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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1565/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais E. A., par 
Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/2003 darbības jomu attiecībā uz jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās par vecāku atbildību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē par grūtībām, ar kurām viņš saskaras saskarsmes tiesību 
īstenošanā, lai satiktos ar saviem nepilngadīgajiem bērniem. Lūgumraksta iesniedzējs ir 
Spānijas pilsonis, bet viņa bijusī sieva ir Somijas pilsone. Lūgumraksta iesniedzēja bijusī 
sieva 1996. gadā pārcēlās no Spānijas uz Somiju kopā ar abu laulāto bērniem, ko Spānijas 
iestādes uzskata par nelikumīgu nepilngadīgo aizvešanu. Pēc tam bijusī sieva palika Somijā 
kā pastāvīgā uzturēšanās vietā, un Somijas iestādes neuzskata viņu par likuma pārkāpēju.
Pamatojoties uz valsts pārvaldes lēmumu, lūgumraksta iesniedzējs saņēma atļauju atvest 
bērnus uz Spāniju atpūtas braucienā un ģimenes apciemošanai. Pēc 16 dienām lūgumraksta 
iesniedzēja bijusī sieva ziņoja, ka viņš esot nolaupījis bērnus un Somijas iestādes piesprieda 
viņam 18 mēnešu cietumsodu. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iepriekš minētajā 
regulā ir nepilnības un ka tā nesniedz skaidras vadlīnijas par saskarsmes tiesību īstenošanu 
ārzemēs, viņš mudina Eiropas Parlamentu izskatīt viņa lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

„Eiropas Savienības mērķis ģimenes tiesību jomā ir atļaut vienā valstī pasludinātu lēmumu 
tiešu atzīšanu un izpildi citās dalībvalstīs. Tādēļ attiecīgais Kopienas tiesību akts laulības 
šķiršanas un vecāku atbildības lietās, proti, Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (Briseles II 
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regula), aprobežojas tikai ar jurisdikcijas noteikumiem un atsevišķu lēmumu atzīšanu un 
izpildi starp dalībvalstīm. Saistībā ar to Briseles II regula tiecas veicināt saskarsmes tiesību 
efektīvu izpildi pārrobežu situācijās. Briseles II regula ir tiesisks instruments tiesu iestāžu 
sadarbībai civillietās. Lai gan regulā ir iekļauti īpaši Kopienas noteikumi par vecāku veiktu 
bērna pārrobežu aizvešanu, tajā nav dotas nekādas norādes par to, vai bērna aizvešana ir 
kriminālpārkāpums. Atbilde uz šo jautājumu ir atkarīga no katras dalībvalsts krimināllikuma 
pēc būtības.

Briseles II regula stājās spēkā 2005. gada 1. martā. Padomes Regula (EK) Nr. 1347/2000, 
kuru atcēla no Briseles II regulas piemērošanas dienas, stājās spēkā 2001. gada 1. martā un 
tajā nebija nekādu īpašu Kopienas noteikumu par vecāku veiktu bērna pārrobežu aizvešanu.
Tāpēc notikumi saistībā lūgumraksta iesniedzēja bijušo sievu, kura 1996. gadā aizbrauca no 
Spānijas kopā abu bērniem, neattiecās uz Kopienas noteikumiem par bērnu aizvešanu, kuru 
veic vecāki.

Ciktāl tas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja civiltiesiskajiem aspektiem, aizvedot bērnus 
brīvdienās uz Spāniju, būtu jāatzīmē, ka, lai gan bērnu atvešanu atpakaļ uz Somiju 
reglamentētu Briseles II regula, jautājums par to, vai tā bija nelikumīga aizvešana, ir jāizlemj, 
pamatojoties uz piemērojamiem pasākumiem par vecāku atbildību un saskarsmes tiesībām.
Saskarsmes tiesību piešķiršanu un to izpildes pasākumus reglamentē tiesību akti par bērna 
pastāvīgo dzīvesvietu, proti, šajā gadījumā Somijas tiesību akti. Jautājums ir par to, vai starp 
lūgumraksta iesniedzēju un viņa bijušo sievu ir bijusi vienošanās par to, ka bērni pavada 
brīvdienās Spānijā kopā ar tēvu. Turklāt tas, vai lūgumraksta iesniedzējam ar šādu vienošanos 
vai citādā veidā tika piešķirtas saskarsmes tiesības, atļaujot viņam aizvest bērnus, ir Somijas 
tiesību aktu jautājums. Somijas kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē šie jautājumi, ņemot vērā 
lietas īpašos apstākļus. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Somijas varas iestādes ir 
nepareizi novērtējušas šīs lietas faktus un/vai nepareizi piemērojušas Somijas tiesību aktus, 
viņam var ieteikt iesniegt pārsūdzību pret attiecīgo Somijas varas iestāžu lēmumu.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, viņa aprakstītās grūtības šķiet 
izriet no viņa lietas faktu novērtēšanas un/vai valsts tiesību aktu, nevis Kopienas tiesību aktu 
piemērošanas.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Papildus nosūtītajos dokumentos Komisijai lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka 
Somijas tiesa viņu ir kļūdaini notiesājusi par bērnu nolaupīšanu un ka tiesvedība, kuras 
rezultātā tika pieņemts notiesājošs spriedums, bija patvaļīga un diskriminējoša. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Somijas iestādes nav veikušas konkrētas darbības, lai 
reaģētu uz viņa apgalvojumiem par to, ka lūgumraksta iesniedzēja bērnu mātes vīrs ir 
vardarbīgi izturējies pret viņa bērniem, īpaši par to, ka bērni joprojām dzīvo kopā ar savu māti 
un iespējamo pāridarītāju. Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, neskatoties uz to, 
ka viņa stāvoklis atbilst Direktīvā 2003/8/EK noteiktajām prasībām, ne Somijas, ne Spānijas 
iestādes līdz šim nav piešķīrušas viņam juridisko palīdzību.

