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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki állandó lakóhellyel rendelkezett Dániában, elvált dán házastársától, 
akitől három gyermeke született. A petíció benyújtója kifejti, hogy a dán hatóságok részéről 
hátrányos megkülönböztetés áldozatává vált, és hogy a dán hatóságok 2010 óta a Dániából 
való kiutasítással fenyegetik, ami lehetetlenné tenné számára, hogy fenntartsa a kapcsolatot a 
gyermekeivel. A petíció benyújtója egyúttal kifogásolja, hogy a dán hatóságok ragaszkodnak 
ahhoz, hogy a gyermekek dánul tartsák vele a kapcsolatot, egy olyan nyelven, amelyet a 
petíció benyújtója nem beszél tökéletesen. Hivatkozással a Bíróságnak a C-127/08. sz. ügyben 
hozott ítéletére a petíció benyújtója ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. május 31.

A petíció benyújtója amerikai állampolgár, aki 2001-ben családjával Dániába költözött, de 
elvált dán feleségétől, akitől három gyermeke született. Sérelmezi a nem dán szülőkkel 
szembeni dániai bánásmódot, különös tekintettel a bevándorlási szabályokra, valamint a 
kiutasítás és a három gyermekétől való elválasztás veszélyére. A Bizottsághoz küldött 
leveléből kiderül, hogy családjával az Egyesült Királyságból költözött Dániába, miután két 
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évet éltek ott. A gyermekek jelenleg anyjukkal élnek, akivel a petíció benyújtója közös 
felügyeleti joggal rendelkezik. 

A Bizottság észrevételei 
A szabad mozgáshoz való jogról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazhatósága a harmadik 
országból származó szülők tartózkodáshoz való joga tekintetében

A 2004/38/EK irányelv az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szól. Az irányelv konkrétan 
rendelkezik arról, hogy a harmadik országból származó családtagok válás, a házasság 
érvénytelenítése vagy a regisztrált élettársi kapcsolat megszüntetése esetén megtartják 
tartózkodási jogukat. A 13. cikk kimondja, hogy a válás nem érinti az uniós polgár azon 
családtagjainak tartózkodási jogát, akik nem valamely tagállam állampolgárai, ha a házasság 
legalább három évig – ebből egy évig a fogadó tagállamban – fennállt, vagy ha az a házastárs, 
aki nem valamelyik tagállam állampolgára, szülői felügyeleti jogot gyakorol az uniós polgár 
gyermeke felett. A Bizottság rendelkezésére álló információkból azonban nem derül ki 
egyértelműen, hogy a petíció benyújtója megfelel-e ezeknek a feltételeknek.

A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelv dániai alkalmazhatóságának hiánya

A 2003/109/EK irányelv a harmadik országok huzamosan tartózkodó állampolgárainak 
jogállásáról szól, és rendelkezik tartózkodási jogukról. 
Dánia azonban az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel foglalkozó V. címe alóli 
kimaradás mellett döntött, és a harmadik országok azon, dán gyermekekkel rendelkező 
állampolgáraira, akik nem tartoznak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá, csak a nemzeti 
jogszabályok alkalmazandók.

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok 
annyiban kötelesek alkalmazni a Chartát, amennyiben az uniós jogot hajtják végre.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának a magán- és a családi élet tiszteletben tartásával 
foglalkozó 7. cikke az emberi jogok európai egyezménye 8. cikkének (1) bekezdése által 
biztosított jogoknak megfelelő jogokat tartalmaz, így a Charta 7. cikkének tartalmát és 
terjedelmét az emberi jogok európai egyezménye 8. cikkének (1) bekezdésében 
rögzítettekével azonosnak kell tekinteni, ahogyan azt az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
ítélkezési gyakorlata is értelmezi (a C-256/11. sz. Dereci-ügyben hozott 2011. november 15-i 
ítélet, 70. pont).

Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ilyen esetekben – azaz harmadik országok 
olyan állampolgárainak tartózkodási joga tekintetében, akik uniós állampolgár gyermekkel 
rendelkeznek – a Charta előírását a gyermek mindenek fölött álló érdekének szem előtt 
tartására vonatkozó – a Charta 24. cikkének (2) bekezdésében foglalt – kötelezettséggel 
összefüggésben kell értelmezni, figyelembe véve annak szükségességét, hogy a 24. cikk (3) 
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bekezdésének megfelelően a gyermek mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen 
kapcsolatot tartson fenn (C-356/11. és C-357/11. sz. O. és S. egyesített ügyekben hozott ítélet, 
76. pont).

