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Tema: Peticija Nr. 1402/2011 dėl Vokietijos ir Slovakijos teismų priimtų sprendimų
byloje dėl peticijos pateikėjo teisės bendrauti su nesantuokiniu sūnumi ir 
ekonominių įsipareigojimų jam, kurią pateikė Vokietijos pilietis Bernd Leinberger

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi 2008 m. gimusį nesantuokinį sūnų, kurio motina yra Slovakijos 
pilietė. 2009 m. motina su vaiku grįžo į Slovakiją. Kompetentingi abiejų šalių teismai atmetė 
peticijos pateikėjo skundą dėl vaiko išvežimo ir jo prašymą priteisti bendrą globą. Peticijos 
pateikėjas taip pat mano, kad Slovakijos teismo jam priteistos išlaikymo išlaidos nepagrįstai 
didelės. Be to, peticijos pateikėjas skundžiasi, kad svarstant bylą Slovakijoje jam nesuteiktos 
vertimo raštu ir žodžiu paslaugos, ir pažymi kad tai taikomų ES teisės nuostatų pažeidimas. 
Todėl jis prašo Europos Parlamento svarstyti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

ES šeimos teisės priemonės taikomos nagrinėjant jurisdikcijos, taikomos teisės, pripažinimo ir 
teismo sprendimų vykdymo tarpvalstybinėse situacijose klausimus, t. y. tada, kai teisminių 
institucijų sprendimai, priimti vienoje valstybėje narėje, turi būti vykdomi kitoje valstybėje 
narėje. Pasak peticijos pateikėjo, jo atveju Slovakijos teisminės institucijos priėmė, jo 
manymu, nepalankius sprendimus ir tėvų atsakomybės, ir ginčo dėl išlaikymo klausimais.

Šiuo metu pagrindinė ES teisės priemonė teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose, 
susijusiose su šeimos teise, srityje yra 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) 
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Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, 
pripažinimo bei vykdymo (Briuselio IIa reglamentas). Remiantis Briuselio IIa reglamentu, 
inter alia, numatytas abišalis sprendimų dėl globos ir dėl teisių bendrauti pripažinimas. 
Reglamento taikymo sritis aprėpia visus sprendimus tėvų atsakomybės klausimais – nesvarbu, 
ar tėvai yra, ar buvo susituokę. Panašu, kad aptariamu atveju Slovakijoje priimtas sprendimas 
dėl globos, vykdomas Slovakijos Respublikoje. Ši situacija nepatenka į Briuselio 
IIa reglamento taikymo sritį.

Nuo 2011 m. liepos 18 d. taikomas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei 
bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje. Panašu, kad peticijos pateikėjo byla pradėta 
svarstyti 2009 m., t. y. prieš pradedant taikyti šį reglamentą. Pagal minėtąjį reglamentą 
apibrėžtas veiksmingas pagrindas ne tik išlaikymui Europos Sąjungoje susigrąžinti, bet ir jam 
nustatyti bei išlaikymo sumai koreguoti. Valstybės narės yra paskyrusios vadinamąsias 
centrines valdžios institucijas, kompetentingas padėti piliečiams sprendžiant su išlaikymo 
bylomis susijusius klausimus.

ES teisės nuostatos, susijusios su bendradarbiavimu civilinėse bylose, neįpareigoja valstybių 
narių teikti vertimo raštu ir žodžiu paslaugų teismo proceso metu. Taigi šios taisyklės 
priklauso valstybių narių kompetencijai atsižvelgiant į bendrai taikomą teisinės pagalbos 
tvarką.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad nesama nustatytų Europos taisyklių, susijusių su 
peticijoje pateiktais klausimais, ypač su vertimo žodžiu ir raštu paslaugomis teismo proceso 
nagrinėjant civilines bylas valstybėse narėse metu, Komisija laikosi nuomonės, kad negali 
įsitraukti į šio klausimo nagrinėjimą. Ji pataria peticijos pateikėjui ginti savo teises 
naudojantis pagal nacionalinę teisę nustatytomis priemonėmis.


