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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

24.6.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1614/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marinella 
Colombo un kam pievienoti 134 paraksti, par Vācijas Bērnu un jauniešu 
labklājības iestādi (Jugendamt) un Vācijas ģimenes lietu varas iestāžu 
diskrimināciju pret ārzemniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas iepriekš dzīvoja Vācijā ar viņas vācu izcelsmes vīru un pāra 
diviem bērniem, apraksta problēmas, kādas viņai ir bijušas ar Vācijas Bērnu un jauniešu 
labklājības iestādi (Jugendamt) un Vācijas ģimenes lietu varas iestādēm, kopš viņa izšķīrās 
2006. gadā. Pēc tam, kad lūgumraksta iesniedzēja 2007. gadā darba dēļ pārcēlās uz Milānu, 
viņai ar Vācijas varas iestāžu lēmumu tika atņemtas saskarsmes tiesības ar viņas bērniem, kuri 
tagad dzīvo ar savu tēvu un kuriem vairs nav nekāda kontakta ar Itālijas kultūru un ģimeni 
Itālijā. Atsaucoties uz Lūgumrakstu komitejas 2008. gadā sagatavoto darba dokumentu par 
iespējamu diskrimināciju un bērnu un jauniešu iestāžu atsevišķās dalībvalstīs, īpaši Vācijas 
Jugendamt, patvaļīgi veiktiem pasākumiem, un Vācijas varas iestāžu šajā ziņojumā ietverto 
ieteikumu neievērošanu, lūgumraksta iesniedzēja lūdz Lūgumrakstu komiteju iejaukties, 
norādot, ka šis nav tikai Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, bet arī vairāku ES pamattiesību 
principu pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzēja, Itālijas valstspiederīgā, kas kādreiz dzīvoja Vācijā ar vīru, kurš ir 
Vācijas valstspiederīgais, un pāra diviem bērniem, sūdzas par pretlikumīgu Vācijas varas 
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iestāžu izturēšanos pēc viņas šķiršanās 2006. gadā.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šķiršanās tiesvedības laikā 2007. gada sākumā Vācijas 
Bērnu un jauniešu labklājības iestāde kā puse iejaucās procedūrā. Šī iejaukšanās notika bez 
tiesas prasības. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka laulātie vienojās par savu bērnu 
aizbildnības jautājumiem.

Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām, Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestādes 
iejaukšanās neatbilst Eiropas tiesību aktiem. Viņa arī sūdzas, ka 18 mēnešus viņa saņēma tikai 
minimālo uzturēšanas pabalstu, jo viņas vīrs tiesvedības laikā ar novēlošanos iesniedza pilnu 
ienākumu deklarāciju.

2008. gada sākumā lūgumraksta iesniedzēja informēja Vācijas tiesu, ka viņai Itālijā piedāvāja 
darbu. Šī iemesla dēļ Vācijas tiesa veica vairākus ekspertu novērtējumus, lai noteiktu, vai 
šāda pārcelšanās būs viņas abu dēlu interesēs. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka viņai 
neļāva tiesas nozīmētajiem ekspertiem iesniegt paziņojumu un ka eksperti, sagatavojot 
ziņojumus tiesai, viņas uzskatus neņēma vērā. Viņa apgalvo, ka tā rezultātā viņai tika liegtas 
tiesības uz taisnīgu tiesas procesu. Eksperti secināja, ka kultūras atšķirības starp Vāciju un 
Itāliju ir pārāk lielas un ka, šķiet, bērni nav integrējušies Itālijas kultūrā, un ka viņu attiecības 
ar Itāliju nav īpaši spēcīgas. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par pierādījumu trūkumu šo 
secinājumu pamatošanai.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka tiesvedības laikā viņas dēli pauda vēlēšanos pārcelties 
uz Itāliju. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju tiesa nolēma, ka bērnu 
tēvs nav spējīgs viņus aprūpēt un ka bērniem jāpaliek ar māti. Lūgumraksta iesniedzēja 
izklāsta, ka Vācijas Apelācijas tiesa deva rīkojumu, ka mātei jāpaliek ar bērniem Vācijā, jo 
mātes tiesības uz brīvu pārvietošanos jāatstāj otrajā vietā aiz bērnu interesēm.

