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Peticijų komitetas

11.5.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1565/2008 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, 
pripažinimo ir vykdymo, taikymo srities, kurią pateikė Ispanijos pilietis E. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo sunkumus, kuriuos jis patiria naudodamasis teise bendrauti su savo 
nepilnamečiais vaikais. Peticijos pateikėjas yra ispanas, o jo buvusi sutuoktinė yra Suomijos 
pilietė. 1996 m. buvusi peticijos pateikėjo sutuoktinė kartu su poros vaikais išvyko iš 
Ispanijos į Suomiją, o tai Ispanijos valdžios institucijos pripažino neteisėtu nepilnamečių 
vaikų išvežimu. Buvusi sutuoktinė nuolatinai apsigyveno Suomijoje, kurios vietos valdžios 
institucijos nelaiko, kad ji padarė nusikaltimą. Remiantis viešosios valdžios institucijos 
sprendimu, peticijos pateikėjui leista pasiimti vaikus atostogoms ir apsilankyti su šeima 
Ispanijoje. Po 16 dienų buvusi sutuoktinė pranešė, kad peticijos pateikėjas pagrobė vaikus, o 
Suomijos valdžios institucijos nuteisė jį kalėti 18 mėnesių. Peticijos pateikėjas mano, kad
minėtame reglamente yra spragų ir kad jame nenustatyta aiškių gairių dėl bendravimo 
užsienyje teisės užtikrinimo, todėl prašo Europos Parlamentą išnagrinėti jo bylą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Šeimos teisės srityje Europos Sąjunga siekia sudaryti sąlygas vienoje valstybėje narėje 
priimtus sprendimus tiesiogiai pripažinti ir įgyvendinti kitose valstybėse narėse. Todėl 
Bendrijos teisės aktas, skirtas santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų byloms, t. y. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 (Briuselio IIa reglamentas) taikomas tik jurisdikcijos 
taisyklėms ir pripažįstant bei įgyvendinant tam tikrus valstybių narių sprendimus. Šiuo 
atžvilgiu Briuselio IIa reglamentu siekiama palengvinti veiksmingą bendravimo teisių 
naudojimą sprendžiant tarpvalstybinius klausimus. Briuselio IIa reglamentas yra teisminio 
bendradarbiavimo civilinėse bylose priemonė. Nors į šį reglamentą įtrauktos konkrečios 
taisyklės dėl tarpvalstybinio tėvų vykdomo vaikų grobimo, jame nenurodyta, ar tėvų 
vykdomas vaikų grobimas yra ir baudžiamoji veika. Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo 
kiekvienos valstybės narės materialinės baudžiamosios teisės.

Briuselio IIa reglamentas įsigaliojo 2005 m. kovo 1 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1347/2000, kuris panaikintas nuo Briuselio IIa reglamento taikymo datos, įsigaliojo 
2001 m. kovo 1 d. ir į jį neįtraukta konkrečių Bendrijos taisyklių dėl tarpvalstybinio tėvų 
vykdomo vaikų grobimo. Todėl įvykiams, susijusiems su buvusios peticijos pateikėjo 
sutuoktinės išvykimu iš Ispanijos su poros vaikais 1996 m., Bendrijos taisyklės dėl tėvų 
vykdomo vaikų grobimo nebuvo taikomos.

Kalbant apie peticijos pateikėjo vaikų pasiėmimo atostogoms į Ispaniją civilinės teisės 
aspektus, reikėtų pažymėti, kad nors dviejų jo vaikų grįžimui į Suomiją galėjo būti taikomas 
Briuselio IIa reglamentas, klausimas, ar išvežimas buvo teisėtas, turi būti sprendžiamas 
remiantis tėvų atsakomybės ir bendravimo nuostatomis, kurios buvo taikomos tuo metu.
Bendravimo teisių suteikimui ir nuostatoms dėl naudojimosi jomis taikomi nuolatinės vaikų 
gyvenamosios vietos, šiuo atveju Suomijos, teisės aktai. Ar peticijos pateikėjas ir jo buvusi 
sutuoktinė susitarė, kad vaikai praleis atostogas su juo Ispanijoje, yra fakto klausimas. Be to, 
ar remiantis tokiu susitarimu arba kitaip peticijos pateikėjui iš tikrųjų suteiktos bendravimo 
teisės, pagal kurias jis galėjo pasiimti savo vaikus į Ispaniją, yra Suomijos teisės klausimas.
Šiuos klausimus turi spręsto kompetentingos Suomijos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į 
konkrečias bylos aplinkybes. Jei peticijos pateikėjas mano, kad Suomijos institucijos 
neteisingai įvertino jo bylos faktus ir (arba) neteisingai taikė Suomijos teisės aktus, jam 
patariama pateikti apeliacinį skundą dėl konkretaus sprendimo Suomijoje.

