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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0401/2009 dėl tariamos diskriminacijos dėl pilietybės Jungtinėje
Karalystėje ir trukdymo naudotis judėjimo laisve, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Avram Simon

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Jungtinėje Karalystėje gyvenantis Vokietijos pilietybę turintis 
pensininkas, skundžiasi, kad įstaiga „Your Homes Newcastle“ atmetė jo prašymą suteikti 
socialinį būstą. Pasak įstaigos atstovų, peticijos pateikėjas neatitinka kriterijų, pagal kuriuos 
jam būtų galima suteikti jų siūlomą būstą, nes, jų teigimu, „šis asmuo yra iš užsienio ir jam 
turi būti taikoma imigracijos kontrolė“. Peticijos pateikėjas nesutinka su šiuo statusu ir 
tvirtina, kad jis diskriminuojamas dėl pilietybės ir kad pažeidžiama jo teisė į laisvą judėjimą 
ES. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas, Jungtinėje Karalystėje gyvenantis Vokietijos pilietybę turintis 
pensininkas, skundžiasi, kad Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atmetė jo prašymą 
suteikti socialinį būstą dėl to, kad jis neatitiko kontrolinio testo dėl nuolatinės gyvenamosios 
vietos (angl. Habitual Residence Test) ir negalėjo įrodyti savo darbuotojo statuso. Peticijos 
pateikėjas skundžiasi, kad jis diskriminuojamas dėl pilietybės ir pažeidžiama jo teisė į laisvą 
judėjimą ES.
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EB sutarties 18 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti 
ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikydamasis šioje Sutartyje ir jai įgyvendinti 
priimtuose teisės aktuose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos 
nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti 
ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Kaip nustatyta direktyvos 24 straipsnio 1 dalyje, taikant tokias specialiąsias nuostatas, kurios 
aiškiai numatytos Sutartyje ir antriniuose teisės aktuose, visiems Europos Sąjungos 
piliečiams, pagal šią direktyvą gyvenantiems priimančiosios valstybės narės teritorijoje, 
taikomas į Sutarties taikymo sritį patenkantis vienodas traktavimas kaip ir tos valstybės narės 
piliečiams.

Galimybė gauti socialinį būstą patenka į Sutarties taikymo sritį ir šiuo klausimu negali būti 
diskriminacijos dėl pilietybės. Reikalavimas atitikti kontrolinį testą dėl nuolatinės 
gyvenamosios vietos yra sąlyga, kurią Jungtinės Karalystės piliečiai turi daugiau galimybių 
įvykdyti, taigi atsiranda netiesioginė diskriminacija dėl pilietybės. Tokia sąlyga galėtų būti 
pateisinama tik tuo atveju, jei ji būtų grindžiama objektyviais veiksniais, nepriklausančiais 
nuo atitinkamų asmenų pilietybės, ir būtų proporcinga teisėtam nacionalinių nuostatų tikslui.

Siekdama įvertinti 1996 m. Būsto įstatymo atitiktį, Komisija paprašė Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijų pateikti pastabas dėl kontrolinio testo dėl nuolatinės gyvenamosios vietos 
ir jo pagrįstumo.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Kaip nurodyta ankstesniuose pranešimuose dėl šios peticijos, Komisija paprašė Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijų pateikti pastabas dėl kontrolinio testo dėl nuolatinės 
gyvenamosios vietos ir jo pagrįstumo. 

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos atsakė 2011 m. birželio 16 d., aprašydamos taikytiną 
Jungtinės Karalystės teisės sistemą. Pagal Jungtinės Karalystės taisykles tam tikrų kategorijų 
ES piliečiai1 turi teisę prašyti socialinio būsto ir neįvykdę pareigos nuolat gyventi Jungtinėje 
Karalystėje, tad jie turi teisę į socialinį būstą iš karto, kai tik atvyksta į Jungtinę Karalystę.

O ES piliečiai, kurių teisė gyventi Jungtinėje Karalystėje priklauso nuo pakankamų išteklių 
turėjimo2, ir jų šeimų nariai, norėdami įgyti teisę į paramą, turi nuolat gyventi Jungtinėje 
Karalystėje.

Kontrolinio testo dėl nuolatinės gyvenamosios vietos klausimu Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos nurodė, kad sąvoka „nuolatinė gyvenamoji vieta“ Jungtinės Karalystės teisės 
aktuose neapibrėžta, ji yra fakto klausimas – turi būti atsižvelgiama į visas konkretaus atvejo 
aplinkybes. Testas taikomas pagal faktus ir gyvenimo šalyje pobūdį. Remiantis Jungtinės 
Karalystės teismų praktika, sprendimus priimantys subjektai turi apsvarstyti veiksnius, 
apimančius bendrą gyvenimo šalyje pobūdį, atvykimo priežastis ir tikrojo gyvenimo šalyje 
                                               
1 Darbuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys, darbuotojo statusą išsaugoję asmenys, nuolat Jungtinėje 

Karalystėje gyvenantys ES piliečiai ir visų išvardytų grupių ES piliečių šeimos nariai.
2 ES piliečiai, nurodyti Direktyvos 2004/38/EB 7 straipsnio 1 dalies b arba c punktuose.
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trukmę. 

Socialinio būsto klausimu Jungtinės Karalystės valdžios institucijos patvirtino, kad testą dėl 
nuolatinės gyvenamosios vietos paprastai galima atitikti šalyje pragyvenus tris mėnesius, nes 
tai reiškia pakankamą ryšį su Jungtine Karalyste ir integraciją į ją. Testas dėl nuolatinės 
gyvenamosios vietos taikomas ir Jungtinės Karalystės piliečiams. Skirtingą Jungtinės 
Karalystės piliečių (kurie paprastai turi geresnes galimybes atitikti testą dėl nuolatinės 
gyvenamosios vietos) ir ES piliečių statusą, Jungtinės Karalystės valdžios institucijų 
nuomone, galima pateisinti, nes šia sistema pasiekiamas teisėtas tikslas – tinkamai ir 
sąžiningai paskirstyti menkus viešuosius išteklius, kad teisę ir pakankamą pirmenybę turintys 
asmenys galėtų gauti nuolatinį būstą.

Išvada

Peticijos pateikėjas prašymą suteikti socialinį būstą padavė tik po kelių savaičių nuo savo 
atvykimo į Jungtinę Karalystę. Išnagrinėjusi jo atvejį, Komisija ES teisės pažeidimo 
nenustatė.“


