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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0280/2006 złożona przez Aboulgasma Omara Younesa Saida (Liban), w sprawie 
odebrania mu prawa do swobodnego przemieszczania się na Malcie w następstwie 
rozwodu z obywatelką Malty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Libanu, były mąż obywatelki Malty i ojciec dwojga dzieci, 
uważa, że po rozwodzie naruszono jego prawa podstawowe, gdyż został zatrzymany i stanął 
w obliczu usunięcia z terytorium Malty na podstawie maltańskiej ustawy imigracyjnej. 
Składający petycję, który mieszkał na Malcie od września 1999 r., otrzymał pozwolenie na 
pobyt po zawarciu małżeństwa w 2001 r. Po rozwodzie nie złożył jednak wniosku 
o przyznanie maltańskiej wizy i nie przedłużył ważności paszportu, gdyż nie planował 
zagranicznych podróży. Obecnie składający petycję czeka na wynik odwołania od decyzji 
o wydaleniu go z terytorium Malty.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 3 sierpnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Fakty

Składający petycję, Aboulgasm Omar Younes Said jest obywatelem Libanu, który przyjechał 
na Maltę w 1999 r. W dniu 20 czerwca 2001 r. poślubił Larissę Cardonę, obywatelkę Malty, 
z którą ma dwie córki bliźniaczki, Jamelę i Miriam, będące również obywatelkami Malty. 
W następstwie wszczętego przez panią Cardonę postępowania w sprawie separacji 
i anulowania małżeństwa przed maltańskimi sądami cywilnymi, w dniu 28 listopada 2004 r. 
został wydany wyrok o anulowaniu małżeństwa.

Po wygaśnięciu ważności paszportu składającego petycję nie złożył on wniosku o wizę w celu 
przedłużenia pobytu na Malcie.
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W 2006 r. władze maltańskie, działając na mocy art. 4 ust. 1 lit. g) ustawy imigracyjnej, 
wydały nakaz wydalenia pana Younesa Saida z kraju. Decyzję tę uzasadniły koniecznością 
posiadania wizy na pobyt na Malcie, ponieważ składający petycję nie pozostaje już 
w związku małżeńskim z obywatelką Malty. Przebywa on teraz w więzieniu, oczekując na 
odwołanie od decyzji o wydaleniu. Twierdzi, że jego obecna sytuacja oraz usunięcie go 
z terytorium Malty utrudni mu regularny kontakt z córkami.

W petycji do Parlamentu Europejskiego pan Younes Said kwestionuje zgodność z prawem 
decyzji władz maltańskich, która narusza prawo jego i jego dzieci do życia rodzinnego. 
Powołuje się on na art. 7 i art. 52 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii, art. 8 europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka, dyrektywę Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin oraz dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 
25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi. Do petycji zostały dołączone świadectwo ślubu oraz świadectwa 
urodzenia jego córek. 

Parlament Europejski załączył do petycji do wglądu kopię dyrektywy 2004/38/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Stan prawny

Zgodnie z art. 17 traktatu WE w związku z przystąpieniem Malty do UE w dniu 1 maja 
2004 r. Larissa Cardona, zamieszkała na Malcie była żona pana Younesa, jest obywatelką UE. 

Prawo do łączenia rodzin obywateli UE w ich państwie członkowskim należy do kompetencji 
państwa członkowskiego pochodzenia. 

Dyrektywa 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich nie ma zastosowania w odniesieniu do składającego petycję, ponieważ pani 
Cardona ani obecnie, ani będąc małżonką pana Younesa Saida nie mieszkała w państwie 
członkowskim UE innym niż jej własne. 

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin 
również nie ma zastosowania w tej sprawie. Celem wspomnianej dyrektywy jest określenie 
warunków wykonania prawa do łączenia rodziny przez obywateli państwa trzeciego 
zamieszkujących legalnie na terytorium państw członkowskich. Zgodnie z art. 3 ust. 1 
przedmiotową dyrektywę stosuje się, „(…) gdy członek rodziny rozdzielonej posiada 
dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie o okresie ważności wynoszącym 
przynajmniej jeden rok i istnieją uzasadnione przypuszczenia, że uzyska prawo stałego 
pobytu, jeżeli członkowie jego rodziny są obywatelami państwa trzeciego posiadającymi 
dowolny status.” Jednak w tej sprawie członkowie rodziny pana Younesa Saida są 
obywatelami UE, a nie państwa trzeciego.

Wreszcie, dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. określa warunki 
przyznawania i cofania statusu rezydenta długoterminowego udzielanego przez państwo 
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członkowskie obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym na jego terytorium, jak 
również prawa związane z tym statusem. Aby uzyskać taki status, składający petycję 
musiałby legalnie zamieszkiwać na terytorium danego państwa członkowskiego jedynie przez 
5 lat, jednak w jego przypadku warunek ten nie jest spełniony, ponieważ składający petycję 
przebywał legalnie na Malcie od dnia 20/6/2001 (zawarcie małżeństwa) do 28/11/2004 
(orzeczenie rozwodu).

W swoim wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie wspólnych norm i procedur dla państw 
członkowskich dotyczących powrotu nielegalnych imigrantów z państw trzecich (COM 
2005(391) z dnia 1 września 2005 r.) Komisja zaproponowała wspólne zasady wydawania 
i wykonywania w państwach członkowskich decyzji o powrocie imigranta. Zgodnie 
ze wspomnianym wnioskiem przy wdrażaniu przedmiotowej dyrektywy państwo 
członkowskie będzie zobowiązane należycie uwzględnić rodzaj i trwałość związków 
rodzinnych obywatela państwa trzeciego oraz czas trwania jego pobytu. Dyrektywa ta jest 
obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie i PE. Przed jej przyjęciem nie może ona stanowić 
źródła jakichkolwiek praw. 

Wnioski

Z wyżej wspomnianych powodów niestety nie jest możliwe udzielenie pomocy składającemu 
petycję w oparciu o obowiązujące prawo wspólnotowe.

Jednak jeżeli dana osoba uważa, że doszło do naruszenia jej praw podstawowych 
wynikających z europejskiej konwencji praw podstawowych, po wyczerpaniu wszystkich 
krajowych środków prawnych osoba ta może dochodzić zadośćuczynienia przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka.
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