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Kopsavilkums
Lieta C-663/21

Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu kopsavilkums saskaņā ar
Tiesas Reglamenta 98. panta 1. punktu
Iesniegšanas datums:
2021. gada 5. novembris
Iesniedzējtiesa:
Verwaltungsgerichtshof (Austrija)
Datums, kurā pieņemts iesniedzējtiesas nolēmums:
2021. gada 20. oktobris
Revīzijas sūdzības iesniedzēja iestāde:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Persona, kas iestājusies lietā:
AA

Pamatlietas priekšmets
Personas ar patvēruma tiesībām statusa atcelšana īpaši smagu noziedzīgu
nodarījumu
dēļ –
Interešu
izsvēršana –
Direktīva 2011/95/ES –
Direktīva 2008/115/EK – Izraidīšanas aizliegums
Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu priekšmets un juridiskais pamats
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu saskaņā ar LESD 267. pantu
Prejudiciālie jautājumi
1.
Vai, lai novērtētu, vai personas ar patvēruma tiesībām statusu, ko bēglim
iepriekš piešķīrusi kompetentā iestāde, var atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu
valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības
saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību,
vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (pārstrādātā redakcija)
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14. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētā iemesla dēļ, kā patstāvīgs kritērijs ir
jāveic interešu izsvēršana tādējādi, ka atcelšanai ir nepieciešams, lai sabiedrības
interese par atgriešanu būtu svarīgāka par bēgļa interesēm patvēruma valsts
nepārtrauktā aizsardzībā, līdz ar to nozieguma nosodāmībai un iespējamajam
apdraudējumam plašai sabiedrībai ir jāatsver ārvalstnieka intereses uz aizsardzību,
tostarp ir jāsalīdzina viņam draudošo pasākumu apmērs un veids.
2.
Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115/EK (2008. gada
16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz
to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi,
noteikumiem, it īpaši tiem, kas paredzēti 5., 6., 8. un 9. pantā, ir pretrunā valsts
tiesiska situācija, saskaņā ar kuru atgriešanas lēmums ir jāpieņem pret trešās valsts
valstspiederīgo, kuram ir atņemtas līdzšinējās uzturēšanās tiesības kā bēglim,
pamatojoties uz personas ar patvēruma tiesībām statusa atcelšanu, pat ja
atgriešanas lēmuma pieņemšanas brīdī ir skaidrs, ka izraidīšanas aizlieguma dēļ
izraidīšana nenoteiktu laiku nebūs pieļaujama un tas arī tiek noteikts juridiski
saistošā veidā?
Atbilstošās Savienības tiesību un starptautisko tiesību normas
Direktīva 2011/95/ES (Statusa direktīva), 14. pants
Eiropas Savienības Pamattiesību harta (Pamattiesību harta), 2., 4. un 19. pants
Direktīva 2008/115/EK (Atgriešanas direktīva), 5., 6., 8., un 9. pants
Ženēvas konvencija par bēgļa statusu (Ženēvas konvencija), 33. pants
Eiropas Cilvēktiesību konvencija (ECPAK), 2. un 3. pants
Atbilstošās valsts tiesību normas
Asylgesetz 2005, [2005. gada Patvēruma likums] 2., 3., 6. –10. un 57. panti
Izslēgšana no personas ar patvēruma tiesībām statusa piešķiršanas
6. pants (1) Ārvalstnieks ir izslēgts no personu loka, kam piešķir personas ar
patvēruma tiesībām statusa, ja
1.
un tik ilgi kamēr viņš bauda aizsardzību saskaņā ar Ženēvas konvencijas
1. panta D nodaļu;
2.
pastāv kāds no Ženēvas konvencijas 1. panta F nodaļā norādītajiem
izslēgšanas iemesliem;
3.
pamatotu iemeslu dēļ var pieņemt, ka ārvalstnieks apdraud Austrijas
Republikas drošību, vai
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4.
valsts tiesa ar galīgu spriedumu viņu ir notiesājusi par sevišķi smaga
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un šīs noziedzīgā rīcības dēļ viņš apdraud
sabiedrību.
Personas ar patvēruma tiesībām statusa atcelšana
7. pants (1) Ārvalstnieka personas ar patvēruma tiesībām statusu kompetentā
iestāde atņem pēc savas ierosmes, ja:
1.

