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Temats: Lūgumraksts Nr. 0966/2012, ko iesniedza Amerikas Savienoto Valstu 
valstspiederīgais Kent Cooper, par iespējamo diskrimināciju, ko īsteno 
Dānijas iestādes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kam kopš 2001. gada ir pastāvīga uzturēšanās atļauja Dānijā, ir 
šķīries no savas dāņu sievas, ar kuru viņam ir trīs bērni. Viņš apgalvo, ka cieš no Dānijas 
iestāžu diskriminācijas un ka kopš 2010. gada tās draudējušas viņu izraidīt no Dānijas, kā 
rezultātā viņam tiktu liegts kontakts ar bērniem. Viņš arī sūdzas, ka Dānijas iestādes 
nepārtraukti sazinās ar viņu dāņu valodā, kuru viņš nepārzina ļoti labi. Atsaucoties uz Tiesas 
judikatūru lietā C-127/08, viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 31. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs ir ASV pilsonis, kas 2001. gadā ar savu ģimeni pārvācās uz Dāniju, 
bet vēlāk izšķīrās no savas dāņu sievas, ar kuru viņam ir trīs bērni. Viņš sūdzas par Dānijas 
attieksmi pret vecākiem, kas nav Dānijas pilsoņi, jo īpaši attiecībā uz imigrācijas 
noteikumiem un draudiem par deportāciju un atšķiršanu no viņa trīs bērniem. Komisijai 
nosūtītajā vēstulē ir norādīts, ka viņš ar savu ģimeni pārvācās no Apvienotās Karalistes, kur 
viņi bija dzīvojuši divus gadus. Bērni šobrīd dzīvo ar savu māti, ar kuru viņam ir kopīga 
aizbildnība. 
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Komisijas apsvērumi
Direktīvas 2004/38/EK par brīvu pārvietošanos piemērojamība attiecībā uz tiesībām uz 
dzīvesvietu vecākiem no trešām valstīm

Direktīvā 2004/38/EK ir noteiktas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Jo īpaši direktīvā ir noteikta ģimenes 
locekļu — trešo valstu pilsoņu — uzturēšanās tiesību saglabāšana šķiršanās, laulības atzīšanas 
par spēkā neesošu vai reģistrētu partnerattiecību izbeigšanas gadījumā. Direktīvas 13. pantā ir 
noteikts, ka šķiršanās gadījumā Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, kuri nav nevienas 
dalībvalsts valstspiederīgie, nezaudē uzturēšanās tiesības, ja laulība ir ilgusi vismaz trīs gadus, 
tostarp vienu gadu uzņēmējā dalībvalstī, vai ja laulātais, kas nav nevienas dalībvalsts 
valstspiederīgais, uzraudzīs Savienības pilsoņa bērnus. Tomēr Komisijas rīcībā nav 
pietiekamas informācijas, lai noteiktu, vai lūgumraksta iesniedzējs atbilst minētajiem 
nosacījumiem.

Direktīvas 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts 
pastāvīgie iedzīvotāji, nepiemērojamība Dānijā

Direktīva 2003/109/EK attiecas uz to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts 
pastāvīgie iedzīvotāji, un tajā ir noteiktas viņu uzturēšanās tiesības. 
Tomēr Dānija nolēma atkāpties no Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļas III daļas 
noteikumiem, kas attiecas uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, un tāpēc tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir Dānijas valstspiederības bērnu vecāki un uz kuriem neattiecas 
Direktīvas 2004/38/EK darbības joma, ir piemērojami tikai valsts tiesību akti.

Eiropas Savienības Tiesas judikatūra

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu šīs hartas noteikumi 
attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.

Jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas („Harta”) 7. pants par privātās un ģimenes 
dzīves neaizskaramību, kurā ir paredzētas tiesības, kas atbilst Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta 1. punktā garantētajām tiesībām, Hartas 
7. panta darbības jomai un nozīmei jāatbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. panta 
1. punktā noteiktajām, kā tās ir interpretētas Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā 
(2011. gada 15. novembra spriedums Dereci lietā C-256/11, 70. punkts).

Eiropas Savienības Tiesa norādīja, ka šādos gadījumos (tiesības uz dzīvesvietu trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas ir ES bērnu vecāki) šī Hartas norma jāskata kopā ar pienākumu ņemt 
vērā bērna interešu prioritāti, kā atzīts minētās Hartas 24. panta 2. punktā, un ievērojot bērna 
vajadzību regulāri uzturēt personiskas attiecības ar abiem vecākiem, kas ir izteikta šī paša 
panta 3. punktā (spriedums O un S, apvienotās lietas C-356/11 un C-357/11, 76. punkts).

