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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0256/2011, ktorú predkladá Harry Nduka, nigérijský štátny občan, 
o svojom práve na pobyt v Spojenom kráľovstve

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľovi petície bolo po rozvode s občiankou EÚ zamietnuté povolenie na pobyt 
v Spojenom kráľovstve, a to aj napriek tomu, že má z tohto manželstva deti, ktoré bude 
musieť opustiť. Najvyšší odvolací súd Spojeného kráľovstva toto rozhodnutie potvrdil. 
Predkladateľ petície podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva pred vyčerpaním 
všetkých zákonných prostriedkov na vnútroštátnej úrovni.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. júna 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 6. septembra 2011

Právo na pobyt

Predkladateľ petície môže mať právo na pobyt na základe smernice 2004/38/ES z dvoch 
rôznych dôvodov: 
– pred začatím rozvodového konania trvalo manželstvo najmenej tri roky vrátane jedného 
roka v hostiteľskom členskom štáte, 
– dohodou alebo nariadením súdu boli predkladateľovi petície zverené do osobnej 
starostlivosti deti tohto páru. 

Petícia neobsahuje všetky potrebné informácie na poskytnutie zásadnej odpovede. Nejasné je 
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najmä trvanie manželstva na území hostiteľského členského štátu. 
V petícii sa okrem toho nevysvetľuje, či je predkladateľ petície primárnym opatrovníkom 
maloletých detí, ktoré sú držiteľmi občianstva EÚ. 

Podľa dostupných informácií predkladateľ petície využíva opravné prostriedky, ktoré má 
k dispozícii podľa vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva. V tejto súvislosti bola zrejme 
Súdnemu dvoru Európskej únie položená otázka podľa článku 267 ZFEÚ. Neboli však 
poskytnuté žiadne podrobnejšie informácie. Predkladateľ petície podal sťažnosť na Európsky 
súd pre ľudské práva pred vyčerpaním všetkých zákonných prostriedkov na vnútroštátnej 
úrovni. 

Zadržanie pasu predkladateľa petície
Komisia sa vo veci úplnej a správnej transpozície smernice 2004/38/ES vrátane otázky 
zadržiavania pasov občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov obrátila na orgány Spojeného 
kráľovstva. Podľa názoru Komisie majú právne predpisy Spojeného kráľovstva, v ktorých sa 
ustanovuje, že potvrdenie o pobyte sa má vydávať vo forme pečiatky do pasu, za následok 
neodôvodnené zadržanie pasu žiadateľa. 
Komisia 22. júna 2011 zaslala orgánom Spojeného kráľovstva formálnu výzvu, ktorá sa 
okrem iných otázok týkala aj nesprávnej transpozície článku 10 ods. 1 smernice 2004/38/ES. 

Záver
Právo na pobyt
Na poskytnutie uspokojivej odpovede s prihliadnutím na všetky skutočnosti predmetného 
prípadu je potrebné získať do spisu petície ďalšie informácie. Nanajvýš dôležité je najmä 
získanie týchto dokladov: 

1. odpisy súdnych príkazov súvisiacich s týmto prípadom vrátane súdneho príkazu týkajúceho 
sa rozvodu a opatrovníctva detí tohto páru; 

2. podrobné informácie týkajúce sa prebiehajúcich súdnych konaní na vnútroštátnej úrovni 
a na úrovni EÚ, a to najmä pokiaľ ide o informácie o súčasnej fáze vnútroštátneho súdneho 
konania a potvrdenie, či už boli Súdnemu dvoru Európskej únie položené prejudiciálne 
otázky. 

Zadržanie pasu predkladateľa petície
Komisia 22. júna 2011 vydala pre Spojené kráľovstvo formálnu výzvu a očakáva odpoveď. 

4. Odpoveď Komisie (REV.) (doručená 20. apríla 2012)

V článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že každý občan Únie má 
právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov, pričom podlieha 
obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich 
vykonanie. Príslušné obmedzenia a podmienky sú uvedené v smernici 2004/38/ES o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov.

Rodinným príslušníkom občana EÚ, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ, 
ostáva právo na pobyt v hostiteľskom členskom štáte v prípade rozvodu podľa ustanovení 
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článku 13 ods. 2 smernice. Po piatich rokoch nepretržitého pobytu môžu takíto rodinní 
príslušníci navyše získať právo na trvalý pobyt podľa ustanovení článku 16 ods. 2 a článku 18 
smernice.

Komisii bola sťažnosť predkladateľa petície doručená vo februári 2010 a Komisia mu 
poskytla päť odpovedí, v ktorých sa jeho sťažnosť analyzuje vzhľadom na platné právne 
predpisy EÚ a odporúča sa najlepší postup na vyriešenie jeho problémov.

Pokiaľ ide o zamietnutie žiadosti predkladateľa petície o vydanie potvrdenia o trvalom 
pobyte, Komisia predkladateľa petície informovala, že na zachovanie práva na pobyt po 
rozvode podľa článku 13 ods. 2 smernice musia rodinní príslušníci okrem iného preukázať, že 
občan EÚ mal v deň rozvodu zákonný pobyt v hostiteľskom členskom štáte. Tento výklad je 
podporený skutočnosťou, že v článku 12 smernice sa ustanovujú osobitné podmienky, za 
ktorých môže ostať zachované právo na pobyt v prípade odchodu občana EÚ. Dôkazné 
bremeno spočíva na rodinných príslušníkoch a zamietnutie na základe toho, že nebolo 
preukázané splnenie týchto podmienok, je v súlade s právnymi predpismi EÚ. 

