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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0964/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Fabrizio 
Infante, par sakaru trūkumu ar meitu, kura dzīvo Dānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja un viņa bijušās dāņu sievas kopīgā meita piedzima Itālijā 
1996. gadā. Lūgumraksta iesniedzēja sieva 1998. gadā atgriezās Dānijā kopā ar viņu meitu, un 
2000. gadā pāris izšķīrās. Tomēr meita regulāri apciemoja tēvu Itālijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs 2002. gadā Itālijā sāka tiesvedību pret bijušo sievu par seksuālu darbību veikšanu 
ar savu jauno partneri bērna klātbūtnē, taču viņa sāka tiesvedību Dānijā saskaņā ar Hāgas 
konvenciju pret lūgumraksta iesniedzēju par bērna nolaupīšanas mēģinājumu, un viņai 
piešķīra pilnīgu aizbildniecību. Lūgumraksta iesniedzējam aizliedza iebraukt Dānijā, meitai 
un viņas mātei piešķīra slepenu adresi, un sarakste starp tēvu un meitu varēja notikt tikai ar 
atbilstošu uzraudzību. Aizliegumu atcēla 2010. gadā, un, kad meitai, kas tobrīd bija 14 gadus 
veca, veica psiholoģiskās pārbaudes, viņa apgalvoja, ka ar tēvu vēlas sazināties tikai rakstiski. 
Lūgumraksta iesniedzējs, kas apstrīd psiholoģisko pārbaužu rezultātus, uzskata, ka Dānijas 
iestādes nav darījušas pietiekami, lai uzzinātu, kāpēc meita viņu atraidījusi, un ka tās 
galvenokārt ir uzklausījušas Dānijas pusi. Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu uzņemties 
risināt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Padomes Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
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laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (tā 
sauktā Briseles IIa regula) cita starpā ir paredzēti kopēji noteikumi par jurisdikciju un 
pasludināto spriedumu izpildi attiecībā uz laulības šķiršanu un vecāku atbildības jautājumiem, 
tostarp saskarsmes tiesībām. Jo īpaši Briseles IIa regula atvieglo pārrobežu saskarsmes tiesību 
īstenošanu, nodrošinot, ka vienā dalībvalstī pasludinātie spriedumi uzreiz tiek atzīti un 
izpildīti citā dalībvalstī.

Tomēr saskaņā ar līgumu 22. protokolu Dānija nepiedalās ES civiltiesību instrumentos, kuru 
pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību III daļas V sadaļa, un tādējādi tai nav 
saistoša Regula (EK) Nr. 2201/2003.

Tomēr Komisija vēlas uzsvērt, ka, pat ja Dānijai būtu piemērojama Briseles IIa regula, uz 
saskarsmes tiesību piešķiršanu un to īstenošanas kārtību neattiecas ES tiesību akti, bet gan 
dalībvalstu — šajā gadījumā Dānijas — valsts tiesību akti.

Dānijai jāievēro 1980. gada Hāgas Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem. Lūgumraksta iesniedzēja lieta tādējādi jāizvērtē saskaņā ar Hāgas 
konvenciju.

Saskaņā ar 1980. gada Hāgas konvencijas 21. pantu ir iespējams lūgt palīdzību centrālajām 
iestādēm, lai nodrošinātu saskarsmes tiesību efektīvu īstenošanu, kas šajā gadījumā, šķiet, 
aprobežojas tikai ar rakstisku saskarsmi.

Tomēr šīs pašas 1980. gada konvencijas 4. pantā ir paredzēts, ka konvencija nav piemērojama 
attiecībā uz bērniem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja meita, 
kas dzimusi 1996. gada 16. oktobrī, tagad ir 16 gadus veca, centrālajām iestādēm nav 
pienākuma iejaukties šajā lietā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar iejaukties par labu lūgumraksta iesniedzējam.


