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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0446/2011 dėl Islandijos šeimos teisės ir jos taikymo Prancūzijos
piliečiui padarinių, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Laurent Verdière 
organizacijos „SOS Enfants du Divorce 59-62“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas – Islandijoje gyvenantis Prancūzijos pilietis, kuris negali matytis su savo 
nepilnamete dukra tiek, kiek norėtų, nes tai ribojama pagal Islandijos šeimos teisę. Abu tėvai 
ir jų duktė yra Islandijoje gyvenantys Prancūzijos piliečiai, o peticijos pateikėjas abejoja 
Islandijos teisminių institucijų sprendimo dėl jų santuokos nutraukimo ir su juo susijusių 
globos ir lankymo teisių teisėtumu. Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pagal Islandijos 
šeimos teisę, kuri, jo nuomone, yra archajiška, pažeidžiamos žmogaus teisės ir prieštaraujama 
ES taikomiems principams, todėl jis ragina Parlamentą užtikrinti, kad iš Islandijos prieš jos 
galimą prisijungimą prie ES būtų pareikalauta padaryti būtinus jos teisės aktų pakeitimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Europos Sąjungoje tėvų pareigų klausimas reglamentuojamas 2003 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su 
santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo1 (Reglamento „Briuselis II“), kuris 
valstybėse narėse taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d.

                                               
1 OL L 338, 2003 12 23, p. 1.
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Vienas pagrindinių šio reglamento tikslų – užtikrinti, kad vaikas palaikytų ryšius su savo 
tėvais šiems išsiskyrus, net jeigu jie gyvena skirtingose valstybėse narėse. Šiuo reglamentu 
užtikrinama, kad vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl teisės bendrauti 
būtų tiesiogiai pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje (jeigu kartu pateikiamas 
laikantis tam tikrų sąlygų išduotas sertifikatas), ir taip sudaromos palankesnės sąlygos kitose 
valstybėse narėse naudotis teise bendrauti. Vis dėlto šis reglamentas taikomas tik 
ES valstybėse narėse, o Islandija jo laikytis neprivalo. Tarptautiniu lygmeniu peticijos 
pateikėjo atvejį būtų galima priskirti 1996 m. Hagos konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos 
teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių 
srityje taikymo sričiai. Tačiau Islandija dar nėra šios konvencijos šalis. Per diskusijas su 
Islandija dėl jos stojimo į ES Komisija aiškiai paprašė Islandijos tapti šios konvencijos šalimi.

Komisija nežino apie jokį dvišalį Prancūzijos ir Islandijos susitarimą dėl abipusio teismo 
sprendimų tėvų pareigų srityje pripažinimo. Net jei toks susitarimas ir būtų sudarytas, bet 
koks juo nustatytas įpareigojimas būtų dvišalis šių dviejų valstybių reikalas, ir šį klausimą 
turėtų spręsti atitinkamos Prancūzijos ir Islandijos valdžios institucijos. Todėl, atrodo, nėra 
tarptautinės teisės taisyklių, pagal kurias valstybei būtų draudžiama turėti savo jurisdikciją 
vadovaujantis atitinkamais nacionalinės teisės aktais. Jei nepatvirtintos jokios taikytinos 
tarptautinės teisės taisyklės, kiekviena valstybė savarankiškai nustato sąlygas, pagal kurias ji 
pripažįsta ir vykdo kitoje valstybėje priimtus teismo sprendimus tėvų pareigų srityje.
Tokiomis sąlygomis gali būti priimami prieštaringi sprendimai, todėl, siekiant išvengti tokios 
padėties, svarbu užtikrinti teisminį bendradarbiavimą.

Pateikusi šias pastabas dėl naudojimosi teise bendrauti, Komisija dar pažymi, kad galimo 
vaiko pagrobimo atvejai, kai tėvas tariamai jį išvežė iš Islandijos į Prancūziją, o motina – iš 
Prancūzijos į Islandiją, turėtų būti nagrinėjami vadovaujantis 1980 m. Hagos konvencija dėl 
tarptautinio vaikų grobimo nuostatomis, nes ir Prancūzija, ir Islandija yra šios konvencijos 
šalys. Tačiau peticijos pateikėjo pateiktuose dokumentuose nėra jokių vaiko pagrobimo 
įrodymų.

Kiek tai sietina su Islandijos taisyklėmis dėl globos ir teisės bendrauti, Komisija norėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad dabartinėmis aplinkybėmis ES lygmeniu nesuderintos materialinės 
teisės normos. Pirmiau minėto reglamento nuostatos taikomos tik pripažįstant ir vykdant 
sprendimus dėl teisės bendrauti ES valstybėse narėse.

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą informaciją ir remdamasi dabartine teisine sistema, 
Komisija negali imtis peticijos pateikėjui naudingų veiksmų.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio mėn. Komisijos pranešimą, peticijos pateikėjas pateikė 
Peticijų komitetui papildomos informacijos. 

Komisija atidžiai išnagrinėjo šią papildomą informaciją. Vis dėlto atrodo, kad Komisija 
neįžvelgė jokių priežasčių, dėl kurių galėtų pakeisti savo poziciją, išreikštą minėtame 
pranešime.“