Išvada

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija atrodo, kad jo aprašyti sunkumai iškilo dėl 
jo bylos faktų vertinimo ir (arba) ne Bendrijos, o nacionalinės teisės taikymo.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Papildomuose Komisijai atsiųstuose dokumentuose peticijos pateikėjas kaltina Suomijos 
teismą nepagrįstai nuteisus jį už grobimą ir dėl neobjektyvaus ir diskriminacinio baudžiamojo 
proceso, kurio metu priimtas šis sprendimas. Be to, peticijos pateikėjas tvirtina, kad Suomijos 
valdžios institucijos nesiėmė konkrečių priemonių atsižvelgdamos į jo įtarimus, kad motinos 
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sutuoktinis tvirkina peticijos pateikėjo vaikus, ypač todėl, kad vaikai vis dar gyvena su savo 
motina ir įtariamu tvirkintoju. Pagaliau peticijos pateikėjas teigia, kad nors jis laikėsi visų 
Direktyvoje 2003/8/EB nustatytų reikalavimų, iki šiol nei Suomijos, nei Ispanijos valdžios 
institucijos jam nesuteikė teisinės pagalbos.

Kalbant apie peticijos pateikėjo sunkumus naudotis bendravimo teise, Komisijai atsiųstuose 
papildomuose dokumentuose nepateikta naujos informacijos, pagal kurią reikėtų papildyti 
arba iš dalies pakeisti Komisijos pastabas apie bylą, kuri jau perduota Peticijų komitetui.

Europos Komisija neturi įgaliojimų kištis į kasdienę kurios nors atskiros valstybės narės 
baudžiamosios teisės sistemos veiklą. Europos Sąjungos ir Europos Komisijos baudžiamosios 
teisės srities įgaliojimai pagrįsti Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Sutarties 
72 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės pačios atsako už savo šalies teisės ir tvarkos 
palaikymą. Kalbant apie peticijos pateikėjo kaltinimą, kad Suomijos valdžios institucijos 
nesiėmė konkrečių priemonių atsižvelgdamos į jo įtarimus, kad jo vaikus tvirtina jų motinos 
sutuoktinis, Europos Komisija negali reikalauti iš valstybės narės policijos institucijų 
nagrinėti tokius kaltinimus, nes tai griežtai nacionalinės kompetencijos klausimas.

Direktyva 2003/8/EB siekiama gerinti naudojimąsi teise kreiptis į teismą tarpvalstybinėse 
civilinėse bylose, nustatant bendras būtiniausias teisinės pagalbos taisykles, ir užtikrinti, kad 
tam tikromis aplinkybėmis būtų suteikta derama teisinė pagalba asmenims, kurie dėl 
finansinės padėties negali padengti teismo išlaidų. Be to, šioje direktyvoje nustatyti tam tikri 
teisminio valstybių narių paskirtų valdžios institucijų bendradarbiavimo mechanizmai siekiant 
palengvinti teisinės pagalbos prašymų teikimą ir nagrinėjimą. Direktyvoje nustatytas 15 dienų 
teisinės pagalbos prašymų perdavimo iš vienos valstybės narės į kitą terminas ir nustatyta 
nacionalinių valdžios institucijų, įgaliotų svarstyti teisinės pagalbos prašymus, pareiga 
užtikrinti, kad pareiškėjui būtų suteikta išsami informacija apie jo prašymo nagrinėjimą.
Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija neįmanoma nustatyti, kad Ispanijos arba 
Suomijos valdžios institucijos nesilaikė šiuo atveju taikytinų reikalavimų. Šios direktyvos 
12 straipsnyje nustatyta, kad „teisinę pagalbą suteikia ar atsisako suteikti valstybės narės, 
kurioje vyksta teismas, kompetentinga institucija“. Be to, reikalavimus, susijusius su 
finansiniais ištekliais ir ginčų esme, nustato kiekviena valstybė narė. Taigi šios direktyvos 
taikymo valstybėse narėse klausimai svarstomi vadovaujantis atitinkama nacionaline teise, 
t. y. peticijos pateikėjo atveju pagal Suomijos teisę. Nacionalinės valdžios institucijos, teismai 
ir Europos Žmogaus Teisių Teismas atsako už bylų svarstymą ir sprendimų priėmimą 
atsižvelgiant į visas konkrečios bylos aplinkybes. Atrodo, kad peticijos pateikėjo sunkumai 
pasinaudoti teisine pagalba susiję su nacionalinių valdžios institucijų nacionalinių teisės aktų 
taikymu. Taigi ir šiuo atveju Europos Komisija negali imtis veiksmų. Jei teisinės pagalbos 
prašymas atmetamas Suomijoje, šį sprendimą galima apskųsti teismui ir pareiškėjas gauna 
nurodymus, kaip apskųsti šį sprendimą.

Kalbant apie bet kokį Ispanijos valdžios institucijų sprendimą atmesti peticijos pateikėjo 
teisinės pagalbos prašymą, reikia atsižvelgti į tai, kad ši direktyva taikoma tik 
tarpvalstybinėms byloms. Nėra Europos Sąjungos teisės aktų dėl teisinės pagalbos 
nacionalinėse bylose. Šie atvejai patenka į valstybių narių kompetencijos sritį. Taigi nėra ES 
teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima nagrinėti Ispanijos valdžios institucijų teisinės 
pagalbos sprendimus peticijos pateikėjo atveju.“
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