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elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

Az abujai ír nagykövetség azon az alapon utasította el a beutazási vízum kiadását a petíció 
benyújtójának nigériai férje számára, hogy a) a petíció benyújtója nem gyakorolta Írországban 
a Szerződés szerinti (a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogról szóló 2004/38/EK 
irányelv szerinti) jogait és b) a vízumkérelem benyújtása előtt nem volt közöttük családi 
kapcsolat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az ír hatóságok elutasították nigériai férjének beutazási 
vízum iránti kérelmét, aki vele együtt szeretett volna Írországba utazni. Az ír hatóságok arra 
alapozták határozatukat, hogy a petíció benyújtója nem szolgáltatott bizonyítékot írországi 
lakóhelyéről az Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló uniós jogszabályoknak, valamint a 
házasság érvényességének igazolására vonatkozó követelménynek megfelelően.

A Bizottság észrevételei
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
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Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított 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.

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése szerint az a tagállam, amelynek területén az EU 
állampolgára szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jogát gyakorolja, előírhatja az 
adott állampolgár harmadik országbeli családtagja számára, hogy rendelkezzen beutazási 
vízummal. 

Amint azt az Európai Unió Bírósága2 is megerősítette, az ilyen családtagoknak nemcsak 
ahhoz van joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy e célból 
beutazási vízumot szerezzenek. A tagállamoknak minden lehetőséget meg kell adniuk az 
érintett személyek számára, hogy a szükséges vízumokat megszerezhessék, és ezeket 
költségmentesen és a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás keretében kell számukra 
kibocsátani.

Mivel ennek a jognak a családi kötelék a kizárólagos forrása, a fogadó tagállam kérheti, hogy 
a beutazási vízumért folyamodó családtag mutassa be érvényes útlevelét és a családi köteléket 
igazoló dokumentumot. Semmilyen egyéb dokumentumot – így például szálláshely és 
elegendő forrás igazolását, meghívólevelet vagy visszaútra szóló jegyet – nem lehet kérni.

A beutazási vízum megszerzéséhez való jog ugyanakkor nem feltétel nélküli, mivel az uniós 
jog felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy megtiltsák az uniós polgárok családtagjainak 
beutazását saját területükre, amennyiben a 2004/38/EK irányelv VI. fejezetének értelmében 
veszélyt jelentenek a közrenddel, közbiztonsággal vagy közegészséggel kapcsolatos 
követelményekre, illetve csalás vagy visszaélés, így például érdekházasság esetén.

A Bizottsághoz 2011. július 21-én közvetlenül a petíció benyújtójától érkezett panasz. 2011. 
augusztus 23-án és október 20-án küldött válaszában a Bizottság az uniós jog fenti elemzését 
közölte, valamint egyértelműen felsorolta azon dokumentumokat, amelyek bemutatására az ír 
hatóságok joggal kötelezhetik a petíció benyújtójának házastársát beutazási vízum iránti 
kérelmének elbírálása során:

 személyazonosságát igazoló okmány – pl. érvényes nigériai útlevele –, amely lehetővé 
teszi az ír hatóságok számára, hogy meggyőződjenek a kérelmező 
személyazonosságáról; 

 családi köteléket igazoló dokumentum – pl. érvényes házassági anyagkönyvi kivonat –
, amelynek nyomán az ír hatóságok meggyőződhetnek arról, hogy a kérelmező egy 
uniós polgár családtagja; 

 annak igazolására szolgáló dokumentum, hogy a petíció benyújtója jelenleg a 
Szerződésben rögzített jogait gyakorolja Írországban, illetve házastársa 

                                               
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, HL L 158., 
2004.4.30., 77. o.
2  Lásd többek között a Bíróság C-503/03. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 2006. január 31-én hozott 
ítéletét (EBHT 2006., I-1097. o.)
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megérkezésének pillanatától számítva e jogokat gyakorolni fogja – pl. érvényes 
munkaszerződés vagy bármely más, annak igazolására szolgáló dokumentum, hogy 
teljesíti az irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében felsorolt feltételeket, az irányelv 8. 
cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint, vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a 
petíció benyújtója férjével közösen utazik Írországba, illetve hogy a férj a feleség 
megérkezése után rövid idővel csatlakozik hozzá –, amelynek nyomán az ír hatóságok 
meggyőződhetnek arról, hogy a kérelmező az uniós polgárral együtt tartózkodik majd 
Írország területén.

Ami azt a tényállást illeti, amely szerint a kérelmet azért utasították el, mivel nem igazolták, 
hogy a petíció benyújtója a Szerződésben rögzített jogait gyakorolja Írországban, a Bizottság 
arra a következtetésre jutott, hogy a kérelem ilyen okból történő elutasítása elviekben 
összhangban áll az uniós joggal, a Bizottságnak pedig nem áll módjában megállapítani azt, 
hogy a vízumkérelemmel együtt benyújtott dokumentumok megfelelően igazolják-e a 
fentieket.

A második indokot illetően a Bizottság arra emlékeztet, hogy az irányelv 35. cikke 
engedélyezi a tagállamok számára, hogy elfogadják a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy megtagadják, megszüntessék vagy visszavonják az ezen irányelv által 
juttatott bármely jogot, joggal való visszaélés vagy csalás, mint például érdekházasság 
esetében.

A bizonyítás terhe azon ír hatóságokra hárul, amelyek szerint felmerül a színlelt házasság 
gyanúja. Érvelésüket meggyőző bizonyítékokkal kell alátámasztaniuk, mindeközben 
tiszteletben tartva az uniós jogban foglalt valamennyi anyagi jogi biztosítékot. Fellebbezés 
esetén a nemzeti bíróság feladata, hogy az egyes esetekben ellenőrizze a visszaélés meglétét, 
és az ehhez szükséges bizonyítást a nemzeti jog szerint kell lefolytatni, azzal a feltétellel, 
hogy ezáltal nem sérül a közösségi jog hatékonysága.

Annak megállapítása érdekében, hogy az ír hatóságok a szóban forgó kérdésben az uniós jog 
alapján fennálló kötelezettségeiknek megfelelően jártak-e el, a Bizottság felkérte a petíció 
benyújtóját, hogy bocsássa rendelkezésre a vízumkérelem elutasításáról szóló ír határozat egy 
példányát. Egyúttal azt tanácsolta számára, hogy forduljon a SOLVIT-hoz, amely a jelenlegi 
szakaszban a leghatékonyabb segítséget képes nyújtani. A Bizottság azt is felvetette, hogy 
amennyiben a probléma a SOLVIT útján nem rendeződik, vagy ha a petíció benyújtója a 
javasolt megoldást nem tartja elfogadhatónak, jogában áll hivatalos panasszal élni az Európai 
Bizottságnál.

Mivel a petíció benyújtójától további válasz nem érkezett, az ügyet 2012. január 20-án 
lezártnak nyilvánították.

Következtetés
A petíció benyújtója párhuzamosan már a Bizottsággal is közvetlen kapcsolatban állt, amely 
jogi elemzést nyújtott számára, valamint javaslatot tett a probléma megoldásának 
leghatékonyabb módjára. 2011. október 20-án küldött levelében egyúttal felkérte a petíció 
benyújtóját, hogy ismételten lépjen kapcsolatba a Bizottsággal, amennyiben a problémát nem 
sikerül megoldani, ezzel azonban a petíció benyújtója nem élt.