Következtetés
A Bizottság már kapcsolatba lépett a petíció benyújtójával annak ellenőrzése céljából, hogy az 
ügy a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozik-e.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója által nyújtott kiegészítő információkból kiderül, hogy a petíció 
benyújtója – aközött, hogy a család az Egyesült Királyságban töltött két évet követően 2001 
novemberében Dániába költözött, és aközött, hogy 2012 januárjában elvált dán feleségétől –
2005 májusában három évre családja nélkül távozott Dániából, hogy az Egyesült Államokban 
dolgozzon. 2008 áprilisában tért vissza Dániába. Felesége, aki a családról gondoskodott, 
megerősítette a dán hatóságoknak, hogy anyagilag ő tartotta el a petíció benyújtóját. Úgy 
tűnik, a dán bevándorlási szervek 2009 márciusában elutasították a petíció benyújtójának 
uniós szabályok szerinti családegyesítésre irányuló kérelmét. A petíció benyújtója 2009 
szeptemberétől 2012-ig mesterképzésben vett részt Dániában, amelyhez az információk 
alapján valamilyen állami támogatásban részesült.

Miután a petíció benyújtója 2011 decemberében fellebbezett a családegyesítésre irányuló 
kérelmének elutasításával szemben, az igazságügyi minisztérium az ügyet 2013 márciusában 
újbóli határozathozatal céljából a bevándorlási szervek elé utalta. Ezzel összefüggésben a 
bevándorlási szervek 2013 májusában további információkat kértek tőle annak bizonyítására, 
hogy volt felesége tényleges és valódi lakóhellyel rendelkezett az Egyesült Királyságban, és 
hogy valamelyikük rendelkezett elegendő forrással – például jövedelemmel vagy 
megtakarítással –, amikor 2001 novemberében Dániába költöztek. Emellett tájékoztatták, 
hogy a dokumentumok beérkezését követően három hónapon belül határozatot hoznak. A 
petíció benyújtója arról tájékoztatta őket, hogy nem szolgáltat további információkat, mivel 
véleménye szerint inkább a hatóságoknak kellene bizonyítaniuk, hogy volt felesége az adott 
időben nem élt az Egyesült Királyságban.
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 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza. 

A családegyesítéshez való jog uniós polgár visszatérése esetén

A 2004/38/EK irányelv – 3. cikkének (1) bekezdése szerint – azokra az uniós polgárokra és 
családtagjaikra alkalmazandó, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban 
tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai. Az állampolgárságuk szerinti tagállamban lakó 
uniós polgárok és családtagjaik ezzel a joggal alapvetően nem élhetnek.

Az Európai Bíróság az irányelv szerinti kedvezményes elbánást ugyanakkor azokra az uniós 
polgárokra is kiterjesztette, akik a szabad mozgáshoz való jogukkal élve másik tagállamban 
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tartózkodtak, majd azt követően visszatérnek saját tagállamukba1. Konkrétabban, a Bíróság2

elismerte a valamely tagállamban kereső tevékenységet folytató, majd az állampolgárságuk 
szerinti tagállamba visszatérni kívánó uniós polgárok azon jogát, hogy harmadik országbeli 
családtagjaik legalább ugyanolyan feltételek mellett kísérhessék el őket, mint amilyen 
feltételeket az uniós jog a más tagállamokból származó uniós polgárokra megállapít. A 
2004/38/EK irányelvre ezért úgy is lehet tekinteni, hogy az meghatározza a jogok azon 
minimális szintjét, amelyet a tagállamoknak akkor is biztosítaniuk kell a visszatérő 
állampolgároknak, ha az irányelv közvetlenül nem alkalmazandó rájuk.

Analógia útján ez az ítélkezési gyakorlat főszabály szerint azokra a visszatérő uniós 
polgárokra is alkalmazandó, akik anélkül tartózkodtak jogszerűen egy másik tagállamban, 
hogy ott kereső tevékenységet folytattak volna. Ezt a következtetést támasztja alá az is, hogy 
az uniós jog értelmében az uniós polgárok akkor is részesülnek az uniós polgárság biztosította 
jogokban, ha nem folytatnak kereső tevékenységet. 