pastāv pamats izslēgšanai no tiesībām uz patvēruma saskaņā ar 6. pantu

[..]
(4) Atcelšana saskaņā ar 1. punkta 1. un 2. apakšpunktu nozīmē, ka attiecīgā
persona saskaņā ar likumu vairs nevar pretendēt uz bēgļa statusu. [..]
Alternatīvā aizsardzības statusa atcelšana
9. pants (1) Ārvalstnieka alternatīvās aizsardzības statusu atceļ pēc savas
ierosmes, ja:
1.
nepastāv vai vairs nepastāv nosacījumi alternatīvās aizsardzības statusa
piešķiršanai (8. panta 1. punkts);
[..]
(2) Ja alternatīvās aizsardzības statuss netiek atcelts 1. punktā minēto pamatu dēļ,
atcelšanai jānotiek arī tad, ja:
1.
pastāv kāds no Ženēvas konvencijas 1. panta F nodaļā minētajiem
pamatiem;
2.

ārvalstnieks rada draudus Austrijas Republikas sabiedrībai vai drošībai vai

3.
valsts tiesa ar galīgu spriedumu ir notiesājusi ārvalstnieku par noziedzīga
nodarījuma (StGB [Kriminālkodeksa] 17. pants) izdarīšanu.
Šādos gadījumos alternatīvās aizsardzības statusa atņemšana ir jāapvieno ar
izraidīšanas pasākumu pieņemšanu un ar paziņojumu, ka izraidīšana, pārsūtīšana
vai piespiedu izraidīšana uz ārvalstnieka izcelsmes valsti ir nepieļaujama, jo tas
nozīmētu reālu risku, ka tiek pārkāpts ECPAK 2. un 3. pants vai Konvencijas
protokols Nr. 6 vai Nr. 13 vai ka viņam kā civiliedzīvotājam rastos nopietni draudi
dzīvībai vai veselībai plaši izplatītas vardarbības dēļ starptautisku vai iekšēju
bruņotu konfliktu gadījumā.
“Īpašas aizsardzības atļauja, kas dod tiesības uzturēties”
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§ 57. (1) Trešo valstu valstspiederīgajiem, kas dzīvo federālajā teritorijā, pēc
kompetentās iestādes ierosmes vai pēc pamatota pieteikuma piešķir “īpašas
aizsardzības atļauju, kas dod tiesības uzturēties”:
1.
ja saskaņā ar FPG [Ārvalstnieku policijas likums] 46.a panta 1. punkta 1. vai
3. apakšpunktu trešās valsts valstspiederīgā uzturēšanās federālajā teritorijā ir
pieļauta vismaz vienu gadu un priekšnoteikumi tai turpina pastāvēt, ja vien trešās
valsts valstspiederīgais nerada draudus plašai sabiedrībai vai Austrijas Republikas
drošībai, vai valsts tiesa viņu nav notiesājusi ar galīgu spriedumu par noziedzīgu
nodarījumu (Kriminālkodeksa 17. pants). [..]
Atgriešanas lēmums
§52.(1) [..]
(2) Federālajam birojam ir jāizdod atgriešanas lēmums attiecībā uz trešās valsts
valstspiederīgo [..], ja
1.

[..]

3.
tam tiek atņemts personas patvēruma tiesībām statuss, nepiešķirot tādas
personas statusu, kurai ir tiesības uz alternatīvo aizsardzību, vai
[..]
(9) Ar atgriešanas lēmumu vienlaikus ir jānosaka, vai saskaņā ar 46. pantu
trešās valsts valstspiederīgā izraidīšana ir pieļaujama uz vienu vai vairākām
konkrētām valstīm. [..]
Īss faktu un tiesvedības izklāsts
1

A A (turpmāk tekstā – “lietas dalībnieks”) ir dzimis 1989. gadā Damaskā (Sīrija)
un dzīvoja Sīrijā līdz 2014. gada augustam. 2014. gada 10. decembrī viņš nelegāli
ieceļoja Austrijā un tajā pašā dienā iesniedza starptautiskās aizsardzības
pieteikumu saskaņā ar 2005. gada Patvēruma likumu (AsylG 2005). Viņš
apgalvoja, ka ir bezvalstnieks un palestīnietis. Uz to brīdi viņam bija Sīrijas varas
iestādes izdots ceļošanas dokuments palestīniešiem un tāda paša veida personas
apliecība. 2014. gada augustā militārā policija viņam esot pieprasījusi sākt
dienestu (armijā). Šī iemesla dēļ viņš esot no Sīrijas aizbēdzis. Gadījumā, ja viņš
atgrieztos Sīrijā, viņam draudot vajāšana no valdības puses (acīmredzot: tāpēc, ka
viņš esot izvairījies no militārā dienesta).

