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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.8.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0966/2012 dėl galimo diskriminacinio Danijos valdžios institucijų 
elgesio, kurią pateikė Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis Kent Cooper

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nuo 2001 m. yra Danijoje, yra 
išsiskyręs su savo Danijos pilietybę turinčia žmona, su kuria turi tris vaikus. Jis teigia, kad 
patiria Danijos valdžios institucijų diskriminaciją ir kad nuo 2010 m. jos grasina išsiųsti jį iš 
Danijos, o dėl to jis negalėtų palaikyti ryšių su savo vaikais. Jis taip pat skundžiasi, kad 
Danijos valdžios institucijos su juo nuolat bendrauja daniškai, t. y. kalba, kurios jis gerai 
nemoka. Remdamasis Teisingumo Teismo praktika byloje C-127/08, jis prašo Europos 
Parlamentą imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gegužės 31 d.

Peticijos pateikėjas, Amerikos pilietis, 2001 m. su šeima persikėlė į Daniją, bet išsiskyrė su 
savo Danijos pilietybę turinčia žmona, su kuria turi tris vaikus. Jis skundžiasi dėl elgesio 
Danijoje su tėvais, kurie nėra danai, ypač dėl imigracijos taisyklių ir grasinimų jį deportuoti ir 
atskirti nuo jo trijų vaikų. Iš Komisijai jo atsiųsto laiško žinoma, kad peticijos pateikėjas su 
savo šeima atvyko iš Jungtinės Karalystės, kurioje jie gyveno dvejus metus. Šiuo metu vaikai 
gyvena su savo motina, kuriai su peticijos pateikėju paskirta bendra vaikų globa.

Komisijos pastabos
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Direktyvos 2004/38/EB dėl laisvo judėjimo taikymas tėvų iš trečiųjų šalių gyvenimo šalyje 
teisei

Direktyva 2004/38/EB reglamentuojama Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisė laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Konkrečiai šioje direktyvoje numatytas trečiųjų 
šalių šeimos narių gyvenimo šalyje teisės išlaikymas skyrybų, santuokos anuliavimo ar 
registruotos partnerystės nutraukimo atvejais. Jos 13 straipsnyje nurodyta, kad dėl skyrybų 
neprarandama šeimos narių, kurie nėra valstybės narės piliečiai, gyvenimo šalyje teisė, jei 
santuoka truko ne trumpiau kaip trejus metus, įskaitant vienus metus priimančiojoje 
valstybėje narėje, arba kai sutuoktinis, kuris nėra Sąjungos pilietis, globoja Sąjungos piliečio 
vaikus. Tačiau iš Komisijos turimos informacijos neaišku, ar peticijos pateikėjas šias sąlygas 
tenkina.

Direktyvos 2003/109/EB netaikymas Danijoje trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra ilgalaikiai 
gyventojai

Direktyvoje 2003/109/EB kalbama apie trečiųjų šalių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, 
statusą ir nustatytos sąlygos dėl jų gyvenimo šalyje teisės.

Tačiau Danijai netaikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštinės dalies 
III dalis dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, todėl trečiųjų šalių piliečių, kurie yra 
Danijos pilietybę turinčių vaikų tėvai ir kuriems netaikoma Direktyva 2004/38/EB, atveju 
galioja tik nacionalinė teisė.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika

Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį chartija taikoma 
valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę.

Pažymėtina, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 
7 straipsnyje dėl pagarbos privačiam ir šeimos gyvenimui numatytos teisės, atitinkančios 
Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje garantuojamas teises, o Chartijos
7 straipsnio prasmė ir taikymo sritis yra tokios pačios, kaip numatyta Europos žmogaus teisių 
konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje, kaip tai išaiškinta Europos žmogaus teisių teismo praktikoje 
(2011 m. lapkričio 15 d. sprendimas Dereci byloje C-256/11, 70 punktas).

Europos žmogaus teisių teismas pažymėjo, kad tokiais atvejais Chartijos nuostata dėl 
nuolatinės gyvenamosios vietos teisės trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra ES valstybių narių 
pilietybę turinčių vaikų tėvai, turi būti aiškinama kartu su pareiga atsižvelgti į vaiko interesus, 
pripažintus Chartijos 24 straipsnio 2 dalyje ir atsižvelgiant į 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reikalavimą, kad vaikas reguliariai palaikytų asmeninius santykius su abiem tėvais 
(sprendimas O ir S, sujungtose bylose C-356/11 ir C-357/11, 76 punktas).

