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Tema: Peticija Nr. 0256/2011 dėl peticijos pateikėjo teisės gyventi Jungtinėje 
Karalystėje, kurią pateikė Nigerijos pilietis Harry Nduka

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas po skyrybų su ES piliete negavo leidimo pasilikti šalyje nepaisant to, kad 
santuokoje gimė vaikai, kuriuos jis buvo priverstas palikti. Jungtinės Karalystės civilinių bylų 
apeliacinis teismas patvirtino tokį sprendimą. Peticijos pateikėjas prieš pasinaudodamas 
visomis nacionalinėmis teisės gynimo priemonėmis pateikė skundą EŽTT.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Nuolatinės gyvenamosios vietos teisė

Pagal Direktyvą 2004/38/EB peticijos pateikėjas gali turėti teisę gyventi šalyje dėl dviejų 
skirtingų priežasčių: 
- prieš pradedant skyrybų procesą, santuoka truko ne trumpiau kaip trejus metus, įskaitant 
vienus metus priimančiojoje valstybėje narėje; 
- sutarimu arba teismo nutarimu peticijos pateikėjas įpareigotas globoti poros vaikus. 

Peticijoje nepateikta visa reikiama informacija, kad būtų galima pateikti išsamų atsakymą. 
Visų pirma neaišku, kiek laiko santuoka truko priimančiosios valstybės narės teritorijoje. 
Be to, peticijoje nepaaiškinta, ar peticijos pateikėjas faktiškai prižiūri nepilnamečius, kurie yra 
ES piliečiai. 
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Sprendžiant iš turimos informacijos, peticijos pateikėjas naudojasi Jungtinės Karalystės 
teisėje nustatytomis teisminėmis teisės gynimo priemonėmis. Atsižvelgiant į tai atrodo, kad 
pagal SESV 267 straipsnį klausimas pateiktas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Vis 
dėlto nepateikta išsamesnės informacijos. Peticijos pateikėjas, prieš pasinaudodamas visomis 
nacionalinėmis teisės gynimo priemonėmis, pateikė skundą EŽTT. 

Peticijos pateikėjo paso paėmimas
Komisija susisiekė su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis siekdama išsiaiškinti, ar 
visapusiškai ir tinkamai į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 2004/38/EB, įskaitant nuostatas 
dėl ES piliečių ir jų šeimų pasų paėmimo. Komisijos nuomone, dėl Jungtinės Karalystės 
įstatymų, kuriuose nustatyta, kad nuolatinio gyventojo kortelė išduodama padedant antspaudą 
pase, buvo neteisėtai paimtas prašymo pateikėjo pasas. 
2011 m. birželio 22 d. Komisija nusiuntė Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms oficialų 
pranešimą dėl, be kita ko, netinkamo Direktyvos 2004/38/EB 10 straipsnio 1 dalies perkėlimo 
į nacionalinę teisę. 

Išvada
Nuolatinės gyvenamosios vietos teisė
Kad būtų galima pateikti patenkinamą atsakymą atsižvelgiant į visus dabartinio atvejo faktus, 
būtina papildyti peticijos bylos dokumentus. Visų pirma labai svarbu gauti šiuos dokumentus: 

1. su šia byla susijusių teismo nutarimų kopiją, įskaitant teismo nutarimą dėl skyrybų ir poros 
vaikų globos; 

2. išsamią informaciją, susijusią su vykstančiu teismo procesu nacionaliniu ir ES lygmenimis, 
visų pirma informaciją apie dabartinį nacionalinės teismo procedūros etapą, kuria būtų 
patvirtinta, kad prejudiciniai klausimai jau pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.  