2

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Federālais Ārvalstnieku un patvēruma
lietu birojs] (iestāde, kas iesniegusi revīzijas sūdzību) ar 2015. gada 22. decembra
lēmumu apmierināja lietas dalībnieka lūgumu un norādīja, ka dalībniekam tikšot
piešķirts personas ar patvēruma tiesībām statuss un uz viņu esot attiecināms
likums par bēgļa statusu.
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3

Lietas dalībnieks, uzturoties Austrijā, izdarīja noziedzīgu nodarījumu. 2018. gada
22. martā Landesgericht Linz [Lincas apgabaltiesa] notiesāja viņu par bīstamu
draudu nodarījumu, īpašuma bojāšanu un narkotisko vielu neatļautu lietošanu, kā
arī par noziedzīgu nodarījumu saistībā ar narkotisko vielu tirdzniecību un
piesprieda viņam brīvības atņemšanas sodu uz vienu gadu un trim mēnešiem un
naudas sodu 180 dienas likmju apmērā. Brīvības atņemšanas soda izpilde tika
noteikta nosacīti ar pārbaudes laiku uz trim gadiem.

4

Ar Lincas apgabaltiesas 2019. gada 14. janvāra spriedumu lietas dalībniekam par
miesas bojājumu nodarīšanu un bīstamiem draudiem tika piespriests brīvības
atņemšanas sods uz trim mēnešiem. 2019. gada 11. martā Landesgericht Wels
[Velsas apgabaltiesa] lietas dalībniekam par miesas bojājumu mēģinājumu un
bīstamiem draudiem piesprieda brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem. Brīvības
atņemšanas sodu izpilde tika noteikta nosacīti, un pārbaudes laiks tika pagarināts
līdz pieciem gadiem.

5

Jauno notiesājošo spriedumu rezultātā Federālais Ārvalstnieku un patvēruma lietu
birojs 2019. gada 28. martā uzsāka procedūru, lai atņemtu lietas dalībniekam
piešķirto personas ar patvēruma tiesībām statusu. Lietas dalībnieks par to tika
informēts ar 2019. gada 29. marta vēstuli. Viņam tika dota arī iespēja izteikties, ko
lietas dalībnieks arī izdarīja.

6

Ar 2019. gada 13. augusta rīkojumu par soda piemērošanu Landespolizeidirektion
Oberösterreich [Augšaustrijas Valsts policijas departaments] lietas dalībniekam
uzlika naudas sodu par agresīvu izturēšanos pret Valsts uzraudzības iestādi.

7

Ar 2019. gada 24. septembra lēmumu Federālais Ārvalstnieku un patvēruma lietu
birojs noteica, ka lietas dalībniekam tiks liegts piešķirt personas ar patvēruma
tiesībām statusu saskaņā ar 2005. gada Patvēruma likuma 7. panta 1. punktu, un
ka saskaņā ar 2005. gada Patvēruma likuma 7. panta 4. punktu tika noteikts, ka
viņam vairs netiek piemērots likumā paredzētais bēgļa statuss (lēmuma
rezolutīvās daļas I punkts). Tajā pašā laikā tika norādīts, ka dalībniekam netiks
piešķirts alternatīvās aizsardzības statuss (II punkts), ka viņam netika piešķirta
uzturēšanās atļauja ex officio vērā ņemamu iemeslu dēļ saskaņā ar 2005. gada
Patvēruma likuma 57. pantu (III punkts), un ka pret viņu tika pieņemts atgriešanas
lēmums (IV punkts), kā arī noteikts ieceļošanas aizliegums uz astoņiem gadiem
(lēmuma VII punkts) un 14 dienu termiņš labprātīgai izbraukšanai, skaitot no
atgriešanas lēmuma stāšanās spēkā brīža (lēmuma VI punkts). Tajā pašā lēmumā
tomēr tika arī norādīts, ka lietas dalībnieka izraidīšana, nekavējoša nogādāšana
līdz robežai (vai) deportācija uz Sīriju nav pieļaujama (V punkts).