Ennek megfelelően a 2004/38/EK irányelv értelmében az állampolgárság szerinti tagállam 
legalább az uniós jog által meghatározottakkal egyenlő feltételek mellett köteles engedélyezni 
azon saját állampolgárai családtagjainak a területére való beutazását és tartózkodását, akik 
valamely más tagállamban gyakorolták a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot, 
majd visszatérnek, függetlenül attól, hogy milyen minőségben tartózkodtak a fogadó 
tagállamban, feltéve hogy teljesítik a vonatkozó feltételeket és tiszteletben tartják az 
irányelvben foglalt korlátozásokat. 

A visszatérő uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogának valódi és tényleges gyakorlása

Ugyanakkor ahhoz, hogy valamely személy részesüljön az uniós jog által biztosított kedvező 
bánásmódban, a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának valódinak és ténylegesnek kell 
lennie abban a tagállamban, ahonnan az uniós polgárok és a családtagjaik visszatérnek. A 
2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott bizottsági iránymutatások3

útmutatást nyújtanak a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joguk más tagállamban való 
gyakorlását követően az állampolgárságuk szerinti tagállamba visszatérő uniós polgárokat és 
családtagjaikat megillető jogokról. Ennek megfelelően annak értékelésekor, hogy a fogadó 
tagállamban való tartózkodás valódi és tényleges volt-e, a származás szerinti tagállam 
hatóságainak kellő figyelmet kell fordítaniuk az egyedi esetek valamennyi körülményére. A 
tagállamok indikatív kritériumokat és objektív bizonyítási eszközöket határozhatnak meg, 
amelyek felhasználhatók az uniós jog által védelmezett szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jog valódi gyakorlása és az e joggal való visszaélés közötti különbségtétel érdekében. E 
célból előírhatják a szabad mozgáshoz való jognak a fogadó tagállamban történő valódi és 

                                               
1 A C-370/90. sz. Singh-ügyben 1992. július 7-én hozott ítélet (EBHT 1992., I-4265. o.) 

és a C-291/05. sz. Eind-ügyben 2007. december 11-én hozott ítélet (EBHT 2007., I-
10719. o.).

2 A C-370/90. sz. Singh-ügyben 1992. július 7-én hozott ítélet (EBHT 1992., I-
4265. o.), a C-109/01. sz. Akrich-ügyben 2003. szeptember 23-án hozott ítélet 
(EBHT 2003., I-9607. o.) és a C-291/05. sz. Eind-ügyben hozott 2007. december 11-i 
ítélet (EBHT 2007., I-10719. o.).

3 A 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott 2009. július 2-i 
bizottsági iránymutatás, COM(2009)0313, 2009.7.2., 4.3. pont.



CM\1004009HU.doc 5/6 PE514.900v02-00

HU

tényleges gyakorlását alátámasztó dokumentumok bemutatását, beleértve például a másik 
tagállamban való tartózkodásról szóló nyilatkozatot vagy a bérleti díjra vonatkozó átvételi 
elismervényeket. 

Az uniós állampolgár visszatérése és a családegyesítés kérelmezése között eltelt idő

Az uniós szabályok szerinti családegyesítésre irányuló kérelem a petíció benyújtójának az 
Egyesült Államokból való dániai visszatérítésére vonatkozik, amely 2008 áprilisában történt, 
három évvel azután, hogy Dániából – egyedül – az Egyesült Államokba távozott, és 6,5 évvel 
azután, hogy volt feleségével az Egyesült Királyságból Dániába költözött. 

Azzal kapcsolatban, hogy a Dániába való visszatérése és a családegyesítés iránti kérelem 
benyújtása a fentieknek megfelelően nem ugyanakkor történt, mint amikor uniós állampolgár 
felesége az Egyesült Királyságból visszatért Dániába, meg kell jegyezni, hogy a Bíróság még 
nem egyértelműsítette, hogy a családegyesítéssel kapcsolatos kedvező elbánásnak a visszatérő 
uniós állampolgárra és családtagjaira való kiterjesztése akkor is alkalmazandó-e, ha az uniós 
állampolgár visszatérése és a családegyesítés iránti kérelem benyújtása között idő telik el. Egy 
előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés, melyet a Bíróság jelenleg vizsgál1, eligazítással 
szolgálhat e tekintetben.

A Bizottság véleménye szerint az uniós jog szerinti családegyesítés lehetőségének nem 
kellene, hogy feltétele legyen az, hogy az uniós állampolgár és a családtag egyidejűleg térjen 
vissza az uniós polgár állampolgársága szerinti országba. A hatóságoknak minden ügyet 
egyedileg kellene megvizsgálniuk, a családi köteléknek azonban a visszatérés időpontjában 
már fenn kell állnia.

