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V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou Komisí „Citizens Without Borders“ si 
vám SOZE dovoluje zaslat informační newsletter o aktuálním vývoji na poli 

komunitárního práva v oblasti svobody pohybu a usazování. 
 

Případ Onuekwere, sp.zn. C-378/12. 
V tomto případě se Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) vyjádřil k započítávání doby 
pobytu nutné k možnosti žádat o udělení trvalého pobytu. ESDUE judikoval, že Soud 
řekl, že doba strávená ve vazbě se nezapočítává do doby pětiletého požadavku k 
získání statutu trvalého pobytu. Soud rozhodnutí podložil argumentem, že právo 
trvalého pobytu nemůže být za žádných okolností založeno pouze na čistě formálním 
kritériu jako je doba, kterou cizinec fyzicky stráví ve vězení, ale že se musí reálně 
snažit o integraci do společnosti.  Ač lze dobu strávenou ve výkonu trestu odnětí 
svobody považovat za legální pobyt pro účely nabytí práva trvalého pobytu, pro účely 
výpočtu pětileté doby stanovené pro založení práva trvalého pobytu podle směrnice 
2004/38 ji započítat nelze.  
Skutkový stav: 
Rozhodnutí ve věci Onuekwere se zabývá případem občana Nigérie, který žil se svou 
manželkou a jejich dvěma dětmi ve Velké Británii. Jeho manželka dostala trvalý pobyt po pěti 
letech nepřetržitého pobytu podle článku 16 odst. 2 a 3 Směrnice o volném pohybu a pobytu 
cizinců 2004/38/ES. Obecně rodinní příslušníci občanů třetích států mohou získat tento status 
trvalého pobytu za stejných podmínek z podstaty, že jsou rodinnými příslušníky občanů EU. 
Hlavní otázkou v tomto případě bylo, zda se do uvedených 5 let pobytu na území, které je 
jednou z podmínek pro získání trvalého pobytu, započítává i doba strávená ve vězení. Pan 
Nnamdi Onuekwere byl podmíněně odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 9 měsíců, k 
výkonu odnětí svobody však fakticky nedošlo. Po čtyřech letech byl pan N. Onuekwere 
opětovně odsouzen k trestu odnětí svobody v délce dvou let a 6 měsíců a z výkonu trestu byl 
posléze propuštěn 16. listopadu 2005. Nakonec bylo nařízeno vyhoštění pana Onuekwere ze 
Spojeného království. Rozhodnutí bylo ale posléze zrušeno z důvodu, že je pan O. manželem 
občanky Unie využívající práv zaručených Smlouvou o ES. Na začátku roku 2008 byl pan O. 
znovu zatčen a odsouzen za jiný trestný čin. Secretary od State rozhodl opětovně o jeho 
vyhoštění a zrušil předchozí rozhodnutí o vyhoštění. Dále dospěl k závěru, že osobní stav pana 
O. převažoval nad veřejným zájmem na jeho vyhoštění z důvodu veřejného pořádku.  
 
Projekt „Citizens Without Borders“ je spolufinancován programem Evropské unie Fundamental 
Rights and Citizenship a je zaměřen na zkoumání přístupu občanů EU a jejich rodinných 
příslušníků k základním právům EU, svobodě volného pohybu a usazování v EU.  


