
 
تحت پوشش دستور اجرایی ( EU/EEA)منطقه اقتصادی اروپا / سوئیس و اتحادیه اروپا دارای شهروندی فرد انوادهاعضائ خ

2004/38 /EC 
حق درخواست ویزای شنگن را  ،(شده استکه در زیر به آنها اشاره ) EU/EEA کشورهای عضوفنالند، سوئیس و شهروندان عضای خانواده ا

می توانند  . به عبارت دیگردارند EC/ 2004/38سوئیس تحت پوشش دستور اجرایی  شهروندانخانواده  و اعضای EU/EEAتحت دسته بندی 

نه ویزا نیز معاف می با داشتن نسبت های خانوادگی زیر از پرداهت هزی کنند. این افرادارائه نسبت به گردشگران معمولی مدارک کمتری را 

 باشند:
 همسر .1

 کودکان .2

کشور تبعیت فنالندی، سوئیسی یا  دارایسال سن داشته باشد یا والدین کهنسالی که با فرزند  18فقط در صورتی که فرزند کمتر از )والدین  .3

 (زندگی می کنند EU/EEAعضو 

 (ثبت شده)رسمی شریک  .4
 

نمی تواند تحت پوشش  می باشد سفر نمیکنند، EU/EEAبه همراه عضو خانواده شان که شهروند سوئیس و یا کشور عضو که  متقاضیانیتمامی 

. به درخواست ویزا داشته باشند،  EU/EEAو  سوئیساتباع برای اعضای خانواده  قرار بگیرند و Directive 2004/38/ECدستور اجرایی 

 . تمامی مدارک الزم را ارائه دهند و هزینه ویزا را بپردازند عبارتی دیگر مبایست 

 
 "عضو خانواده"از  EC/ 2004/38تعریف دستور اجرایی 

 : به عنوان یکی از موارد زیر تعریف می کند( 2ماده  2 بنددر )را " عضو خانواده" EC/ 2004/38دستور اجرایی 

 

 نکات و تفسیر "عضو خانواده"

 
(a )همسر؛ 

در نظر " همسر"شریک در یک ازدواج قانونی هم جنس نیز باید به عنوان 

 . مراجعه کنید هم جنس ازدواجبه مباحثه مربوط به  . گرفته شود

(b)  شریکی که شهروند عضو اتحادیه اروپا با او یک

را بر اساس قانون گذاری  ثبت شده شراکتقرارداد 

است، در صورتی  منعقد کرده[EU/EEA]عضو  رکشو

کشور عضو میزبان شراکت ثبت شده را  که قانون گذار

برابر با ازدواج بداند و مطابق با شرایط ارائه شده در 

 عضو میزبان باشد.ون گذاری مربوطه کشور قان

 
برابر با "شراکت ثبت شده را به عنوان  ،این مورد زمانی صادق است که کشور عضو

زمانی که مورد فوق صادق نباشد، در این تعریف شریک به  . در نظر بگیرد" ازدواج

در نظر گرفته نمی شود اما همچنان حق ورود به عنوان " عضو خانواده"عنوان یک 

این مورد فقط شراکت های ثبت (. ش ذینفع در زیر مراجعه کنیدبه بخ)ذینفع را دارد 

شراکت . شده ای که توسط کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده باشد را در بر می گیرد
های ثبت شده ای که در کانادا یا ایاالت متحده انجام شده باشند احتمااًل به عنوان ذینفع 

 (. یر مراجعه کنیدبه بخش ذینفع در ز)در نظر گرفته می شوند 

 
(c ) سال سن دارند و یا  21نوادگان مستقیم که زیر

وابسته اند و فرزندان همسر یا شریک مطابق با تعریف 

 ؛(b)اصل 

سال سن  21سال سن دارند یا آن هایی که بیشتر از  21که زیر !( یا نوه هایی)فرزندان 

(. والدین خود حمایت می شوندمثاًل دانشجویانی که توسط )دارند ولی هنوز وابسته اند 
ند شهروند اتحادیه اروپا یا محلی غیر از نمی توا و یا والدین نوه، فرزندوالد دیگر 

این مورد می تواند در بر گیرنده فرزندی از یک رابطه قبلی یا . دناتحادیه اروپا باش

 . دقبل از زمانی که شهروند اتحادیه اروپا شهروندی خود را دریافت کرده است باش

(d )شریک وی  همسرخود فرد یا  وابسته والدین و اجداد

 ؛(b)مطابق با تعریف اصل 

والدین وابسته و پدربزرگ و مادربزرگ وابسته همسر یا شریک که یا شهروند اتحادیه 
معمواًل به معنی وابستگی مالی  وابسته. اروپا یا شهروند غیر از اتحادیه اروپا هستند

برای . تفاسیر معقول قانونی دیگری نیز وجود داشته باشداست، گرچه ممکن است 

 . والدین غیر وابسته، به بخش ذینفع در زیر مراجعه کنید

 

200438ec/-https://eumovement.wordpress.com/directive 
 

 : ارائه دهندمتقاضیان باید موارد زیر را 
 . پاسپورت یا کارت شناسایی عضو خانواده -
 . برای اثبات رابطه خانوادگی استناداسنامه کامل یا سایر مدارک قابل ، شنعقدنامه -
اثبات کننده سفر به منظور مدارک یا  EU/EEAعضو کشورهای سوئیس یا  نده شهرومدارک اثبات کننده سفر به همراه عضو خانواد -

 وی.ملحق شدن به 
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