8

Savā pamatojumā Federālais Ārvalstnieku un patvēruma lietu birojs vadījās no tā,
ka ziņojumi par situāciju Sīrijā liecina, ka joprojām pastāvot cilvēku piespiedu
vervēšanas risks. Nevar izslēgt, ka lietas dalībnieks kļūs par piespiedu vervēšanas
upuri un būs spiests piedalīties kara noziegumos. Tāpēc arī turpmāk ir jāatturas no
lietas dalībnieka deportācijas uz Sīriju.
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9

Lietas dalībnieks par šo lēmumu iesniedza sūdzību Bundesverwaltungsgericht
[Federālā administratīvā tiesā].

10

Lietas dalībnieks turpināja veikt noziedzīgus nodarījumus. Ar Lincas
apgabaltiesas galīgu spriedumu 2020. gada 16. jūnijā viņam tika piespriests (reāla)
četru mēnešu brīvības atņemšanas sods par miesas bojājumu nodarīšanu.
2020. gada 8. oktobrī Lincas apgabaltiesa lietas dalībniekam piesprieda (reāla)
brīvības atņemšanu uz pieciem mēnešiem par bīstamu draudu izdarīšanu saskaņā
ar Kriminālkodeksa 107. panta 1. punktu un par krāpšanu saskaņā ar
Kriminālkodeksa 146. pantu.

11

2020. gada 28. oktobrī notika Federālās administratīvās tiesas sēde, kurā lietas
dalībnieks paziņoja, ka atsauks sūdzību par lēmuma V punktu, kas noteica, ka
viņa izraidīšana ir nepieļaujama. Federālā administratīvā tiesa ar 2021. gada
28. maija lēmumu apmierināja lietas dalībnieka sūdzību un atcēla pārējos lēmuma
punktus, proti, no I līdz IV, VI un VII.

12

Federālā administratīvā tiesa savā pamatojumā norādīja, ka personas ar patvēruma
tiesībām statuss ārvalstniekam ar iestādes lēmumu ir jāatņem saskaņā ar
2005. gada Patvēruma likuma 7. panta 1. daļas 1. punktu, ja pastāv 2005. gada
Patvēruma likuma 6. pantā paredzētais patvēruma tiesību atcelšanas pamats. Lai
šo faktisko sastāvu varētu uzskatīt par izpildītu, ir jābūt četriem
priekšnoteikumiem. Ārvalstniekam, pirmkārt, ir jābūt izdarījušam īpaši smagu
noziegumu, otrkārt, jābūt likumīgi notiesātam, treškārt, jābūt bīstamam plašākai
sabiedrībai, un, ceturtkārt, sabiedrības interesēm par uzturēšanās pārtraukšanu ir
jābūt svarīgākām par viņa interesēm turpmākā patvēruma valsts aizsardzības
nodrošināšanā.

13

Secīgi Federālā administratīvā tiesa, ņemot vērā attiecīgo Augstākās
administratīvās tiesas judikatūru, apstiprināja pirmajā līdz trešajā punktā minēto
priekšnoteikumu izpildi. Izdarītās narkotiku tirdzniecības rezultātā un atkārtoto
vardarbīgo uzbrukumu citiem cilvēkiem dēļ lietas dalībnieks radot ievērojamu
risku plašai sabiedrībai. Tika secināts arī, ka lietas dalībnieka gadījumā, kurš
vienmēr esot ātri iesaistījies recidīvos, nekāda “labvēlīga nākotnes prognoze”
neesot iespējama. Attiecībā uz ceturto nosacījumu administratīvā tiesa norādīja, ka
ir jāveic interešu izsvēršana, lai noteiktu, vai patvēruma valsts intereses ir
svarīgākas par bēgļa interesēm. Ja neizraidīšanas principu saprot kā cilvēktiesību
aizsardzības instrumentu un ņem vērā principu, ka pat cilvēki, kas pārkāpj
krimināltiesību normas, automātiski nezaudē visas pamattiesības, patvēruma
valsts intereses varētu būt svarīgākas tikai retos un ekstrēmos izņēmuma
gadījumos. Redzams, ka Federālā administratīvā tiesa savu vērtējumu pamatojusi
ar secinājumiem, ka “palestīniešu bēgļi, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Sīrijā” ir
pakļauti obligātā militārā dienesta pienākumam. Kā ziņots, (Sīrijas) valdība
atteikšanos no dienesta armijā uzskata ne tikai par noziedzīgu nodarījumu, bet arī
par politiskas pretestības izpausmi un nevēlēšanos aizsargāt “tēvzemi” pret
terorisma draudiem. Attiecībā uz dezertēšanas un izvairīšanās no dienesta sekām
ir dažādi ziņojumi, un viedokļi atšķiras. Taču tiek arī ziņots, ka “apcietinājums
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izvairīšanās no dienesta dēļ esot pielīdzināms spīdzināšanas garantijai un
nāvessodam”.
14

