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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0451/2011 dėl šeimos susijungimo problemų, kurių kilo valstybės 
narės pilietybę turinčiam ir joje gyvenančiam asmeniui ir trečiosios šalies 
piliečiui, kurią pateikė Airijos pilietis Noel Dolan

1. Peticijos santrauka

Airijos pilietis, peticijos pateikėjas, Ispanijoje vedė Bolivijos pilietę. Pora pateikė prašymą 
išduoti ES šeimos kortelę, tačiau Airijos valdžios institucijos prašymą atmetė, nes iš trečiosios 
šalies kilusi sutuoktinė neatitiko Direktyvoje 2004/38/EB nustatytų gyvenamosios vietos 
reikalavimų. Jis įtaria, kad ES piliečiai gali būti diskriminuojami, nes jiems taikomos 
skirtingos sąlygos atsižvelgiant į tai, ar jie gyvena valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra 
arba nėra.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjas, kuris yra Bolivijos pilietę vedęs Airijos pilietis, skundžiasi dėl Airijos 
institucijų pozityviosios diskriminacijos Airijos piliečių atžvilgiu dėl jų teisės gyventi Airijoje 
kartu su savo šeimos nariais, kurie nėra ES piliečiai.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 
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sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos nustatytos Direktyvoje 2004/38/EB1.

Kaip teigiama direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje, ši direktyva taikoma tik ES piliečiams, kurie 
atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, ir jų šeimos nariams, kurie juos lydi arba 
prisijungia prie jų. 

ES piliečiai, gyvenantys valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, negali naudotis teisėmis, 
suteiktomis ES piliečiams, kurie pasinaudojo pirmiau minėta teise ir persikėlė į kitą valstybę 
narę. Vis dėlto Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sudarė šias palankias sąlygas taip pat 
tiems ES piliečiams, kurie grįžta į gimtąją valstybę narę, pasinaudoję savo teise ir pagyvenę 
kitoje valstybėje narėje2, taip pat tiems ES piliečiams, kurie kitoje valstybėje narėje naudojosi 
Sutarties saugomomis teisėmis ten negyvendami3 (pavyzdžiui, teikdami paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, bet ten negyvendami).

Siekdama padėti valstybėms narėms, susirūpinusioms dėl galimo piktnaudžiavimo šia teismo 
praktika, teisingai taikyti šias taisykles, Komisija 2009 m. liepos mėn. paskelbė gaires4. 
Komisija pripažino, kad ES teise taip pat gali būti piktnaudžiaujama, kai ES pilietis, kuris 
negali susijungti su savo trečiosios šalies pilietybę turinčiais šeimos nariais savo kilmės 
valstybėje narėje dėl nacionalinių imigracijos taisyklių, kurios neleidžia to padaryti, taikymo, 
persikelia į kitą valstybę narę vieninteliu tikslu – grįžus į savo valstybę narę apeiti 
nacionalinius įstatymus, kurie sutrukdė šeimai susijungti, remiantis teisėmis, teikiamomis 
pagal ES teisę.

Komisija nurodė, kad lemiami ypatumai, skiriantys tikrą naudojimąsi ES teise ir 
piktnaudžiavimą ja, turi būti grindžiami vertinimu, ar Bendrijos teikiamomis teisėmis 
valstybėje narėje, iš kurios grįžta ES pilietis ir jo šeimos nariai, buvo naudojamasi sąžiningai 
ir veiksmingai. Tokiais atvejais ES piliečiai ir jų šeimų nariai ginami ES teisės, susijusios su 
laisvu asmenų judėjimu. Tačiau šis vertinimas gali būti atliekamas tik konkrečiu atveju.

Tačiau naujausioje teismo praktikoje Teisingumo Teismas išnagrinėjo klausimus, susijusius 
su teise gyventi šalyje, kurią ES piliečių, gyvenančių savo kilmės šalyje, šeimos nariai, kurie 
nėra ES piliečiai, gali įgyti dėl pastarųjų ES pilietybės.

