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1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on Saksamaa kodanik. Ta abiellus Taanis tailannaga, kes oli tulnud 
Saksamaale 90-päevase Schengeni viisaga, mille talle väljastas Saksamaa saatkond 
Bangkokis. Pärast pulmi taotles petitsiooni esitaja abikaasa elamisluba Saksamaal. Saksamaa 
ametivõimud lükkasid tema taotluse tagasi põhjendusega, et ta oli esitanud oma viisataotluses 
valeandmeid. Sel põhjusel võidakse ta isegi riigist välja saata. Petitsiooni esitaja väidab ka 
seda, et Saksamaa ametivõimud ei tunnista tema Taanis sõlmitud abielu. Ta küsib, kas tema 
abikaasa Schengeni viisa kehtib ainult Saksamaal ja kas tema Taanis väljastatud 
abielutunnistuse mittetunnustamine on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. Ta on ka 
seisukohal, et tema naisele kehtestatud keeleoskusnõuded tähendavad ebavõrdset kohtlemist. 
ELi kodanike abikaasade suhtes, kes kolivad oma partnerite juurde Saksamaal, ei kohaldata 
mingeid keelenõudeid, kuid ELi mittekuuluvate riikide kodanikud, kes soovivad kolida 
partneri juurde Saksamaale, peavad kõigepealt läbima saksa keele (A1) kursuse. Petitsiooni 
esitaja on ka arvamusel, et rikutud on tema õigust oma abielu kaitsta. Lisaks ei mõista ta, miks 
Saksamaa ametivõimud nõuavad tema naiselt Saksamaalt lahkumist, et ta esitaks elamisloa 
taotluse välismaalt. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 17. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).
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3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Niinimetatud Schengeni viisa (C-tüüpi viisa) kehtib põhimõtteliselt kõigi Schengeni riikide 
territooriumil. See väljastatakse ainult Schengeni alal kavandatud viibimiseks kestusega kuni 
90 päeva 180 päeva jooksul. Seda ei väljastata sellest pikemaks viibimiseks, näiteks riiki 
elama jäämiseks abiellumise või perekonna taasühinemise eesmärgil. Pikema viibimise suhtes 
kohaldatakse riiklikku õigust (vt allpool) ning Saksamaa ametiasutustel on õigus hinnata, kas 
on esitatud valeandmeid ja millised tagajärjed peaksid sellel olema. Põhimõtteliselt ei ole 
lubatav Schengeni viisa taotlemine selleks, et hiilida mööda riiklikest eeskirjadest 
vastuvõetavuse kohta perekonna taasühinemise või abiellumise eesmärgil. 

ELi õiguses on perekonna taasühinemist puudutavad sätted kehtestatud direktiivis 
2003/86/EÜ1 perekonna taasühinemise õiguse kohta ja direktiivis 2004/38/EÜ2, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 
territooriumil. 

Nõukogu direktiivi 2003/86/EÜ kohaldatakse ainult kolmandate riikide kodanike ja nende 
pereliikmete, mitte aga ELi kodanike suhtes. Petitsiooni esitaja on ELi kodanik ja seetõttu 
direktiivi 2003/86/EÜ tema suhtes ei kohaldata.

Nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ kohaldatakse ainult ELi kodanike suhtes, kes sisenevad 
liikmesriiki või elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole, ja nende pereliikmete suhtes, 
kes on nendega kaasas või ühinevad nendega. Ainult sellised „liikuvad” ELi kodanikud 
saavad tugineda oma sellest direktiivist tulenevatele õigustele ühineda või olla kaasas oma 
pereliikmetega, näiteks abikaasadega, olenemata nende pereliikmete kodakondsusest. 
Petitsiooni esitaja on Saksamaa kodanik, kes elab Saksamaal ja seetõttu direktiivi 2004/38/EÜ 
tema suhtes ei kohaldata.

„Mitteliikuvate” ELi kodanike perekondade taasühinemist ELi õigus ei hõlma; nende 
võimalik perekonna taasühinemise õigus jääb riikliku õiguse reguleerida.

Petitsiooni esitaja on Saksamaal elav Saksamaa kodanik, kes soovib ühineda oma kolmanda 
riigi kodanikust abikaasaga. Seetõttu kuuluvad antud olukorda reguleerivad elamislubadega 
seotud eeskirjad täielikult Saksamaa riiklike õigusaktide pädevusalasse. Eeskirjad selle kohta, 
kuidas ja kus tuleb taotlus esitada, kuuluvad Saksamaa ametiasutuste pädevusalasse. 
Saksamaa ametiasutused võivad oma äranägemisel otsustada, kas lubada või mitte lubada 
sissepääsu oma territooriumile. Samuti kuulub Saksamaa ametiasutuste pädevusalasse nõue 
läbida perekonna taasühinemise tingimusena keeletest.

Euroopa Komisjon on teadlik sellest, et mõnes liikmesriigis võib see tuua kaasa olukorra, kus 
selle liikmesriigi kodanikud, kes ei ole kasutanud oma vaba liikumise õigust, on erinevas –
mõnikord vähem soodsas – õiguslikus seisundis kui ELi õigusega hõlmatud isikud.

Järeldus

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF
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Petitsioonis ei ole viiteid sellele, et petisiooni esitaja olukord oleks hõlmatud ELi perekonna 
taasühinemist käsitlevate õigusnormidega. Seetõttu ei ole komisjonil ELi õigusest tulenevat 
alust petitsiooni esitaja nimel sekkuda.