Išvada

Komisija jau kreipėsi į peticijos pateikėją, kad patikrintų, ar šiam atvejui taikoma 
Direktyva 2004/38/EB.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.
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Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos paaiškėjo, kad tarp šeimos grįžimo į Daniją 
2001 m. lapkričio mėn. po 2 metų, praleistų JK, ir skyrybų su Danijos pilietybę turinčia 
žmona 2012 m. sausio mėn. jis 2005 m. gegužės mėn. trejiems metams be šeimos buvo 
išvykęs iš Danijos dirbti į JAV. Į Daniją jis grįžo 2008 m. balandžio mėn. Jo žmona, kuri 
išlaikė šeimą, patvirtino Danijos valdžios institucijoms, kad ji buvo finansiškai už jį atsakinga. 
Atrodo, kad Danijos imigracijos tarnybos atmetė peticijos pateikėjo 2009 m. kovo mėn. 
pateiktą prašymą dėl šeimos susijungimo pagal ES taisykles. Peticijos pateikėjas nuo 2009 m. 
rugsėjo mėn. iki 2012 m. Danijoje siekė magistro laipsnio – tuo tikslu buvo gavęs kažkokį 
viešąjį finansavimą.

Po to, kai 2011 m. gruodžio mėn. peticijos pateikėjas apskundė sprendimą atmesti jo prašymą 
dėl šeimos susijungimo, Teisingumo ministerija 2013 m. kovo mėn. perdavė bylą imigracijos 
tarnyboms pakartotiniam sprendimui priimti. Todėl imigracijos tarnybos 2013 m. 
gegužės mėn. paprašė jo daugiau informacijos, įrodančios, kad jo buvusi žmona iš tikrųjų 
gyveno JK ir kad 2001 m. lapkričio mėn. imigracijos į Daniją metu kažkuris iš jų turėjo 
pakankamai lėšų, pavyzdžiui, mėnesinę algą ar santaupų. Jos informavo jį, kad sprendimas 
bus priimtas per 3 mėnesius nuo dokumentų gavimo dienos. Peticijos pateikėjas jas 
informavo, kad nesuteiks papildomos informacijos, nes mano, jog pačios institucijos turi 
įrodyti, kad jo žmona tuo metu negyveno JK.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikantis 
Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatytų apribojimų ir sąlygų. 
Atitinkamus apribojimus ir sąlygas galima rasti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių 
ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Grįžtančių Europos Sąjungos piliečių teisė į šeimos susijungimą

Pagal 3 straipsnio 1 dalį Direktyva 2004/38/EB taikoma ES piliečiams, kurie persikelia į 
valstybę narę, kurios piliečiai jie ir jų šeimos nariai nėra, ar joje gyvena. ES piliečiai, 
gyvenantys valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, ir jų šeimos nariai iš esmės negali 
naudotis šiomis teisėmis.
Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išplėtė dėl šios direktyvos įsitvirtinusio 
palankaus režimo taikymą tiek, kad jis apimtų ir tuos ES piliečius, kurie grįžta į kilmės 
valstybę narę po to, kai kitoje valstybėje narėje pasinaudojo teise laisvai judėti ir joje 
gyventi1. Konkrečiau, jis2 pripažino Sąjungos piliečių, kurie kitoje valstybėje narėje vykdė 
profesinę veiklą ir nori grįžti į savo valstybę narę, kurios piliečiai jie yra, teisę atvykti kartu su 
šeimos nariais iš trečiųjų šalių bent jau tokiomis pat sąlygomis, kokios Sąjungos teisėje yra 
numatytos kitų valstybių narių piliečiams. Todėl Direktyvą 2004/38/EB galima vertinti kaip 
nustatančią minimalius valstybių narių grįžtantiems piliečiams taikomų teisių standartus, nors 
ji ir nėra jiems tiesiogiai taikoma.

Tokia teismo praktika iš esmės analogiškai taip pat turėtų būti taikoma grįžtantiems Sąjungos 

                                               
1

1992 m. liepos 7 d. sprendimas byloje C-370/90 Singh (Rink. 1992, p. I-4265) ir 2007 m. gruodžio 11 d. 
sprendimas byloje C-291/05 Eind (Rink. 2007, p. I-10719).

