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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0256/2011, ko iesniedza Nigērijas valstspiederīgais 
Harry Nduka, par tiesībām dzīvot Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam pēc laulības šķiršanas ar ES pilsoni tika liegta pastāvīgas 
uzturēšanās atļauja Apvienotajā Karalistē, lai gan šķirtajā laulībā viņam ir bērni, kurus viņam 
nāksies atstāt. Apvienotās Karalistes Augstākā apelācijas tiesa apstiprinājusi šo lēmumu.
Neizmantojot visus valsts mēroga tiesiskās aizsardzības līdzekļus, viņš ir iesniedzis sūdzību 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 6. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Uzturēšanās tiesības

Saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK lūgumraksta iesniedzējam var būt tiesības uzturēties valstī, 
pamatojoties uz diviem dažādiem nosacījumiem:
– pirms laulības šķiršanas tiesvedības uzsākšanas laulība ir ilgusi vismaz trīs gadus, to skaitā 
vienu gadu uzņēmējā dalībvalstī;
– pamatojoties uz vienošanos vai tiesas rīkojumu, lūgumraksta iesniedzējam ir šajā savienībā 
dzimušo bērnu aizgādības tiesības.

Lūgumraksts neietver visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu pamatotu atbildi. Jo 
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īpaši neskaidrs ir laulības ilgums uzņēmējas dalībvalsts teritorijā. Turklāt lūgumrakstā nav 
precizēts, vai lūgumraksta iesniedzējs ir nepilngadīgo bērnu, kuriem ir ES pilsonība, primārais 
aprūpētājs.

Saskaņā ar pieejamo informāciju lūgumraksta iesniedzējs izmanto ar Apvienotās Karalistes 
tiesību aktiem noteiktos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Šajā sakarībā šķiet, ka Eiropas 
Savienības Tiesai ir iesniegts LESD 267. pantā minētais jautājums. Tomēr nav sniegta sīkāka 
informācija. Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, 
neizmantojot visus valsts mēroga tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Lūgumraksta iesniedzēja pases aizturēšana
Komisija ir sazinājusies ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm attiecībā uz pilnīgu un 
pareizu Direktīvas 2004/38/EK transponēšanu, tostarp attiecībā uz jautājumu par ES pilsoņu 
un viņu ģimenes locekļu pasu aizturēšanu. Saskaņā ar Komisijas viedokli Apvienotās 
Karalistes tiesību akti, kas paredz uzturēšanās atļaujas izsniegšanu pasē iespiesta zīmoga 
veidā, ir izraisījuši pieteikuma iesniedzēja pases nepamatotu aizturēšanu.
2011. gada 22. jūnijā Komisija nosūtīja Apvienotās Karalistes varas iestādēm oficiālu 
paziņojumu, kurā citu jautājumu starpā bija minēta nepareiza Direktīvas 2004/38/EK 
10. panta 1. punkta transponēšana.

Secinājums
Uzturēšanās tiesības
Lai sniegtu apmierinošu atbildi, ņemot vērā visus šīs lietas faktus, ir nepieciešams iegūt 
sīkāku informāciju par lūgumraksta lietu. Īpaši svarīgi ir iegūt šādus dokumentus:

1. ar šo lietu saistīto tiesas rīkojumu, tostarp ar laulības šķiršanu un pāra bērnu aizgādību 
saistīto tiesas rīkojumu, kopijas;

2. detalizētu informāciju par notiekošajām tiesas procedūrām valsts un ES līmenī, jo īpaši 
informāciju par valstī notiekošās tiesas procedūras pašreizējo stadiju un informāciju, kas 
apstiprinātu, vai Eiropas Savienības Tiesā jau ir iesniegti prejudiciāli jautājumi.