Podľa doručených informácií bolo potvrdenie o trvalom pobyte predkladateľovi petície 
vydané v júli 2011, keďže vedel preukázať, že jeho bývalá manželka pracovala v Spojenom 
kráľovstve od októbra 2005 do januára 2010.

Jeho pas však ostal zadržaný. V súvislosti so zadržaním cestovných dokladov Komisia 
predkladateľa petície informovala, že členské štáty sú oprávnené kontrolovať pravosť 
cestovných dokladov. Administratívny postup zadržiavania originálov cestovných dokladov 
až do prijatia rozhodnutia o žiadosti o vydanie potvrdenia o pobyte však predstavuje 
neodôvodnenú prekážku práva občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov na slobodný pohyb 
a pobyt a je v rozpore so smernicou, keďže tieto cestovné doklady sa podľa článku 4 ods. 1 
a článku 5 ods. 1 smernice vyžadujú na uplatnenie práva EÚ slobodne sa pohybovať 
a zdržiavať sa na území iného členského štátu.

Komisia predkladateľovi petície odporučila, aby na vrátenie cestovných dokladov využil 
nástroje, ktoré na tento účel vytvorili orgány Spojeného kráľovstva.

Po poslednom neúspešnom pokuse predkladateľa petície získať svoj pas sa Komisia v tejto 
veci obrátila na orgány Spojeného kráľovstva. Úrady Komisiu 10. februára 2012 informovali, 
že pas sa už našiel a bol predkladateľovi petície vrátený. Orgány Spojeného kráľovstva 
vyjadrili poľutovanie nad tým, že do nájdenia príslušného dokladu prešlo toľko času, keďže 
povinnosťou Agentúry Spojeného kráľovstva pre otázky hraníc je prijať všetky opatrenia na 
zaistenie bezpečnosti osobných dokladov.

Záver

Komisia poskytla predkladateľovi petície právnu analýzu a odporučila najefektívnejší spôsob 
riešenia problému, ktorý je už zrejme konečne vyriešený.

5. Odpoveď Komisie (REV. II) doručená 28. júna 2013
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Napriek kontaktom útvarov Komisie s orgánmi Spojeného kráľovstva v roku 2012, ktoré 
viedli k úspešnému vráteniu pasu predkladateľovi petície, sa predkladateľ petície stretol 
s novými problémami so schvaľovaním potvrdenia o trvalom pobyte vo svojom novom pase.

Útvary Komisie v novembri 2012 neformálne požiadali orgány Spojeného kráľovstva o ich 
zistenia týkajúce sa prípadu predkladateľa petície, doposiaľ však, žiaľ, nedostali žiadnu 
odpoveď.

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy, s ktorými sa predkladateľ petície stretol v Spojenom 
kráľovstve, sa útvary Komisie rozhodli 27. mája 2013 formálne osloviť orgány Spojeného 
kráľovstva so žiadosťou o informácie o prípade predkladateľa petície a hľadať riešenia jeho 
problémov. 

Zaslanie odpovede Komisii zvyčajne členským štátom trvá desať týždňov. Komisia má zasa 
desať týždňov na analýzu odpovede príslušných vnútroštátnych orgánov. 

Komisia bude Parlament včas informovať o výsledku svojho skúmania.

6. Odpoveď Komisie (REV. III) doručená 1. januára 2014

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy, s ktorými sa predkladateľ petície stretol v Spojenom 
kráľovstve, sa útvary Komisie rozhodli 27. mája 2013 v rámci projektu EÚ Pilot formálne 
osloviť orgány Spojeného kráľovstva so žiadosťou o informácie o prípade predkladateľa 
petície a hľadať riešenie jeho problémov. 

Orgány Spojeného kráľovstva vo svojej odpovedi z 8. októbra 2013 Komisiu informovali, že 
predkladateľ petície v roku 2012 podal dve nové žiadosti o prenos potvrdenia o trvalom 
pobyte do jeho novo vydaného pasu. Ani raz však nepredložil pôvodné, platné potvrdenie 
o trvalom pobyte vydané 25. júla 2011, ani nevedel primeraným spôsobom preukázať, prečo 
takéto potvrdenie nemá (tvrdil, že potvrdenie mu ukradli, pričom však nebol schopný 
poskytnúť policajnú správu). Následne boli tieto žiadosti zamietnuté a v oboch prípadoch mu 
bol pas vrátený.

S cieľom predísť podvodnému využívaniu zabezpečených dokladov sa orgány Spojeného 
kráľovstva domnievajú, že zabezpečené doklady nemôžu nahradiť bez toho, aby mohli 
oficiálne zrušiť predtým vydaný dokument alebo získali formálne potvrdenie, že polícii bola 
nahlásená strata alebo krádež predchádzajúceho dokumentu.

Orgány Spojeného kráľovstva Komisiu takisto informovali, že predkladateľ petície podal 
7. marca 2013 žiadosť o udelenie britského štátneho občianstva a 5. júna 2013 sa stal 
britským štátnym občanom. Ako britský štátny občan už potvrdenie o trvalom pobyte 
nepotrebuje.

Záver

Keďže predkladateľovi petície bolo udelené britské štátne občianstvo, získal 
nespochybniteľné právo na pobyt v Spojenom kráľovstve, čím sú jeho problémy vyriešené.


