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Tárgy: A Rudolf Dancek, horvát állampolgár által benyújtott 1002/2007. számú petíció 
Franciaországba való belépésének megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – német feleségével és egy német baráti házaspárral együtt –
Lauterbourgnál kívánták átlépni a német–francia határt, hogy meglátogassák unokatestvérét 
Sessenheimben. Mivel a petíció benyújtója csak a személyi igazolványát tudta felmutatni, a 
francia határőrök kérték, hogy mutassa fel jogosítványát és a gépjármű papírjait, majd arra 
kérték, hogy kövesse őket és írjon alá egy dokumentumot. A petíció benyújtója azt gondolta, 
hogy kap majd egy egynapos vízumot, de ehelyett visszavitték a határ német oldalára. Nem 
kapott lehetőséget arra, hogy beszerezze a kért okmányokat vagy hogy azok másolatát 
elfaxoltassa. A petíció benyújtója szerint méltánytalanul bántak vele, és ennek kapcsán az 
Európai Bíróság által a C-459/99 sz. ügyben hozott ítéletre hivatkozik, amelynek értelmében 
egy harmadik ország állampolgárára, aki valamely tagállam polgárának házastársa, 
vonatkozik a mozgás szabadságának elve, még akkor is, ha nincs nála útlevél, amennyiben 
igazolni tudja személyazonosságát és a házastársi viszonyt, továbbá semmi sem utal arra, 
hogy a közrend, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjából kockázatot jelent. A 
petíció benyújtója hivatkozik továbbá a 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésére, 
amelynek értelmében ilyen helyzetben az érintett személyek visszairányítását megelőzően 
minden ésszerű lehetőséget biztosítani kell számukra a szükséges dokumentumok 
beszerzéséhez, vagy azokat ésszerű időn belül be kell szerezni részükre, vagy igazolnia, vagy 
más módon bizonyítania kell, hogy rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A szóban forgó 
korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
tartalmazza. 
Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az uniós polgárok családtagjai, akik nem 
valamelyik tagállam állampolgárai, érvényes útlevéllel beutazhatnak egy másik tagállam 
területére.  Az irányelv 5. cikkének (4) bekezdése értelmében ha egy uniós polgár családtagja 
nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, az érintett 
tagállamnak a visszairányításukat megelőzően minden ésszerű lehetőséget biztosítania kell 
számukra a szükséges dokumentumok beszerzéséhez, vagy azokat ésszerű időn belül be kell 
szereznie részükre, vagy igazolnia, vagy más módon bizonyítania kell, hogy rendelkeznek a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával. Ez a rendelkezés egységes szerkezetbe foglalja az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát1.

Az ügy vizsgálata során bebizonyosodhat, hogy a petíció benyújtójának elmondása alapján a 
határőrök által tett intézkedések nem állnak összhangban a közösségi joggal. E tekintetben, 
valamint a tagállamokkal folytatott kétoldalú párbeszéde keretében – a fent említett irányelv 
alkalmazásáról szóló jelentést2 követően – Franciaország elé tárják majd a szóban forgó 
kérdést. A Bizottság nem talált olyan általános és tartós közigazgatási gyakorlatra utaló jelet,
amely e tekintetben sérti a közösségi jogot.

                                               
1 A Bíróság által a C-459/99. sz. MRAX-ügyben 2002. július 25-én hozott ítélet. 
2 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról – COM(2008) 840 végleges  


