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Tárgy: Noel Dolan ír állampolgár által benyújtott 0451/2011. számú petíció egy, az 
állampolgársága szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező személy és egy 
harmadik országbeli állampolgár közötti családegyesítés problémájáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ír állampolgár, aki Spanyolországban házasságot kötött egy bolíviai 
állampolgárral. A pár uniós családi kártyát igényelt, de kérelmüket az ír hatóságok 
elutasították, mivel a harmadik országbeli házastárs nem felelt meg a 2004/38/EK irányelv 
szerinti tartózkodási feltételeknek. A petíció benyújtója szerint az uniós polgárok eltérő 
bánásmódban részesülnek attól függően, hogy az állampolgárságuk szerinti tagállamban 
élnek-e.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója – egy ír állampolgár, aki egy bolíviai állampolgárral kötött házasságot –
kifogásolja az ír hatóságok által az ír állampolgárokkal szemben alkalmazott fordított 
megkülönböztetést abban az esetben, ha Írországban kívánják gyakorolni egy harmadik 
országbeli családtaggal történő együttéléshez való jogukat.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 21. cikkének (1) bekezdése 
kimondja, hogy a Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított 
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korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. Az alkalmazandó korlátozásokat és feltételeket a 
2004/38/EK irányelv1 tartalmazza.

Amint azt az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése is megállapítja, ez az irányelv kizárólag azon 
uniós polgárokra alkalmazandó, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban 
tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó 
családtagjaikra. 

Az állampolgárságuk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgárok nem élvezhetik az olyan 
uniós polgároknak biztosított jogokat, akik a fenti jogukkal élve egy másik tagállamba 
költöztek. Az Európai Unió Bírósága azonban kiterjesztette ezt a kedvező bánásmódot azokra 
az uniós polgárokra is, akik egy másik tagállamban történő tartózkodáshoz való joguk 
gyakorlását követően visszatérnek saját tagállamukba2, illetve azokra az uniós polgárokra, 
akik a Szerződésben garantált jogaikat gyakorolták egy másik tagállamban, anélkül, hogy ott 
letelepedtek volna3 (például letelepedés nélkül szolgáltatást nyújtottak egy másik 
tagállamban).

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtson az említett ítélkezési gyakorlat lehetséges 
visszaélései miatt aggódó tagállamoknak a szóban forgó szabályok megfelelő 
alkalmazásához, a Bizottság 2009 júliusában iránymutatásokat tett közzé4. A Bizottság 
elismerte, hogy a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogszabályokkal való visszaélés olyan 
esetekben is előfordulhat, amikor a nemzeti bevándorlási szabályok megakadályozzák, hogy 
az uniós polgárhoz harmadik országbeli családtagjai származási tagállamában csatlakozzanak, 
ezért az uniós polgár másik tagállamba költözik kizárólag azzal a céllal, hogy hazájába 
visszatérvén – az uniós jog szerint őket megillető jogokra való hivatkozással – megkerülhesse 
a családegyesítési törekvéseiket meghiúsító nemzeti jogszabályokat.

A Bizottság kifejtette, hogy az uniós jog tényleges, illetve visszaélésszerű gyakorlása közötti 
különbség meghatározása annak értékelésén kell alapuljon, hogy a tagállamban, ahonnan az 
uniós polgár és családja visszatér, ténylegesen és valósan gyakorolták-e az uniós jogokat.
Ilyen esetekben az uniós polgárt és családját védi a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog. Az 
értékelést azonban csakis eseti alapon lehet elvégezni.

A Bíróság azonban a legújabb ítélkezési gyakorlatában megvizsgálta azon tartózkodási joghoz 
fűződő kérdéseket, amely a saját állampolgársága szerinti országban élő uniós polgárok 
harmadik országbeli családtagjai számára az uniós polgár állampolgárságából eredeztethetők.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

2 A Bíróság C-370/90. sz. Singh ügyben 1992. július 7-én hozott ítélete (EBHT 1992., I-
4265. o.) és a C-291/05. sz. Eind ügyben 2007. december 11-én hozott ítélete (EBHT 
2007., I-10719. o.) 

