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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0543/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Kees van 
Beek, par to, ka Nīderlandes Bērnu aizsardzības padome un Jauniešu labklājības 
birojs, iespējams, neievēro ES tiesību aktus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar Polijas tiesību aktiem viņš aizvedis divus 
bērnus no Polijas uz Nīderlandi. Viņš ir tēvs abiem bērniem, un abi bērni ir viņam pazīstami. 
Ar bioloģiskās mātes piekrišanu viņš arī ir iesniedzis pieteikumu Nīderlandē, lai saņemtu 
pilnīgu aizbildniecību par vienu no bērniem. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka šis nav 
adopcijas gadījums. Otrs bērns ir adoptēts, un lūgumraksta iesniedzēja un viņa sievas īpašumā 
ir dzimšanas apliecība, kurā viņi abi ir ierakstīti kā šā bērna vecāki. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka Nīderlandes Bērnu aizsardzības padome un Jauniešu labklājības birojs, veicot 
nepieciešamās procedūras, pārkāpj Eiropas un starptautiskos tiesību aktus, jo neatzīst oficiālo 
Polijas dokumentu likumību, pēc savas iniciatīvas ievāc ziņas Polijā un nepaskaidro, kādi 
dokumenti ir jāiesniedz. Lūgumraksta iesniedzējs arī informē, ka Jauniešu labklājības birojs ir 
aizvedis abus bērnus prom no mājām, pamatojoties uz iespējamu informācijas trūkumu par to, 
kurš ir bērnu aizbildnis. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu palīdzēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksts attiecas uz problēmām, kas saistītas ar vecāku atbildību, starpvalstu adopciju 
un adopcijas lēmumu neatzīšanu starp Poliju un Nīderlandi.
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir divu mazu Polijā dzimušu meiteņu bioloģiskais tēvs. 
Viņš ir uzrādīts kā tēvs abās dzimšanas apliecībās, un 2008. gada janvārī un februārī viņš 
aizveda abas meitenes no Polijas uz Nīderlandi (lūgumrakstā nav sniegta informācija par 
bērnu vecumu).

Ar vecākās meitenes bioloģiskās mātes, Polijas pilsones, piekrišanu lūgumraksta iesniedzējs ir 
uzsācis tiesvedību Hāgas tiesā. Bioloģiskā māte viņa prasību atbalsta ar Polijas notāra 
apstiprinātu dokumentu.

2008. gada oktobrī lūgumraksta iesniedzēja pašreizējā sieva Polijā adoptēja jaunāko meiteni. 
Jaunākās meitenes 2008. gada decembrī labotajā dzimšanas apliecībā lūgumraksta iesniedzējs 
un viņa sieva ir norādīti kā viņas vecāki.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiesvedībā iesaistītās Nīderlandes iestādes (Bērnu 
aizsardzības padome un Jauniešu labklājības birojs) pārsniedz savas pilnvaras šajā lietā. Tās 
neatzīst Polijā izdotos lēmumus un paralēli ievāc ziņas Polijā. Turklāt 2009. gada janvārī 
Bērnu aizsardzības padome pieprasīja pagaidu bērnu aizbildniecību. 2009. gada 3. aprīlī abi 
bērni tikai aizvesti prom no lūgumraksta iesniedzēja mājām, un kopš tā laika viņi nav 
sazinājušies ar tēvu (ne arī ar jaunāko bērnu adoptējušo māti).

Vērtējums un komentāri

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par iespējamiem ES tiesību aktu un 1993. gada 29. maija 
Hāgas konvencijas par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos 
pārkāpumiem.

Vecākās meitas gadījums:

Ņemot vērā sniegto informāciju, vecākās meitas gadījumā runa ir par Polijas aizbildniecības 
līguma atzīšanu Nīderlandē. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir tēvs un atvedis meiteni uz 
Nīderlandi ar bioloģiskās mātes piekrišanu. Lūgumraksta iesniedzēja aizbildniecība Polijā tika 
apliecināta ar notāra apstiprinātu līgumu. Lūgumraksta iesniedzējs ar bioloģiskās mātes 
piekrišanu ir iesniedzis Hāgā pieteikumu par ekskluzīvām viņa meitas aizbildniecības 
tiesībām.

