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Pamatlietas priekšmets
Pamatlieta ir par īstermiņa vīzas atteikumu, jo dalībvalsts pēc iepriekšējas
apspriešanās saskaņā ar Vīzu kodeksa 22. pantu ir cēlusi iebildumus, un par,
iespējams, nepietiekamu tiesisko aizsardzību pret šo atteikuma pamatu.
Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu priekšmets un juridiskais pamats
Šis lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu saskaņā ar LESD 267. pantu, pirmkārt,
ir par jautājumu, kā vīzas atteikums citas dalībvalsts celtu iebildumu dēļ var tikt
izvērtēts prasības tiesvedībā par šo atteikumu un vai šis izvērtēšanas veids ir
efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis Eiropas Savienības Pamattiesību hartas
(turpmāk tekstā arī – “Harta”) 47. panta izpratnē, un, otrkārt, par jautājumu, vai
šāds atteikums pamatlietas apstākļos atbilst labai pārvaldībai izvirzītajām
prasībām Hartas 41. panta izpratnē.
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Prejudiciālie jautājumi
1) Vai galīga lēmuma par vīzas atteikumu saskaņā ar Vīzu kodeksa 32. panta
1. punkta a) apakšpunkta vi) punktu pārsūdzības gadījumā Vīzu kodeksa 32. panta
3. punkta izpratnē ir runa par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli Eiropas
Savienības Pamattiesību hartas 47. panta izpratnē šādos apstākļos:
– lēmuma pamatojumā dalībvalsts ir tikai norādījusi: “Viena vai vairākas
dalībvalstis Jūs uzskata par apdraudējumu vienas vai vairāku dalībvalstu
sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai Šengenas
Robežu kodeksa 2. panta 19. un 21. punkta izpratnē, vai to starptautiskajām
attiecībām”;
– nedz lēmumā, nedz pārsūdzības tiesvedībā dalībvalsts nesniedz informāciju par
to, kurš konkrēts pamats vai pamati no četriem Vīzu kodeksa 32. panta 1. punkta
a) apakšpunkta vi) punktā minētajiem tiek izmantoti;
– pārsūdzības tiesvedībā dalībvalsts nesniedz nedz sīkāku informāciju, nedz
sīkāku pamatojumu pēc būtības par pamatu vai pamatiem, uz kuriem ir balstīti
citas dalībvalsts (vai citu dalībvalstu) iebildumi?
2) Vai pirmajā jautājumā izklāstītajos apstākļos tiesības uz labu pārvaldību
Hartas 41. panta izpratnē tiek nodrošinātas, it īpaši ņemot vērā administrācijas
pienākumu pamatot tās lēmumus?
3.a) Vai atbilde uz pirmo un otro jautājumu ir atšķirīga, ja dalībvalsts galīgajā
lēmumā par vīzu norāda uz faktiski pastāvošu un pietiekami precīzi aprakstītu
pārsūdzības iespēju citā dalībvalstī pret vārdā nosaukto kompetento iestādi šajā
citā dalībvalstī (vai šajās citās dalībvalstīs), kura (vai kuras) ir cēlusi (cēlušas)
Vīzu kodeksa 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta vi) punktā minētos iebildumus,
un atteikuma pamats var tikt vērtēts šīs pārsūdzības ietvaros?
3.b) Vai, lai sniegtu apstiprinošu atbildi uz pirmo jautājumu kopsakarā ar
3. jautājuma a) daļu, ir jāaptur lēmums pārsūdzības tiesvedībā, kas notiek
dalībvalstī, kas ir pieņēmusi galīgo lēmumu, un kas norisinās pret to, ir jāaptur
lēmuma izpilde līdz brīdim, kad pieteikuma iesniedzējam ir radusies iespēja
izmantot pārsūdzības iespēju citā dalībvalstī (vai citās dalībvalstīs), un, ja
pieteikuma iesniedzējs to izmanto, ir ticis pieņemts (galīgais) nolēmums saistībā
ar šo pārsūdzību?
4) Vai atbilde uz jautājumiem ir atkarīga no tā, vai (iestādei) dalībvalstī (vai
dalībvalstīs), kas ir cēlusi iebildumus pret vīzas izsniegšanu, var tikt sniegta
iespēja galīgā lēmuma par vīzas pieteikumu pārsūdzības tiesvedībā piedalīties kā
otrai atbildētājai un tai kā šādai lietas dalībniecei var tikt dota iespēja izklāstīt, uz
kādu pamatu vai kādiem pamatiem ir balstīti tās iebildumi?