Lūgumraksta iesniedzēja pases aizturēšana
2011. gada 22. jūnijā Komisija nosūtīja oficiālu paziņojumu Apvienotajai Karalistei un 
pašlaik gaida atbildi.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

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 izklāstīti Direktīvā 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Minētās direktīvas 13. panta 2. punktā ir noteikts, ka laulības šķiršanas gadījumā ES pilsoņa 
ģimenes locekļi, kuri nav nevienas ES dalībvalsts valstspiederīgie, nezaudē uzturēšanās 
tiesības uzņēmējā dalībvalstī. Turklāt saskaņā ar direktīvas 16. panta 2. punktu un 18. pantu 
minētie ģimenes locekļi, kas uzturējušies uzņēmējā dalībvalstī piecus secīgus gadus, var iegūt 
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pastāvīgas uzturēšanās tiesības.

Komisija saņēma lūgumraksta iesniedzēja sūdzību 2010. gada februārī un ir sniegusi piecas 
atbildes, kurās sūdzība analizēta no piemērojamo ES tiesību aktu perspektīvas un ieteikts, kā 
vislabāk risināt radušās problēmas.

Attiecībā uz noraidīto lūgumraksta iesniedzēja pieteikumu pastāvīgas uzturēšanās atļaujas 
saņemšanai Komisija lūgumraksta iesniedzēju informēja, ka, lai pēc laulības šķiršanas 
saglabātu uzturēšanās tiesības saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 13. panta 2. punktu, ģimenes 
loceklim cita starpā jāpierāda, ka šķiršanās dienā ES pilsonis ir legāli uzturējies uzņēmējā 
dalībvalstī. Šo interpretāciju atbalsta direktīvas 12. pantā paredzētie atsevišķie nosacījumi 
attiecībā uz kārtību, kādā tiek saglabātas uzturēšanās tiesības Savienības pilsoņa nāves vai 
izceļošanas gadījumā. Pierādījumu sagādāšana ir attiecīgā ģimenes locekļa pienākums, un 
atteikums, ja tas pamatots ar to, ka nav pierādīta atbilstība minētajiem nosacījumiem, ir 
saskaņā ar ES tiesību aktiem.

No saņemtās informācijas izriet, ka lūgumraksta iesniedzējs saņēma pastāvīgās uzturēšanās 
atļauju 2011. gada jūlijā, kad bija sagādājis pierādījumu, ka viņa bijusī sieva laikā no 
2005. gada oktobra līdz 2010. gada janvārim strādāja Apvienotajā Karalistē.

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja pase joprojām tika aizturēta. Attiecībā uz ceļošanas 
dokumentu aizturēšanu Komisija lūgumraksta iesniedzēju informēja, ka dalībvalstis ir tiesīgas 
pārbaudīt, vai ceļošanas dokumenti ir īsti, tomēr administratīvā prakse, aizturot ceļošanas 
dokumentu oriģinālus līdz brīdim, kamēr ir pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas 
piešķiršanu, rada neattaisnojamu šķērsli ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīvas 
pārvietošanās un uzturēšanās tiesībām, un tas ir pretrunā ar iepriekš minēto direktīvu, jo 
saskaņā ar tās 4. panta 1. punktu un 5. panta 1. punktu šie ceļošanas dokumenti ir 
nepieciešami, lai īstenotu ES noteiktās tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties citas dalībvalsts 
teritorijā.

Komisija lūgumraksta iesniedzējam ieteica vērsties pie Apvienotās Karalistes iestāžu 
izveidotajām īpašajām struktūrām, kas nodarbojas ar ceļošanas dokumentu atdošanas 
jautājumu.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja pēdējā neveiksmīgā mēģinājuma atgūt pasi Komisija šajā 
jautājumā sazinājās ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm. Tās 2012. gada 10. februārī 
sniedza informāciju, ka pases atrašanās vieta tikusi konstatēta un tā ir atdota lūgumraksta 
iesniedzējam. Apvienotās Karalistes varas iestādes pauda nožēlu, ka bijis nepieciešams tik 
ilgs laiks, lai konstatētu dokumenta atrašanās vietu, jo Apvienotās Karalistes robežkontroles 
dienestiem (UKBA) ir pienākums darīt visu, lai garantētu personas dokumentu drošību.

