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Temats: Lūgumraksts Nr. 0513/2010, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Tom Muirhead, par Apvienotās Karalistes tiesību aktos 
noteikto vecāku atbildību attiecībā uz neprecētu vecāku bērnu gadījumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kategoriski iebilst pret valsts tiesību aktiem vecāku tiesību jomā, 
apgalvojot, ka neprecētu vecāku bērnu gadījumā vecāku atbildība tiek piešķirta tikai vienam 
no vecākiem. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šādi bērni tiek 
diskriminēti salīdzinājumā ar precētu pāru bērniem. Kā piemēru viņš piedāvā 1995. gada 
Likuma par bērniem (Skotija) 3. pantu un viņa paša situāciju, Apvienotās Karalistes tiesām 
atsakoties izskatīt viņa argumentus saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumu pārkāpumu un atsakoties uzdot prejudiciālu jautājumu Eiropas Kopienu Tiesai.
Viņš uzstāj, ka ES vajadzētu vairāk iesaistīties vecāku tiesību un atbildības jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs, Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, sūdzas par Lielbritānijas 
tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem ārlaulībā dzimušu bērnu gadījumā vecāku atbildība tiek 
piešķirta tikai mātei. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju ārlaulībā 
dzimuši bērni tiek diskriminēti salīdzinājumā ar precētu pāru bērniem. Kā piemēru viņš 
piedāvā 1995. gada Likuma par bērniem (Skotija) 3. pantu. Viņš uzsver, ka šis tiesību akts ir 
diskriminējošs un tajā tiek pārkāpti vairāki Eiropas Cilvēktiesību konvencijas panti, proti, 



PE452.751v01-00 2/2 CM\838898LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

14. pants un 12. protokolā paredzētais vispārējais diskriminācijas aizliegums.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par to, kā Apvienotās Karalistes varas iestādes rīkojās 
viņa paša gadījumā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tiesvedības laikā tiesu iestādes viņam 
draudēja un viņu aizskāra, atteicās uzklausīt viņa argumentus un pieprasīt Eiropas Kopienu 
Tiesai prejudiciālu nolēmumu viņa lietā.

Lūgumraksta iesniedzējs uzstāj, ka ES vajadzētu vairāk iesaistīties vecāku tiesību un 
atbildības jomā, jo tiesību akti, kas pieņemti, pārkāpjot jebkuru Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas daļu, negatīvi ietekmē ES pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties.

Tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu tiesā, diskriminācijas aizliegums un tiesības uz privāto 
un ģimenes dzīvi ir nozīmīgas vērtības, kas ietvertas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā. Tomēr saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 51. pantu hartas 
noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, ievērojot 
subsidiaritātes principu, un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nešķiet, ka attiecīgās 
dalībvalstis būtu rīkojušās, īstenojot ES tiesību aktus. Patiešām, valsts tiesu iestāžu lēmumi 
attiecas uz vecāku atbildību un tikšanās tiesībām, ko neregulē ES tiesību aktu noteikumi.
Pašreiz ES tiesību akti (un īpaši Regula (EK) Nr. 2201/20031 (regula „Brisele IIa”)) regulē 
tikai jautājumus, kas saistīti ar jurisdikciju un pastāvošo lēmumu atzīšanu un izpildi citā 
dalībvalstī. Tādējādi lūgumrakstā minētajā lietā tikai dalībvalstu ziņā ir nodrošināt, lai tiktu 
ievērotas to saistības attiecībā uz pamattiesībām, kā tas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem 
un iekšējās likumdošanas.

Eiropas Kopienu Tiesa savā spriedumā lietā C-400/10 PPU McB, 2010. gads, Krājums, I-
0000 lpp., nolēma, ka ES tiesību akti pieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu, kurā ir 
noteikts, ka bērna tēvs, kas nav precējies ar šī bērna māti, aizgādības tiesības iegūst nevis 
automātiski, bet gan saņemot valsts kompetentās tiesas lēmumu, ar kuru viņam ir piešķirtas 
šādas aizgādības tiesības.

Tāpēc Komisija nevar izteikt turpmākus komentārus par lūgumrakstu.

                                               


