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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár. Dániában vett feleségül egy thaiföldi 
állampolgárságú nőt, aki a bangkoki német nagykövetség által kiadott 90 napos schengeni 
vízummal érkezett Németországba. Az esküvő után a petíció benyújtójának felesége 
tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be Németországban. Ezt elutasították a német 
hatóságok, arra hivatkozva, hogy vízumkérelmében helytelen információkat közölt. Ezek 
alapján akár ki is toloncolhatják.  A petíció benyújtója azt is nehezményezi, hogy a Dániában 
megkötött házasságát nem ismerik el a német hatóságok. Szeretné megtudni, hogy a felesége 
schengeni vízuma csupán Németországban érvényes-e, és hogy a Dániában kötött 
házasságának el nem ismerése összeegyeztethető-e az uniós joggal. Ezenkívül úgy véli, hogy 
a feleségével szemben támasztott nyelvi követelmények egyenlőtlen bánásmódot 
eredményeznek. Uniós polgárok házastársainak, akik Németországba költöznek a párjukhoz, 
nem kell semmilyen nyelvi követelményeknek megfelelniük, ezzel szemben a harmadik 
országbeli házastársaknak, akik Németországba költöznek a párjukhoz, először részt kell 
venniük egy A1-es szintű német nyelvtanfolyamon. A petíció benyújtója ezenkívül úgy véli, 
hogy a házasság védelméhez való jog megsértésre került.  Nem érti továbbá a német 
hatóságok ragaszkodását ahhoz, hogy a felesége elhagyja Németországot, hogy újabb 
tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtson be külföldről.  

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Az úgynevezett schengeni vízum (C típusú vízum) elvileg valamennyi schengeni állam 
területén érvényes. Kizárólag a schengeni övezeten belüli, bármely 180 napos időszakon belül 
90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás esetén állítják ki. Ezt meghaladó tartózkodás, 
például házasságkötés vagy családegyesítés céljából való letelepedés esetén azonban nem 
állítják ki. A hosszabb távú tartózkodásra a nemzeti jog alkalmazandó (lásd lejjebb), és a 
német hatóságoknak jogukban áll felmérni, hogy hamis nyilatkozattételről van-e szó, és 
eldönteni, hogy mik legyenek ennek következményei. Elvben elfogadhatatlan a schengeni 
vízum igénylése a családegyesítés/házasságkötés céljából történő beutazásra vonatkozó 
tagállami szabályok kijátszása érdekében. 

Az uniós jogban a családegyesítési joggal kapcsolatos rendelkezéseket a harmadik országok 
állampolgárainak családegyesítési jogáról szóló 2003/86/EK irányelv1, valamint az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv2 tartalmazza. 

A 2003/86/EK tanácsi irányelv kizárólag a harmadik országok állampolgáraira és azok 
családtagjaira alkalmazandó, uniós polgárokra nem. A petíció benyújtója uniós polgár, így a 
2003/86/EK irányelv rá nem alkalmazandó.

A 2004/38/EK irányelvet kizárólag azon uniós polgárokra kell alkalmazni, akik olyan 
tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, 
valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó családtagjaikra. Kizárólag az ilyen „mozgó” 
uniós polgárok élhetnek az ezen irányelvben megállapított azon jogukkal, hogy családtagjaik 
– például házastársuk – állampolgárságuktól függetlenül csatlakozhassanak hozzájuk vagy 
elkísérhessék őket. A petíció benyújtója Németországban élő német állampolgár, így a 
2004/38/EK irányelv rá nem alkalmazandó.

A „nem mozgó” uniós polgárok családegyesítésére az uniós jog nem tér ki; a 
családegyesítéshez való esetleges joguk továbbra is a tagállami jogszabályok hatálya alá 
tartozik.

A petíció benyújtója Németországban élő német állampolgár, aki szeretné, hogy harmadik 
országbeli házastársa csatlakozhasson hozzá. Ezért az erre a helyzetre a tartózkodási 
engedélyek tekintetében vonatkozó szabályok a német nemzeti jogszabályok kizárólagos 
hatálya alá tartoznak. A német hatóságok határozzák meg a kérelem benyújtásának módjára és 
helyére vonatkozó szabályokat. A német hatóságok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy 
kiadják vagy elutasítják-e a belépési engedélyt az ország területére. Végezetül a nyelvvizsga 
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https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZX
U=/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&rid=2
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https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZX
U=/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&rid=10
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letételére vonatkozó követelménynek a családegyesítés feltételeként való meghatározása 
szintén a német hatóságok hatáskörébe tartozik.

A Bizottság tisztában van azzal, hogy néhány tagállamban ez ahhoz vezethet, hogy az adott 
tagállam azon állampolgárai, akik nem gyakorolták a szabad mozgáshoz való jogukat, az 
uniós jog hatálya alá tartozó személyektől eltérő – esetenként kevésbé előnyös – jogi 
helyzetbe kerülnek.

Következtetés

A petícióban semmi sem utal arra, hogy a petíció benyújtójának esetére a családegyesítéssel 
kapcsolatos uniós jog lenne alkalmazandó. Ennek következtében az uniós jog értelmében a 
Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni a petíció benyújtója nevében.


