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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 370/2000, kurią pateikė Özkan Nissen (Vokietijos, Turkijos ir 
Albanijos pilietis) dėl su saugumu susijusių problemų keliaujant į įvairias 
valstybes nares, visų pirma į Jungtinę Karalystę –REV-

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra vedęs Vokietijos pilietę, turi tris pilietybes (Vokietijos, Turkijos 
ir Albanijos) ir kiekvienoje šalyje jo tapatybės dokumentai yra skirtingi. Be to, jo Austrijoje 
išduotame vokiškame pase įrašyti skirtingos kilmės vardai, ir dėl to jam yra kilę problemų 
keliaujant į kai kurias valstybes nares 20-jo amžiaus aštuntame ir devintame dešimtmečiuose. 
Atitinkamų valstybių, išskyrus Danijos, iš kurios jis buvo deportuotas 1981 m., institucijos 
patarė jam keliauti su Turkijos pasu ir viza, tokiu būdu išsprendžiant problemą. Peticijos 
teikėjas dabar skundžiasi, kad negali keliauti į Jungtinę Karalystę nei su Vokietijos pasu, nei 
su viza, kurios jis negali gauti, nes neįvykdo tam tikrų būtinų sąlygų. Pavyzdžiui, jis neturi 
gyvenamosios vietos leidimo, nes yra Vokietijos pilietis. Jis taip pat skundžiasi tuo, kad vizos 
išdavimo kaina yra pernelyg didelė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2000 m. spalio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 3 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2001 m. vasario 2 d.

„Vokietijoje gyvenantis ir Vokietijos pilietę vedęs peticijos pateikėjas turi tris pilietybes 
(Vokietijos, Turkijos ir Albanijos). Dėl to, kad nacionaliniuose teisės aktuose pateikiamos 
skirtingos nuostatos dėl vardų ir pavardžių rašymo, peticijos pateikėjo kelionės dokumentuose 
nurodyta skirtinga asmens tapatybė (Ali Özkan Nissen – Vokietijos pase ir Ali Özkan 
Kayaturk– Turkijos pase).  Keletu atvejų dėl šių neatitikimų peticijos pateikėjui kelionių metu 
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iškilo problemų su pasienio kontrolės tarnybomis ir oro linijų bendrovėmis. Peticijos teikėjas 
nurodė, kad kelios valstybės patarė jam naudoti Turkijos pasą, siekiant išvengti minėtųjų 
problemų. 

Problemos, susijusios su Jungtine Karalyste
- 1990 m., prasidėjus Persijos įlankos karui, peticijos teikėjas turėjo vykti į Jungtinę 
Karalystę. Atsižvelgiant į tuo metu susidariusias aplinkybes (teroristų, turinčių Europos pasus, 
grasinimai), peticijos teikėjui buvo patarta keliauti su Turkijos pasu. Peticijos teikėjas kreipėsi 
dėl vizos išdavimo ir ją gavo, pateikęs Turkijos pasą. 
- 1997 m. peticijos teikėjas turėjo skubiai vykti į Jungtinę Karalystę. Kadangi jis neturėjo 
pakankamai laiko, kad gautų vizą, nusprendė keliauti su Vokietijos kelionės dokumentais 
(pasu ir tapatybės kortele). Hamburgo oro uoste oro linijos British Airways paskambino 
imigracijos tarnyboms Londone ir, galiausiai, neleido peticijos teikėjui skristi. Tikėtina, kad 
priežastis, dėl kurios jam nebuvo leista įlipti į lėktuvą, buvo jo ankstesnė kelionė naudojant 
Turkijos pasą ir vizą.
1999 m. spalio mėn. peticijos teikėjas kreipėsi į Didžiosios Britanijos institucijas dėl 
tranzitinės vizos, kuri jam buvo reikalinga laikotarpiui prieš skrydį į Filipinus; ši kelionė buvo 
suplanuota 2000 m. vasario mėn. Teigiama, kad kompetentingos institucijos paprašė pateikti 
keletą dokumentų (gyvenimo Vokietijoje leidimą, pažymėjimą iš darbdavio arba oficialaus 
amatininkų registro pažymą, įrodymą, kad turi pakankamai lėšų ir pakvietimą į Jungtinę 
Karalystę) ir nustatė didelę vizos išdavimo kainą.  Peticijos teikėjas negalėjo gauti tam tikrų 
prašomų dokumentų (pvz., leidimo gyventi šalyje, nes jis yra Vokietijos pilietis) ir todėl 
negavo vizos. Išvykimo dieną oro linijos British Airways iš pradžių neleido jam skristi. Tačiau 
vėliau problema buvo išspręsta ir peticijos teikėjui buvo leista skristi po to, kai įsikišo 
Vokietijos pasienio policija ir buvo paskambinta į Didžiosios Britanijos imigracijos tarnybas.

