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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0446/2011, ko SOS Enfants du Divorce 59-62 vārdā 
iesniedza Francijas valstspiederīgais Laurent Verdière, par Islandes ģimenes 
tiesībām un to radītajām sekām attiecībā uz Francijas valstspiederīgo

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs min gadījumu saistībā ar kādu Islandē dzīvojošu Francijas 
valstspiederīgo, kurš Islandē spēkā esošo ģimenes tiesību dēļ nevar kontaktēties ar savu 
mazgadīgo meitu tik bieži, cik viņš vēlas. Abi vecāki un viņu meita ir Francijas 
valstspiederīgie, kas dzīvo Islandē, un lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Islandes tiesu iestāžu 
pieņemtā lēmuma par viņu laulības šķiršanu likumību un ar to saistīto aizbildnības un 
saskarsmes tiesību piešķiršanu. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Islandē pastāvošajām 
ģimenes tiesībām, kas, viņaprāt, ir arhaiskas, pārkāpj cilvēktiesības un ir pretrunā ES 
piemērojamiem principiem, un lūdz Parlamentu nodrošināt, ka Islandei tiek noteikts 
pienākums veikt nepieciešamos grozījumus savos tiesību aktos pirms tās iespējamās 
iestāšanās ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Eiropas Savienībā vecāku atbildības jautājums ir reglamentēs Padomes 2003. gada 
27. novembra Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
laulības lietās un lietās par vecāku atbildību1 („Briseles II a regula”), ko piemēro dalībvalstīs 
                                               
1 OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.
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kopš 2005. gada 1. marta.

Viens no galvenajiem regulas mērķiem ir nodrošināt, lai bērns varētu uzturēt sakarus ar 
saviem vecākiem pēc šķiršanās pat tad, ja tie dzīvo dažādās dalībvalstīs. Ar regulu sekmē 
pārrobežu saskarsmes tiesību īstenošanu, nodrošinot, ka vienā dalībvalstī noteiktos 
spriedumus par saskarsmes tiesībām tieši atzīst un realizē citā dalībvalstī ar noteikumu, ka 
spriedumam ir pievienota noteiktos apstākļos izdota apliecība. Tomēr regulu piemēro ES 
dalībvalstīs, un tā nav saistoša Islandei. Starptautiskā līmenī uz lūgumraksta iesniedzēja lietu 
varētu attiekties 1996. gada Hāgas konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, 
atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības 
pasākumiem. Tomēr Islande pagaidām nav šīs konvencijas dalībniece. Komisija diskusiju 
laikā par pievienošanos ES ir konkrēti lūgusi Islandi pievienoties 1996. gada Konvencijai.

Komisija nav informēta par divpusēju nolīgumu starp Franciju un Islandi par spriedumu 
savstarpēju atzīšanu vecāku atbildības jomā. Pat tad, ja šāds nolīgums ir noslēgts, jebkuri tajā 
noteiktie pienākumi ir divpusējs jautājums, kas jārisina Francijas un Islandes attiecīgajām 
varas iestādēm. Tādēļ, šķiet, ka nav tādu starptautisku tiesību aktu, kas kavētu vienu vai otru 
valsti īstenot tās jurisdikciju saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Tā kā nav 
piemērojamu starptautisku tiesību aktu, katra valsts patstāvīgi paredz nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem tā atzīst un īsteno citā valstī pieņemtus spriedumus vecāku atbildības jomā. Tas var 
radīt pretrunīgus lēmumus un norāda uz to, cik svarīga ir tiesu sadarbība, lai izvairītos no 
tādām situācijām.

Neskatoties uz minēto attiecībā uz saskarsmes tiesībām, Komisija atzīmē, ka gadījumā, ja tēvs 
bērnu nolaupītu un aizvestu no Islandes uz Franciju un māte — no Francijas uz Islandi, to 
varētu skatīt saskaņā ar 1980. gada Hāgas konvenciju par starptautisko bērnu nolaupīšanu 
(gan Francija, gan Islande ir šīs konvencijas dalībnieces). Taču lūgumraksta iesniedzēja 
sniegtajos dokumentos nav pierādījumu par to.

Attiecībā uz Islandes noteikumiem par aizbildniecību un saskarsmes tiesībām Komisija vēlas 
norādīt, ka pašreizējā situācijā ES līmenī nav pieņemtas saskaņotas materiālās normas. 
Iepriekš minētā regula attiecas tikai uz spriedumu par saskarsmes tiesībām atzīšanu un 
realizēšanu ES dalībvalstīs.

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, Komisija saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību 
aktiem nevar rīkoties par labu lūgumraksta iesniedzējam.

4. (REV.) Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Pēc Komisijas 2011. gada decembra paziņojuma lūgumraksta iesniedzējs Lūgumrakstu 
komitejā iesniedza papildinformāciju.

Komisija ir rūpīgi izskatījusi šos papildmateriālus. Tomēr, pēc visa spriežot, tajā nebija nekā 
tāda, pamatojoties uz ko Komisija mainītu savu nostāju, kas ir pausta iepriekš minētajā 
paziņojumā.