Augstākajā administratīvajā tiesā iesniegtā Federālā Ārvalstnieku un patvēruma
lietu biroja revīzijas sūdzība ir vērsta pret šo konstatējumu.
Pamatlietas dalībnieku galvenie argumenti

15

Iestāde apgalvo, ka Augstākās administratīvās tiesas prakse ir izstrādāta laikā un
tiesiskā situācijā, kas nav salīdzināma ar pašreizējo tiesisko situāciju.
Likumdevējs esot veicis piesardzības pasākumus, lai tādā gadījumā kā revīzijā
izskatāmais saskaņā ar piemērojamo tiesisko situāciju netiktu pieļauta izraidīšana
uz izcelsmes valsti, ja ārvalstniekam draudētu tādas sekas, ka būtu bažas par
ECTPAK 2. vai 3. panta pārkāpumu. Federālās administratīvās tiesas veiktā
interešu izsvēršana nav nepieciešama, lai aizsargātu pret izraidīšanu, jo lietas
dalībniekam pastāv valsts aizsardzība pret izraidīšanu tādā veidā, ka izraidīšanas
aizlieguma gadījumā juridiski saistoša lēmuma veidā nosaka, ka deportācija nav
pieļaujama. Direktīvā 2011/95/ES ietvertā izslēgšanas iemesla apsvēršana liecina,
ka šo noteikumu mērķis ir saglabāt direktīvās paredzētās aizsardzības sistēmas
ticamību saskaņā ar Ženēvas konvenciju. Tādējādi šie noteikumi pat liegtu
saglabāt iepriekš piešķirto aizsardzības statusu.

16

Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) 2010. gada 9. novembra spriedumā C-57/09 un
C-101/09 norādīja, ka izslēgšana no atzīšanas par bēgli saskaņā ar
Direktīvas 2004/83/EK 12. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu neprasa
pārbaudīt proporcionalitāti konkrētā gadījumā. Direktīvas 2004/83/EK 12. panta
2. punkta b) un c) apakšpunkts ir iekļauts Direktīvas 2011/95/ES (Statusa
direktīva) pārstrādātajā redakcijā. Statusa direktīvas 12. panta 2. punkta b) un
c) apakšpunkts tika ieviests valsts tiesību aktos ar 2005.gada Patvēruma likuma
6. panta 1. punkta 2. apakšpunktu. Ar 2005.gada Patvēruma likuma 6. panta
1. punkta 4. apakšpunktu, kam ir būtiska nozīme arī šajā lietā, Austrijas
likumdevējs implementēja Statusa direktīvas 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu.
Tiesa vēl nav komentējusi, vai būtu jāveic interešu izsvēršana saskaņā ar šo
noteikumu. Federālais Ārvalstnieku un patvēruma lietu birojs uzskata, ka Tiesas
apsvērumi 2010. gada 9. novembra spriedumā attiecībā uz Direktīvas 2004/83/EK
12. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu ir aktuāli arī attiecībā uz Statusa
direktīvas 14. pants 4. punkta b) apakšpunkta izpratni.
Īss lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu motīvu izklāsts
Par pirmo jautājumu