Secinājums
Komisija jau ir sazinājusies ar lūgumraksta iesniedzēju, lai noskaidrotu, vai uz lietu attiecas 
Direktīva 2004/38/EK.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā.
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No papildu informācijas, kas iegūta no lūgumraksta iesniedzēja, izriet, ka laikposmā starp 
ģimenes pārvākšanos 2001. gadā uz Dāniju pēc 2 gadiem Apvienotajā Karalistē un šķiršanos 
no savas dāņu sievas 2012. gada janvārī viņš 2005. gada maijā bija aizbraucis no Dānijas bez 
ģimenes uz trim gadiem, lai strādātu ASV. Dānijā viņš atgriezās 2008. gada aprīlī. Viņa sieva, 
kas bija ģimenes apgādniece, apstiprināja Dānijas iestādēm, ka viņa finansiāli ir atbildīga par 
viņu. Domājams, ka Dānijas imigrācijas dienests noraidīja lūgumraksta iesniedzēja 
pieteikumu par ģimenes atkalapvienošanos saskaņā ar ES noteikumiem 2009. gada martā. 
Lūgumraksta iesniedzējs no 2009. gada septembra līdz 2012. gadam studēja maģistra grāda 
iegūšanai Dānijā, par ko viņš, šķiet, saņēma kaut kāda veida publisku finansējumu.

Pēc tam, kad lūgumraksta iesniedzējs 2011. gadā pārsūdzēja atteikumu savam iesniegumam 
par ģimenes atkalapvienošanos, tieslietu ministrija 2013. gada martā nosūtīja lietu imigrācijas 
dienestam atjaunota lēmuma pieņemšanai. Šajā saistībā imigrācijas dienests 2013. gada maijā 
ir lūdzis viņam sniegt turpmāku informāciju, kas pierādītu, ka viņa bijušās sievas uzturēšanās 
Apvienotajā Karalistē bija patiesa un efektīva un ka vienam no viņiem abiem bija pietiekami 
daudz līdzekļu, piemēram, alga vai uzkrājumi, kad viņi 2001. gada novembrī imigrēja uz 
Dāniju. Dienests informēja viņu, ka lēmums tiks pieņemts ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc 
dokumentu saņemšanas. Lūgumraksta iesniedzējs ir informējis dienestu, ka viņš nesniegs 
papildu informāciju, jo uzskata, ka drīzāk iestādēm ir pienākums pierādīt, ka viņa bijusī sieva 
nedzīvoja AK tajā laikā.
Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot līgumos 
noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. 
Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK, kurā ir noteiktas 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā. 

Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos ES pilsoņu atgriešanās gadījumā

Kā izriet no Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 1. punkta, direktīva attiecas uz ES pilsoņiem, kas 
pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un uz viņu ģimenes 
locekļiem. ES pilsoņi, kas uzturas dalībvalstī, kurai viņi ir valstiski piederīgi, un viņu ģimenes 
locekļi principā nevar izmantot šīs tiesības.

Tomēr Eiropas Savienības Tiesa ir paplašinājusi šo direktīvā minēto labvēlīgo attieksmi arī 
attiecībā uz tiem Savienības pilsoņiem, kuri atgriežas savā mītnes dalībvalstī pēc tam, kad ir 
izmantojuši savas tiesības un ir uzturējušies citā dalībvalstī1. Konkrētāk, tā2 ir atzinusi, ka 
Savienības pilsoņus, kas ir strādājuši citā dalībvalstī, bet vēlas atgriezties savas 
valstspiederības dalībvalstī, drīkst pavadīt viņu ģimenes locekļi no trešām valstīm, ievērojot 
vismaz tādus pašus noteikumus, kādus Savienības tiesību akti paredz Savienības pilsoņiem no 
citām dalībvalstīm. Tāpēc var uzskatīt, ka Direktīvā 2004/38/EK ir noteikti obligātie tiesību 
standarti, kas dalībvalstīm ir jāievēro attiecībā uz to pilsoņiem, kuri atgriežas savā dalībvalstī, 

                                               
1 Tiesas 1992. gada 7. jūlija spriedums lietā C-370/90 Singh (Recueil, I-4265. lpp.) un 

2007. gada 11. decembra spriedums lietā C-291/05 Eind (Krājums, I-10719. lpp.).
2 Tiesas 1992. gada 7. jūlija spriedums lietā C-C-370/90 Singh (Rec.1992., I-4265. lpp.), 

2003. gada 23. septembra spriedums lietā C-109/01 Akrich (Rec.2003., I-9607. lpp.) 
un 2007. gada 11. decembra spriedums lietā C-291/05 Eind (Rec. 2007., I-
10719. lpp.).
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lai gan tiešā veidā direktīva uz viņiem neattiecas.