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Atbilstošās Savienības tiesību normas
Eiropas Savienības Pamattiesību harta: 41. un 47. pants
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada
13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (turpmāk tekstā – “Vīzu
kodekss”): 22. un 32. pants
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs)
par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā
ar īstermiņa vīzām (turpmāk tekstā – “VIS regula”): 38.–40. pants
Atbilstošās valsts tiesību normas
Algemene Wet Bestuursrecht (Vispārējs administratīvo tiesību likums, turpmāk
tekstā – “Awb”): 1:2., 8:26., 8:28., 8:29., 8:31. un 8:45. pants
Īss pamatlietas faktisko apstākļu un tiesvedības izklāsts
1

Prasītāja ir Sīrijas valstspiederīgā un dzīvo Saūda Arābijā. Viņa ir atraitne, un
viņai ir pilngadīgi bērni – viens bērns dzīvo Zviedrijā un trīs bērni dzīvo
Nīderlandē. 2018. gada 2. janvārī viņa iesniedza vīzas pieteikumu, lai apmeklētu
savus Nīderlandē dzīvojošos bērnus. Nīderlandes pārstāvniecība Ammānā,
Jordānijā, pēc apspriešanās ar citām dalībvalstīm Vīzu kodeksa 22. panta izpratnē
noraidīja pieteikumu. Pamatojumā tika norādīts: “Viena vai vairākas dalībvalstis
Jūs uzskata par apdraudējumu vienas vai vairāku dalībvalstu sabiedriskajai
kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai Šengenas Robežu kodeksa
2. panta 19. punkta un 21. punkta izpratnē, vai to starptautiskajām attiecībām”. No
pārsūdzētā lēmuma izriet, ka iebildumus pret vīzas izsniegšanu ir cēlušas Vācijas
iestādes.
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Savā sūdzības rakstā prasītāja izklāstīja, ka tai ir nojauta, kas ir atteikuma pamatā.
Pagātnē, kad prasītājas laulātais draugs studēja Vācijā, tā ar viņu dzīvoja Vācijā.
Pirms četriem vai pieciem gadiem, ciktāl prasītāja minēto var atcerēties, tā ar
starpnieka palīdzību saņēma īstermiņa vīzu, lai uzturētos Vācijā. Tā starpniekam
esot par vīzu samaksājusi (Saūda Arābijā pieņemta prakse), un pēc tam viņa
patiešām esot saņēmusi vīzu. Pirms viņas aizceļošanas Vācijas vēstniecība vīzu
esot pārbaudījusi. Esot izrādījies, ka vīza tajā neesot tikusi reģistrēta. Viņa pēc
tam uz Vāciju neesot ceļojusi. Prasītājas ieskatā šis starpgadījums nav
apdraudējums sabiedriskajai kārtībai un iekšējai drošībai. Prasītāja arī norāda, ka
viņa 2007. gadā ar Nīderlandes vīzu esot apmeklējusi ģimenes locekļus
Nīderlandē un pēc tam esot atgriezusies Saūda Arābijā.
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Prasītāja apstrīdēja atteikumu un pēc tam cēla prasību Rechtbank Den Haag
(Hāgas tiesa), kas pirmajā un vienlaikus pēdējā instancē lemj par vīzu
jautājumiem.
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Pamatlietas pušu galvenie argumenti
4

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 22. pantu dalībvalstis var pieprasīt, ka ar tām notiek
apspriešanās pirms tiek pieņemts lēmums par konkrētu trešo valstu valstspiederīgo
(konkrētu kategoriju) vīzas pieteikumu. Ja cita dalībvalsts ceļ iebildumus pret
vīzas izsniegšanu, Šengenas vīza atbilstoši Vīzu kodeksa 32. panta 1. punkta
a) apakšpunkta vi) punktam tiek atteikta. Šādi iebildumi pret vīzas izsniegšanu ir
saistīti ar valsts izdarītiem apsvērumiem, lai pieteikuma iesniedzēju atzītu par
apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai,
vai starptautiskajām attiecībām. Iebildumu pamatā saskaņā ar šo tiesību normu var
būt arī reģistrēšana tādās Eiropas brīdinājumu sistēmās kā Vīzu informācijas
sistēma (turpmāk tekstā – “VIS”) vai Šengenas Informācijas sistēma (turpmāk
tekstā – “SIS”). Taču prasītāja nebija reģistrēta šādā Eiropas sistēmā attiecībā uz
ieceļošanas aizliegumu.