Lūgumraksta iesniedzēja nolēma neiesniegt šī lēmuma pārsūdzību Augstākajā tiesā.  

2008. gada septembrī lūgumraksta iesniedzējas vārdu reģistrēja Interpola sarakstā, lai neļautu 
viņai atstāt Vāciju. Par to viņa neko nezināja un pārcēlās uz Itāliju. Attiecībā uz viņu tika 
izdots Eiropas apcietināšanas orderis.

Pēc viņas atgriešanās Itālijā tika sākta tiesvedība Itālijas tiesā, lai panāktu bērnu 
atpakaļatdošanu. 2008. gada 28. novembrī tribunāls informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka 
uzklausīšana tiesā notiks 2008. gada 2. decembrī. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka viņa 
nebija iepazinusies ar Vācijas varas iestāžu Itālijas tiesā iesniegto dokumentu saturu. Viņas 
rīcībā bija tikai 3 dienas, lai uzrakstītu savu paziņojumu tiesai. Viņa apgalvo, ka advokāts 
paziņojumu neizteica viņai par labu. Viņa sūdzas, ka procedūrā izmantoto dokumentu 
tulkojums nebija precīzs.

9. decembrī Itālijas tiesas attiecībā uz abiem bērniem izdeva repatriācijas rīkojumu.

Tika uzsākta mediācijas procedūra. Tiesvedības laikā abu pušu advokāti parakstīja 
vienošanos, ar ko abu bērnu aizbildnību piešķīra mātei un noteica, ka bērniem jāpaliek Itālijā.
Šo vienošanos iesniedza Itālijas tiesā. Pēc dažām nedēļām lūgumraksta iesniedzējas vīra 
advokāts informēja tribunālu, ka meditācijas procedūra ir cietusi neveiksmi un ka bērniem 
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nekavējoties jāatgriežas Vācijā. Pēc lūgumraksta iesniedzējas sniegtās informācijas prokurors 
izņēma bērnus no skolas un nosūtīja viņus pie tēva uz Vāciju. Lūgumraksta iesniedzēja netika 
informēta par Itālijas varas iestāžu lēmumiem un rīcību.

Lūgumraksta iesniedzēja šobrīd nevar piekļūt saviem bērniem, un Vācijas varas iestādes ir 
aizliegušas saziņu starp viņu un bērniem. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka ieraksts par 
viņu Interpola sarakstā ir mainīts: ja kādreiz viņa nedrīkstēja atstāt Vāciju, tad tagad viņa 
nedrīkst atstāt Itāliju. Rīkojumu par ierobežojumu izdeva Vācijas varas iestādes, lai neļautu 
viņai tuvoties bērniem.

Nobeigumā lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Vācijas varas iestādes ir pārkāpušas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6., 13., 8. un 14. pantu, viņas tiesības 
brīvi pārvietoties, kuras noteiktas Līgumā par Eiropas Savienības darbību, un ANO 
Konvencijas par bērna tiesībām 29. pantu.

Viņa aicina Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju pieprasīt Vācijai, lai tā ievēro tiesību 
aktus un konvencijas, kam tā ir pievienojusies, un attiecīgi nogādā viņas dēlus Itālijā un 
novērš diskrimināciju, no kuras viņa cietusi.

Lūgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, vai Vācijā pareizi interpretē terminus ģimene un 
ģimenes vienotība, jo tā negarantē tiesības uz diviem vecākiem.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka visos tiesas procesos saistībā ar viņas bērniem Vācijas 
Bērnu un jauniešu labklājības iestāde jautājumos, kas attiecas uz bērniem, nerīkojās bērna 
interesēs, bet drīzāk Vācijas kopienas interesēs.

Lūgumrakstam pievienotā dokumentā lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Vācijas Bērnu un 
jauniešu labklājības iestādes iejaukšanos tiesvedībā.

