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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1414/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Enrique 
Arraiz Curbelo, par iespējamiem trūkumiem Padomes 2003. gada 
27. novembra Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Padomes 2003. gada 27. novembra Regulai (EK) 
Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par 
vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu ir daudz trūkumu. Kā vienu no 
trūkumiem viņš min sankciju trūkumu pret personām, kuras izsaka nepatiesas apsūdzības par 
nepilngadīgo nolaupīšanu, ko veic kāds no vecākiem, un nevainības prezumpcijas principa 
neievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksts

Komisija vēlas norādīt, ka lūgumraksta iesniedzēja iepriekšējais lūgumraksts Nr. 1565/2008 
attiecās uz šo pašu jautājumu, proti, lūgumraksta iesniedzējs sūdzējās, ka Somijas tiesa ir 
nepamatoti notiesājusi viņu par bērna nolaupīšanu, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām, 
un ka kriminālprocess, kura rezultātā viņš tika notiesāts, bija patvaļīgs un diskriminējošs. 
Izvērtējot lūgumrakstu Nr. 1565/2008, Komisija nekonstatēja ES tiesību aktu pārkāpumus. 
Pēc tam Lūgumrakstu komiteja slēdza lūgumrakstu Nr. 1565/2008, pamatojoties uz Komisijas 
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atbildi.

Kopš 2009. gada lūgumraksta iesniedzējs ir nosūtījis ievērojamu skaitu vēstuļu dažādiem 
Komisijas dienestiem saistībā ar viņa lietu. Katru reizi Komisija secināja, ka nav iespējams 
konstatēt, ka Somijas vai Spānijas varas iestādes būtu rīkojušās pretrunā ES tiesību aktiem. 
Komisija ieteica lūgumraksta iesniedzējam izmantot viņam pieejamos tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus attiecīgajās dalībvalstīs.

Savā nākamajā lūgumrakstā lūgumraksta iesniedzējs uzdeva jautājumu par to, kādus 
pasākumus Eiropas Savienība plāno veikt pret nepatiesām apsūdzībām par nelikumīgu bērnu 
aizvešanu, kas uzrādītas vecākam, kurš nav tās dalībvalsts valstspiederīgais, kurā ģimene 
pastāvīgi dzīvo. Viņš kritizē Regulu (EK) Nr. 2201/2003, ka tā nepietiekami aizsargā 
vecākus, ārvalstu pilsoņus, kam nav piešķirtas aizgādības tiesības.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisijas vēlas norādīt uz Lūgumrakstu komitejas paziņojumiem attiecībā uz lūgumrakstu 
Nr. 1565/2008.

Regula (EK) Nr. 2201/2003 ir normatīvs akts, kas reglamentē tiesu iestāžu sadarbību 
civillietās. Komisija neredz vajadzību veikt pasākumus, lai aizsargātu vecākus pret 
nepatiesām apsūdzībām par nelikumīgu bērnu aizvešanu. Jautājums par to, vai ir notikusi 
nelikumīga aizvešana, ir jāatrisina, pamatojoties uz piemērojamiem aizgādības pasākumiem. 
Aizgādības tiesību iegūšanu un kārtību to realizēšanai reglamentē bērna pastāvīgās 
dzīvesvietas tiesību akti. Bērna pastāvīgās dzīvesvietas kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē, 
vai vecāks, kuram nav aizgādības tiesību, ir pārkāpis otra vecāka aizgādības tiesības, ņemot 
vērā īpašos apstākļus katrā atsevišķā gadījumā. Ja vecāks, kam nav piešķirtas aizgādības 
tiesības, uzskata, ka šīs iestādes ir nepareizi novērtējušas lietas faktus, jo tās tika maldinātas ar 
nepatiesiem pierādījumiem un/vai ir nepareizi piemērojušas valsts tiesību aktus, viņam/viņai 
ieteicams iesniegt apelācijas sūdzību par šo lēmumu attiecīgajā dalībvalstī.

Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punkts piešķir Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai tādu pašu juridisku spēku kā līgumiem. Regulas (EK) Nr. 2201/2003 33. apsvērumā ir 
īpaši noteikts, ka regulā tiek atzītas pamattiesības un respektēti Hartas principi. Saskaņā ar 
51. panta 1. punktu, Hartas pirmo teikumu, Hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, 
ja tās īsteno ES tiesību aktus. Tādēļ dalībvalstīm, piemērojot Regulas (EK) Nr. 2201/2003 
noteikumus, ir jānodrošina, lai saskaņā ar Hartu tiktu ievērotas tā vecāka — ārvalsts 
pilsoņa — pamattiesības, kuram nav piešķirtas aizgādības tiesības, un jo īpaši — 21. panta 
2. punktā noteiktais diskriminācijas aizlieguma princips.

Ja lūgumraksts attiecas uz tā vecāka aizsardzību saskaņā ar krimināltiesību aktiem, kuram nav 
piešķirtas aizgādības tiesības, jānorāda, ka Regula (EK) Nr. 2201/2003 kā civiltiesisks akts 
nesniedz nekādas norādes par to, vai nelikumīga bērna aizvešana arī ir noziedzīgs nodarījums. 
Tāpat Regulā (EK) Nr. 2201/2003 nav paredzētas nekādas krimināltiesiskas sankcijas par 
nepatiesiem apgalvojumiem par noziedzīgu bērna nolaupīšanu. Jautājums par to, vai vecākam, 
kurš nelikumīgi aizved bērnu vai nepatiesi apsūdz otru vecāku bērna nolaupīšanā, iestāsies 
kriminālatbildība, ir atkarīgs no katras dalībvalsts materiālajām krimināltiesību normām. Šai 
kontekstā Komisija vēlas uzsvērt, ka ne visas dalībvalstis kvalificē nelikumīgu bērnu 
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aizvešanu kā noziedzīgu nodarījumu.

Ja dalībvalsts varas iestādes piemēro valsts materiālās krimināltiesību normas, attiecīgajai 
dalībvalstij ir jānodrošina, ka tās varas iestāžu lēmumi atbilst pamattiesībām, arī 
diskriminācijas aizlieguma principam. Komisija ir uzraudzījusi praktisku Regulas (EK) 
Nr. 2201/2003 piemērošanu dalībvalstīs un nekonstatēja, ka nepatiesas apsūdzības par 
nelikumīgu bērnu aizvešanu būtu izplatīta un steidzami risināma problēma. Tādēļ Komisija 
neredz vajadzību nākt klajā ar priekšlikumu ieviest ES līmenī krimināltiesisku regulējumu 
attiecībā uz nepatiesām apsūdzībām par nelikumīgu bērnu aizvešanu.

Secinājums

Komisija neredz vajadzību veikt pasākumus ES līmenī attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja 
norādītajiem jautājumiem.