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Pamatlietā rodas jautājums, vai un kādā veidā var tikt izvērtēts atteikuma pamats,
ceļot prasību par galīgo vīzas atteikumu, un vai šāds vērtējuma veids ir efektīvs
tiesību aizsardzības līdzeklis.
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Prasītāja pārstāv viedokli, ka viņai nav pieejama efektīva tiesību aizsardzība. Tā
kā Vācijas iestāžu argumentācija neesot zināma, viņai esot jāsaskaras ar
Nīderlandes [iestādes] lēmumu, pret kuru tā nevarot vērsties pēc būtības. Turklāt
viņas argumenti pret atteikuma pamatu netiekot pārbaudīti pēc būtības.
Pārsūdzētais lēmums esot pretrunā arī tiesībām uz labu pārvaldību (Hartas
41. pants). Proti, atteikuma pamats esot formulēts tik plaši, ka neesot iespējams to
apstrīdēt. Atbildētājam [Ārlietu ministram] esot bijis jāvēršas Vācijas iestādēs, lai
uzzinātu, kāpēc prasītāja tiek uzskatīta par apdraudējumu. Sūdzības procedūrā
prasītāja par minēto esot arī vērsusies pie atbildētāja, taču atbildētājs esot atteicies
to darīt. Tas esot uzskatījis, ka viņam saskaņā ar Vīzu kodeksu neesot pienākuma
šajā ziņā veikt izpēti. Taču, arī ja minētais ir patiesība, prasītājas ieskatā šis
pienākums izriet no Savienības tiesībām. Šajā ziņā tā norāda uz Vīzu kodeksa
13. un 18. apsvērumu, Hartas 41. pantu un Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk
tekstā – “Tiesa”) 2006. gada 31. janvāra spriedumu Komisija/Spānija (C-503/03,
ECLI:EU:C:2006:74). Visbeidzot prasītāja norāda, ka Vācija neesot viņu
reģistrējusi SIS un tāpēc tā neesot uzskatījusi par nepieciešamu piemērot
aizliegumu visā ES.
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Atbildētāja ieskatā tam atbilstoši Vīzu kodeksa 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta
vi) punktam ir tiesības un pienākums atteikt vīzu, ja Šengenas valsts ārvalstnieku
uzskata par apdraudējumu dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai,
sabiedrības veselībai vai starptautiskajām attiecībām. Turklāt no Vīzu kodeksa
neizrietot pienākums lūgt informāciju Vācijas iestādei par to, kāpēc ir tikuši celti
iebildumi pret vīzas izsniegšanu, un par to informēt prasītāju. Šāds pienākums
neizrietot no Vīzu kodeksa 13. un 18. apsvēruma. Proti, no 13. apsvēruma izrietot,
ka dalībvalstis var apsvērt vairākas sadarbības formas, lai vienkāršotu vīzas
izsniegšanas procedūru. Un no 18. apsvēruma izrietot sadarbības nozīme vienotā
kopējās vīzu politikas piemērošanā. Prasītāja neesot arī pietiekami pieradījusi, ka
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esot pārkāptas tiesības uz labu pārvaldību Hartas 41. panta izpratnē. Atbildētājs
norāda uz Tiesas 2014. gada 23. oktobra spriedumu Unitrading (C-437/13,
ECLI:EU:C:2014:2318, turpmāk tekstā – “spriedums Unitrading”). Turklāt neesot
izrādījies, ka prasītājai Nīderlandē neesot pieejams efektīvs tiesību aizsardzības
līdzeklis. Tai Nīderlandē esot tiesības uz to, ka viņas lieta tiek izskatīta atklāti
taisnīgā tiesā, un tāpēc Hartas 47. pants netiekot pārkāpts. Turklāt prasītāja neesot
pamatojusi, ka tai Vācijā nav iespējas izmantot tiesības uz efektīvu tiesību
aizsardzību.