Pēc analoģijas šāda judikatūra būtu jāattiecina arī uz tiem Savienības pilsoņiem, kuri atgriežas 
savā dalībvalstī, bet ir likumīgi uzturējušies citā dalībvalstī, nestrādājot tajā. Šādu secinājumu 
apstiprina arī tas, ka Savienības tiesību akti nenosaka, ka Savienības pilsoņi var izmantot 
Savienības pilsonības nodrošinātās tiesības tikai tad, ja ir nodarbināti. 

Attiecīgi valstspiederības dalībvalstij ir jādod atļauja iebraukt vai uzturēties šajā valstī to savu 
valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kuri atgriežas valstī pēc tam, kad ir izmantojuši tiesības 
brīvi pārvietoties un dzīvot citā dalībvalstī, ievērojot vismaz tādus pašus nosacījumus, kādi 
minēti Savienības tiesību aktos, neraugoties uz statusu, ar kādu tie uzturas mītnes dalībvalstī, 
saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK ar nosacījumu, ka tie izpilda atbilstīgos noteikumus un 
ievēro direktīvā noteiktos ierobežojumus. 

Patiesa un efektīva pārvietošanās brīvība, ES pilsoņiem atgriežoties

Tomēr, lai izmantotu Savienības tiesību aktos noteiktās labvēlīgās attieksmes priekšrocības, 
patiesi un efektīvi ir jāizmanto tiesības brīvi pārvietoties dalībvalstī, no kuras Savienības 
pilsoņi un viņu ģimenes locekļi atgriežas. Komisijas norādījumi, kā labāk transponēt un 
piemērot Direktīvu 2004/38/EK1, sniedz informāciju par to Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām, kuri atgriežas savas valstspiederības dalībvalstī pēc tam, kad ir 
izmantojuši tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot citā dalībvalstī. Tādējādi, novērtējot, vai 
uzturēšanās mītnes dalībvalstī ir bijusi patiesa un efektīva, izcelsmes dalībvalsts iestādēm ir 
rūpīgi jāizvērtē visi atsevišķā gadījuma apstākļi. Dalībvalstis var noteikt virkni indikatīvu 
kritēriju un objektīvu pierādījumu, kurus var piemērot, lai atšķirtu tiesību brīvi pārvietoties un 
uzturēties patiesu izmantošanu, ko aizsargā Savienības tiesību akti, no šo tiesību ļaunprātīgas 
izmantošanas. Tāpēc iestādes var lūgt dokumentus, kas apliecina tiesību brīvi pārvietoties 
mītnes dalībvalstī patiesu un efektīvu izmantošanu, tostarp paziņojumu par uzturēšanos citā 
dalībvalstī vai īres rēķinus. 

Starpība starp ES pilsoņa atgriešanos un pieprasījumu par atkalapvienošanos ar ģimeni

Pieprasījums par ģimenes atkalapvienošanos saskaņā ar ES tiesību aktiem attiecas uz 
lūgumraksta iesniedzēja atgriešanos Dānijā no ASV 2008. gada aprīlī pēc trim gadiem, kopš 
viņš viens pats bija pārvācies no Dānijas uz ASV, un pēc sešiem ar pusi gadiem pēc 
pārcelšanās uz Dāniju no AK kopā ar savu dāņu sievu. 

Tādējādi, tā kā atgriešanās Dānijā un pieprasījums par ģimenes atkalapvienošanos nenotika 
tajā pašā laikā, kad notika viņa sievas, ES pilsones, atgriešanās Dānijā no AK, ir jāatzīmē, ka 
Tiesa vēl nav noskaidrojusi, vai labvēlīgās attieksmes paplašinājums attiecībā uz ģimenes 
atkalapvienošanos ar ģimenes locekļiem ES pilsonim, kas atgriežas, ir piemērojams arī tad, ja 
ir atšķirība starp ES pilsoņa atgriešanos un pieprasījumu par ģimenes atkalapvienošanos. 
Pašlaik pagaidām vēl neizskatīts iepriekšējs jautājums Tiesā2 var sniegt skaidrību par to.

                                               
1 Komisijas norādījumi, kā labāk transponēt un piemērot Direktīvu 2004/38/EK, kas 

pieņemti 2009. gada 2. jūlijā, COM(2009)0313 final, 2.7.2009., 4.3. punkts.
2 Lieta C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel pret B. un O. pret 

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
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Pēc Komisijas domām, lai saskaņā ar ES tiesību aktiem varētu izmantot ģimenes 
atkalapvienošanos, nebūtu vajadzīgs, lai ES pilsoņa un ģimenes locekļa atgriešanās ES 
pilsoņa valstiskās piederības valstī notiktu vienlaicīgi. Iestādēm būtu jāpārbauda katrs 
gadījums individuāli, taču ģimenes saiknei ir jābūt pastāvējušai jau atgriešanās laikā.

