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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

10.6.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1414/2010 dėl tariamų spragų 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, 
susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Enrique Arraiz Curbelo

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo nuomone, 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 
dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo 
bei vykdymo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1347/2000, yra daug spragų. Kaip 
tokių spragų pavyzdį peticijos pateikėjas nurodo sankcijų asmenims, melagingai pranešusiems 
apie nepilnamečių neteisėtą išvežimą ar negrąžinimą, tariamai įvykdytą vieno iš tėvų, 
nebuvimą arba nekaltumo prezumpcijos principo laikymąsi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticija

Komisija norėtų pažymėti, kad peticijos pateikėjo ankstesnė peticija Nr. 1565/2008 susijusi su 
tuo pačiu klausimu: peticijos pateikėjas skundėsi, kad Suomijos teismas, remdamasis 
melagingais kaltinimais, jį neteisingai nuteisė dėl baudžiamąja veika laikomo vaikų 
pagrobimo ir kad baudžiamasis procesas, kurio metu jis nuteistas, buvo neobjektyvus ir 
diskriminacinis. Išnagrinėjusi peticiją Nr. 1565/2008, Komisija nenustatė ES teisės 
pažeidimų. Vėliau Peticijų komitetas, remdamasis Komisijos atsakymu, baigė nagrinėti 
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peticiją Nr. 1565/2008.

Nuo 2009 m. peticijos pateikėjas įvairioms Komisijos tarnyboms atsiuntė daugybę su jo 
atveju susijusių laiškų. Kiekvienu atveju Komisija darė išvadą, kad negalima nustatyti, jog 
Suomijos ar Ispanijos valdžios institucijų veiksmai prieštarauja ES teisei. Komisija peticijos 
pateikėjui patarė naudotis esamomis teisės gynimo priemonėmis susijusioje valstybėje narėje.

Savo kitoje peticijoje peticijos pateikėjas kelia klausimą, kokių veiksmų Europos Sąjunga 
ketina imtis dėl melagingų kaltinimų neteisėtu vaikų išvežimu, pateiktų tėvui arba motinai, 
kuris (-i) yra kitos valstybės narės negu ta, kurioje šeima nuolat gyvena, pilietis (-ė). Jis 
kritikuoja Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl to, kad šiuo reglamentu nepakankamai ginami 
užsienio pilietybę turintys tėvai, kurie neturi vaiko globos teisių.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija norėtų atkreipti Peticijų komiteto dėmesį į savo pranešimus dėl peticijos 
Nr. 1565/2008.

Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 yra teisinis dokumentas, kuriuo reglamentuojamas teisminis 
bendradarbiavimas civilinėse bylose. Komisija nemano, kad reikia imtis veiksmų siekiant 
apsaugoti tėvus nuo melagingų kaltinimų neteisėtu vaikų išvežimu. Klausimas, ar vaikas buvo 
išvežtas neteisėtai, turi būti sprendžiamas remiantis taikytinu globos susitarimu. Globos teisių 
įgijimas ir naudojimosi jomis tvarka reglamentuojami vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos 
teisės aktuose. Vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos, atsižvelgdamos į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes, turi įvertini, ar globos 
teisių neturintis vienas iš tėvų pažeidė kito tėvo globos teises. Jeigu vaiko globos teisių 
neturintis tėvas arba motina mano, kad šios valdžios institucijos jo arba jos atveju neteisingai 
įvertino faktus, nes jas suklaidino melagingi parodymai, ir (arba) jos neteisingai taikė 
nacionalinės teisės aktus, jam arba jai patariama pateikti apeliaciją dėl šio sprendimo 
susijusioje valstybėje narėje.

Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai 
priskiriama tokia pat teisinė galia kaip ir Sutartims. Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 
33 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodoma, kad šiame reglamente pripažįstamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi Chartijos principų. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalies 
pirmąjį sakinį Chartijos nuostatos skirtos valstybėms narėms, kai jos įgyvendina ES teisę. 
Taigi valstybių narių valdžios institucijos, taikydamos Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 
nuostatas, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi užsienio pilietybę turinčio tėvo ar motinos, 
kuris (-i) neturi vaiko globos teisių, pagrindinių teisių, kaip nurodyta Chartijoje, ypač 
21 straipsnio 2 dalyje numatyto nediskriminavimo principo.

Jeigu peticija susijusi su vaiko globos teisių neturinčio tėvo arba motinos gynimu pagal 
baudžiamąją teisę, pažymėtina, kad Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 yra civilinės teisės 
dokumentas, todėl jame nenurodoma, ar neteisėtas vaiko išvežimas taip pat yra nusikalstama 
veika. Be to, Reglamente (EB) Nr. 2201/2003 nenumatoma baudžiamosios teisės sankcijų dėl 
melagingų tvirtinimų dėl baudžiamąja veika laikomo vaiko pagrobimo. Tai, ar dėl vieno iš 
tėvų neteisėto vaiko išvežimo ar neteisingų kaltinimų kitam tėvui vaiko pagrobimu taikoma 
baudžiamoji atsakomybė, priklauso nuo kiekvienos valstybės narės materialinės 
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baudžiamosios teisės. Šiomis aplinkybėmis Komisija norėtų pabrėžti, kad ne visos valstybės 
narės neteisėtą vaiko išvežimą laiko nusikalstama veika.

Kai valstybės narės valdžios institucijos taiko nacionalinę materialinę baudžiamąją teisę, 
susijusi valstybė narė turi užtikrinti, kad jos valdžios institucijų sprendimai būtų suderinami 
su pagrindinėmis teisėmis, įskaitant nediskriminavimo principą. Komisija atidžiai stebėjo 
praktinį Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 taikymą valstybėse narėse ir nerado įrodymų, kad 
melagingi kaltinimai neteisėtu vaikų išvežimu yra išplitusi ir neatidėliotina problema. Todėl 
Komisija nemano, kad reikia siūlyti priimti ES lygmens baudžiamosios teisės aktus, susijusius 
su melagingais kaltinimais neteisėtu vaikų išvežimu.

Išvada

Komisija nemano, kad reikia imtis ES lygmens veiksmų dėl peticijos pateikėjo iškeltų 
klausimų.“


