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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1085/2011 adresată de Mary Aina, de cetățenie britanică, privind 
refuzul vizei de intrare a soțului acesteia nigerian de către autoritățile irlandeze

1. Rezumatul petiției

Ambasada Irlandei la Abuja a refuzat să îi emită soțului nigerian al petiționarei o viză de 
intrare pe motiv că: a) petiționara nu și-a exercitat drepturile conferite de tratat în Irlanda 
(conform Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere) și b) nu a existat 
nicio relație de familie anterior solicitării vizei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționara reclamă refuzul autorităților irlandeze de a emite o viză de intrare soțului său 
nigerian care a dorit să călătorească în Irlanda împreună cu aceasta. Motivul pe care 
autoritățile irlandeze și-au bazat decizia a fost neprezentarea unei dovezi privind domiciliul 
petiționarei din Irlanda în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind libera circulație 
a cetățenilor UE și cerința de a „dovedi legitimitatea căsătoriei lor”.

Observațiile Comisiei
Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, 
sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
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aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții sunt prevăzute în Directiva 2004/38/CE1.

Astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din directivă, statele membre pot, în cazul 
în care cetățeanul Uniunii își exercită dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre, să solicite membrului de familie care este resortisant al unei țări terțe să posede o 
viză de intrare. 

Astfel cum au confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene2, membrii de familie respectivi 
nu numai că au dreptul de a intra pe teritoriul statului membru, dar au și dreptul de a obține o 
viză de intrare în acest scop. Statele membre trebuie să acorde acestor persoane toate 
facilitățile pentru a obține vizele necesare, care trebuie eliberate gratuit, în cel mai scurt 
termen și pe baza unei proceduri accelerate.

Întrucât acest drept rezultă numai din legăturile de rudenie, statul membru gazdă poate cere 
membrilor de familie care solicită o viză de intrare să prezinte pașaportul lor valabil și o 
dovadă privind legătura de rudenie. Nu poate fi solicitat niciun alt document, cum ar fi o 
atestare de găzduire, resurse suficiente, o scrisoare de invitație sau un bilet dus-întors.

Cu toate acestea, dreptul de a obține o viză de intrare nu este necondiționat, întrucât dreptul 
UE permite statelor membre să le interzică membrilor familiei unui cetățean al Uniunii să 
intre pe teritoriul lor, dacă aceștia reprezintă un risc pentru ordinea publică, securitatea 
publică sau sănătatea publică în temeiul capitolului VI din Directiva 2004/38/CE sau în caz de 
abuz de drept ori fraudă, cum ar fi căsătoria de conveniență.

La 21 iulie 2011, Comisia a primit o plângere direct din partea petiționarei. Aceasta a răspuns 
la 23 august și la 20 octombrie 2011, oferind analiza de mai sus privind legislația UE și 
enumerând în mod explicit documentele pe care autoritățile irlandeze aveau dreptul să-l 
oblige pe soțul acesteia să le prezinte împreună cu cererea sa de viză de intrare:

 dovada identității sale – de exemplu, pașaportul său nigerian valabil – aceasta permite 
autorităților irlandeze să verifice care cerere trebuie să fie luată în considerare;

 dovada legăturilor de rudenie – de exemplu, un certificat de căsătorie valabil – aceasta 
permite autorităților irlandeze să verifice dacă solicitantul este membru de familie al 
unui cetățean al UE;

 dovada că petiționara își exercită în prezent drepturile sale conferite de Tratat în 
Irlanda sau că va exercita aceste drepturi la momentul debarcării sale – de exemplu, un 
contract de muncă actual sau orice altă dovadă că îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1) din directivă, astfel cum este menționat la articolul 8 alineatul 
(3) din directivă sau o declarație că va călători în Irlanda împreună cu soțul său sau 
că acesta din urmă i se va alătura acolo la scurt timp după sosirea ei – acest lucru 
permite autorităților irlandeze să verifice dacă solicitantul va locui în Irlanda împreună 
cu cetățeanul UE.

                                               
1  Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 
158, 30.4.2004, p. 77.
2  A se vedea, printre altele, hotărârea Curții din 31 ianuarie 2006 în cauza C-503/03 Comisia/Spania (Rec. 2006, 
p. I-1097).
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În ceea ce privește refuzul întemeiat pe neprezentarea dovezii privind exercitarea de către 
petiționară a drepturilor conferite de Tratat în Irlanda, Comisia a concluzionat că respectivul 
refuz respectă, în principiu, legislația UE și că Comisia nu este în măsură să evalueze dacă 
documentele prezentate împreună cu cererea de viză au dovedit în mod suficient elementele 
de mai sus.

În ceea ce privește al doilea motiv, Comisia a amintit că articolul 35 din Directivă autorizează 
statele membre să adopte măsurile necesare pentru a refuza, anula sau retrage orice drept 
conferit prin prezenta directivă, în caz de abuz de drept sau fraudă, precum căsătoriile de 
conveniență. 

Sarcina probei revine autoritățile irlandeze care au temeri că o anumită căsătorie este fictivă. 
Acestea trebuie să postă construi un caz convingător respectând în același timp toate garanțiile 
materiale prevăzute de legislația UE. Cu ocazia căilor de atac, sarcina verificării existenței 
abuzului de drept în cazuri individuale revine instanțelor naționale, dovada făcându-se cu 
respectarea normelor dreptului național, cu condiția să nu se aducă atingere eficacității 
dreptului UE.

Pentru a putea evalua dacă autoritățile irlandeze au acționat în conformitate cu obligațiile lor 
în temeiul legislației UE cu privire la acest aspect particular, Comisia a invitat petiționara să 
furnizeze o copie a deciziei autorităților irlandeze prin care se refuză cererea de viză. Comisia 
recomandă, de asemenea, petiționarei să recurgă la SOLVIT care a fost de mare ajutor în acest 
stadiu. De asemenea, Comisia a sugerat că, în cazul în care problema nu este soluționată de 
SOLVIT sau dacă petiționara consideră că soluția propusă nu este acceptabilă, aceasta are 
dreptul să depună o plângere oficială la Comisia Europeană.

Întrucât petiționara nu a mai oferit în continuare un răspuns, cazul a fost închis la 20 ianuarie 
2012.

Concluzie
De asemenea, petiționara a fost deja în legătură directă cu Comisia, care i-a oferit o analiză 
juridică și a sugerat cea mai eficientă metodă pentru soluționarea problemei. Comisia a invitat 
petiționara, printr-o scrisoare din 20 octombrie 2011, să revină la aceasta în cazul în care 
problema rămâne nesoluționată, dar acest lucru nu s-a întâmplat.