Īss lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu motīvu izklāsts
8

Rechtbank savā judikatūrā līdz šim līdzīgās lietās ir pieņēmusi, ka citā dalībvalstī
var tikt sniegta atbilstoša tiesiskā aizsardzība pret šīs citas dalībvalsts
iebildumiem. Tomēr šajā ziņā vienmēr bija konstatējams ieraksts tādā Eiropas
brīdinājumu sistēmā kā VIS. Citos nolēmumos Rechtbank ir spriedusi, ka šī
tiesiskā aizsardzība nepastāv vai nav pietiekama.
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Lai atbildētu uz jautājumu, vai šajā gadījumā ir pieejama pietiekama tiesiskā
aizsardzība, vispirms nozīme ir tam, ka atbildētājs savā galīgajā lēmumā nav
norādījis, vai un, ja atbilde ir apstiprinoša, kā un kādās Vācijas iestādēs var
vērsties pret iebildumiem pret vīzas izsniegšanu. Nekur lēmumā nav arī sniegta
informācija par tiesu, kurā prasītāja Vācijā var celt prasību.
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Turklāt VIS regulas 38.–40. pantā ir noteikts, ka jebkura persona var lūgt
kompetentajām iestādēm izlabot neprecīzus datus un izdzēst nelikumīgi reģistrētus
datus. Ir jābūt iespējai arī par to celt prasību. Šajā lietā vīzas izsniegšanas
atteikums nav balstīts uz ierakstu VIS. Tātad, lai gan VIS regula nav piemērojama
tieši, no tās tomēr izriet, ka ir jābūt iespējai labot neprecīzus datus, kas ir tikuši
ņemti vērā, vērtējot vīzas pieteikumu.
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Ņemot vērā iepriekš izklāstīto argumentāciju, diskusija būtībā ir par to, vai citas
dalībvalsts iebildums pret vīzas izsniegšanu, pieņemot galīgo lēmumu par vīzas
pieteikumu, ir jāņem vērā kā apstāklis, kuru pārsūdzības tiesvedībā, kuru ierosināt
var lūgt pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar Vīzu kodeksa 32. panta 3. punktu,
nevar pārbaudīt pēc būtības. Apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai
drošībai, sabiedrības veselībai, kuram šajā gadījumā ir nozīme, ja tas ir, piemēram,
beztermiņa uzturēšanās atļaujas atteikuma pamatā, saskaņā ar Nīderlandes
administratīvā procesa tiesībām parasti prasības tiesvedībā var pārbaudīt pēc
būtības. Ja cita iestāde ir konstatējusi, ka šis atteikuma pamats pastāv, ir jābūt
iespējai šajā citā iestādē ar pietiekamām garantijām aizsargāt savas tiesības. Tikai
šādā gadījumā atteikuma pamata vērtējums prasības tiesvedībā pret galīgo
lēmumu var nenotikt, jo atbilstoša tiesību aizsardzība tiek nodrošināta citādā
veidā.

12

Iesniedzējtiesa šobrīd pārstāv viedokli, ka šāda atbilstoša tiesību aizsardzība ir
konstatējama tikai tad, ja atteikuma pamats var tikt vērtēts arī pēc būtības. Līdz ar
to, ja, atbilstoši atbildētāja viedoklim, tiek pieņemts, ka atteikuma pamats šajā
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prasības tiesvedībā nevar tikt vērtēts, nav izpildīta atbilstošas tiesību aizsardzības
prasība.
13

Šajā gadījumā nav skaidrs, vai Vācijas iestādes kopsakarā ar to uz sabiedrisko
kārtību, iekšējo drošību, sabiedrības veselību vai starptautiskajām attiecībām
balstītajiem iebildumiem pret vīzas izsniegšanu ir pieņēmušas lēmumu, pret kuru
var vai varēja izmantot ar pietiekamām garantijām saistītu tiesību aizsardzības
līdzekli, kuru prasītāja var vai varēja faktiski izmantot. Atbildētājs par to savā
galīgajā lēmumā nav sniedzis nekādu informāciju. Šajā tiesvedībā minētais ir
saistīts ar negatīvām sekām prasītājai. Iesniedzējtiesas ieskatā, ņemot vērā Hartas
41. pantā reglamentētās tiesības uz labu pārvaldību un Hartas 47. pantā
reglamentētās tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, nav pareizi, ka šī nedrošība
vai neskaidrība par tiesību aizsardzības iespējas pastāvēšanu ietekmē negatīvi
prasītāju.
