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Tema: Peticija Nr. 0612/2009 dėl tariamo Vokietijos valdžios institucijų ES teisės
aktų dėl Europos Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje ir dėl trečiųjų šalių piliečių teisės gyventi 
Europos Sąjungoje nesilaikymo, kurią pateikė Kamerūno pilietis Jingwa 
Joseph Tongwa

1. Peticijos santrauka

Iš Kamerūno kilęs peticijos pateikėjas, kuris yra vedęs Jungtinės Karalystės pilietę, 
skundžiasi, kad Vokietijos valdžios institucijos grasina jį deportuoti. Peticijos pateikėjas 
gyvena Vokietijoje, kur baigė studijas universitete ir įgijo chemijos inžinerijos specialybę. Po 
to, kai susituokė, peticijos pateikėjas nesėkmingai siekė, kad būtų pripažintos jo teisės, kurios 
numatytos ES teisės aktuose. Peticijos pateikėjo žmona, atsižvelgdama į nepatenkinamą 
peticijos pateikėjo padėtį darbo atžvilgiu (peticijos pateikėjas ketverius metus nedirbo) 
nusprendė jį palikti ir persikelti gyventi į Jungtinę Karalystę. Santuoka nenutraukta, tačiau 
Vokietijos valdžios institucijos ir toliau grasina peticijos pateikėjui jį deportuoti. Kadangi 
peticijos pateikėjo fizinė ir psichikos būklė dėl minėtųjų priežasčių kritiška, jis kreipiasi į 
Europos Parlamentą su prašymu nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 21 d.

Peticijos pateikėjas yra Jungtinės Karalystės pilietę vedęs Kamerūno pilietis. Jis gyvena 
Vokietijoje, kur pastaruosius ketverius metus nedirbo. Peticijos pateikėjo žmona jį paliko ir 
grįžo į Jungtinė Karalystę.
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
Sutartyje ir jos įgyvendinimui užtikrinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. 
Tokie apribojimai ir reikalavimai išdėstyti Direktyvoje Nr. 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių 
ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Iš esmės trečiųjų šalių pilietybę turinčių šeimos narių teisė gyventi priimančioje valstybėje 
narėje kyla iš gyvenimo šalyje teisės, kurią iš pradžių turėjo ES pilietis, pasinaudojęs savo 
teise laisvai judėti, teisės, tad ji gali tapti nepagrįsta, jeigu prarandamas ryšys su ES piliečiu. 
Nors teisėkūros institucijos numatė tam tikras apsaugos priemones nuo tokio neužtikrintumo, 
šiuo atveju, regis, nė viena iš jų netaikytina.

Direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ES piliečio mirtis (tačiau ne jo /jos 
išvykimas) neturi įtakos jo /jos šeimos narių, kurie nėra valstybės narės piliečiai, gyvenimo 
šalyje teisei. Direktyvos 12 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Sąjungos piliečio išvykimas iš 
priimančiosios valstybės narės arba jo /jos mirtis nereiškia teisės gyventi šalyje praradimo jo / 
jos vaikams ar tėvams, kurie globoja vaikus, jei vaikai mokosi priimančiosios valstybės narės 
švietimo įstaigoje.1 Iš turimos informacijos atrodo, kad peticijos pateikėjas ir ES pilietė 
neturėjo vaikų ir kad peticijos pateikėjas neturi jų globoti. Direktyvos 13 straipsnyje 
numatoma teisė gyventi šalyje tam tikromis sąlygomis skyrybų atveju. Regis, kad 
nagrinėjamu atveju šios sąlygos nėra įvykdytos.

Išvada

Atsižvelgiant į faktines šio atvejo aplinkybes nėra pagrindo taikyti Sąjungos teisę šio peticijos 
pateikėjo naudai. Todėl būtų nepagrįsta toliau nagrinėti šį klausimą.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

Komisija norėtų pakartoti savo pirmąjį pranešimą; atsižvelgiant į Direktyvos 2004/38/EB 
12 straipsnį, šeimos nariai, kurie nėra valstybės narės piliečiai, gali išlaikyti gyvenimo šalyje 
teisę po to, kai ES pilietis išvyksta iš šalies, tik labai ribotomis aplinkybėmis.
Peticijos pateikėjas pažymi, kad Vokietijoje jis ir jo sutuoktinė gyveno nuo 1995 iki 2001 
metų. Vis dėlto nuolatinės gyvenamos vietos teisė, kuri įgyjama šalyje teisėtai pragyvenus 
penkerius metus, buvo numatyta Direktyvoje 2004/38/EB. Kadangi peticijos pateikėjo 
sutuoktinė išvyko iš Vokietijos anksčiau, negu 2006 m. birželio 30 d., nuo kurios įsigaliojo 
minėtoji direktyva, peticijos pateikėjas neatitinka direktyvoje numatytų sąlygų, kurios 
siejamos su nuolatinės gyvenamos vietos teise.

Atsižvelgiant į faktines šio atvejo aplinkybes nėra pagrindo taikyti Sąjungos teisę šio peticijos 
pateikėjo naudai. Komisija nekeičia nuomonės, kad nėra pagrindo toliau nagrinėti šį klausimą.

                                               
1 Žr. 1989 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo sprendimą G. B. C. Echternach ir A. Moritz prieš Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen sujungtose bylose 389/87 ir 390/87 (Rink. 1989, p. 723).


