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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно Петиция 0256/2011, внесена от Harry Nduka, с нигерийско гражданство, 
относно неговото право на пребиваване в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

На вносителя на петицията е отказано разрешение за пребиваване в Обединеното 
кралство след неговия развод с гражданка на Европейския съюз, въпреки че той има 
деца от брака, които ще трябва да остави. Висшият апелативен съд на Обединеното 
кралство е потвърдил решението. Той е подал жалба в Европейския съд по правата на 
човека, преди да бъдат изчерпани всички средства за правна защита на национално 
равнище.

2. Допустимост

обявена за допустима на 6 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Право на пребиваване

Съгласно Директива 2004/38/ЕО вносителят на петицията може да има право на 
пребиваване по силата на две различни основания: 
- ако до започването на бракоразводното дело бракът е продължил най-малко три 
години, включително една година в приемащата държава-членка; 
- ако по силата на взаимно споразумение или съдебна заповед вносителят има 
попечителство над двете деца. 

Петицията не съдържа цялата необходима информация, което да позволи 
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предоставянето на изчерпателен отговор. По-специално, продължителността на брака 
на територията на приемащата държава-членка е неясна. 
В допълнение към горепосоченото, петицията не дава яснота относно това дали 
вносителят на петицията е родителят, който е основният настойник на непълнолетните 
лица, които са граждани на ЕС. 

Съгласно наличната информация, вносителят на петицията се възползва от наличните 
средства за правна защита съгласно правото на Обединеното кралство. В този контекст 
изглежда, че въпрос, повдигнат съгласно член 267 от ДФЕС, е бил отнесен до Съда на 
Европейския съюз. Въпреки това не е предоставена подробна информация. Вносителят 
е подал жалба в Европейския съд по правата на човека, преди да е изчерпал всички 
средства за правна защита на национално равнище. 

Задържане на паспорта на вносителя на петицията
Комисията се е свързала с органите на Обединеното кралство относно цялостното и 
правилно транспониране на Директива 2004/38/ЕО, включително по отношение на 
задържането на паспорти на граждани на ЕС и техните семейства. Комисията счита, че 
законите на Обединеното кралство, съгласно които картата за пребиваване следва да 
бъде издавана под формата на печат в паспорта, води до неоправдано задържане на 
паспорта на заявителя. 
На 22 юни 2011 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до органите на 
Обединеното кралство, което се отнася, наред с другото, до неправилното 
транспониране на член 10, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО. 

Заключение
Право на пребиваване
Предвид всички факти по настоящия случай, за да може да бъде предоставен 
задоволителен отговор, е необходима допълнителна информация. По-специално, 
изключително важно е да бъдат предоставени следните документи: 

1. Копие от съдебните заповеди по това дело, включително съдебната заповед, свързана 
с развода и попечителството над децата на двойката; 

2. Подробна информация, свързана с специално относно настоящия етап на 
националното съдебно производство и относно това дали преюдициалните запитвания 
вече са били отнесени към Съда на ЕС.  

Задържане на паспорта на вносителя на петицията
На 22 юни 2011 г .  Комисията е издала официално уведомително писмо срещу 
Обединеното кралство и очаква отговор. 

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 20 април 2012 г.

Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките 
на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните 
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ограничения и условия се намират в Директива 2004/38/ЕО относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите членки.

Членове на семейството на граждани на ЕС, които не произхождат от държава – членка 
на ЕС, могат да запазят правото си на пребиваване в приемащата държава членка при 
развод, както е посочено в член 13, параграф 2 от директивата. Освен това след 
петгодишно непрекъснато пребиваване тези членове на семейството могат да 
придобият права на постоянно пребиваване, както е предвидено в член 16, параграф 2 
от директивата.

Комисията получи жалбата на вносителя на петицията през февруари 2010 г. и му 
предостави пет отговора, като анализира неговата жалба в светлината на приложимото 
законодателство на ЕС и му предостави съвети относно това как да намери най-доброто 
разрешение на проблемите си.

По отношение на отказа на заявлението за получаване на карта за постоянно 
пребиваване на вносителя на петицията, Комисията го информира, че за да запазят 
правото си на пребиваване след развода по член 13, параграф 2 от директивата 
членовете на семейството трябва да покажат, наред с другото, че гражданинът на ЕС е 
пребивавал законно в приемащата държава членка към момента на развода.  
Настоящото тълкуване е подкрепено от факта, че член 12 от директивата предвижда 
отделни условия, съгласно които правото на пребиваване може да бъде запазено в 
случай на заминаване на гражданина на ЕС. Тежестта на доказването се пада на 
членовете на семейството, а отказът се основава на отсъствието на доказателство, че са 
спазени условията на законодателството на ЕС. 

Съгласно получената информация, на вносителя на петицията е издадена карта за 
постоянно пребиваване през юли 2011 г., тъй като той е бил в състояние да докаже, че 
бившата му съпруга е работила в Обединеното кралство в периода между октомври 
2005 и януари 2010 г.

Независимо от това, паспортът му е все още задържан. Във връзка със задържането на 
документа за пътуване Комисията информира вносителя на петицията, че държавите 
членки имат право да извършват проверки относно истинността на документите. 
Въпреки това, административната практика, която се изразява в задържане на 
оригиналната лична карта или паспорт до вземането на решение относно заявлението за 
карта за пребиваване, представлява неоправдана пречка пред правото на свободно 
движение и пребиваване на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства и е 
в противоречие с директивата, тъй като тези документи се изискват в съответствие с 
член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1 от директивата, за да може да се упражнява 
правото на свободно движение и пребиваване на територията на друга държава членка, 
произтичащо от законодателството на ЕС.

Комисията съветва вносителя на петицията да използва специално създадените от 
органите на Обединеното кралство механизми за възстановяването на документи за 
пътуване.
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След последния неуспех на вносителя на петицията да получи обратно своя паспорт 
Комисията установи контакт с органите на Обединеното кралство по този въпрос. На 
10 февруари 2012 г. те ни информираха, че неговият паспорт е локализиран и 
възстановен на притежателя. Органите на Обединеното кралство изразиха съжалението 
си във връзка с голямото закъснение, необходимо за проследяването на документа, тъй 
като Агенцията за външните граници на Обединеното кралство е сериозно ангажирана 
при вземането на всякакви предохранителни мерки за гарантиране безопасността на 
документите.

Заключение

Комисията предостави на вносителя на петицията правен анализ и излезе с 
предложение за най-ефикасния начин за разрешаване на проблема, който изглежда най-
накрая е намерил своето разрешение.


