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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 284/2006, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Dave Houghton,
par savām tēva tiesībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Prasības iesniedzējs, kas ir Apvienotās Karalistes pilsonis, dzīvo Nīderlandē jau 26 gadus. 
5 gadus viņš uzturējis attiecības ar Apvienotās Karalistes-Nīderlandes pilsoni. Šajā savienībā 
2000. gadā piedzima dēls. Lūgumraksta iesniedzēja - bērna tēva - vārds nav minēts dzimšanas 
apliecībā. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai viņa vārdu ierakstītu dzimšanas apliecībā. Tomēr 
viņa bijusī partnere nevēlas sadarboties un draud ierakstīt bērna dzimšanas apliecībā sava 
pašreizējā partnera vārdu. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs nevar savu bērnu aizvest 
brīvdienās uz ārzemēm, jo māte atsakās dot bērnam pasi. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, 
ko viņš var darīt, lai viņa vārds parādītos dzimšanas apliecībā un lai viņš varētu iegūt bērna 
pasi un kopā braukt brīvdienās

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 3. augustā. Komisija prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 28. februārī.

Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, lūgumraksta iesniedzējs, sūdzas par to, ka nevar 
ierakstīt savu vārdu kā tēva vārdu dzimšanas apliecībā bērnam, kas dzimis viņa un 
Nīderlandes-Apvienotās Karalistes pilsones savienībā, kas šobrīd ir šķirta. Turklāt viņš nevar 
aizvest bērnu prom tikšanās tiesību gadījumā, jo māte neuztic viņam bērna pasi.

Saskaņā ar Komisijas atzinumu lūgumrakstā ietverti divi dažādi jautājumi. 

Pirmais ir par lūgumraksta iesniedzēja bērna dzimšanas apliecībā minētajiem faktiem. Līdz 
šim civilstāvokļu aktu juridisko statusu noteica dalībvalstu likumi. Nevienu Kopienas tiesību 
normu nevar tieši piemērot situācijā, ko raksturojis lūgumraksta iesniedzējs.
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Acīmredzot civilstāvokļu jomā dalībvalstis ir spiestas ievērot Kopienas tiesības un īpaši EK 
līguma noteikumus, kas attiecas uz pilsonību un pārvietošanās brīvību. Šādā gadījumā 
lūgumrakstā minētā informācija nav pietiekami precīza un neļauj saprast, kāpēc līdz šim nav 
bijis iespējams ierakstīt lūgumraksta iesniedzēja vārdu viņa bērna dzimšanas apliecībā.

Otrs jautājums, ko izvirzījis ir lūgumraksta iesniedzējs ir par tikšanās tiesībām ar savu bērnu. 
Fakti, kas sniegti Komisijai, nav pietiekami, lai uzzinātu, vai lūgumraksta iesniedzējam ir ar 
likumu piešķirtas tikšanās tiesības ar savu bērnu un vai šajā lietā vispār ir kāds tiesas lēmums. 

Lai zinātu, vai un kādā mērā šajā gadījumā piemērojamas Kopienas tiesības, ir svarīgi zināt, 
vai lūgumraksta iesniedzējam ir noteiktas tikšanās tiesības ar savu bērnu un vai šajās tiesībās 
ietilpst tiesības vest bērnu uz noteiktu laika periodu uz kādu vietu, kas nav viņa pastāvīgā 
dzīvesvieta, tai skaitā uz ārzemēm. Ja tā būtu taisnība, mātes atteikšanās nodot lūgumraksta 
iesniedzēja rīcībā viņa dēla pasi, būtu tikšanās tiesību pārkāpums. Tomēr var gadīties, ka 
lūgumraksta iesniedzējam piešķirtajās tikšanās tiesībās ir īpaši noteikumi, kas aizliedz 
jebkādu pārvietošanos uz ārzemēm; šajā gadījumā mātes atteikšanās dot lūgumraksta 
iexniedzējam dēla pasi būtu attaisnojama.

Tā kā nav pieejama precīza informācija, ir gandrīz neiespējami detalizētāk atbildēt uz 
lūgumrakstu.