Lūgumraksta iesniedzēja izklāsta, ka Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestāde ietekmē un 
iejaucas tiesu varas lēmumos, lai aizstāvētu Vācijas politiskās intereses.  Tā izpilda lēmumus 
tādā veidā, lai aizsargātu Vācijas politiskās intereses. Tā rīkojas kā Vācijas vecāka likumīgais 
aizbildnis pret vecāku, kas ir ārzemnieks, un tai ir tiesu lēmumu pārsūdzības tiesības pēc 
savas iniciatīvas. Lūgumraksta iesniedzēja izklāsta, ka Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības 
iestādes pastāvēšana nav savienojama ar Eiropas tiesību aktu par ģimeni principiem un ka 
saskaņā ar Eiropas regulējumu un starptautiskajām konvencijām administratīvie lēmumi, kas 
pieņemti, ievērojot Vācijas tiesību aktus par ģimeni, ir spēkā neesoši.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka, lai nodrošinātu savu starptautisko pienākumu 
ievērošanu, Vācijas federālajai valdībai nebūtu Bērnu un jauniešu labklājības iestādei jādod 
administratīvas un juridiskas pilnvaras.

Lūgumraksta iesniedzēja pieprasa, lai tiktu apturēta Vācijas varas iestāžu lēmumu atzīšana 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003 un Regulu (EK) Nr. 4/2009. Apturēšanai jāpaliek 
spēkā tik ilgi, kamēr Eiropas tiesas un starptautiskās iestādes nav pārliecinātas, ka Vācijas 
Bērnu un jauniešu labklājības iestāde ir pārtraukusi iespējami prettiesisko iejaukšanos 
tiesvedībā.
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Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas 
Savienībai nav pilnvaru iejaukties jautājumā, kas neskar Eiropas Savienības tiesību aktus.
Lūgumraksta iesniedzējas aprakstītajā gadījumā Bērnu un jauniešu labklājības iestāde ir 
piemērojusi Vācijas tiesību aktus par ģimeni, nevis ES tiesību aktus. ES tiesību akti par 
ģimeni, kas attiecas uz bērniem, aprobežojas ar kopējiem noteikumiem par jurisdikciju un 
esošo spriedumu atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī. Regula (EK) Nr. 2201/20031 („Briseles 
IIbis regula”) šajā jomā ir galvenais tiesību aktu instruments. Ne Briseles IIbis regula, ne arī 
Vācijas īstenošanas tiesību akti Jugendamt nepiešķir īpašu lomu, piemērojot šo juridisko 
instrumentu. Komisija uzrauga pareizu Briseles IIbis regulas piemērošanu dalībvalstīs. Ja 
Jugendamt piemērotu regulu, Komisija vērīgi pārbaudītu, ka tā rīcība saskan ar 
pamattiesībām, kas noteiktas Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, katrā 
gadījumā, uz ko vērsta tās uzmanība.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Vācijas tiesas lēmums ierobežojot viņas pārvietošanās 
brīvību. Viņa arī sūdzas par lēmumu reģistrēt viņas vārdu Interpola sarakstā, lai neļautu viņai 
izceļot no Itālijas. Komisija uzsver, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 
1. punktā paredzēts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot 
dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai 
paredzētos pasākumus. Ar attiecīgajiem ierobežojumiem un nosacījumiem var iepazīties 
Direktīvā 2004/38/EK2.

Direktīvas 2004/38/EK VI nodaļā noteikts, ka dalībvalstis drīkst ierobežot Savienības pilsoņu 
tiesības izceļot no to teritorijām vai ieceļot tajās sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai 
sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. Pasākumi, ko veic sabiedriskās kārtības vai valsts 
drošības apsvērumu dēļ, atbilst proporcionalitātes principam un pamatojas tikai uz attiecīgā 
indivīda personisko darbību, kam jārada faktiski, attiecīgajā brīdī esoši un pietiekami nopietni 
draudi, kas skar vienu no sabiedrības pamatinteresēm.

Tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot ir viena no ES pamatvērtībām, un attiecīgi nosacījumi, 
kas regulē šo brīvību, ir plaši jāinterpretē, turpretim principa ierobežojumi jāinterpretē stingri 
un saskaņā ar vispārējiem ES tiesību aktu principiem, jo īpaši — proporcionalitātes principu.