17

Saskaņā ar Augstākās administratīvās tiesas judikatūru jēdziens “sevišķi smags
noziegums” ietver tikai tādus noziedzīgus nodarījumus, kas objektīvi aizskar īpaši
svarīgas tiesiskās intereses. Parasti pie smagiem noziegumiem pieskaita
slepkavības, dzimumnoziegumus, vardarbību pret bērniem, ļaunprātīgu
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dedzināšanu, narkotisko vielu tirdzniecību, bruņotu laupīšanu un tamlīdzīgi.
Bērnu dzimumneaizskaramības tiesisko interešu pārkāpums arī tiek kvalificēts kā
“sevišķi smags noziegums”. Taču Augstākā administratīvā tiesa jau ir norādījusi,
ka šis pārkāpumu uzskaitījums saistībā ar Ženēvas konvencijas 33. panta
2. punktu ir demonstratīvs un turklāt nekādā gadījumā ne izsmeļošs. Tāpat
Augstākā administratīvā tiesa norādījusi, ka arī liels skaits izdarīto noziegumu, par
kuriem pieņemti attiecīgi galīgi notiesājoši spriedumi, kuros līdz šim noteikti
ievērojami un pārsvarā reāli brīvības atņemšanas sodi, kopumā ir kvalificējami kā
“sevišķi smagi noziegumi”.
18

Turpinājumā Augstākā administratīvā tiesa ir lēmusi, ka Ženēvas konvencijas
33. panta 2. punkta izpratnē uz izcelsmes valsti drīkst izraidīt tikai plašai
sabiedrībai bīstamus noziedzniekus. Ja ir labvēlīga prognoze par vainīgā turpmāko
uzvedību, attiecīgo atcelšanas iemeslu Ženēvas konvencijas 33. panta 2. punkta
izpratnē nevar piemērot. Izvērtējot apdraudējuma prognozes, nav jāatsaucas tikai
uz ārvalstnieka notiesāšanas vai sodīšanas faktu, bet gan arī uz tās pamatā esošo
noziedzīgo nodarījumu veidu un smagumu, kā arī kopumā izrietošo personības
raksturojumu.

19

Valstu praksē tiek atzīts pienākums izsvērt intereses. Šajā interešu izsvēršanā
attiecīgajai iestādei ir jāsalīdzina nozieguma nosodāmība un iespējamais
apdraudējums plašai sabiedrībai ar personas ar patvēruma tiesībām aizsardzības
interesēm, tostarp viņu apdraudošo pasākumu apmērs un veids. Ženēvas
konvencijas 1. panta F nodaļas b) apakšpunkts un 33. panta 2. punkts nevar tikt
piemērots, ja apdraudošie pasākumi ir salīdzinoši smagi, bet personu ar patvēruma
tiesībām lielākoties var uzskatīt par resocializētu gadījumos, ja viņa uzvedība nav
kļuvusi recidīva. Ja personai ar patvēruma tiesībām var draudēt spīdzināšana vai
nāve, sabiedrības intereses nesniegt patvērumu reti ir svarīgākas par indivīda
interešu aizsardzību.

20

Šajā skatījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, ka ārvalstnieks rada lielus un
aktuālus draudus, no kuriem patvēruma valsts vēlētos izvairīties. Paturot prātā
sekas, kādas var iestāties veicot atgriešanu, neskatoties uz pastāvošiem attiecīgā
ārvalstnieka vajāšanas draudiem mītnes zemē, šķiet pašsaprotami, ka ir jāizsver
intereses, lai noteiktu, vai riski, kas tiek uzlikti ārvalstniekam, atgriežoties savā
mītnes zemē, var tikt samēroti ar apdraudējumu, ko viņš rada.

21

Atcelšanas pamata 14. panta 4. punkta izpratnē noskaidrošanai priekšplānā tiek
izvirzīts fakts, ka ārzemnieks viņa vairākkārtīgi pastrādāto noziedzīgo nodarījumu
un no tiem izrietošo draudu dēļ ir izrādījies necienīgs, lai viņam ļautu saglabāt
personas ar patvēruma tiesībām statusu. Šis iestādes viedoklis atbilst nodomam,
ko Austrijas likumdevējs ir skaidri izteicis saistībā ar grozījumiem 2005. gada
Patvēruma likumā.

