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1. Peticijos santrauka

Airijos ambasada Abudžoje atsisakė išduoti peticijos pateikėjos sutuoktiniui iš Nigerijos vizą 
tuo pagrindu, kad: a) peticijos pateikėja nesinaudojo Sutartyje numatyta savo teise Airijoje 
(pagal Direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje) ir b) prieš pateikiant prašymą dėl vizos šeimos ryšio 
nebuvo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Airijos atsisakymo išduoti vizą jos sutuoktiniui iš 
Nigerijos, norėjusiam kartu su ja vykti į Airiją. Airijos valdžios institucijos savo sprendimą 
grindė tuo, kad ji pagal ES teisės aktus dėl laisvo ES piliečių judėjimo nepateikė įrodymų, jog 
gyvena Airijoje, ir neįvykdė reikalavimo „įrodyti jų santuokos teisėtumą“.

Komisijos pastabos
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. 
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Atitinkami apribojimai ir sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB1.

Kaip nurodyta direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali, jei ES pilietis naudojasi 
teise laisvai judėti ir gyventi jų teritorijoje, reikalauti, kad jo šeimos narys, kuris yra trečiosios 
šalies pilietis, turėtų įvažiavimo vizą. 

Kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas2, tokie šeimos nariai turi teisę ne tik 
atvykti į valstybės narės teritoriją, bet ir gauti tam tikslui būtiną įvažiavimo vizą. Valstybės 
narės privalo suteikti tokiems asmenims visas galimybes gauti reikalingas vizas, ir jos turi 
būti išduodamos nemokamai, kuo greičiau ir skubos tvarka.

Kadangi ši teisė grindžiama tik giminystės ryšiais, priimančioji valstybė narė gali reikalauti, 
kad prašymą išduoti įvažiavimo vizą teikiantys šeimos nariai pateiktų galiojantį savo pasą ir 
giminystės ryšių įrodymą. Negali būti reikalaujama jokių kitų dokumentų, kaip antai įrodymo 
dėl apgyvendinimo, pakankamų lėšų, kvietimo laiško ar grįžimo bilieto.

Tačiau teisė gauti įvažiavimo vizą nėra besąlygiška, nes pagal ES teisę valstybės narės gali 
uždrausti ES piliečio šeimos nariams atvykti į savo teritoriją, jei jie kelia grėsmę viešajai 
tvarkai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/38/EB VI skyriuje, arba piktnaudžiavimo ar sukčiavimo atvejais, pavyzdžiui, santuokos 
iš išskaičiavimo atvejais.

Komisija asmeninį peticijos pateikėjos skundą gavo 2011 m. liepos 21 d. Atsakydama 
2011 m. rugpjūčio 23 d. ir spalio 20 d., Komisija pateikė pirmiau išdėstytą ES teisės analizę ir 
aiškiai išvardijo dokumentus, kuriuos pateikti Airijos valdžios institucijos turėjo teisę 
reikalauti iš peticijos pateikėjos sutuoktinio, kai jis teikė prašymą išduoti vizą:

 jo tapatybę įrodantį dokumentą – pvz., jo galiojantį Nigerijos piliečio pasą, – kad 
Airijos valdžios institucijos galėtų nustatyti, kieno prašymas svarstomas;

 giminystės ryšių įrodymą – pvz., galiojantį santuokos liudijimą, – kad Airijos valdžios 
institucijos galėtų nustatyti, ar prašymą pateikiantis asmuo yra ES piliečio šeimos 
narys;

 įrodymą, kad peticijos pateikėja Airijoje tuo metu naudojasi Sutartyje numatytomis 
savo teisėmis arba tomis teisėmis naudosis jo atvykimo metu – pvz., galiojančią darbo 
sutartį ar bet kurį kitą dokumentą, įrodantį, kad ji atitinka direktyvos 7 straipsnio 
1 dalyje nustatytas ir direktyvos 8 straipsnio 3 dalyje išplėtotas sąlygas, arba 
pareiškimą, kad jie vyks į Airiją kartu ar kad jis ten atvyks netrukus po jos atvykimo, –
kad Airijos valdžios institucijos galėtų nustatyti, ar prašymą pateikiantis asmuo 
Airijoje apsigyvens su ES piliečiu (-te).

Dėl atsisakymo išduoti vizą, nes nepateikta įrodymų, kad peticijos pateikėja Airijoje naudojasi 
Sutartyje numatytomis teisėmis, Komisija padarė išvadą, kad toks atsisakymas iš principo 
atitinka ES teisę, o Komisija neturi galimybių įvertinti, ar su prašymu išduoti vizą pateiktais 

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
2 Žr., inter alia, 2006 m. sausio 31 d. Teismo sprendimą byloje C-503/03, Komisija prieš Ispaniją (Rink. 2006, 
p. I–1097).
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dokumentais pirmiau nurodyti aspektai tinkamai patvirtinami.

Dėl antrosios priežasties Komisija priminė, kad pagal direktyvos 35 straipsnį valstybėms 
narėms leidžiama patvirtinti reikiamas priemones, kad būtų atsisakyta suteikti bet kurią iš šia 
direktyva pripažįstamų teisių, nutrauktas tokios teisės galiojimas arba tokia teisė panaikinta, 
jeigu teisėmis piktnaudžiaujama arba sukčiaujama, pavyzdžiui, santuokos iš išskaičiavimo 
atvejais. 

Prievolė įrodyti tenka Airijos valdžios institucijoms, kurioms kyla abejonių dėl konkrečios 
santuokos tikrumo. Jos privalo sugebėti pateikti įtikimų įrodymų, kartu atsižvelgdamos į visas 
ES teisės aktuose numatytas esmines apsaugos priemones. Jeigu teikiamas apeliacinis 
skundas, patvirtinti, kad konkrečiais atvejais buvo piktnaudžiaujama, turi nacionaliniai 
teismai, o tokio piktnaudžiavimo įrodymai turi būti pateikti laikantis nacionalinės teisės 
normų, jeigu taip nesumažinamas ES teisės veiksmingumas.

Kad galėtų įvertinti, ar, spręsdamos šį konkretų klausimą, Airijos valdžios institucijos laikėsi 
pagal ES teisę joms nustatytų įpareigojimų, Komisija paragino peticijos pateikėją pateikti 
Airijos valdžios institucijų sprendimo, kuriuo atmestas prašymas išduoti vizą, kopiją. Be to, ji 
peticijos pateikėjai patarė kreiptis į SOLVIT, nes šis tinklas šiuo etapu gali suteikti 
veiksmingiausią pagalbą. Komisija taip pat pasiūlė, kad, jei SOLVIT problemos neišspręstų 
arba jei peticijos pateikėjai pasiūlytas sprendimas atrodytų nepriimtinas, ji turi teisę pateikti 
oficialų skundą Europos Komisijai.

Peticijos pateikėja nebeatsakė, todėl 2012 m. sausio 20 d. byla užbaigta.

Išvada

Peticijos pateikėja jau buvo tiesiogiai kreipusis ir į Komisiją, ir pastaroji jai pateikė teisės aktų 
analizę ir pasiūlė veiksmingiausią problemos sprendimo būdą. 2011 m. spalio 20 d. laiške ji 
taip pat paragino peticijos pateikėją vėl kreiptis į Komisiją, jeigu problema nebus išspręsta, 
tačiau peticijos pateikėja to nepadarė.“