ES noteikumi par pārvietošanās brīvību jāpiemēro arī attiecībā uz pamattiesībām, ko jo īpaši 
atzīst Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Atsevišķos gadījumos nopietni iemesli, kas 
attiecas uz bērna interešu aizsardzību, var attaisnot pārvietošanās un dzīvošanas tiesību 
ierobežojumu ar nosacījumu, ka ES noteikumu par brīvu pārvietošanos aizsardzības pasākumi 
tiek pienācīgi izpildīti. Komisija nevar izvērtēt, vai šāds gadījums ir lūgumrakstā aprakstītā 
lieta.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas iebildumiem pret tiesvedību Itālijas tiesās Komisija 
uzsver, ka tiesai jārīkojas saskaņā ar Briseles IIbis regulu. Saskaņā ar tās nosacījumiem par 
bērna atpakaļatdošanu nolaupīšanas gadījumā tiesa, kurā iesniegts pieteikums par bērna 
atpakaļatdošanu, rīkojas paātrināti tiesas procesos attiecībā uz šo pieteikumu. Tiesa izmanto 
                                               
1 OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Eiropas 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
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ātrākās procedūras, kas paredzētās valsts tiesību aktos. Tiesa izdod savu spriedumu ne vēlāk 
kā sešas nedēļas pēc pieteikuma iesniegšanas, ja vien nepastāv ārkārtēji apstākļi, kas padara to 
par neiespējamu.1

Pievienotajā dokumentā lūgumraksta iesniedzēja pieprasa, lai tiem Vācijas tiesas lēmumiem 
vecāku atbildības un bērna apgādības jautājumos, kas pieņemti tiesvedībā, kurā bija iesaistīta 
Bērnu un jauniešu labklājības iestāde, tiktu liegta atzīšana un izpilde citās dalībvalstīs. Šajā 
gadījumā tas, šķiet, nav nozīmīgi, jo saskaņā ar lūgumraksta tekstu otrs vecāks ir abu bērnu 
aizbildnis viņu pastāvīgajā dzīves vietā un attiecībā uz bērnu apgādību Vācijas tiesa nav 
pieņēmusi nevienu lēmumu. Citiem vārdiem sakot, izskatās, ka šajā gadījumā nav neviena 
Vācijas tiesas lēmuma, ko vajadzētu atzīt vai izpildīt citā dalībvalstī.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, kas visos tiesas procesos saistībā ar viņas bērniem, Vācijas 
varas iestādes nerīkojās bērna interesēs. Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
24. pantu un ANO Konvenciju par bērna tiesībām dalībvalstīm jānodrošina, ka jebkurā rīcībā, 
kas saistīta ar bērniem, vispirms jāņem vērā bērna intereses. Valstu tiesas var vislabāk 
novērtēt bērna interešu principa piemērošanu atsevišķos gadījumos.

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas 
Savienībai nav pilnvaru iejaukties jautājumā, kas neskar Eiropas Savienības tiesību aktus.
Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas sūdzībām par iespējamu Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 6., 8., 13. un 14. panta pārkāpumu tiesvedībā par šķiršanos un 
vecāku atbildību būtiskie jautājumi ir tikai dalībvalstu atbildībā. Lūgumraksta iesniedzējai 
jāizmanto valsts līmenī pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Kad tie izsmelti, viņa var 
apsvērt pieteikuma iesniegšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Tomēr lēmums aizliegt lūgumraksta iesniedzējai atstāt Vāciju un pēc tam lēmums aizliegt 
atstāt Itāliju ir jāizskata saskaņā ar iepriekš minēto proporcionalitātes kritēriju. Šobrīd 
Komisija gaida sīkāku informāciju par šiem lēmumiem, lai, pamatojoties uz to, varētu tos 
pārbaudīt.”

                                               
1 11. pants Padomes 2003. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 2201/2003/EK par jurisdikciju 
un spriedumu atzīšanu un izpildi laulību lietās un vecāku atbildības lietās, ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 1347/2000.