Tomēr cita lieta ir, ka lūgumraksta iesniedzējs jau ir uzturējies Dānijā ar savu ģimeni un tad ir 
devies prom no Dānijas viens pats uz nepilniem trim gadiem, pirms viņš atgriezās un 
iesniedza pieprasījumu par ģimenes atkalapvienošanos. Šī prombūtne ir ievērojami ilgāka 
nekā pagaidu pārtraukumi, kuri saskaņā ar direktīvu ir uzskatāmi bez ietekmes: 6 mēnešu 
prombūtne (un izņēmuma gadījumos 1 gads) uzskatāma kā ilgstoša uzturēšanās, lai iegūtu 
pastāvīgas uzturēšanās atļauju [16. panta 3. punkts], vai prombūtne, kas ilgāka par 2 gadiem, 
pirms tiek zaudētas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos [16. panta 4. punkts].

Lūgumraksta iesniedzēja lieta jāizskata valsts iestādēm

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs bija Dānijas pilsones ģimenes loceklis, kas uzturējās Dānijā, 
viņš tāpēc var tieši nebalstīties uz Direktīvu 2004/38. Tikai tad, ja dāņu sieva ir uzskatāma par 
valstspiederīgo, kas atgriežas pēc tam, kad viņa ir patiesi un efektīvi izmantojusi savas 
tiesības brīvi pārvietoties AK, Dānijai būtu pienākums dot viņam vismaz tādas pašas tiesības, 
kādas piešķirtas direktīvā. 

Tas nosakāms valsts iestādēm un tiesām, pamatojoties uz individuālā gadījuma īpašo 
nosacījumu izvērtējuma. Lai to izdarītu, tās var prasīt lūgumraksta iesniedzējam iesniegt 
dokumentus. Šī pārbaude pašlaik notiek saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja apelāciju.

Ir jāatzīmē, ka, tā kā lūgumraksta iesniedzējs atsakās sniegt papildu informāciju, jo uzskata, 
ka drīzāk Dānijas iestādēm būtu jāpierāda, ka viņa sieva nedzīvoja Apvienotajā Karalistē, 
valstspiederīgajam un/vai ģimenes locekļiem, kuri atgriežas, ir jāpierāda, ka viņi šīs tiesības ir 
izmantojuši patiesā un efektīvā veidā mītnes dalībvalstī, no kuras viņi ir ieradušies. ES tiesību 
aktos nav noteikuma, kas uzliktu skaidru pienākumu valsts iestādēm uzņemties uz sevis daļu 
no ES pilsoņu vai viņu ģimenes locekļu uzdevuma sagādāt pierādījumus, pieprasot 
uzturēšanās atļauju saskaņā ar direktīvu.

Uzturēšanās tiesību saglabāšana šķiršanās vai pastāvīgas uzturēšanās atļaujas gadījumā

Tikai tad, ja Dānijas iestādes būs pārskatījušas savu lēmumu tādā veidā, ka tiks secināts, ka 
lūgumraksta iesniedzējs būtu varējis izmantot ģimenes atkalapvienošanos atbilstīgi ES tiesību 
aktiem, kad viņš atgriezās Dānijā 2008. gadā, var uzsākt pārbaudi, vai viņš atbilst 
nosacījumiem par uzturēšanās tiesību saglabāšanu sakarā ar šķiršanos, vai arī viņš atbilst 
nosacījumiem saistībā ar pastāvīgu uzturēšanās atļauju. Arī šis lēmums ir noteikti pamatojams 
ar konkrētās individuālās lietas faktu izvērtēšanu, ko var veikt tikai valsts iestādes. 

Secinājums

Pašlaik jautājums ir izšķirams Dānijas iestādēm, vai lūgumraksta iesniedzējs var pamatoties 
uz ģimenes atkalapvienošanos saskaņā ar ES tiesību aktiem kā ģimenes loceklis 
valstspiederīgajai, kura atgriežas savas valstspiederības valstī, jo īpaši izvērtējot, vai viņa 
bijusī sieva patiešām patiesi un efektīvi uzturējās Apvienotajā Karalistē.

Komisija ir lūgusi lūgumraksta iesniedzēju informēt to par turpmāko virzību šajā lietā, lai gan 
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jaunākā informācija, kas saņemta tieši no lūgumraksta iesniedzēja, ir tāda, ka viņš ir 
aizbraucis no Dānijas un tagad uzturas ASV.