Sprendime Ruiz Zambrano5 Teisingumo Teismas teigė, kad SESV 20 straipsniu, kuriuo 
kiekvienam asmeniui, turinčiam valstybės narės pilietybę, yra suteikiamas Sąjungos piliečio 
statusas, draudžiamos nacionalinės priemonės, kuriomis iš ES piliečių atimama galimybė iš 
tikrųjų naudotis tuo, kas sudaro jų, kaip ES piliečių, statusu suteikiamų teisių esmę. Taigi 
                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 

Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą, OL L 158, 2004 4 30, p. 77

2 1992 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-370/90 Singh (Rink. 1992, p. 
I-4265) ir 2007 m. gruod˛io 11 d. sprendimas byloje C-291/05 Eind (Rink. 2007, p. I-
10719). 

3 2002 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-60/00 Carpenter 
(Rink. 2002, p. I-6279).

4 COM(2009) 313 final
5 2011 m. kovo 8 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-34/09 Ruiz Zambrano (dar 

nepaskelbtas).
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pagal šią nuostatą jis suteikė teisę išlaikomų nepilnamečių vaikų, kurie yra ES piliečiai, 
tėvams, kurie nėra ES piliečiai, gyventi valstybėje narėje, jei kitu atveju šie vaikai būtų 
priversti išvykti iš Sąjungos teritorijos ir taip netektų galimybės iš tikrųjų naudotis tuo, kas 
sudaro jų, kaip ES piliečių, statusu suteikiamų teisių esmę.
Sprendime Dereci1 Teisingumo Teismas išsamiau paaiškino Sprendime Ruiz Zambrano 
suformuluotą taisyklę, teigdamas, kad šis specifinis kriterijus yra susijęs su situacijomis, kai 
vis dėlto negalima atsisakyti pripažinti ES piliečio šeimos nario, kuris nėra ES pilietis, teisės 
gyventi šalyje, nes priešingu atveju būtų paneigtas to piliečio ES pilietybės veiksmingumas.

Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad vienintelės aplinkybės, kad ES pilietis dėl 
ekonominių sumetimų arba norėdamas turėti neišskirtą šeimą Sąjungos teritorijoje pageidauja, 
kad jo šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, gyventų su juo, savaime dar nepakanka nuspręsti, 
kad, nesuteikus ES piliečio šeimos nariams teisės gyventi šalyje, jis būtų priverstas palikti 
Sąjungos teritoriją. 

Be to, jis teigė, kad nacionalinės valdžios institucijos ar teismai turėtų kiekvienu atskiru atveju 
įvertinti, ar nesuteikus teisės gyventi šalyje nebūtų pažeista teisė į šeimos gyvenimo apsaugą –
atsižvelgiant į ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį, kai taikoma ES teisė, ir atsižvelgiant 
į Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį, kai ES teisė netaikytina. 

Peticijos pateikėjo atveju, negalima iš karto nustatyti, ar pagal Teisingumo Teismo praktiką jo 
žmonai būtų suteikta teisė gyventi Airijoje. Jo atvejį turi įvertinti Airijos nacionalinės 
institucijos ir Airijos teismai, kurie taiko ES teisę, kaip išaiškino Teisingumo Teismas.

Sprendime Zambrano suformuluotos taisyklės taikymo sritis šiuo metu tikrinama Teisingumo 
Teisme nagrinėjamose bylose. Teisingumo Teismas yra vienintelė institucija, galinti pateikti 
kompetentingą ES teisės aiškinimą.

Išvada

Turint omenyje, kad teisių suteikimas pagal pirmiau minėtą Teisingumo Teismo praktiką iš 
esmės priklauso nuo kiekvieno pareiškėjo asmeninės situacijos įvertinimo, peticijos pateikėjas 
turėtų ginti savo teises Airijos valdžios institucijose ir Airijos teismuose.“

                                               
1 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimas byloje C-256/11 Dereci (dar nepaskelbtas).


