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Temats: Lūgumraksts Nr. 2221/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Uwe 
Rutter, par uzturēšanās atļauju viņa sievai, kas ir Taizemes valstspiederīgā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas pilsonis. Viņš Dānijā apprecējās ar taizemieti, kura bija 
ieradusies Vācijā ar Šengenas vīzu, kuras termiņš bija 90 dienas un ko viņai izsniedza Vācijas 
vēstniecība Bangkokā. Pēc kāzām lūgumraksta iesniedzēja sieva iesniedza pieteikumu 
uzturēšanās atļaujas saņemšanai Vācijā. Vācijas iestādes to norādīja, atteikumu pamatojot ar 
to, ka vīzas pieteikumā viņa ir norādījusi nepareizu informāciju. Ar šādu pamatojumu viņu var 
pat deportēt. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī, ka Vācijas iestādes neatzīst Dānijā slēgto 
laulību. Viņš vēlas zināt, vai viņa sievas Šengenas vīza ir derīga tikai, lai uzturētos Vācijā, un 
vai Dānijā noslēgtās laulības apliecība atbilst Eiropas tiesību aktiem. Viņš uzskata arī, ka viņa 
sievai izvirzītās prasības attiecībā valodas prasmi ir uzskatāmas par nevienlīdzīgas attieksmes 
izpausmi. Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri sāk kopdzīvi ar savu laulāto Vācijā, netiek 
izvirzītas prasības attiecībā uz valodas prasmi, turpretī trešo valstu pilsoņiem, kas vēlas sākt 
kopdzīvi ar savu laulāto Vācijā, vispirms ir jāapgūst (A1 līmeņa) vācu valodas kurss. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata arī, ka ir pārkāptas tiesības uz laulības aizsardzību. Turklāt 
viņš pauž neizpratni par to, ka Vācijas iestādes uzstāj, ka viņa sievai vispirms ir jāatstāj 
Vācija, lai iesniegtu uzturēšanās atļaujas pieteikumu no ārzemēm. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 17. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Tā dēvētā Šengenas vīza (C tipa jeb īstermiņa vīza) principā ir spēkā visu Šengenas zonas 
valstu teritorijā. To izsniedz tikai tad, ja plānotās uzturēšanās laiks Šengenas zonā nepārsniedz 
90 dienas jebkurā 180 dienu ilgā laikposmā. To neizsniedz gadījumos, kad uzturēšanās laiks ir 
ilgāks, piemēram, nolūkā noslēgt laulību un kļūt par attiecīgās valsts rezidentu vai ģimenes 
atkalapvienošanās nolūkā. Ilgtermiņa uzturēšanās gadījumos piemēro valsts tiesību aktus (sal. 
zemāk), un Vācijas iestādēm patiešām ir tiesības novērtēt, vai ir izteikti maldinoši 
apgalvojumi un kādām vajadzētu būt to sekām. Pēc būtības nav pieļaujama situācija, kurā 
Šengenas vīzas pieteikumu iesniedz, lai apietu valsts noteikumus par personu iebraukšanu 
valstī ģimenes atkalapvienošanās/laulības slēgšanas nolūkā. 

Saskaņā ar ES tiesību aktiem nosacījumi attiecībā uz ģimenes atkalapvienošanos ir izklāstīti 
Direktīvā 2003/86/EK1 par trešo valstu valstspiederīgo tiesībām uz ģimenes 
atkalapvienošanos un Direktīvā 2004/38/EK2 par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Padomes Direktīva Nr. 2003/86/EK attiecas tikai uz trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu 
ģimenes locekļiem, nevis ES pilsoņiem. Lūgumraksta iesniedzējs ir ES pilsonis, tāpēc 
Direktīva Nr. 2003/86/EK uz viņu neattiecas.

Padomes Direktīvu 2004/38/EK piemēro tikai ES pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas 
dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai 
pārceļas kopā ar tiem. Tikai šādos pārcelšanās gadījumos ES pilsoņi saskaņā ar šo direktīvu 
var izmantot tiesības apvienoties ar saviem ģimenes locekļiem, piemēram, laulātajiem, vai arī 
tie var viņus pavadīt neatkarīgi no šo ģimenes locekļu valstspiederības. Lūgumraksta 
iesniedzējs ir Vācijas pilsonis un dzīvo Vācijā, tāpēc Direktīva Nr. 2004/38/EK uz viņu 
neattiecas.

ES tiesību akti nereglamentē tādu ES iedzīvotāju, kuri nepārceļas dzīvot uz citu valsti, 
ģimenes atkalapvienošanos; viņu tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos joprojām reglamentē 
valstu tiesību akti.

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kas dzīvo Vācijā un vēlas apvienoties ar 
sievu, kas ir trešās valsts valstspiederīgā. Tādējādi noteikumi, kas jāpiemēro šajā situācijā, 
attiecībā uz uzturēšanās atļaujām, atrodas pilnīgā Vācijas valsts tiesību aktu kompetencē. 
Noteikumi par pieteikuma iesniegšanas veidu un vietu ir Vācijas iestāžu kompetencē. Izlemt, 
vai piešķirt vai atteikt iebraukšanu valsts teritorijā, ir Vācijas iestāžu ziņā. Visbeidzot, arī 
prasība nokārtot valodas pārbaudi kā ģimenes atkalapvienošanās nosacījums ir Vācijas iestāžu 
kompetencē.

Komisija apzinās to, ka dažās dalībvalstīs tas var radīt situāciju, kurā šīs dalībvalsts 
valstspiederīgie, kas nav izmantojuši savas tiesības brīvi pārvietoties, atrodas atšķirīgā –
dažkārt mazāk izdevīgā – tiesiskā situācijā nekā personas, uz kurām attiecas ES tiesību akti.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:LV:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:LV:PDF
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Nobeigums

No lūgumrakstā sniegtās informācijas nevar secināt, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajā 
situācijā būtu piemērojami ES tiesību akti par ģimenes atkalapvienošanos. Līdz ar to 
Komisijai nav ES tiesību aktos paredzēta pamata lūgumraksta iesniedzēja vārdā iejaukties 
situācijas risināšanā.