Kas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja grūtībām izmantot viņa saskarsmes tiesības, 
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Komisijai nosūtītajos papildu dokumentos nav ietverta jauna informācija, kas radītu 
nepieciešamību papildināt vai grozīt Komisijas apsvērumus lietā, kas jau tika nosūtīta 
Lūgumrakstu komitejai. 

Eiropas Komisijai nav pilnvaru iejaukties atsevišķas dalībvalsts krimināltiesību sistēmas 
ikdienas darba organizācijā. Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas pilnvaras 
krimināltiesību jomā pamatojas uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD). Līguma 
72. pantā noteikts, ka dalībvalstis pašas ir atbildīgas par likumības un kārtības uzturēšanu savā 
valstī. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzību, ka Somijas iestādes nav veikušas 
konkrētas darbības, lai reaģētu uz viņa apgalvojumiem par to, ka viņa bērnu mātes vīrs 
vardarbīgi izturas pret viņa bērniem, Eiropas Komisija nevar prasīt dalībvalsts policijas 
iestādēm izmeklēt šādus apgalvojumus, jo tas ir pilnībā valsts jautājums.

Direktīvas 2003/8/EK mērķis ir uzlabot tiesas pieejamību pārrobežu civillietās, nosakot 
kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību, un nodrošināt atbilstošas 
juridiskās palīdzības piešķiršanu, ievērojot obligātus nosacījumus, personām, kuras sava 
finanšu stāvokļa dēļ nespēj segt tiesāšanās izdevumus. Direktīva arī paredz konkrētus 
mehānismus dalībvalstu noteikto tiesu iestāžu sadarbībai, lai atvieglotu juridiskās palīdzības 
pieprasījumu pārsūtīšanu un izskatīšanu. Direktīvā ir noteikts 15 dienu termiņš juridiskās 
palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanai starp dalībvalstīm un uzlikts pienākums dalībvalsts 
iestādēm, kam piešķirtas pilnvaras pieņemt lēmumus attiecībā uz juridiskās palīdzības 
pieprasījumiem, nodrošināt, ka pieprasītājs tiek pilnībā informēts par pieprasījuma 
izskatīšanu. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav bijis iespējams 
konstatēt, ka Spānijas vai Somijas iestādes būtu pārkāpušas šīs prasības attiecīgajā gadījumā. 
Saskaņā ar direktīvas 12. pantu „juridisko palīdzību piešķir vai atsaka kompetentā iestāde 
dalībvalstī, kurā notiek tiesas sēde”. Turklāt nosacījumus attiecībā uz finanšu līdzekļiem un 
strīdu būtību nosaka katra dalībvalsts. Tādēļ jautājumi attiecībā uz direktīvas piemērošanu 
dalībvalstīs ir jāaplūko atbilstīgi valsts tiesību aktiem, t. i. lūgumraksta iesniedzēja gadījumā 
— Somijas tiesību aktiem. Dalībvalsts iestādes un tiesas un visbeidzot Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa ir atbildīga par individuālu lietu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā visus 
būtiskos konkrētās lietas apstākļus. Lūgumraksta iesniedzēja grūtības saņemt juridisko 
palīdzību šķietami attiecas uz jautājumu par to, kā valsts iestādes piemēro valsts tiesību aktus. 
Tādēļ Eiropas Komisija nevar rīkoties attiecībā uz šo viņa lietas aspektu. Ja Somija ir 
noraidījusi juridiskās palīdzības pieprasījumu, to var iesniegt tiesā, un lūgumraksta 
iesniedzējam ir nosūtīti norādījumi par to, kā iesniegt sūdzību.

Attiecībā uz Spānijas iestāžu lēmumu noraidīt lūgumraksta iesniedzēja juridiskās palīdzības 
pieprasījumu ir jāņem vērā, ka direktīva attiecas tikai uz pārrobežu lietām. Eiropas Savienībā 
nav pieņemti tiesību akti attiecībā uz juridisko palīdzību iekšējās lietās. Šīs situācijas ir 
dalībvalstu kompetencē. Līdz ar to ES nav tiesiska pamata izmeklēt Spānijas iestāžu 
lēmumus, kas pieņemti lūgumraksta iesniedzēja lietā.”


