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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1095/2003 dėl problemų išduodant leidimą gyventi Ispanijoje 
peticijos pateikėjo vaikų motinai, kurią pateikė Vokietijos pilietis Karl Heinz 

Duthel

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris su Tailando piliete gyveno 12 metų, su jų dviem vaikais šiuo metu 
nuolat gyvena Ispanijoje.  Jo partnerės prašymas suteikti vizą atvykti pas savo šeimą 
Ispanijoje buvo atmestas. Pagal šeimos susijungimo nuostatas tam, kad jai būtų išduotas 
leidimas nuolat gyventi Ispanijoje, ji būtinai turi būti susituokusi su vaikų tėvu. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad tai yra nepagrįsta ir atgyvenusi nuostata.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2004 m. balandžio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 4 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2004 m. spalio 19 d.

„Karl Heinz Duthel, savarankiškai dirbantis Vokietijos pilietis, nuolat gyvena Ispanijoje su 
dviem savo vaikais, kurie turi Vokietijos pilietybę.

Remiantis peticijos pateikėjo perduota informacija, jo partnerė (Chulikon Chaosuan), 
Tailando pilietė, nuolat gyvenanti Vokietijoje, ir jo vaikų motina, norėtų kartu su juo gyventi 
Ispanijoje, tačiau negali gauti leidimo iš Ispanijos valdžios institucijų.

Atsižvelgiant į tai, kad peticijos pateikėjas – savarankiškai dirbantis asmuo, jo ir jo išlaikomų 
asmenų teisė apsigyventi šalyje yra reglamentuojama 1973 m. gegužės mėn. 21 d. Tarybos 
Direktyva 73/148/EEB.
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Pagal šią direktyvą teisę nuolat gyventi priimančiojoje valstybėje narėje turi tik Europos 
Sąjungos piliečio šeimos nariai (visų pirma – žmona ir vaikai). Todėl pagal direktyvos 
nuostatas teisę nuolat gyventi Ispanijoje turi du peticijos pateikėjo vaikai, kurie yra ir 
Vokietijos piliečiai.

Tačiau dviejų vaikų motina, kuri yra Tailando pilietė, nėra susituokusi su peticijos pateikėju 
K. H. Dutheliu, ir dėl jos ilgalaikio ryšio su juo (vokiškame peticijos tekste –
„lebensgemeinschaft“) jai nesuteikiama teisė nuolat gyventi Ispanijoje, nes pagal šiuo metu 
galiojančias Direktyvos 73/148/EB nuostatas teisę nuolat gyventi šalyje turi tik sutuoktinis, 
neatsižvelgiant į jo pilietybę. Chulikon Chaosuan atveju tai netaikoma. Padėtis pasikeis, kai į 
nacionalinę teisę bus perkelta naujoji Direktyva 38/2004/EB, pagal kurią nesusituokusiems 
partneriams suteikiama teisė nuolat gyventi šalyje laikantis tam tikrų sąlygų (valstybės narės 
turėjo tai padaryti iki 2006 m. balandžio mėn.).

Bendresnis klausimas dėl „trečiosios šalies pilietės, kuri yra Europos Sąjungos piliečio 
motina“ teisės nuolat gyventi šalyje nagrinėjamas byloje C-200/02 Man Lavette Chen, 
Kunqian Catherine Zhu prieš Secretary of State for the Home Department. Generalinio 
advokato išvados paskelbtos 2004 m. gegužės 18 d. Tačiau iki šiol (2004 m. rugpjūčio mėn.) 
Teisingumo Teismas dar nepriėmė sprendimo šiuo klausimu.

Komisija pateiks tolesnį pranešimą, atsižvelgdama į Teismo sprendimą“.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Ispanijos teisės aktai atitinka Direktyvą 2004/38/EB, kuri į Ispanijos teisę perkelta 
Karališkuoju dekretu Nr. 240/2007, ir juose teisė nuolat gyventi šalyje aiškinama plačiau, 
suteikiant ją išlaikomiems giminaičiams pagal tiesiąją aukštutinę giminystės liniją, kaip 
pareikalavo ETT 2004 m. spalio 19 d. byloje C-200/02 Kunqian Catherine Zhu ir Man 
Lavette Chen prieš Secretary of State for the Home Department.

Be to, pagal Karališkojo dekreto Nr. 240/2007 „Disposición final tercera“ teisė nuolat gyventi
Ispanijoje suteikiama partneriui, su kuriuo Europos Sąjungos pilietį sieja ilgalaikis ryšys.“


