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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0256/2011 af Harry Nduka, nigeriansk statsborger, om hans ret til at 
blive i Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren er blevet nægtet tilladelse til at blive i Det Forenede Kongerige efter sin 
skilsmisse fra en EU-borger, skønt han har børn fra ægteskabet, som han vil være nødt til at 
efterlade. Den britiske landsret har bekræftet beslutningen. Han indsendte en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, inden han havde udtømt alle juridiske muligheder 
på nationalt plan.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Opholdsret

Andrageren kan med udgangspunkt i direktiv 2004/38/EF have opholdsret på to forskellige 
grundlag: 
- Hvis ægteskabet ved begyndelsen af skilsmisseproceduren har varet i mindst tre år, heraf 
mindst ét år i værtsmedlemsstaten. 
- Hvis andrageren efter aftale eller ved en retsafgørelse har opnået forældremyndigheden til 
parrets børn. 

Andragendet indeholder ikke alle de oplysninger, der er nødvendige for at afgive et 
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fyldestgørende svar. Navnlig er varigheden af ægteskabet på værtsmedlemsstatens område 
uklar. 

Derudover gøres det ikke klart i andragendet, om andrageren er den primære forsørger af de 
mindreårige, der har EU-borgerskab. 

I henhold til de tilgængelige oplysninger udnytter andrageren de retsmidler, der er 
tilgængelige i henhold til britisk ret. I denne forbindelse synes et spørgsmål i henhold til 
artikel 267 TEUF at være blevet forelagt Den Europæiske Unions Domstol. Der er imidlertid 
ikke blevet fremsendt detaljerede oplysninger herom. Andrageren indsendte en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, inden han havde udtømt alle juridiske muligheder 
på nationalt plan. 

Tilbageholdelse af andragerens pas

Kommissionen har været i kontakt med de britiske myndigheder vedrørende den fuldstændige 
og korrekte gennemførelse af direktiv 2004/38/EF, herunder tilbageholdelsen af EU-borgeres 
og deres familiemedlemmers pas. Efter Kommissionens opfattelse medfører de britiske love, i 
hvilke det fastsættes, at opholdstilladelsen skal udstedes i form af et stempel i passet, en 
uberettiget tilbageholdelse af ansøgerens pas. 

Den 22. juni 2011 sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til de britiske myndigheder om 
bl.a. ukorrekt gennemførelse af artikel 10, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF. 

Konklusion

Opholdsret

For at afgive et tilfredsstillende svar, hvor alle forhold i den pågældende sag tages i 
betragtning, er det nødvendigt at indhente yderligere oplysninger til andragendet. Det er 
navnlig særdeles vigtigt at få adgang til følgende dokumenter: 

1. En kopi af retsafgørelserne i denne sag, herunder retsafgørelsen om skilsmissen og om 
forældremyndigheden til parrets børn. 

2. Detaljerede oplysninger om de igangværende retlige procedurer på nationalt og EU-plan 
angående især oplysninger om den nuværende fase af den nationale retlige procedure og 
bekræftelse af, hvorvidt EU-Domstolen allerede havde fået forelagt spørgsmål til præjudiciel 
afgørelse. 

Tilbageholdelse af andragerens pas

Kommissionen sendte den 22. juni 2011 en åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige og 
afventer svar herpå."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 20. april 2012.

”Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i 
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direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Ikke-EU-familiemedlemmer til EU-borgere kan bevare deres opholdsret i værtsmedlemsstaten 
i tilfælde af skilsmisse, som fastsat i artikel 13, stk. 2 i direktivet. Efter fem års uafbrudt 
ophold, kan sådanne familiemedlemmer få en permanent opholdsret, som fastsat i artikel 16, 
stk. 2 og artikel 18 i direktivet.

Kommissionen modtog andragerens klage i februar 2010 og sendte ham fem svar tilbage, 
hvori den analyserer hans klage på baggrund af gældende EU-lovgivning og rådgiver om den 
bedste løsning på hans problemer.

Med hensyn til afvisning af andragerens ansøgning om en permanent opholdstilladelse, 
meddelte Kommissionen andrageren at for at bevare opholdsretten efter skilsmisse i henhold 
til artikel 13, stk. 2 i direktivet skal familiemedlemmer bevise bl.a. at EU-borgeren har 
opholdt sig lovligt i værtsmedlemsstaten på dagen for skilsmissen. Denne fortolkning 
understøtter det faktum, at artikel 12 i direktivet indeholder særskilte betingelser, under hvilke 
opholdsretten kan tilbageholdes i tilfælde af at EU-borgeren rejser. Bevisbyrden ligger på 
familiemedlemmer, og afslaget er på grund af manglende beviser på, at betingelserne er 
opfyldt i overensstemmelse med EU-lovgivningen. 

På grundlag af de givne oplysninger fik andrageren udstedt en permanent opholdstilladelse i 
juli 2011, da han kunne bevise, at hans tidligere ægtefælle har arbejdet i England mellem 
oktober 2005 og januar 2010.

Hans pas blev imidlertid tilbageholdt. Med hensyn til rejsedokumenter der tilbageholdes, 
meddeler kommissionen andrageren, at medlemsstater har ret til at kontrollere, at 
rejsedokumenterne er ægte. Imidlertid udgør den administrative praksis vedrørende 
tilbageholdelse af de originale rejsedokumenter, indtil der er truffet afgørelse om ansøgningen 
om opholdstilladelse, en ubegrundet hindring for EU-borgernes og deres familiemedlemmers 
ret til at færdes og opholde sig frit, og den er i modstrid med direktivet, eftersom disse 
rejsedokumenter i henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 er nødvendige for at udøve 
fællesskabsretten, nemlig at færdes og opholde sig frit på en anden medlemsstats område.

Kommissionen rådede Andrageren til at gøre brug af ressourcer, som specielt er oprettet af de 
britiske myndigheder, når det har at gøre med tilbagesendelse af rejsedokumenter. 

Kommissionen har kontaktet de britiske myndigheder efter andragerens seneste mislykkede 
forsøg på at få sit pas tilbage. De meddelte os den 10. februar 2012, at hans pas nu er blevet 
fundet og sendt tilbage til ham. De britiske myndigheder beklagede, at der var en sådan 
forsinkelse i at kunne spore dokumentet, da UKBA er forpligtet til at tage alle forholdsregler 
for at sikre, at personlige dokumenter er i sikkerhed.

Konklusion

Kommissionen gav andrageren en juridisk analyse og foreslog den mest effektive løsning på 
problemet, som nu endelig ser ud til at være afklaret.”


