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valstspiederīgā Mary Aina, par Īrijas varas iestāžu atteikumu izsniegt 
ieceļošanas vīzu viņas Nigērijas izcelsmes vīram

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Īrijas vēstniecība Abudžā atteicās izsniegt ieceļošanas vīzu viņas Nigērijas izcelsmes vīram 
tāpēc, ka a) lūgumraksta iesniedzēja neizmantoja savas līgumā paredzētās tiesības Īrijā 
(saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā) un ka b) pirms vīzas pieteikuma 
iesniegšanas nepastāvēja ģimenes attiecības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Īrijas iestāžu atteikumu izsniegt ieceļošanas vīzu viņas 
Nigērijas izcelsmes vīram, kurš vēlējās kopā ar viņu doties uz Īriju. Īrijas varas iestādes savu 
lēmumu pamatoja ar to, ka nav iesniegti dokumenti, kas apliecinātu viņas dzīvesvietas 
atrašanos Īrijā atbilstoši ES tiesību aktiem par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos, un nav izpildīta 
prasība „pierādīt viņu laulības likumību”.

Komisijas novērojumi
Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Eiropas
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos 
noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus.
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Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir ietverti Direktīvā 2004/38/EK1.

Kā noteikts direktīvas 5. panta 2. punktā, dalībvalstis gadījumos, kad ES pilsonis izmanto 
tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, var pieprasīt ģimenes loceklim, kurš ir 
trešās valsts pilsonis, uzrādīt ieceļošanas vīzu.

Eiropas Savienības Tiesa atzinusi2, ka šādiem ģimenes locekļiem ir ne vien tiesības ieceļot 
dalībvalsts teritorijā, bet arī saņemt šim nolūkam paredzētu ieceļošanas vīzu. Dalībvalstīm ir 
jāpiešķir šādām personām visi atvieglojumi, lai tās iegūtu vajadzīgās vīzas, kuras jāizsniedz 
bez maksas pēc iespējas drīzāk un izmantojot paātrinātu procedūru.

Tā kā šīs tiesības izriet tikai no ģimenes saitēm, uzņēmēja dalībvalsts ģimenes locekļiem, kuri 
iesniedz pieteikumu ieceļošanas vīzas saņemšanai, var lūgt uzrādīt derīgu pasi un ģimenes 
saites apliecinošu dokumentu. Citus dokumentus, piemēram, izmitināšanas apliecinājumu, 
apliecinājumu par pietiekamiem līdzekļiem, ielūguma vēstuli vai atpakaļceļa biļeti, pieprasīt 
nav atļauts.

Tomēr tiesības iegūt ieceļošanas vīzu nav neierobežotas, jo ES tiesību akti sniedz iespēju 
dalībvalstīm liegt ES pilsoņa ģimenes locekļiem ieceļot tās teritorijā gadījumā, kad tie 
apdraud sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības prasības 
Direktīvas 2004/38/EK VI nodaļas nozīmē vai ļaunprātīgas izmantošanas vai krāpšanas, 
piemēram, aprēķina laulību, gadījumā.

Komisija 2011. gada 21. jūlijā saņēma sūdzību tieši no lūgumraksta iesniedzējas. Komisija 
2011. gada 23. augustā un 20. oktobrī nosūtīja atbildes, kurās izklāstīja iepriekš tekstā 
aprakstīto ES tiesību aktu analīzi un skaidri uzskaitīja dokumentus, kurus Īrijas varas iestādēm 
bija tiesības pieprasīt iesniegt kopā ar pieteikumu ieceļošanas vīzas saņemšanai viņas vīram:

 viņa identitāti apliecinošu dokumentu, piemēram, derīgu Nigērijas pasi, kas Īrijas 
varas iestādēm ļautu noskaidrot, kā pieteikumu tās izskata;

