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Temats: Lūgumraksts Nr. 1041/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. M., par 
Krievijas pilsoņa problēmām saistībā ar pieteikumu vīzas saņemšanai braucienam 
uz Vāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Vācijas iestādes atteicās izsniegt vīzu Krievijas pilsonim, 
kuru uzaicināja ciemos viņa ģimene.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Lūgumraksta iesniedzēja māte, kas dzīvo Vācijā, ielūdza Krievijas pilsoni apmeklēt Vāciju. 
Taču kompetentais Vācijas konsulāts Krievijā noraidīja šīs personas pieteikumu vīzas 
saņemšanai. Lūgumraksta iesniedzējs nemin šā noraidījuma iemeslus un atsaucas uz EK un 
Krievijas nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu1.
  
Īstermiņa Šengenas vīzu (uzturēšanās līdz 90 dienām 180 dienu laikposmā) izsniegšanas 
noteikumus un nosacījumus šobrīd reglamentē Kopīgā konsulārā instrukcija (KKI) vīzu 
izsniegšanai2. Atbilstīgi KKI VI daļā minētajiem noteikumiem vienotās Šengenas vīzas var 

                                               
1 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības 
un Krievijas Federācijas pilsoņiem, OV L 129, 17.5.2007., 27. lpp.
2 Kopīgā konsulārā instrukcija diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz 
vīzām, OV C 326, 22.12.2005., 1. lpp.
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izsniegt, ja ir izpildīti Šengenas Robežu kodeksa1 5. pantā paredzētie ieceļošanas nosacījumi. 
Pēc 2010. gada 5. aprīļa, stājoties spēkā Vīzu kodeksam2, KKI tiks atcelta; tomēr ieceļošanas 
nosacījumi saglabāsies nemainīgi atbilstīgi Šengenas Robežu kodeksa 5. panta noteikumiem.

Ieceļošanas nosacījumi ir šādi: a) personai ir derīgs ceļošanas dokuments un b) derīga vīza, ja 
tā ir vajadzīga (šo noteikumu nepiemēro, izsniedzot vīzu); c) persona var uzrādīt dokumentus, 
kas pamato paredzētās uzturēšanās mērķi un apstākļus, un šīs personas rīcībā ir pietiekami 
iztikas līdzekļi; d) par šo personu nav ziņots Šengenas Informācijas sistēmai vai valstu 
sistēmām nolūkā liegt ieceļošanu (ieceļošanas aizliegums); un e) šī persona netiek uzskatīta 
par tādu, kas var apdraudēt sabiedrisko kārtību, valsts drošību vai sabiedrības veselību.

Atbilstīgi KKI prasībām attiecīgās dalībvalsts tiesību akti nosaka, vai konsulātam ir 
jāpaskaidro vīzas atteikuma iemesli un vai dalībvalsts nodrošina iespēju pārsūdzēt šo
atteikumu. Jaunajā Vīzu kodeksā būs noteiks, ka dalībvalstīm jāpaziņo atteikuma iemesli, 
izmantojot standartveidlapu, kā arī jānodrošina iespēja pārsūdzēt šo lēmumu. Lai gan šie Vīzu 
kodeksa noteikumi stāsies spēkā pēc gada, 2011. gada 5. aprīlī, Komisija norāda, ka Vācijas 
tiesību aktos ir iekļauta obligāta prasība paziņot atteikuma iemeslus un nodrošināt iespēju 
pārsūdzēt lēmumu par vīzas atteikumu. Tādējādi, ja vīzas pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka 
Vācijas konsulāts, noraidot viņas pieteikumu vīzas saņemšanai, ir pieņēmis nepamatotu 
lēmumu, viņai jāpārsūdz šis lēmums atbilstīgi Vācijas tiesību aktos noteiktajām prasībām. 
Tomēr Komisija nav kompetenta iejaukties atsevišķos ar vīzas noraidījumu saistītos 
gadījumos.

Lūgumraksta iesniedzēja minētais EK un Krievijas nolīgums par atvieglotu vīzu izsniegšanu 
atvieglo īstermiņa vīzu izsniegšanu visiem ES un Krievijas pilsoņiem, pamatojoties uz 
savstarpīguma principu. Šis nolīgums atvieglo procedūras, piemēram, nodrošina līdz EUR 35 
samazinātu vīzas nodevu un maksimālo procedūras termiņu  desmit kalendārās dienas. 
Tomēr šis nolīgums neietekmē iepriekš minēto ieceļošanas noteikumu un noteikumu par vīzas 
atteikumu piemērošanu. Kā noteikts šā nolīguma 2. panta 2. punktā, „(..) dalībvalstu vai 
Kopienas tiesību akti attiecas uz jautājumiem, kas šā nolīguma noteikumos nav skarti, 
piemēram, atteikums piešķirt vīzu (..)” (autora izcēlums).”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas 
Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 
OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 810/200, ar ko izveido Kopienas Vīzu 
kodeksu (Vīzu kodekss), OV L 243, 15.9.2009, 1. lpp.


