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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0407/2011, ko apvienības Hincker & Associés Société 
d’Avocats vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Laurent Hincker, par 
to, ka Ungārijas varas iestādes neīsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 
par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par 
vecāku atbildību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sava klienta vārdā sūdzas par to, ka Ungārijas varas iestādes neīsteno 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un 1980. gada 25. oktobra Hāgas Konvenciju par 
starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Lūgumraksta iesniedzēja 
klientam, Īrijas pilsonim, Francijas tiesa sākotnēji piešķīrusi aizbildnību pār nepilngadīgo 
meitu, ko bērna māte tomēr vēlāk nolaupījusi un aizvedusi uz Ungāriju. Lūgumraksta 
iesniedzēja klients izmantojis visus valstī pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un lietu 
šobrīd izskata Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Tā kā Ungārija ir prezidējošā valsts, 
lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam iespējami ātrāk izskatīt šo lietu.

Informācija

– Lūgumraksta iesniedzēja klients iepriekš bija iesniedzis Lūgumrakstu Nr. 1358/2010 par 
to, ka Ungārijas varas iestādes nepiemēro Eiropas apcietināšanas orderi, un šā 
lūgumraksta izskatīšana tika slēgta, pamatojoties uz Komisijas rakstisko atbildi.

2. Pieņemamība
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Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Briseles IIa regula ir galvenais ES tiesību akts attiecībā uz savstarpējo atzīšanu ģimenes 
tiesību jomā. Tās noteikumi, jo īpaši 11. pants par bērna atpakaļatdošanu, papildina 
1980. gada 25. oktobra Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem.

Attiecībā uz šo lietu Eiropas Cilvēktiesību tiesa nesen pieņēma lēmumu, kas vēl nav galīgs, 
kurā tā atzina, ka ir noticis Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. panta pārkāpums.

Lūgumraksta iesniedzēja klients ir jau arī iesniedzis oficiālu sūdzību Komisijai par to, ka 
Ungārija, iespējams, nav ievērojusi Briseles IIa regulas noteikumus. Tādēļ Komisija ir 
izdarījusi visu nepieciešamo, lai sāktu procedūru saskaņā ar LESD 258. pantu par iespējamu 
regulas 11. panta pārkāpumu un tā sekām.

Secinājumi
Komisija ir veikusi pasākumus saskaņā ar LESD 258. pantu, lai nodrošinātu, ka attiecīgā 
dalībvalsts pilda savas līgumos noteiktās saistības.

Komisija nekavējoties informēs lūgumraksta iesniedzēja klientu par turpmāko rīcību saistībā 
ar viņa sūdzību.

4. Komisijas turpmākā atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā (REV)

Lūgumraksta iesniedzējs sava klienta vārdā sūdzas par to, ka Ungārijas varas iestādes neīsteno 
Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās 
un lietās par vecāku atbildību un 1980. gada 25. oktobra Hāgas Konvenciju par starptautiskās 
bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem.

Laikā pēc Komisijas pirmā atzinuma sagatavošanas nolaupītais bērns ir atdots un ir atgriezies 
Francijā. Šādos apstākļos pārkāpumu procedūras turpināšana pret Ungāriju nekalpotu 
patiesajam mērķim, jo pārkāpums jau ir novērsts.


