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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1085/2011, внесена от Mary Aina, с британско гражданство, 
относно отказа на ирландските органи да издадат входна виза за нейния 
съпруг с нигерийско гражданство

1. Резюме на петицията

Ирландското посолство в Abuja е отказало да издаде входна виза на нейния съпруг с 
нигерийско гражданство с мотива, че а) вносителката на петицията не упражнява 
своите предоставени от Договора права в Ирландия (съгласно Директива 2004/38/ЕО 
относно правото на гражданите да се движат и да пребивават свободно) и б) не са 
налице семейни взаимоотношения преди подаването на молба за виза.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителката на петицията се оплаква от отказа на Ирландия да издаде входна виза на 
съпруга ѝ, с нигерийско гражданство, който е искал да пътува до Ирландия заедно с 
нея. Ирландските органи обосновават решението си с това, че тя не е предоставила 
доказателства за пребиваването си в Ирландия в съответствие с правото на ЕС за 
свободно движение на гражданите на ЕС, както и с изискването „да докаже законността 
на техния брак“.

Коментари на Комисията
Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките 
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на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните 
ограничения и условия се намират в Директива 2004/38/EО1.

Съгласно член 5, параграф 2 от директивата, при упражняване на правото на гражданин 
на ЕС да се движи и да пребивава свободно на територията на държава членка, 
въпросната държава членка може да изиска от член на семейството, който е гражданин
на трета страна, да притежава входна виза. 

Както беше потвърдено и от Съда на Европейския съюз2, членовете на семейството на 
гражданин на ЕС имат право не само да влизат на територията на държавата членка, но 
и да получат входна виза за тази цел. Държавите членки трябва да осигуряват на такива 
лица всички необходими улеснения за получаване на необходимите визи, които се 
издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура.

Тъй като правото произтича единствено от семейната връзка, приемащата държава 
членка може да изиска членовете на семейството, които са подали заявление за виза, да 
представят валиден паспорт и доказателство за семейна връзка. Не могат да бъдат 
изисквани други документи, като доказателство за настаняване, достатъчно средства, 
писмо покана или билет за връщане.

Въпреки това правото на получаване на входна виза не е безусловно, тъй като правото 
на ЕС дава възможност на държавите членки да забранят на членове на семейството на 
граждани на ЕС да влизат на тяхна територия, ако те представляват риск за 
изискванията за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве по 
смисъла на глава VI от Директива 2004/38/EО или в случай на злоупотреба или измама, 
като например фиктивен брак.

Комисията е получила жалба пряко от вносителката на петицията на 21 юли 2011 г. 
Отговорила е на 23 август и 20 октомври 2011 г., като е предоставила горепосочения 
анализ на правото на ЕС и изрично е изброила документите, които ирландските органи 
са имали право да изискат от съпруга ѝ да представи заедно със заявлението за входна 
виза:

 документ за самоличност — напр. валиден нигерийски паспорт — това дава 
възможност на ирландските органи да се уверят от чие име е заявлението, което 
разглеждат;

 документ за семейна връзка — напр. валидно брачно свидетелство — това дава 
възможност на ирландските органи да се уверят, че заявителят е член на 
семейство на гражданин на ЕС;

 доказателство, че вносителката на петицията упражнява в Ирландия 
предоставените ѝ от Договора права към момента или ще упражнява тези права 

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки, ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
2 Вж., наред с другото, Решение на Съда от 31 януари 2006 г. по дело Комисия/Испания, C-503/03 (Rec. 
2006 г., стр. I-1097).
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в момента на неговото пристигане — напр. действащ трудов договор или 
всякакъв друг документ, доказващ, че тя отговаря на условията по член 7, 
параграф 1 от директивата, развити по-подробно в член 8, параграф 3 от 
директивата, или декларация, че тя ще пътува до Ирландия заедно с него или 
че той ще се присъедини към нея скоро след нейното пристигане — това дава 
възможност на ирландските органи да се уверят, че заявителят ще пребивава в 
Ирландия заедно с гражданина на ЕС.

Що се отнася до отказа на основание на липсата на представени доказателства, че 
вносителката на петицията упражнява предоставените от Договора права в Ирландия, 
Комисията е стигнала до заключението, че такъв отказ по принцип е в съответствие с 
правото на ЕС и че Комисията не е в състояние да прецени дали документите, 
представени със заявлението за издаване на виза, са достатъчно доказателство за 
описаните по-горе елементи.

По отношение на второто основание Комисията припомня, че член 35 от директивата 
дава право на държавите членки да приемат необходимите мерки за отказване, 
прекратяване или отнемане на някое от правата, предоставени с настоящата директива, 
в случаи на злоупотреба с права или измама, като фиктивните бракове например. 

Тежестта за доказване пада върху ирландските органи, които се опасяват, че даден брак 
е фиктивен. Те следва да приведат убедителни доказателства при спазване на всички 
съществени гаранции на правото на ЕС. В случай на обжалване, националните 
съдилища проверяват наличието на злоупотреба в отделните случаи, доказателствата за 
която следва да бъдат приведени в съответствие с нормите на националното право, при 
условие че с това не се нарушава действието на правото на ЕС.

За да може да прецени дали ирландските органи са действали в съответствие с техните 
задължения съгласно правото на ЕС по отношение на този конкретен случай, 
Комисията е приканила вносителката на петицията да предостави копие от решението 
на Ирландия, с което се дава отказ на заявлението за издаване на виза. Също така 
Комисията я е посъветвала да се обърне към SOLVIT, което представлява най-
ефективната помощ на този етап. Комисията е напомнила също, че ако проблемът 
остане нерешен от SOLVIT или ако вносителката на петицията счете, че предложеното 
решение е неприемливо, тя има право да подаде официална жалба до Европейската 
комисия.

Тъй като не е последвал отговор от вносителката на петицията, случаят е приключен на 
20 януари 2012 г.

Заключение
Вносителката на петицията е установила успоредно и пряк контакт с Комисията, която 
ѝ е предоставила правен анализ и ѝ е предложила възможно най-ефективния начин за 
разрешаване на проблема. Също така в писмо от 20 октомври 2011 г. Комисията е 
приканила вносителката на петицията да се обърне отново към нея, в случай че 
проблемът не бъде решен, което вносителката не е направила.