3 A Bíróság C-60/00. sz. Carpenter ügyben 2002. július 11-én hozott ítélete (EBHT 2002., I-
6279. o.)

4 COM(2009) 313 végleges
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A Ruiz Zambrano ügyben hozott ítéletében1 a Bíróság kimondta, hogy az EUMSZ 20. 
cikkével – amely az uniós polgár jogállását biztosítja mindenki számára, aki valamely 
tagállam állampolgára – ellentétesek azok a nemzeti intézkedések, amelyek azzal a hatással 
járnak, hogy megfosztják az uniós polgárokat az uniós polgárként meglévő jogállás révén 
biztosított jogok lényegének tényleges élvezésétől. Ebből a rendelkezésből tehát eredeztethető 
az uniós polgá rnak  minősülő eltartott kiskorú gyermekek harmadik országbeli 
állampolgárságú szüleinek egy tagállamban való tartózkodáshoz való joga, míg máskülönben 
ezek a gyermekek arra kényszerülnének, hogy elhagyják az Unió területét, és ily módon 
megfosztanák őket attól, hogy az uniós polgárként meglévő jogállás révén számukra 
biztosított jogok lényegét ténylegesen élvezhessék.

A Dereci ügyben hozott ítéletében2 a Bíróság részletesebben ismertette a Ruiz Zambrano 
ügyben született ítéletében megfogalmazott szabályt, és kimondta, hogy ez esetben különleges 
feltételről van szó, mivel olyan helyzetekre vonatkozik, amikor kivételes jelleggel nem 
tagadható meg a tartózkodási jog harmadik ország olyan állampolgárától, aki egy uniós polgár 
családtagja, mivel ellenkező esetben az ez utóbbi polgárt megillető uniós polgárság jogállás 
elveszítené hatékony érvényesülését.

A Bíróság azt is kifejtette, hogy pusztán az a tény, hogy gazdasági okokból vagy a családi 
egységnek az Unió területén történő fenntartása érdekében egy uniós polgár számára 
kívánatosnak tűnhet, ha harmadik országbeli állampolgárságú családtagjai vele együtt 
tartózkodhatnának, önmagában nem elegendő annak elfogadásához, hogy az uniós polgár 
kénytelen volna elhagyni az Unió területét abban az esetben, ha családtagjaitól megtagadják a 
tartózkodási jog megadását.

Egyúttal azt is kimondta, hogy a nemzeti hatóságoknak vagy bíróságoknak eseti alapon meg 
kell vizsgálniuk, hogy a tartózkodási jog odaítélésének megtagadása aláásná-e a családi élet 
védelméhez való jogot – az EU Alapjogi Chartájának 7. cikke alapján azokban az esetekben, 
amelyekre az uniós jog hatálya kiterjed, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. 
cikkének fényében, amikor az uniós jog nem alkalmazandó. 

A petíció benyújtójának esetében nem tűnik egyértelműen megállapíthatónak, hogy a Bíróság 
ítélkezési gyakorlata biztosítja-e házastársa számára az írországi tartózkodáshoz való jogot. A 
Bíróság értelmezése szerint ügyét az ír hatóságoknak és az ír bíróságoknak kell kivizsgálniuk, 
amelyek az uniós jogot alkalmazzák.

A Zambrano ügyben megállapított szabály alkalmazási körét jelenleg is vizsgálják a Bíróság 
előtt folyamatban lévő ügyek keretében, mivel a Bíróság az egyetlen olyan szerv, amely az 
uniós jog hiteles értelmezésével szolgálhat.

Következtetés

Tekintettel arra, hogy a Bíróság fenti ítélkezési gyakorlata alapján megállapított bármely jog 
szorosan függ az egyes kérelmezők személyes helyzetének vizsgálatától, azt tanácsoljuk a 
                                               
1 A Bíróság C-34/09. sz. Ruiz Zambrano ügyben 2011. március 8-án hozott ítélete (még nem 

tették közzé)
2 A Bíróság C-256/11. sz. Dereci ügyben 2011. november 15-én hozott ítélete (még nem 

tették közzé)
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petíció benyújtója számára, hogy álljon ki jogai védelmében az ír hatóságok és az ír bíróságok 
előtt.