2
1992 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-370/90 Singh (Rink. 1992, p. I-4265), 
2003 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje C-109/01 Akrich (Rink. 2003, p. I-9607) ir 2007 m. 
gruodžio 11 d. sprendimas byloje C-291/05 Eind (Rink. 2007, p. I-10719).
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piliečiams, kurie teisėtai gyveno kitoje valstybėje narėje nevykdydami joje profesinės veiklos. 
Ši išvada grindžiama tuo, jog pagal Sąjungos teisę nereikalaujama, kad Sąjungos piliečiai 
vykdytų profesinę veiklą, kad galėtų naudotis savo Sąjungos piliečių teisėmis.

Atitinkamai valstybė narė, kurios piliečiai grįžta, turi užtikrinti teisę atvykti ir gyventi savo 
piliečių, kurie pasinaudojo teise laisvai judėti ir gyventi kitoje valstybėje narėje, šeimos 
nariams bent jau tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios nurodytos Sąjungos teisėje, nesvarbu, 
ką jie veikė gyvendami priimančioje valstybėje narėje pagal Direktyvą 2004/38/EB, jei jie 
patenkina visas susijusias sąlygas ir laikosi šios direktyvos apribojimų.

Grįžtančių ES piliečių tikras ir veiksmingas naudojimasis laisvo judėjimo teise

Vis dėlto norint pasinaudoti palankiu Sąjungos teise užtikrintu režimu, judėjimo teisėmis 
valstybėje narėje, iš kurios grįžta Sąjungos piliečiai ir jų šeimos nariai, turi būti naudojamasi 
tikrai ir veiksmingai. Komisijos gairėse dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB1 nuostatų 
perkėlimo ir taikymo pateikiamos rekomendacijos dėl Sąjungos piliečių, grįžtančių į valstybę 
narę, kurios piliečiai jie yra, pasinaudojusių teise laisvai judėti ir gyventi kitoje valstybėje 
narėje, ir jų šeimų teisių. Atitinkamai, vertinant, ar priimančioje valstybėje narėje buvo iš 
tikrųjų gyvenama, kilmės valstybės narės valdžios institucijos turi deramai atsižvelgti į 
kiekvieno atvejo aplinkybes. Valstybės narės turi apibrėžti tam tikrus orientacinius kriterijus 
ir objektyvius įrodymus, kuriuos galima pritaikyti siekiant atskirti tikrą naudojimąsi laisvo 
judėjimo ir gyvenimo teise, kurią gina ES teisė, ir piktnaudžiavimą šia teise. Šiuo tikslu jos 
gali reikalauti dokumentų, pagrindžiančių tikrą ir veiksmingą naudojimąsi judėjimo teise 
priimančioje valstybėje narėje, įskaitant gyvenamosios vietos kitoje valstybėje narėje 
deklaraciją arba būsto nuomos kvitus.
ES piliečio grįžimas ir prašymo dėl šeimos susijungimo pateikimas skirtingu metu

Šis prašymas dėl šeimos susijungimo pagal ES teisę yra susijęs su peticijos pateikėjo grįžimu 
į Daniją iš JAV 2008 m. balandžio mėn. – praėjus trejiems metams po išvykimo iš Danijos į 
JAV ir 6,5 metų po persikėlimo iš JK į Daniją su Danijos pilietybę turinčia buvusia žmona.

Kadangi į Daniją buvo grįžta ir prašymas dėl šeimos susijungimo buvo pateiktas skirtingu 
metu nei iš JK į Daniją grįžo ES pilietybę turinti žmona, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
Teisingumo Teismas dar neišaiškino, ar su šeimos susijungimu susijęs palankus režimas 
taikomas ir grįžtantiems ES piliečiams ir jų šeimos nariams, kuomet ES pilietis grįžo ir 
pateikė prašymą dėl šeimos susijungimo skirtingu metu. Šiuo metu Teismui2 nagrinėjant 
prejudicinį klausimą tai gali būti išaiškinta.

Komisijos manymu, siekiant pasinaudoti šeimos susijungimo teise pagal ES teisę nebūtina ES 
piliečiui ir jo šeimos nariui vienu metu grįžti į ES piliečio pilietybės šalį. Valdžios institucijos 
verčiau turėtų atskirai ištirti kiekvieną atvejį, bet grįžimo metu jau turi būti sudaryti šeiminiai 
ryšiai.