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Iesniedzējtiesa apzinās, ka prasītājai, iespējams, pašai ir vai var būt vairāk
informācijas par iepriekšējo vīzas pieteikumu. Taču minētais neko nemaina faktā,
ka no atbildētāja var sagaidīt, ka tas – konkrētajā gadījumā, sadarbojoties ar
Vāciju – par to pietiekami informē šajā tiesvedībā kompetento Rechtbank. Tikai
šādā gadījumā Rechtbank var visaptveroši izvērtēt prasību un pēc tam izdarīt
secinājumus par efektīvas tiesību aizsardzības iespējas pastāvēšanu. Rechtbank
šajā sakarā norāda arī uz to, ka tikai no fakta, ka Vācija prasītājai pagātnē ir
atteikusi vīzu, nevar secināt, ka tā ir apdraudējums sabiedriskajai kārtībai, iekšējai
drošībai, sabiedrības veselībai vai starptautiskajām attiecībām.
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Ja prasītājai tiesību aizsardzības līdzeklis Vācijā ir jāvērš pret Vācijas
iebildumiem, rodas jautājums, vai tad šajā prasības tiesvedībā ir jāsagaida
tiesvedības Vācijā iznākums – ja attiecīga iespēja vēl pastāv –, jo no tā ir atkarīgs
galīgais lēmums. Par to liecina tas, ka efektīva tiesību aizsardzības iespēja
iesniedzējtiesas ieskatā ir konstatējama tikai tad, ja prasītāja var vai varēja likt
izvērtēt iebildumu tiesiskumu Vācijā vai Nīderlandē.
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Tomēr rodas jautājums, vai norāde uz tiesvedību citā valstī atbilst “vienas
pieturas” principam (tostarp minēts Vīzu kodeksa septītajā apsvērumā) un
principam, ka lēmumi par vīzu pieteikumiem ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Ja
tiesības vispirms ir jāaizstāv citā valstī, šī prasības tiesvedība varētu kļūt
sarežģītāka un ilgāka, un attiecīgi varētu tikt ierobežota tās efektivitāte. Tieši
minētais liecina par to, ka Vācijas iebildumi šajā tiesvedībā ir jāvērtē pēc būtības.
Taču šādā gadījumā atbildētājai un Vācijas iestādei, kura ir cēlusi iebildumus,
būtu jāsniedz Rechtbank nepieciešamā informācija par atteikuma pamatu.
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Atbildētājs turklāt norādīja uz spriedumu Unitrading. Šajā lietā Tiesa būtībā
nolēma, ka Hartas 47. pants neliedz pierādījumu balstīt uz trešo personu veiktām
analīzēm, par kurām šī trešā persona atsakās sniegt papildu informāciju, kā
rezultātā izmantoto secinājumu pareizības pārbaude vai atspēkošana tiek kavēta
vai kļūst neiespējama. Tomēr nosacījums ir tāds, ka ir ievēroti efektivitātes un
līdzvērtības principi. Tiesa šajā ziņā pieņēma, ka lietas dalībnieki bija spējīgi
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iesniegt pretpierādījumu, pamatojot savus apgalvojumus ar citiem viedokļiem, un
ka tie tādējādi varēja atspēkot trešās personas analīžu rezultātus, kas kalpoja par
pierādījumiem.
18

Iesniedzējtiesai ir šaubas par to, vai citas dalībvalsts iebildums pret vīzas
izsniegšanu var arī tikt uzskatīts par šādu uz trešās personas veiktu analīzi balstītu
pierādījumu. Turklāt šajā gadījumā nav skaidrs, kāds ir Vācijas iebildumu saturs
un kādi fakti ir to pamatā. Tātad, pat ja šie iebildumi varētu tikt uzskatīti par
pierādījumu, prasītāja nevarētu tos atspēkot ar loģiskiem viedokļiem. Tāpēc
iesniedzējtiesas ieskatā spriedumam Unitrading šajā lietā nav nozīmes.

7