Peticijos pateikėjo paso paėmimas
2011 m. birželio 22 d. Komisija nusiuntė Jungtinei Karalystei oficialų pranešimą ir laukia 
atsakymo.“ 

4. (RED) Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„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 
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 nurodyta direktyvos 13 straipsnio 2 dalyje, ES piliečių šeimos nariai, kurie nėra ES 
piliečiai, skyrybų atveju gali išlaikyti teisę gyventi priimančioje valstybėje narėje. Be to, po 
ištisinio penkerių metų gyvenimo laikotarpio tokie šeimos nariai gali įgyti nuolatinio 
gyvenimo šalyje teisę, kaip nustatyta direktyvos 16 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnyje.
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Komisija peticijos pateikėjo skundą gavo 2010 m. vasario mėn. ir pateikė jam penkis 
atsakymus, kuriuose išanalizavo jo skundą atsižvelgdama į galiojančią ES teisę ir patardama, 
kaip geriausia spręsti jo problemą.

Atsižvelgdama į atsisakymą patenkinti peticijos pateikėjo paraišką dėl nuolatinio leidimo 
gyventi kortelės, Komisija informavo peticijos pateikėją, kad norėdami išlaikyti teisę gyventi 
šalyje po skyrybų pagal direktyvos 13 straipsnio 2 dalį šeimos nariai turi įrodyti, inter alia, 
kad ES pilietis skyrybų dieną priimančioje valstybėje narėje gyveno teisėtai. Ši interpretacija 
grindžiama tuo, jog direktyvos 12 straipsnyje numatytos atskiros sąlygos, kuriomis teisė 
gyventi šalyje gali būti išsaugota ES piliečio išvykimo atveju. Įrodymus turi pateikti šeimos 
nariai ir atsisakymas patenkinti prašymą dėl to, kad nebuvo pateikti įrodymai, jog sąlygos 
patenkintos, atitinka ES teisę. 

Remiantis gauta informacija, peticijos pateikėjui 2011 m. liepos mėn. buvo išduota nuolatinio 
leidimo gyventi kortelė, nes jis galėjo pateikti įrodymų, kad jo buvusi sutuoktinė nuo 2005 m. 
spalio mėn. iki 2010 m. sausio mėn. dirbo Jungtinėje Karalystėje.

Vis dėlto jo pasas vis dar nebuvo grąžintas. Dėl kelionės dokumentų paėmimo Komisija 
informavo peticijos pateikėją, kad valstybės narės turi teisę patikrinti, ar kelionės dokumentai 
yra autentiški; tačiau administracinė praktika paimti kelionės dokumentų originalus, kol bus 
priimtas sprendimas dėl prašymo išduoti leidimo gyventi kortelę, yra nepateisinama kliūtis ES 
piliečių ir jų šeimos narių teisei laisvai judėti ir apsigyventi ir prieštarauja direktyvai, nes šių 
kelionės dokumentų pagal šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį reikia, kad 
būtų galima pasinaudoti ES teise laisvai judėti ir apsigyventi kitos valstybės narės teritorijoje.

Komisija peticijos pateikėjui patarė pasinaudoti priemonėmis, kurias Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijos specialiai sukūrė kelionės dokumentų grąžinimo klausimams spręsti.

Po paskutinio nesėkmingo peticijos pateikėjo bandymo susigrąžinti pasą Komisija šiuo 
klausimu kreipėsi į Jungtinės Karalystės valdžios institucijas. 2012 m. vasario 10 d. šios 
institucijos informavo, kad peticijos pateikėjo paso buvimo vieta buvo nustatyta ir jis buvo 
jam grąžintas. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos išreiškė apgailestavimą dėl tokio 
vėlavimo nustatant dokumento buvimo vietą, nes Jungtinės Karalystės pasienio tarnyba (angl. 
UKBA) stengiasi imtis visų atsargumo priemonių siekdama užtikrinti asmens dokumentų 
saugą.

Išvada

Komisija peticijos pateikėjui pateikė teisinę analizę ir pasiūlė veiksmingiausią problemos, 
kuri dabar, atrodo, galiausiai yra išspręsta, sprendimo būdą.“