22

No Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) izteikumiem izriet, ka tikai
Austrijas judikatūrā, piemērojot nacionālo noteikumu, kas izdots, implementējot
Statusa direktīvas 14. panta 4. punktu, tiek veikta interešu izsvēršana, kas var
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novest pie tā, ka ārvalstniekam, kurš izdarījis noziedzīgu nodarījumu, tiek
nodrošināta ne tikai (valsts) aizsardzība pret izraidīšanu, bet arī nevar tikt atņemts
vai atteikts personas ar patvēruma tiesībām statuss.
23

Tādējādi rodas iespaids, ka Statusa direktīvas 14. panta 4. punkta b) apakšpunkts
dalībvalstīs netiek interpretēts vienādi. Atšķirīga interpretācija šķiet piemērota, lai
mudinātu personas, kuras piesakās starptautiskajai aizsardzībai vai vēlas saglabāt
jau piešķirto aizsardzības statusu, doties uz citām dalībvalstīm, kurās tiek
izmantota tām labvēlīgāka Savienības tiesību interpretācija. Tas varētu veicināt
“forum shopping” praksi, kuras mērķis ir apiet ar Statusa direktīvu ieviestos
noteikumus. Taču saskaņā ar šīs direktīvas 13. apsvēruma formulējumu tiesību
normu tuvināšanai, saskaņā ar kurām personas atzīst par bēgļiem, kā arī to
noteikumu tuvināšanai, kas nosaka bēgļa statusa un alternatīvā aizsardzības
statusa saturu, “vajadzētu palīdzēt ierobežot starptautiskās aizsardzības pieteikuma
iesniedzēju otrreizējo kustību starp dalībvalstīm”, ja šādu kustību izraisa vienīgi
atšķirības tiesiskajā regulējumā (skat. 2021. gada 10. jūnija spriedumu, Vācijas
Federatīvā Republika [termins “nopietns individuāls apdraudējums”], C-901/19,
EU:C:2021:472, 36. punkts).
Par otro jautājumu

24

Austrijas tiesībās tika noteikts, ka atgriešanas lēmums ir jāpieņem attiecībā uz
ārvalstnieku, kuram noziedzīgu darbību dēļ nepienākas vai vairs nepienākas
personas, kurai ir tiesības uz patvērumu vai alternatīvo aizsardzību, statuss, pat ja
viņa izraidīšana būs nepieļaujama nenoteiktu laiku. Šajā kontekstā Austrijas
likumdevējs likumdošanas materiālos norādīja, ka Direktīvā 2011/95/ES netiek
risināts jautājums par to, vai pret ārvalstniekiem, kuru personu ar patvēruma
tiesībām statuss vai personu, kurām ir tiesības uz alternatīvo aizsardzību, statuss ir
jāatņem vai netiek nepiešķirts (Statusa direktīva 12. un 14. pants), var piemērot
izraidīšanas pasākumus. Ciktāl Statusa direktīvas 14. panta 6. punktā noteiktas
Ženēvas konvencijas garantijas ir piemērojamas šādiem ārvalstniekiem, šīs
garantijas tiek nodrošinātas tādejādi, ka 2005. gada Patvēruma likuma 8. panta
3.a punktā un 9. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos vēl joprojām ir jānoskaidro
ārvalstnieka izraidīšanas, pārsūtīšanas vai piespiedu izraidīšanas uz viņa izcelsmes
valsti nepieļaujamība. Saskaņā ar Atgriešanas direktīvas 6. panta 6. punktu
dalībvalstis var brīvi pieņemt lēmumu par likumīgas uzturēšanās izbeigšanu un
atgriešanas lēmumu ar vienu administratīvu vai tiesas lēmumu.

25

Atbilstoši Austrijas tiesiskajai situācijai aizsardzības statusa atcelšana ir saistīta ar
to uzturēšanās tiesību zaudēšanu, kas iepriekš tika piešķirtas personas ar
patvēruma tiesībām (vai personas, kam ir tiesības uz alternatīvo aizsardzību)
statusa rezultātā. Ārvalstnieka uzturēšanās līdz ar to vairs nav likumīga. Ja reizē ar
atcelšanu tiek izdots atgriešanas lēmums, bet vienlaikus tiek konstatēts, ka
izraidīšana uz izcelsmes valsti nav pieļaujama, tam ir sekas (ar nosacījumu, ka
izraidīšana uz citu valsti nav pieļaujama), ka ārvalstnieka uzturēšanās valsts
federālā teritorijā ir jāpacieš tik ilgi, kamēr deportācija nav pieļaujama.
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26

Tomēr, ņemot vērā jaunāko Tiesas judikatūru, šāda juridiskā situācija varētu būt
pretrunā ar Atgriešanas direktīvas noteikumiem.