Problemos, susijusios su Vokietija
Peticijos teikėjas teigia, kad susidūrė su keletu sunkumų, grįždamas į Vokietiją. Paties 
peticijos teikėjo prašymu, jo vardas ir pavardė (iki 1998 m.) buvo įtraukti į policijos registrą, 
siekiant, kad įvažiuodamas į Vokietijos teritoriją jis išvengtų problemų, susijusių su 
ypatingomis jo vardo ir pavardės bei kelionės dokumentų ypatybėmis, kaip tai bebūtų 
paradoksalu.  Be to, Neumünsterio miesto valdžios tarnybos 1997 m. gegužės mėn. išdavė 
jam dokumentą, kurį jis turėtų parodyti pasienio policijai ir oro linijų bendrovėms, 
įvažiuodamas į Vokietijos teritoriją. Šiame dokumente buvo paaiškinta ypatinga peticijos 
teikėjo padėtis dėl pilietybės ir pavardės.

Su Bendrijos teise susijusios pastabos

Remiantis byla, akivaizdu, kad peticijos teikėjas šalia kitų turi ir Vokietijos pilietybę. Taigi jis 
yra Europos Sąjungos pilietis ir gali pasinaudoti visomis piliečiui priklausančiomis teisėmis. 
Visų pirma, jis turi teisę laisvai judėti ir gyventi bet kurios valstybės narės teritorijoje (žr. EB 
sutarties 18 straipsnį).
Tai, kad jis taip pat yra kitų valstybių pilietis, jokiu būdu neturėtų užkirsti jam kelio naudotis 
Sąjungos piliečių teisėmis; taip pat dėl to neturėtų būti sunkiau naudotis šiomis teisėmis (žr. 
teisingumo Teismo sprendimą byloje C-369/90, Micheletti).

Taigi Jungtinės Karalystės institucijų veiksmai peticijos teikėjo atžvilgiu yra problemiški 
atsižvelgiant į Bendrijos teisės nuostatas. Net jei šios institucijos jau dešimt metų puikiai 
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žinojo, kad peticijos teikėjas taip pat turi Vokietijos pilietybę, jos ir toliau elgėsi su juo kaip 
su Turkijos piliečiu, kuris taip pat yra vienas iš Sąjungos piliečių. Toks požiūris, kuris yra 
priešingas Bendrijos teisės aktams, grindžiamas absurdu: Jungtinės Karalystės konsulatas 
Diuseldorfe 1991 m. birželio 6 d. parašė laišką peticijos teikėjui dėl jo prašymo gauti vizą 
pateikus Turkijos pasą ir pažymėjo, kad viza jam nieko nekainuos, nes jis yra valstybės narės 
pilietis.

Pagal Bendrijos teisės aktus Didžiosios Britanijos valdžios institucijos privalo laikyti peticijos 
teikėją Sąjungos piliečiu. Jos yra atsakingos už tai, kad imtųsi būtinų priemonių ir duotų 
reikalingus nurodymus kompetentingoms tarnyboms (konsulatams, pasienio kontrolės 
tarnyboms) ir praneštų oro linijų bendrovėms, kad peticijos teikėjas gali naudotis savo teise 
įvažiuoti į Didžiosios Britanijos teritoriją pateikęs tapatybės kortelę arba vien tik Vokietijos 
pasą ir kad jam nėra būtina gauti vizą.

Komisijos tarnybos atkreips Didžiosios Britanijos valdžios institucijų dėmesį į peticijos 
teikėjo atvejį ir primins joms apie jų įsipareigojimus, nustatytus Bendrijos teisės aktuose.

Vokietijos valdžios institucijų veiksmai (įtraukimas į policijos registrą, papildomų dokumentų 
išdavimas) gali būti motyvuojami noru padėti peticijos teikėjui išvengti sunkumų, tačiau 
nepaisant to jie yra šiek tiek gluminantys, turint mintyje Bendrijos teisės aktus. Vertėtų 
užduoti klausimą, ar laikomasi Bendrijos teisės aktuose nustatytų reikalavimų (kertant 
valstybės sienas pateikti tapatybės kortelę ar vien tik pasą) tokiais, kaip peticijos teikėjo 
atvejais, kai dėl to, jog asmuo turi dar kitas pavardes, nei ta, kuri įrašyta į Vokietijos pasą, ir 
kitų valstybių pilietybes, susidaro situacija, dėl kurios Vokietijos paso, pasirodo, nepakanka, 
norint kirsti Vokietijos sienas ir todėl reikia imtis papildomų priemonių; o tai vargu ar atitinka 
Sąjungos pilietybės dvasią.

