudellisesta asemastaan riippumatta". Käsillä olevassa tapauksessa kuitenkin Aboulgasm 
Younes Saidin perheenjäsenet ovat Euroopan unionin eivätkä kolmannen maan kansalaisia.

Lopuksi, 25. marraskuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/109/EY määritetään
edellytykset, joilla jäsenvaltio voi myöntää alueellaan laillisesti oleskelevalle kolmannen 
maan kansalaiselle pitkään oleskelleen henkilön aseman tai peruuttaa tällaisen aseman, ja 
määritellään tähän asemaan liittyvät oikeudet. Pitkään oleskelleen kolmannen maan 
kansalaisen aseman myöntämiseksi vetoomuksen esittäjältä edellytetään vain viiden vuoden 
laillista oleskelua jäsenvaltiossa. Ehto ei kuitenkaan täyty vetoomuksen esittäjän tapauksessa, 
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sillä tämän laillinen oleskelu Maltalla kesti kesäkuun 20. päivästä 2001 (avioliitto) 
marraskuun 28. päivään 2004 (avioero) saakka.

Direktiiviehdotuksessa, joka koskee jäsenvaltioissa sovellettavia yhteisiä vaatimuksia ja 
menettelyjä palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia 
(KOM(2005)0391, 1. syyskuuta 2005), komissio ehdotti yhteisiä sääntöjä 
palauttamispäätöksen antamiseksi ja täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioissa. Ehdotuksen 
mukaan jäsenvaltioiden on direktiiviä täytäntöön pannessaan otettava asianmukaisesti 
huomioon kolmannen maan kansalaisen perheyhteyksien luonne ja kiinteys sekä hänen 
jäsenvaltiossa oleskelunsa kesto. Direktiivistä käydään parhaillaan keskusteluja neuvostossa 
ja Euroopan parlamentissa, eikä siitä voida johtaa mitään oikeuksia ennen sen hyväksyntää. 

Päätelmä

Edellä mainituista syistä vetoomuksen esittäjän avustaminen ei valitettavasti ole hänen 
tilanteeseensa sovellettavan yhteisön oikeuden nojalla mahdollista.  

Kuka tahansa, joka katsoo perusoikeuksia koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa 
määriteltyjä perusoikeuksiaan loukatun, voi kuitenkin kansalliset oikeussuojakeinot 
käytettyään vedota asian korjaamiseksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.