Uz lēmumiem par vecāku atbildību attiecas Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) 
Nr. 2201/20031 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulību lietās un vecāku 
atbildības lietās, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1347/2000.

Svarīgi norādīt, ka regula attiecas ne tikai uz tiesas spriedumiem, bet arī tādiem dokumentiem, 
kuri oficiāli sagatavoti vai reģistrēti kā „publiski akti” (notāra apliecināts dokuments) un arī 
vienošanās starp pusēm.

Izskatās, ka tēva un bioloģiskās mātes, kas dzīvo Polijā, vienošanās par vecāko meitu būtu 

                                               
1 Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi laulību lietās un vecāku atbildības lietās, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1347/2000, OV L 338, 23.12.2003.
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jāatzīst Nīderlandē, pamatojoties uz dokumentu, kas sagatavots atbilstīgi Polijas tiesību 
aktiem. Tomēr Komisijas rīcībā nav ne pietiekamas informācijas par šo punktu, ne arī par 
pieteikuma iznākumu Hāgas tiesā.

Jaunākās meitas gadījums:

Lūgumraksta iesniedzējs ir arī jaunākās meitenes bioloģiskais tēvs. Izskatās, ka viņu Polijā 
adoptējusi lūgumraksta iesniedzēja pašreizējā sieva. Lūgumrakstā nav sniegta informācija par 
šīs meitenes bioloģisko māti.
Izskatās, ka Nīderlande nav atzinusi Polijā pieņemto lēmumu par adopciju.
Iesākumā Komisija vēlas norādīt, ka Kopienas tiesību aktu attiecībā uz adopciju nav. Lēmumi 
par adopciju, adopcijas sagatavošanas pasākumi un adopcijas anulēšana vai atcelšana ir 
speciāli izslēgti no Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanas jomas. Tādēļ 
dalībvalstu pienākums ir aizsargāt visu šajā svarīgajā ģimenes tiesību jomā iesaistīto pušu 
intereses.

Turklāt nav neviena ES tiesību akta attiecībā uz adopcijas lēmumu atzīšanu dalībvalstu starpā. 
Šo jautājumu bieži regulē, pamatojoties uz divpusēju vienošanos.
Hāgas konvencija par starpvalstu adopciju ir starptautiska konvencija, tādēļ problēmas 
attiecībā uz tās normu piemērošanu jārisina abu iesaistīto valstu centrālajām iestādēm (Polijai 
un Nīderlandei). Eiropas Kopienai nav kompetences šajā jautājumā.

Bērnu aizsardzības padomes noteiktā pagaidu aizbildniecība pār bērniem:

Regula (EK) Nr. 2201/2003 paredz noteikumus par jurisdikciju, nolēmumu atzīšanu un izpildi 
un sadarbību starp centrālajām iestādēm vecāku atbildības jomā, kas ietver arī bērnu 
aizbildniecību.

Tomēr konkrētus pasākumus attiecībā uz bērnu aizsardzību nosaka valsts tiesību akti, un 
veikto pasākumu piemērotības izvērtēšana neietilpst Eiropas Komisijas kompetencē.

Secinājumi

Tā kā nav Kopienas tiesību aktu par adopciju, Eiropas Komisija nevar iejaukties jaunākās 
meitas lietā. Ja lūgumrakstu iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības šajā jautājumā, 
tad prasības apmierināšanas iespējas ir jāmeklē valsts līmenī atbildīgajās varas iestādēs, tai 
skaitā tiesās.

Attiecībā uz lēmumu par pagaidu aizbildniecību nav konstatējams Eiropas Kopienas tiesību 
aktu pārkāpums.

Lai novērtētu, vai vecākās meitas gadījumā ir pareizi piemērota Padomes Regula (EK) 
Nr. 2201/2003, Komisijai vajadzētu sīkāku informāciju par tiesvedību saistībā ar vecāko 
meitu Hāgas tiesā.

Komisija rakstīs lūgumraksta iesniedzējam vēstuli ar informācijas pieprasījumu, kas ļautu tai 
izvērtēt iespējamo Kopienas acquis pārkāpumu.”