27

2021. gada 3. jūnija spriedumā Westerwaldkreis (C-546/19, EU:C:2021:432)
Tiesa nolēma, ka gan Atgriešanas direktīvas mērķim, kā tas ir noteikts tās
1. pantā, gan šīs direktīvas 6. panta formulējumam esot pretrunā pieļaut tādu trešo
valstu valstspiederīgo pagaidu statusa esamību, kuri atrastos dalībvalsts teritorijā
bez spēkā esošām uzturēšanās tiesībām vai uzturēšanās atļaujas, un uz kuriem
attiecīgā gadījumā attiecas ieceļošanas aizliegums, bet attiecībā uz tiem nepastāvot
spēkā esošs atgriešanas lēmums. (57. punkts). Šie apsvērumi esot spēkā arī
attiecībā uz tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri, nelikumīgi uzturas
dalībvalsts teritorijā, bet nevar tikt izraidīti piespiedu kārtā, jo tas ir pretrunā
neizraidīšanas principam (58. punkts). No Atgriešanas direktīvas 9. panta
1. punkta a) apakšpunkta izrietot, ka šis apstāklis nepamato atgriešanas lēmuma
nepieņemšanu attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo šādā situācijā, bet tikai
viņa piespiedu izraidīšanas, izpildot minēto lēmumu, atlikšanu. (59. punkts).

28

Ja tomēr, kā tas ir šajā gadījumā, jau no paša sākuma ir skaidrs, ka atgriešanas
lēmumu nevarēs izpildīt nenoteiktu laiku, nevarētu teikt, ka ir izdots “spēkā esošs”
atgriešanas lēmums, tāpēc domājams, ka arī Atgriešanas direktīvas 9. panta
1. punkta a) apakšpunkts attiecas tikai uz tām situācijām, kurās var pieņemt, ka
šķērslis, kas kavē piespiedu izraidīšanu, pārskatāmā nākotnē pazudīs.

29

Tiesa savā judikatūrā arī ir norādījusi, ka ikreiz, kad attiecībā uz trešās valsts
valstspiederīgo ir pieņemts atgriešanas lēmums, tomēr šī persona nav izpildījusi
savu atgriešanās pienākumu, neatkarīgi, vai tas būtu termiņā, kas noteikts
brīvprātīgai izceļošanai, vai tad, ja šim nolūkam nav noteikts termiņš,
Direktīvas 2008/115 8. panta 1. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums ar
mērķi nodrošināt atgriešanas procedūras efektivitāti veikt visus vajadzīgos
pasākumus, lai īstenotu attiecīgās personas izraidīšanu, proti, tās fizisku izvešanu
no minētās dalībvalsts (2021. gada 14. janvāra spriedums TQ (Nepavadīta
nepilngadīgā atgriešana) (C-441/19, EU:C:2020:515, 79. punkts)). Kā izriet gan
no dalībvalstu lojālas sadarbības pienākuma, gan tostarp no Atgriešanas direktīvas
4. apsvērumā atgādinātajām efektivitātes prasībām, šīs direktīvas 8. pantā
dalībvalstīm noteiktais pienākums šī panta 1. punktā norādītajos gadījumos īstenot
minētā valstspiederīgā izraidīšanu ir jāizpilda iespējami ātri (iepriekš minētā
sprieduma lietā C-441/19 80. punkts).

30

Tomēr iestādēm ir pilnīgi neiespējami izpildīt šo pienākumu gadījumā, ja
ārvalstnieka izraidīšana ir juridiski atzīta par nepieņemamu, kamēr nav pieņemts
pretējs lēmums (kuru nevar paredzēt), no kura izriet izraidīšanas pieļaujamība.
Šādā gadījumā – ņemot vērā Tiesas pastāvīgo judikatūru – iestādei varētu tikt
aizliegts izdot atgriešanas lēmumu (kā tas būtu iepriekš), pamatojoties uz
Atgriešanas direktīvas noteikumiem.

31

Saskaņā ar minēto Savienības tiesību interpretācija saistībā ar iepriekš minētajiem
jautājumiem Augstākajai administratīvajai tiesai nav tik acīmredzama, lai nerastos
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šaubas, tādēļ Eiropas Savienības Tiesai tiek uzdoti jautājumi ar lūgumu sniegt
prejudiciālu nolēmumu saskaņā ar LESD 267. pantu.
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