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Tárgy: Veikko Turkki, finn állampolgár által benyújtott 0719/2012. számú petíció a 
thaiföldi állampolgárral kötendő házasságát megnehezítő állítólagos 
akadályokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a bangkoki finn nagykövetség visszautasította, hogy 
thaiföldi mennyasszonya Finnországba beutazhasson, hogy ott házasságot kössenek. Azt 
állítja, hogy alapvető jogában áll, hogy bárkivel házasságot kössön, továbbá jelzi, hogy az 
európai ombudsman elutasította az ügy kivizsgálása iránti kérelmét. Ezért az Európai 
Parlament segítségét kéri annak biztosítására, hogy az európai ombudsman az ügyet 
kivizsgálja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A petíció benyújtója, egy finn állampolgár kifogásolja, hogy a bangkoki finn nagykövetség 
visszautasította, hogy thaiföldi mennyasszonya beutazhasson Finnországba, hogy ott 
házasságot kössenek. A petíció benyújtója szerint a bangkoki finn nagykövetség azért 
utasította vissza, hogy thaiföldi mennyasszonya számára vízumot állítson ki, mert a látogatás 
indoka nem volt egyértelműen megjelölve. Azt állítja, hogy alapvető jogában áll, hogy 
bárkivel házasságot kössön. Azt is jelzi, hogy a (finn) parlamenti ombudsman elutasította az 
ügy kivizsgálása iránti kérelmét.
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Az ebben az esetben alkalmazandó jogszabály az érintett pár szándékától függene.

Ha azt terveznék, hogy a petíció benyújtójának menyasszonya rövid időtartamra (180 napon 
belül legfeljebb 90 napra) azért utazna Finnországba, hogy házasságot kössön a petíció 
benyújtójával, aztán visszatérjen vele Thaiföldre, hogy ott letelepedjenek, vagy vele együtt 
elhagyná Finnországot, hogy a schengeni övezeten kívüli másik országban telepedjenek le, 
akkor a rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni vízumok kibocsátására alkalmazandó 
általános szabályok lennének alkalmazandók, amelyeket a Vízumkódex1 határoz meg.

Ha azt terveznék, hogy a petíció benyújtójának menyasszonya azért utazna Finnországba, 
hogy házasságot kössön a petíció benyújtójával, majd együtt letelepednének Finnországban, 
nem a Vízumkódex előírásait kellene alkalmazni, mert azok csak a rövid távú tartózkodásra 
jogosító vízumokra vonatkoznak. Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004/38/EK tanácsi 
irányelv szintén nem vonatkozna erre az esetre, mert az csak az uniós polgárok szabad 
mozgáshoz való jogának gyakorlásával kapcsolatos eseteket szabályozza, azaz az olyan 
eseteket, amikor olyan tagállamban tartózkodnak, vagy olyan tagállamba utaznak, amelynek 
nem állampolgárai. A családegyesítésről szóló 2003/86/EK irányelv sem alkalmazandó, mert 
ez a jogszabály harmadik országok jogszerűen az EU területén tartózkodó állampolgárainak 
azon jogait érinti, hogy családtagjaik csatlakozzanak hozzájuk az érintett tagállamban. Ebben 
az esetben ezért csak a finn családegyesítési jog lenne alkalmazható.

A petíció benyújtója által megfogalmazott meghívólevél szerint a pár szándéka az volt, hogy 
89 napos időtartamra Finnországba menjenek és ott összeházasodjanak, aztán visszamenjenek 
Thaiföldre, és később együtt Finnországba költözzenek. A Vízumkódex szabályai elvileg 
vonatkoznának a kezdeti finnországi 89 napos rövid távú tartózkodás időtartamára.

A tagállamok konzuli hatóságai felelnek a rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni 
vízumok kibocsátására és az egyedi kérelmek értékelésére vonatkozó általános szabályok 
alkalmazásáért. A rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni vízumok kibocsátására 
vonatkozó, a Vízumkódexben foglalt szabályok megkövetelik, hogy a vízumkérelmezők 
egyes igazoló dokumentumokat nyújtsanak be, amelyek bizonyítják, hogy eleget tesznek a 
Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexben foglalt beutazási feltételeknek, és lehetővé teszik 
annak megítélését, hogy a kérelmező a kérelmezett vízum lejárta előtt el szándékozik-e 
hagyni a schengeni tagállamok területét. Ezeknek az igazoló dokumentumoknak jelezniük kell 
az utazás célját, tájékoztatást kell nyújtaniuk a szállással kapcsolatban, valamint igazolniuk 
kell, hogy a kérelmező megfelelő fedezettel rendelkezik mind a tartózkodás időtartamára, 
mind pedig a származási vagy lakóhely szerinti országba való visszatéréshez vagy egy 
harmadik országba történő átutazáshoz. A Vízumkódex 32. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
szerint a vízumkérelmet el kell utasítani, amennyiben a konzulátusi személyzet részéről a 
kérelmező által benyújtott igazoló dokumentumok hitelességét vagy tartalmuk helytállóságát, 
valamint a kérelmező által tett nyilatkozatok megbízhatóságát illetően, vagy a tekintetben 
megalapozott kétely merül fel, hogy a kérelmező a kérelmezett vízum lejárta előtt el 
szándékozik hagyni a tagállamok területét.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról.
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A petíciót kísérő dokumentumok szerint a finn nagykövetség azt közölte, hogy a petíció 
benyújtójának menyasszonya által beadott vízumkérelmet a Vízumkódex fent említett 32. 
cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján utasította el. A vízumkérelemben és a 
meghívólevélben (lásd fentebb) foglalt információ alapján a nagykövetség úgy ítélte meg, 
hogy a kérelmező nem indokolta meg kielégítő módon a tervezett tartózkodás célját és 
feltételeit.

Összegzés
A Bizottság nem jogosult beavatkozni a tagállamok konzuli hatóságai által egyedi ügyekben 
hozott döntésekbe, kivéve, ha az uniós jogot megsértették. Ebben az esetben a rendelkezésre 
álló információ alapján nem tűnik úgy, hogy ilyen jogsértésre sor került volna.