További tényező ugyanakkor az, hogy a petíció benyújtója családjával már Dániában lakott, 
majd egyedül hagyta el Dániát közel három évre, mielőtt visszatért és családegyesítésért 
folyamodott volna. Ez a távollét lényegesen hosszabb azoknál az ideiglenes 
megszakításoknál, amelyeknek az irányelv értelmében nincs hatásuk: ezek hat hónapot (és 
kivételes esetben az egy évet) meg nem haladó távollétek, amelyek a huzamos tartózkodási 
jog megszerzésének vonatkozásában nem érintik a tartózkodás folyamatosságát (a 16. cikk (3) 
bekezdése), illetve több mint két éven át tartó távollétek, amelyeket követően a huzamos 
tartózkodási jog elvész (a 16. cikk (4) bekezdése).

A petíció benyújtójának ügyét a nemzeti hatóságoknak kell megvizsgálniuk

Mivel a petíció benyújtója egy Dániában élő dán állampolgár családtagja volt, közvetlenül 
nem támaszkodhat a 2004/38/EK irányelvre. Dánia csak akkor köteles biztosítani számára 
legalább az irányelvben foglaltakkal azonos jogokat, ha a dán felesége a szabad mozgáshoz 
való jogának az Egyesült Királyságban való tényleges és valódi gyakorlását követően 
visszatérő állampolgárnak tekinthető. 

A nemzeti hatóságok és bíróságok feladata, hogy ezt az adott eset konkrét körülményeit 
megvizsgálva megállapítsák. E célból kérhetik a petíció benyújtóját, hogy nyújtson be 
dokumentumokat. A petíció benyújtójának fellebbezése nyomán ez az ellenőrzés jelenleg 

                                               
1 C-456/12. sz. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel kontra B. és Minister voor 

Immigratie, Integratie en Asiel kontra O. ügy.
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folyamatban van.

Azzal kapcsolatban, hogy a petíció benyújtója nem hajlandó további információkat 
szolgáltatni, mert véleménye szerint inkább a dán hatóságoknak kellene bizonyítaniuk, hogy 
felesége nem élt az Egyesült Királyságban, meg kell jegyezni, hogy valóban a visszatérő 
állampolgárnak és/vagy családtagjának kell bizonyítania, hogy ténylegesen és valóban 
gyakorolták a jogukat a fogadó tagállamban, ahonnan érkeznek. Az uniós jogban nem létezik 
olyan rendelkezés, amely kifejezetten kötelezné a nemzeti hatóságokat, hogy a bizonyítás 
terhét az irányelv szerint tartózkodási okmányért folyamodó uniós állampolgárokkal, illetve 
családtagjaikkal együtt viseljék.

A tartózkodáshoz való jog megtartása válás vagy huzamos tartózkodás esetén

A következő lépéseket csak akkor lehet megtenni, ha a dán hatóságok oly módon vizsgálják 
felül határozatukat, hogy aszerint a petíció benyújtója Dániába való 2008-as visszatérésekor 
élhetett volna az uniós jog szerinti családegyesítéssel; ebben az esetben a következő lépésben 
az kerülne megvizsgálásra, hogy a petíció benyújtója megfelel-e azoknak a feltételeknek, 
amelyek mellett tartózkodási joga a válást követően is fennmaradt, illetve hogy teljesíti-e a 
huzamos tartózkodáshoz szükséges feltételeket. Ennek eldöntése is döntően a konkrét egyedi 
eset tényállásának értékelésén alapul, amelyet csak a nemzeti hatóságok tudnak elvégezni.

Következtetés

Jelenleg a dán hatóságoknak kell – különösen a volt feleség Egyesült Királyságban való 
korábbi tényleges és valós tartózkodásának vizsgálata révén – megállapítaniuk, hogy a petíció 
benyújtója egy visszatérő állampolgár családtagjaként támaszkodhat-e az uniós szabályok 
szerinti családegyesítésre.

A Bizottság kérte a petíció benyújtóját, hogy folyamatosan adjon tájékoztatást a 
fejleményekről, noha a petíció benyújtójától közvetlenül kapott legutóbbi információ szerint 
elhagyta Dániát, és jelenleg az Egyesült Államokban él.


