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Temats: Lūgumraksts Nr. 1390/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgā Krisztina 
Orosz, par tiesas lēmuma, kas attiecas uz vecāku pārrobežu atbildību, izpildi 
un viņas pamattiesību iespējamu pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka 1999. gadā viņa apprecējās ar Īrijas valstspiederīgo un ka 
2006. gadā pāris izšķīrās. Mātei tika piešķirtas aizgādības tiesības attiecībā uz meitu, kas 
2000. gadā piedzima Francijā, savukārt tēvam tika piešķirtas tiesības tikties ar meitu. 
2007. gadā lūgumraksta iesniedzēja kopā ar meitu atgriezās Ungārijā, jo bērna tēvs meiteni 
fiziski ietekmēja un seksuāli izmantoja. Meitenes tēvs lūgumraksta iesniedzējas un viņas 
meitas prombūtnes laikā veiksmīgi uzsāka tiesas prāvu Francijā, un viņam tika piešķirtas 
aizgādības tiesības. Pēc Egeras tiesas Ungārijā atteikšanās atzīt šo spriedumu meitenes tēvs 
veiksmīgi uzsāka izdošanas procedūru. 2011. gadā policija ar varu un nepieņemamos 
apstākļos aizveda meiteni no Ungārijas uz psihiatriskās slimnīcas nodaļu Parīzē. Lūgumraksta 
iesniedzējai 14 mēnešus nekas nav zināms par meitu, un visas vēstules ir nosūtītas atpakaļ.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņas un viņas meitas tiesības ir nopietni pārkāptas, šajā 
sakarībā atsaucoties uz Pamattiesību hartu un Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un 
par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Ungārijas valstspiederīgā, norāda, ka pēc tam, kad viņa meitu 
bija aizvedusi no Francijas uz Ungāriju, Ungārijas varas iestādes pēc bērna tēva pieprasījuma 
2008. gadā izdeva rīkojumu bērnu nogādāt atpakaļ Francijā. Viņa sūdzas par bērna aizvešanu 
uz Franciju, tostarp par apstākļiem, kādos izdošanas rīkojums Ungārijā tika īstenots. Viņa 
norāda, ka pēc meitas aizvešanas uz Franciju 2011. gada septembrī bērnu Francijā vispirms 
ievietoja psihiatriskajā slimnīcā uz novērošanu un pēc tam nodeva audžuģimenei un ka, lai 
gan viņa rakstīja vēstules un iesniedza sūdzības Francijas tiesās, viņai nav izdevies uzturēt 
kontaktus ar bērnu. Viņa sūdzas, ka šajā situācijā netiek ievērotas bērna intereses, un apgalvo, 
ka ir pārkāpta 1980. gada 25. oktobra Hāgas Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem, 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 (Briseles 
IIa regula), Eiropas Savienības Pamattiesību harta un ANO 1989. gada 20. novembra 
Konvencija par bērna tiesībām.

Komisijas komentāri
Komisija ir rūpīgi izskatījusi lūgumrakstu. Komisija pauž nožēlu par lūgumraksta iesniedzējas 
grūtībām tikties ar meitu pēc bērna aizvešanas uz Franciju un vēlas lūgumraksta iesniedzējai 
apliecināt, ka šādas situācijas tiek uztvertas ļoti nopietni. ES rīcības galvenais mērķis šajā 
jomā ir bērna interešu aizstāvība. 

Komisija ir padziļināti izskatījusi šo lietu, kā tas izskaidrots tās atbildē uz Lūgumrakstu 
Nr. 407/2011. No pieejamās informācijas izriet, ka bērna aizvešana uz Franciju notika saskaņā 
ar rīkojumu, kuru izdeva Ungārijas tiesas, uzskatot, ka saskaņā ar spēkā esošo Briseles IIa 
regulu, kuras mērķis ir nodrošināt bērnu atgriešanu gadījumos, kad notikusi bērna pārrobežu 
nolaupīšana no vecāku puses, lūgumraksta iesniedzēja ir nolaupījusi bērnu un aizvedusi to no 
Francijas uz Ungāriju.

Atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
Komisijai nav pilnvaru iejaukties atsevišķos pamattiesību pārkāpumu gadījumos. Saskaņā ar 
Pamattiesību hartas 51. panta 1. punkta pirmo teikumu hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus. Līdz ar to Komisija var rīkoties tikai tad, 
ja, dalībvalstīm īstenojot ES tiesību aktus, rodas kādi jautājumi.

Attiecībā uz Ungārijā veiktajām izdošanas procedūrām, kas notika saskaņā ar Briseles IIa 
regulu un 1980. gada Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas 
civiltiesiskajiem aspektiem, Komisija norāda, ka šī lieta ir nosūtīta Eiropas Cilvēktiesību
tiesai. Savā 2011. gada 26. jūlijā pieņemtajā galīgajā spriedumā1 Tiesa konstatēja, ka, tā kā 
izdošanas procedūra aizkavējās, Ungārijas varas iestādes nav pildījušas savus pienākumus, 
kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā. Tiesa pauda nožēlu, ka citi varas iestāžu rīcībā 
esošie instrumenti vispār netika izmantoti, tostarp iespēja izmantot policijas palīdzību. Tiesa 
norādīja, ka, lai gan pret bērnu vērsti piespiedu pasākumi šajā sensitīvajā jomā nav vēlami, 
sankciju izmantošanu tomēr nevar izslēgt gadījumos, kad konstatēta acīmredzama nelikumīga 
vecāku rīcība. Pamatojoties uz lūgumrakstā izklāstītajām sūdzībām, nevar secināt, ka 
izdošanas procedūra būtu pretrunā ES tiesību aktiem, tostarp hartas noteikumiem.

                                               
1 Pieteikums Nr. 6457/09.
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Attiecībā uz bērna situāciju Francijā Komisija uzsver, ka vecāku atbildība par bērnu, tostarp 
izvērtēšana, vai vecāki ir tiesīgi uzņemties šādu atbildību un kā šīs tiesības un pienākumi tiek 
īstenoti, kā arī lēmuma pieņemšana par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu iestāžu 
aprūpē, ES tiesību aktos nav reglamentēta un ka to reglamentē dalībvalstu tiesību akti. Tāpēc 
Pamattiesību harta šajā situācijā nav piemērojama. Šādā gadījumā dalībvalstīm ir jānodrošina 
to pienākumu izpilde attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, kas noteikta valstu tiesību aktos un 
starptautiskajos nolīgumos, tostarp Eiropas Cilvēktiesību konvencijā.

Turklāt Komisijai kā Eiropas Savienības iestādei nav pilnvaru izskatīt ANO Konvencijas par 
bērna tiesībām iespējamo pārkāpumu, jo Eiropas Savienība nav šīs konvencijas līgumslēdzēja 
puse.

Tāpēc Komisija nevar veikt nekādus pārbaudes pasākumus attiecībā uz minētajiem 
jautājumiem. Ja lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka iesaistītās varas iestādes ir nepareizi 
novērtējušas lietas apstākļus, viņa var aizstāvēt savas tiesības, tostarp pamattiesības, valsts 
līmenī vēršoties pēc palīdzības kompetentajās valsts varas iestādēs.

Secinājums
Komisija nesaskata vajadzību veikt pasākumus ES līmenī attiecībā uz lūgumraksta 
iesniedzējas norādītajiem jautājumiem.


