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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 12/2011
Účelově uzavíraná manželství
Ministerstvo vnitra obdrželo v poslední době prostřednictvím Ministerstva
zahraničních věcí znepokojivé informace od zastupitelských úřadů České republiky,
(dále jen „ZÚ ČR“), o případech podezření na účelově uzavíraná manželství občanů
států afrického kontinentu, resp. o snaze občanů těchto zemí účelově získat statut
rodinného příslušníka občana Evropské unie a tento využít ke vstupu na území státu
Evropské unie.
Dále byl zjištěn případ rozsáhlého, ve velmi dobré kvalitě provedeného,
falšování ověřovacích razítek a podpisů ZÚ ČR odhalených na cca 20 oddacích
listech nigerijsko českých párů vydaných v Nigérii, které zjistil ZÚ ČR Abuja
ve spolupráci se zvláštní matrikou v Brně a Policií České republiky. Během roku 2010
byly těmito razítky opatřené oddací listy Nigérie následně použity pro vystavení
českých oddacích listů, z nichž polovina byla zneužita k následné migraci do Evropy.
ZÚ ČR v Řecku zaznamenal další případy, které ukazují na snahu občanů
Nigérie za každou cenu získat statut rodinného příslušníka občana Evropské unie.
Nigerijští státní občané – žadatelé o udělení mezinárodní ochrany v Řecku, se přes
internet seznamují se státními občankami České republiky, které pozvou do Řecka,
kde s nimi uzavřou manželství a následně žádají, jako rodinní příslušníci občanů EU,
v Řecku o povolení pobytu nebo se manželé rozhodnou pro „společný“ život v České
republice a nigerijský občan podá žádost o krátkodobé vízum na ZÚ ČR Atény
z pozice rodinného příslušníka občana EU. V takovém případě pak většinou jeho
manželka požádá také o vystavení českého oddacího listu ze zvláštní matriky v Brně.
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K věci sdělujeme následující.
Česká republika neuzavřela s Nigérií žádnou dvoustrannou smlouvu o právní
pomoci, ve věcech občanských a rodinných, na základě které listiny vydané nebo
ověřené příslušným cizím orgánem mají v České republice důkazní moc veřejných
listin a mohou být použity v řízení před českými úřady bez dalšího ověření, popř. je
v nich přesně stanoveno, jakým orgánem musí být doklad ověřen, aby měl důkazní
moc veřejné listiny i na území druhé smluvní strany. Nigérie rovněž nepřistoupila
k žádné mnohostranné úmluvě, pokud jde o ověřování listin.
Pro provedení zápisu o uzavření manželství do zvláštní matriky je proto třeba
předložit oddací list vystavený příslušným úřadem v
Nigérii opatřený
superlegalizační doložkou ZÚ ČR v Nigérii, popř. náhradním ověřením ZÚ Nigérie
(pro ČR ve Varšavě) a následně konzulárním odborem Ministerstva zahraničních
věcí v Praze. Forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství
uzavírá. V případě vážných pochybností, že předložená listina je falešná, může
zvláštní matrika její platnost ověřit prostřednictvím ZÚ ČR v Nigérii.
V návaznosti na shora uvedené odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra
doporučuje následující opatření.
1. Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České
republiky, kteréhokoli matričního úřadu, nebo přímo u zvláštní matriky.
Zastupitelský úřad České republiky nebo matriční úřad vyhotoví písemné
oznámení, v němž uvede skutečnosti zapisované do matričních knih a zašle je
spolu s předloženými doklady zvláštní matrice (§ 43 odst. 1 a 3 zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Zvláštní matrika je příslušným matričním úřadem k provedení zápisu matriční
události státního občana České republiky, která nastala v cizině. O provedení
či neprovedení zápisu do matriční knihy rozhoduje zvláštní matrika, která je
oprávněna posuzovat charakter předložených dokumentů nebo vyžadovat
doložení chybějících podkladů pro zápis. V případě, že zápis neprovede, vydá
zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému se žadatel může odvolat
k Magistrátu města Brna (§ 87 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).
V případě pochybností, že předložená listina je falešná, zvláštní matrika
dotazem přímo u ZÚ ČR v Nigérii vždy ověří, zda oddací list byl vystaven
příslušným úřadem v Nigérii a zda byl skutečně opatřen ověřovací doložkou
ZÚ ČR Abuja.
Totéž platí u jiných matričních dokladů a jejich vyššího ověření, pokud byly
vydány nigerijskými orgány nebo orgány jiných afrických států, jsou-li
předkládány zvláštní matrice k zápisu matriční události a má-li vážné
pochybnosti, že předložená listina je falešná.
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2. Matriční úřad, který je příslušný k provedení zápisu matriční události, která
nastala na území ČR, v případě pochybností, že předložená listina, vydaná
nigerijskými orgány nebo orgány jiných afrických států je falešná, dotazem
přímo u ZÚ ČR v cizině vždy ověří, zda předložená listina byla vystavena
příslušným úřadem cizího státu a zda byla skutečně opatřena ověřovací
doložkou ZÚ ČR v cizině.
Ministerstvo
vnitra
bude
průběžně
informovat
matriční
úřady
o problematických zemích, jejichž matriční doklady jsou předmětem
opakované falzifikace.
3. V případě, že zvláštní matrika, nebo matriční úřad (viz body 1. a 2.) zjistí,
že cizozemský matriční doklad nebo jeho vyšší ověření jsou padělky, obratem
bude o této skutečnosti informovat odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra
a rovněž učiní trestní oznámení místnímu oddělení Policie České republiky.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy a aby uvedené
problematice byla ze strany matričních úřadů věnována zvýšená pozornost.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru všeobecné správy
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy

Vyřizuje: JUDr. Hálová,
 974 817 427
fax: 974 816 876
e-mail: jana.halova@mvcr.cz
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