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Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció 
az Egyesült Királyságban való maradásának jogáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójától megtagadták a jogot, hogy egy uniós polgárral kötött házasságának 
felbontását követően az Egyesült Királyságban maradjon, bár maga mögött kell hagynia a 
házasságból született gyermekeit. Az Egyesült Királyság fellebbviteli bírósága jóváhagyta e 
határozatot. A petíció benyújtója azelőtt nyújtott be panaszt az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához, hogy kimerítette volna a nemzeti szinten rendelkezésre álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőséget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A tartózkodási jog

A petíció benyújtója a 2004/38/EK irányelv szerint két különböző alapon rendelkezhet 
tartózkodási joggal: 
- a bontóper megindítását megelőzően a házasság legalább három évig tartott, amelyből a 
házastársak egy évet a fogadó tagállamban töltöttek; 
- megegyezés vagy bírósági végzés alapján a petíció benyújtója felügyeleti jogot gyakorol a 
pár gyermekei felett. 
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A petíció nem tartalmazza az érdemi válasz nyújtásához szükséges valamennyi információt. 
Így különösen nem tisztázott, hogy a fogadó tagállam területén mennyi ideig állt fenn a 
házasság. 
Az említetteken felül nem derül ki a petícióból, hogy a petíció benyújtója-e az uniós polgár 
kiskorúak elsődleges gondviselője. 

A rendelkezésre álló információk szerint a petíció benyújtója igénybe veszi az Egyesült 
Királyság jogrendjében biztosított jogorvoslati lehetőségeket. Ezzel összefüggésben az 
EUMSZ 267. cikkével kapcsolatos kérdést a jelek szerint az Európai Unió Bírósága elé vitték. 
Ugyanakkor nem adtak erről részletes információkat. A petíció benyújtója még azt 
megelőzően nyújtott be panaszt az Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy kimerítette 
volna a nemzeti szinten rendelkezésre álló valamennyi jogorvoslati lehetőséget. 

A petíció benyújtója útlevelének visszatartása
A 2004/38/EK irányelv teljes és megfelelő átültetésével kapcsolatban – beleértve az uniós 
polgárok és családtagjaik útlevelének visszatartását is – a Bizottság kapcsolatban áll az 
Egyesült Királyság hatóságaival. A Bizottság álláspontja szerint az Egyesült Királyság azon 
jogszabályai, amelyek kimondják, hogy a tartózkodási igazolványt az útlevélbe ütött pecsét 
formájában kell kiadni, a kérelmező útlevelének indokolatlan visszatartásához vezettek. 
2011. június 22-én a Bizottság hivatalos felszólító levelet intézett az Egyesült Királyság 
hatóságaihoz, többek között a 2004/38/EK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének nem 
megfelelő átültetése miatt. 

Összegzés
A tartózkodási jog
A szóban forgó ügy valamennyi elemét figyelembe vevő, kielégítő válasz biztosítása 
érdekében további információkat kell beszerezni a petíciós aktába. Így elsődleges fontosságú 
a következő iratok beszerzése: 

1. az üggyel kapcsolatos bírósági végzések másolata, beleértve a házasság felbontására és a 
pár gyermekei feletti felügyeletre vonatkozó bírósági végzést is; 

2. részletes információk a nemzeti és uniós szinten folyamatban lévő bírósági eljárásokról, 
különösen a nemzeti bírósági eljárás jelenlegi szakaszáról, és arról, hogy az előzetes 
döntéshozatali kérdéseket az Európai Unió Bírósága elé utalták-e már.  

A petíció benyújtója útlevelének visszatartása
A Bizottság 2011. június 22-én hivatalos felszólító levelet küldött az Egyesült Királyságnak, 
amelyre még várja a választ. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. április 20.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásuk érdekében hozott intézkedésekben megállapított 
korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió 
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polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza.

Ahogy azt az irányelv 13. cikkének (2) bekezdése kimondja, az uniós polgárok azon 
családtagjai, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, válás esetén megtarthatják 
tartózkodási jogukat a fogadó tagállamban. Továbbá, ahogy azt az irányelv 16. cikkének (2) 
bekezdése és 18. cikke kimondja, ezek a családtagok öt év folyamatos tartózkodás után 
huzamos tartózkodási jogot nyerhetnek.

A Bizottság 2010 februárjában kapta meg a petíció benyújtójának panaszát, és öt választ adott 
rá, amelyekben az uniós jogszabályok alapján elemezte a panaszt, és útmutatást adott, hogy 
hogyan lehet a legmegfelelőbben megoldani a problémáit.

A petíció benyújtójának állandó tartózkodási engedély iránti kérelme visszautasítását illetően 
a Bizottság tájékoztatta a petíció benyújtóját arról, hogy az irányelv 13. cikkének (2) 
bekezdése alapján a válás után a családtagoknak a tartózkodási jog megtartásához többek 
között igazolniuk kell, hogy az uniós állampolgár a válás napján jogszerűen tartózkodott a 
fogadó tagállamban. Ezt az értelmezést támasztja alá az, hogy az irányelv 12. cikke 
különböző feltételeket szab meg, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a családtagok az 
uniós állampolgár távozásának esetén megtarthassák állandó tartózkodási jogukat. A 
bizonyítás terhe a családtagoké, és a kérelem azon az alapon való elutasítása, hogy a feltételek 
teljesülését nem igazolták, összhangban van az uniós joggal. 

A kapott információk alapján a petíció benyújtója 2011 júliusában állandó tartózkodási 
engedélyt kapott, mivel bizonyítani tudta, hogy volt házastársa 2005 októbere és 2010 
januárja között az Egyesült Királyságban dolgozott.

Ugyanakkor az útlevelét továbbra is visszatartották. Az úti okmányok visszatartását illetően a 
Bizottság tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy a tagállamok jogosultak ellenőrizni az úti 
okmányok eredetiségét; az az igazgatási gyakorlat azonban, miszerint a tartózkodási kártyára 
irányuló kérelemről szóló döntés meghozataláig visszatartják az eredeti úti okmányokat, 
indokolatlan akadályt jelent az Unió polgárai és családtagjaik szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogának gyakorlásában, és ellentétes az irányelvvel, mivel az irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (1) bekezdése értelmében ezen úti okmányokra 
szükség van a más tagállam területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való uniós 
jog gyakorlásához.

A Bizottság azt tanácsolta a petíció benyújtójának, hogy éljen azokkal a lehetőségekkel, 
amelyeket az Egyesült Királyság hatóságai kifejezetten az úti okmányok visszaszolgáltatására 
alakítottak ki.

A petíció benyújtójának az útlevele visszaszerzésére irányuló utolsó sikertelen kísérlete után a 
Bizottság az ügyben felvette a kapcsolatot az Egyesült Királyság hatóságaival. 2012. február 
10-én tájékoztattak minket arról, hogy az útlevelét megtalálták, és visszaszolgáltatták 
számára. Az Egyesült Királyság hatóságai sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy ilyen sokáig 
tartott a dokumentum azonosítása, hiszen az Egyesült Királyság Határügynöksége (UKBA) 
elkötelezett aziránt, hogy minden óvintézkedést megtegyen a személyes okmányok biztonsága 
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érdekében.

Összegzés

A Bizottság jogi elemzést készített a petíció benyújtója részére, és javaslatot tett neki arra, 
hogy miként oldhatja meg leghatékonyabban a problémáját, amely, úgy tűnik, végre 
megoldódott.