Secinājums

Komisija sniedza lūgumraksta iesniedzējam juridisku analīzi un ieteica efektīvākos problēmas 
risināšanas veidus, un šķiet, ka tā beidzot ir sekmīgi atrisināta.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā



PE472.155v04-00 4/4 CM\1017786LV.doc

LV

Neraugoties uz to, ka pēc Komisijas dienestu saziņas ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm 
2012. gadā lūgumraksta iesniedzējs veiksmīgi atguva savu pasi, lūgumraksta iesniedzējs 
saskārās ar jaunām problēmām saistībā ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ievietošanu jaunajā 
pasē.

Komisijas dienesti 2012. gada novembrī neoficiāli vērsās pie Apvienotās Karalistes varas 
iestādēm, lūdzot to vērojumus lūgumraksta iesniedzēja lietā, taču diemžēl līdz šim vēl nav 
saņemta atbilde.

Ņemot vērā, ka lūgumraksta iesniedzēja problēmas Apvienotajā Karalistē joprojām turpinās, 
Komisijas dienesti 2013. gada 27. maijā nolēma oficiāli vērsties pie Apvienotās Karalistes 
varas iestādēm, lai pieprasītu informāciju lūgumraksta iesniedzēja lietā un rastu risinājumu 
viņa problēmām.

Parasti dalībvalsts Komisijai atbild desmit nedēļu laikā. Savukārt Komisijas rīcībā tad ir 
desmit nedēļas, lai izskatītu attiecīgo valsts iestāžu sniegto atbildi.

Komisija laikus informēs Parlamentu par izskatīšanas rezultātu.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2014. gada 1. janvārī

Ņemot vērā, ka lūgumraksta iesniedzēja problēmas Apvienotajā Karalistē joprojām turpinās, 
Komisijas dienesti 2013. gada 27. maijā nolēma, izmantojot ES Pilot sistēmu, oficiāli vērsties 
pie Apvienotās Karalistes varas iestādēm, lai pieprasītu informāciju lūgumraksta iesniedzēja 
lietā un rastu risinājumu viņa problēmām. 

Savā atbildē 2013. gada 8. oktobrī Apvienotās Karalistes varas iestādes informēja Komisiju, 
ka lūgumraksta iesniedzējs 2012. gadā bija iesniedzis divus jaunus pieteikumus saistībā ar 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ievietošanu viņa jaunajā pasē. Tomēr nevienā gadījumā viņš 
nevarēja ne uzrādīt oriģinālo, derīgo 2011. gada 25. jūlijā izsniegto pastāvīgās uzturēšanās 
atļauju, ne paskaidrot, kāpēc tā ir pazudusi (viņš apgalvoja, ka atļauja esot nozagta, taču 
policijas protokolu nevarēja uzrādīt). Līdz ar to šie pieteikumi tika noraidīti un abos 
gadījumos pase tika viņam atgriezta.

Lai novērstu personas dokumentu krāpniecisku izmantošanu, Apvienotās Karalistes varas 
iestādes uzskata, ka šie dokumenti nevar tikt aizstāti, ja iepriekš izdotais dokuments nav 
oficiāli anulēts vai ja nav saņemts formāls apstiprinājums, ka policijai ir ziņots par iepriekšējā 
dokumenta nozaudēšanu vai zādzību.

Apvienotās Karalistes varas iestādes arī informēja Komisiju, ka lūgumraksta iesniedzējs 
2013. gada 7. martā ir iesniedzis naturalizācijas pieteikumu un 2013. gada 5. jūnijā ir kļuvis 
par Apvienotās Karalistes pilsoni. Kā Apvienotās Karalistes pilsonim viņam vairs nav 
nepieciešama pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs pēc naturalizēšanās ir ieguvis neapstrīdamas tiesības uzturēties 
Apvienotajā Karalistē, un tam vajadzētu atrisināt viņa problēmas.