 ģimenes saites apliecinošu dokumentu, piemēram, derīgu laulības apliecību, kas Īrijas 
varas iestādēm ļautu pārliecināties, ka pieteikuma iesniedzējs ir ES pilsoņa ģimenes 
loceklis;

 dokumentu, kas apliecina, ka lūgumraksta iesniedzēja Īrijā patlaban īsteno savas 
Līgumā paredzētās tiesības vai arī īstenos tās brīdī, kad ieradīsies viņas vīrs, 
piemēram, spēkā esošu darba līgumu vai citus dokumentus, kas apliecina, ka viņa 
atbilst direktīvas 7. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, kas papildināti 
direktīvas 8. panta 3. punktā, vai arī apliecinājumu, ka viņa ceļos uz Īriju kopā ar vīru 
vai ka vīrs viņai pievienosies drīz pēc viņas ierašanās, kas Īrijas varas iestādēm ļautu 
pārliecināties, ka pieteikuma iesniedzējs uzturēsies Īrijā kopā ar ES pilsoni.

Attiecībā uz atteikumu, kas pamatots ar to, ka nav iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka 
lūgumraksta iesniedzēja Īrijā īsteno savas Līgumā paredzētās tiesības, Komisija secināja, ka 

                                               
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
2  Sk. inter alia Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedumu lietā C-503/03 Komisija pret Spāniju (Krājums, I-
1097. lpp.).
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šāds atteikums principā atbilst ES tiesību aktiem un ka Komisija nav pilnvarota izvērtēt, vai 
kopā ar vīzas pieteikumu iesniegtie dokumenti bija pietiekami, lai apstiprinātu iepriekš 
minētos aspektus.

Attiecībā uz otru pamatojumu Komisija atgādināja, ka direktīvas 35. pantā dalībvalstīm ir 
ļauts noteikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai liegtu, izbeigtu vai atsauktu ar šo direktīvu 
piešķirtās tiesības, ja notiek to ļaunprātīga izmantošana vai krāpšana, piemēram, fiktīvas 
laulības.

Īrijas varas iestādēm, kurām ir aizdomas, ka attiecīgā laulība ir fiktīva, tas ir jāpierāda. Tām 
jāspēj sastādīt pārliecinošu lietu, vienlaikus ievērojot visus ES tiesību aktos paredzētos 
būtiskos aizsardzības mehānismus. Apelācijas gadījumā valsts tiesu pienākums ir pārbaudīt, 
vai katrā atsevišķā gadījumā nav notikusi ļaunprātīga izmantošana, kura jāpierāda saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem, ar noteikumu, ka tādējādi nekādi netiek skarta ES tiesību aktu 
efektivitāte.

Lai varētu novērtēt, vai Īrijas varas iestādes šajā konkrētajā gadījumā ir rīkojušās atbilstoši 
savām pilnvarām, kas paredzētas ES tiesību aktos, Komisija aicināja lūgumraksta iesniedzēju 
iesniegt Īrijas lēmuma par vīzas pieteikuma noraidīšanu kopiju. Komisija viņai arī ieteica 
vērsties pēc palīdzības SOLVIT, kas tobrīd bija viens no efektīvākajiem pieejamiem palīdzības 
veidiem. Komisija arī norādīja, ka, ja SOLVIT problēmu neatrisina vai ja lūgumraksta 
iesniedzēja ierosināto risinājumu uzskata par nepieņemamu, viņai ir tiesības iesniegt oficiālu 
sūdzību Eiropas Komisijai.

Tā kā nekāda atbilde no lūgumraksta iesniedzējas netika saņemta, lieta tika slēgta 2012. gada 
20. janvārī.

Secinājums
Lūgumraksta iesniedzēja jau bija tiešā veidā sazinājusies ar Komisiju, kura viņai sniedza 
tiesību aktu analīzi un ierosināja visefektīvāko problēmas risināšanas veidu. Savā 2011. gada 
20. oktobra vēstulē tā arī aicināja lūgumraksta iesniedzēju atkārtoti vērsties Komisijā, ja 
problēma netiek atrisināta, taču viņa to nav darījusi.