Tačiau panašu, kad peticijos teikėjas daugiau nesusidūrė su problemomis kirsdamas 
Vokietijos sieną su Vokietijos pasu. Bet kuriuo atveju, jis neužsimena apie sunkumus, kurie 
galėjo kilti po 1998 m. gegužės 16 d., kai baigėsi jo registracijos policijoje laikotarpis.  

Todėl Komisijos tarnybos mano, jog nėra būtina atkreipti Vokietijos valdžios institucijų 
dėmesio į peticijos teikėjo atvejį.

Nepaisant to, Komisijos tarnybos neatmeta galimybės, kad peticijos teikėjas kartais pats 
nenorėdamas sukeldavo tas problemas, su kuriomis susidūrė. Iš tiesų, jei tos pačios kelionės 
metu kontrolei teikiami skirtingi pasai, tai, priklausomai, kokie vardai įrašyti lėktuvų 
bilietuose arba viešbučių rezervacijose, gali sukelti tam tikrą pasienio kontrolės tarnybų ir oro 
linijų bendrovių sumaištį ir paskatinti atlikti tolesnes patikras.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Vokietijos ir Turkijos pilietybę turintis ir Vokietijoje gyvenantis peticijos teikėjas skundžiasi 
dėl sunkumų, su kuriais susidūrė, kai norėjo nuskristi į Jungtinę Karalystę. Problemos kilo dėl 
to, kad peticijos teikėjo Vokietijos ir Turkijos pasuose įrašyti skirtingi vardai. Tai nėra 
neteisėta. Kai jis perka bilietą, jis užrašo tą vardą ir pavardę, kurie įrašyti Turkijos pase. Kai 
jis nori lipti į lėktuvą, naudoja Vokietijos pasą, tačiau oro linijų bendrovės darbuotojai 
neleidžia jam skristi su Vokietijos pasu, nes jame nurodytas vardas yra skirtingas, nei tas, 
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kuris įrašytas į keleivių sąrašą.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 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. 

Remiantis Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ES piliečiai turi teisę patekti į 
Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją, pateikę galiojančią asmens tapatybės kortelę arba 
pasą. Pagal šią direktyvą, ES piliečiai gali keliauti Europos Sąjungoje be vizos. Kita vertus, 
Turkijos piliečiai iš esmės privalo turėti vizą, norėdami patekti į valstybės narės teritoriją. 
Asmenys, turintys ES ir Turkijos pilietybes, gali naudotis savo ES pilietybe, norėdami keliauti 
be vizos.

Jungtinė Karalystė, siekdama, kad jos teisės aktai atitiktų Direktyvos 2004/38/EB nuostatas, 
patvirtino 2006 m. Imigracijos taisykles (Europos ekonominė erdvė). Minėtieji ES teisės aktų 
reikalavimai tinkamai perkelti į JK teisės aktus.

JK valdžios institucijos patvirtino, kad atsižvelgdamos į peticijos teikėjo atvejį jos nereikalaus 
iš jo vizos, norint patekti į JK teritoriją, tačiau pasienio kontrolės tarnyboms jis turės pateikti 
Vokietijos pasą. Esminė problema, matyt, susijusi su tuo, kad peticijos teikėjas, pirkdamas 
bilietą, naudoja savo turkišką vardą ir pavardę, o norėdamas įlipti į lėktuvą pateikia Vokietijos 
pasą, kuriame – vokiškas vardas ir pavardė. 

Minėtosios direktyvos taisyklės skiriamos valstybėms narėms ir jomis nepažeidžiama oro 
linijų bendrovių teisė parengti savo pačių keleivių tapatybės nustatymo taisykles. Komercinės 
oro bendrovės turi teisę atlikti keleivio tapatybės patikras saugumo ir tapatybės nustatymo 
tikslais. ES teisės aktuose nėra nuostatos, pagal kurią oro bendrovės būtų įpareigotos leisti 
skristi keleiviui, kuris naudoja du skirtingus vardus ir pavardes – vieni nurodyti biliete, o kiti 
– kelionės dokumente. Taigi oro bendrovė, neleisdama keleiviui įlipti į lėktuvą, nepažeidė 
jokių ES teisės aktų.

Reikėtų pabrėžti, kad siekiant jog tokių problemų būtų išvengta ateityje lengviausias 
sprendimas peticijos teikėjui būtų naudoti savo vokišką vardą ir pavardę perkant lėktuvo 
bilietus.“ 