Vis dėlto kitas aspektas yra tai, kad peticijos pateikėjas jau gyveno Danijoje su savo šeima ir 

                                               
1

2009 m. liepos 2 d. priimtos Komisijos gairės dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB perkėlimo ir 
taikymo, 2009 7 2, COM(2009) 313 final, 4.3 punktas.

2
Byla C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel prieš B, ir O prieš Minister voor 
Immigratie, Integratie en Asiel
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tuomet, prieš grįždamas ir pateikdamas prašymą dėl šeimos susijungimo, vienas išvyko iš 
Danijos beveik 3 metų laikotarpiui. Šis išvykimas yra kur kas ilgesnis nei direktyvoje 
numatyti padarinių nesukeliantys laikini išvykimai, t. y. 6 mėnesius trunkantys išvykimai 
(išskirtiniais atvejais 1 metus), kad būtų laikoma nuolatiniu gyvenimu siekiant gauti 
nuolatinio gyvenimo leidimą [16 straipsnio 3 dalis], ar ilgesni nei 2 metų išvykimai prieš 
prarandant nuolatinio gyvenimo teisę [16 straipsnio 4 dalis].

Peticijos pateikėjo atvejį turi įvertinti nacionalinės institucijos

Kadangi peticijos pateikėjas buvo Danijoje gyvenančios Danijos pilietės šeimos narys, jis 
negali tiesiogiai remtis Direktyva 2004/38. Tik tokiu atveju, jei Danijos pilietybę turinti 
žmona gali būti laikoma grįžtančia piliete po to, kai ji iš tikrųjų pasinaudojo savo laisvo 
judėjimo teise JK, Danija būtų įpareigota jam suteikti bent pagal minėtąją direktyvą 
suteikiamas teises.

Nacionalinės institucijos ir teismai turi tai nustatyti įvertinę konkrečias asmens atvejo 
aplinkybes. Šiuo tikslu jie turi teisę prašyti peticijos pateikėją pateikti dokumentų. Šiuo metu 
šis patikrinimas vyksta peticijos pateikėjo prašymo nagrinėjimo metu.

Kadangi peticijos pateikėjas atsisako suteikti papildomą informaciją, nes mano, kad Danijos 
valdžios institucijos pačios turi įrodyti, kad jo žmona negyveno JK, reikia atkreipti dėmesį, 
jog grįžtantys piliečiai ir (arba) šeimos nariai turi įrodyti, kad jie iš tikrųjų pasinaudojo savo 
teise priimančioje valstybėje, iš kurios atvyko. Nėra tokios ES teisės nuostatos, kuria 
nacionalinės institucijos būtų aiškiai įpareigotos kartu su ES piliečiais ar jų šeimos nariais, 
pagal Direktyvą prašančiais teisę gyventi patvirtinančio dokumento, dalytis prievole įrodyti.

Gyvenimo šalyje teisės išlaikymas skyrybų arba nuolatinio gyvenimo šalyje atvejais

Tik tuomet, kai Danijos valdžios institucijos peržiūrės savo sprendimą siekdamos nustatyti, ar 
peticijos pateikėjas 2008 m. grįžimo į Daniją metu galėjo pasinaudoti šeimos susijungimo 
teise pagal ES teisę, bus galima imtis tolesnių veiksmų siekiant ištirti, ar skyrybų metu jis 
išlaikė gyvenimo šalyje teisę arba atitinka nuolatinio gyvenimo teisės sąlygas. Vėlgi šis 
sprendimas būtų priimtas įvertinus konkretaus atskiro atvejo faktus, o tai atlikti gali tik 
nacionalinės valdžios institucijos.

Išvada

Šiuo metu Danijos valdžios institucijos pačios turi nustatyti, ar peticijos pateikėjas gali 
pasinaudoti šeimos susijungimo teise pagal ES taisykles kaip grįžtančio piliečio šeimos narys, 
visų pirma įvertinant, ar jo buvusi žmona iš tikrųjų gyveno JK.

Komisija paprašė peticijos pateikėją pranešti apie tolesnę jo bylos eigą, nors pagal naujausią 
tiesiogiai iš peticijos pateikėjo gautą informaciją žinoma, kad jis išvyko iš Danijos ir dabar 
gyvena JAV.


